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Lapkričio pradžioje esame
atsiliepę į L. D. S. narius ir į
visus mūsų organizacijos prietelius, kad padėtą išmokėti
L. D. S. skolas.
Visas mūsą
turtas (mašinos, raidės, ra
kandai ir tt.)išneša dabar apie
$7.000.00.
Bet už visus tuos
daiktus
teįmokėjome
arti
$3000.00, vos tiek teturėjome
surinkę, kada pasiryžome leis
ti “Darbininką.” Keturi gi
tūkstančiai buvo likę skolos.
Ta tai skola ir vargino organi
zaciją.
Viena, kad,
atėjus
terminui, (1-ai,
arba 15-ai
dienai mėnesio) reikėjo mokė
ti skolos dalis, antra vargino
ir dideli nuošimčiai.
O čia
biznis dar neįsigalėjęs kaip
reikia, kad galima būtų ir vi
sas išlaidas padengti ir dar
skolas mokėti.
Tai-gi valdy
ba ir kreipėsi į L. D. S. kuopas
ir į visus katalikus darbinin
kus, kad tame reikale visi
suremtų petys į petį ir tuos
$4000.00 Darbininkų. organiza
cijai suskolintų.
Kai būsime
skolingi saviškiams, tai netaip baisu bus su greitų atida
vimu, — galima bus grąžinti
išpalengva, — ir su procentais
bus lengviau.
Galės pakakti
.mažesnio.
______

Kaip skaitytojai tėmijo, mū
sų balsas neliko balsu šaukian
čio tyruose. Į nepilną mėnesį
suplaukė pasižadėjimų $2160.
Čia tiesiai stebėties reikėtų
iš geros širdies, susipratimo,
net drąsos mūsų brolių darbi
ninkų. Taip, drąsos.
Nes
skolinti pinigus įstaigai, ku
rios nei nematė savo akimis,
juk tai didžiausia rizika.
O
juk atsiminti turime, kad
tie pinigai nelengvai prisiėjo
uždirbti. O bet gi rizikavo r
skolino, nes myli “Darbinin
ką” ir savo organizaciją. Te
čiau, ačiū Dievui, ramia są
žine galime pasakyti visiems
savo draugams ir prieteliams
(o lai tai žino ir neprieteliai),
jog mūsų biznis stovi neblogai,
jog jis auga, plėtojasi. Pre
numeratorių skaičius nuolat
auga, darbų nesuspėjame ati
dirbti, 80 “Darbininko” agen
tų po visą Ameriką dirba iš
sijuosę.
Tai-gi ir ateitį mes
žiūrime drąsiai.
Iš kai-kurių kuopų gauna
me žinių, kad kai pasklido ži
nia apie L. D. S. fondą, jos
jau buvo padariusios lapkričio
mėnesio susirinkimus.
Tai-gi
šį mėnesį jos nebegalėjo atsi
liepti į šitą pakvietimą.
Čia
pranešame visoms toms kuo
poms, jog dar nebus vėlu apie
tai pasvarstyti kuopose ir
gruodžio mėnesį.
Atsiliepda
mi L. D. S. fondo reikale mes
pažymėjome terminą pasko
loms sumokėti šių metą pabai
gą.
Su sausio pradžia jau, L.
D. S. galėtų nebeturėti nei vie
no cento skolos — išskyrus, ką
tik savo nariams.
Tai-gi, ku-

užkariauta
WORCESTER’IEČIAI
DARBUOJASI.

drąsa, neatsižvelgiant į nepa
togumus,
išlaidas,
kritiką,
turi sugrąžinti Europai gerą
valią, idant pajustą reikalą
taikos ir teisybės, o yra di
delė viltis, kad visos tautos
nusiginkluos.”
Šitoji Amerikos delegacija
kartu su kitomis neutralėmis
valstybėmis tikisi sutaikinti
susivaidijusias tautas.
LYGŪS.

Rusai gavo sustiprinimą ir
apsčiai
amunicijos.
Anot
Anglijos karinių ekspertą ka
riniai veikimai ant Balkanų
tuoj nublanks o visas pasaulis
sušneks apie rytinį frontą.

Worcester’is — tai viena iš
veikliausių mūsų kolonijų. Štai
kad ir šelpime Lietuvos ji ką
tik nepasiveja Chicagos, nors
lietuvių skaičius yra bent 8 sy
kius už Chicagą mažesnė. Nors
naujai statomai bažnyčiai per
du metu bene apie 50 tūkstan
čių sudėjo, tečiau rodo savo
Europos talkininkai,
žymą duosnumą ir Tėvynės
Amerikos talkininkai,
Lietuvos reikalams.
Lietuvių tautininkai
28 lapkričio kalbėjo čia
Yra lygūs tauškininkai.
gerb. kun. Maliauskis.
Di
džiulė A. O. H. svetainė nesu
talpino visų klausytojų.
Da Pittsburgh, Pa. — C. T. Hsia,
lis turėjo rinktis į kitą ma Chinijos inžinierius, pribuvo
žesnę svetainę.
Tai-gi kun. Pittsburgan. Su plieno dirb
Maliauskis turėjo kalbėti ir tuvių kompanijoms! tarsis avieniems ir kitiems.
Kun. pie užsakymą geležinkeliams
Maliauskio prakalbos nevieną bėgių. Chinija mananti sta
sugraudino. Po prakalbų tam tydinti 4.000 mylių geležnkielį.
tyčia paskirti kolektoriai (pra
kalbas rengė Tautos Fondo
skyrius) — rinko aukas nukentėjusiems nuo karės ir laik
Laredo, Tesąs. — Meksi
raščiui “Vilčiai.”
Kas kam koj tarp miestą Monterey ir
norėjo — tam aukojo.
“Vil Tampieo buvo sudinamituotas
čiai” surinkta $23.56, gi ka traukinys.
Toje nelaimėje
rės nukentėjusiems — $161.70. žuvo 80 žmonių.
Toj apielnBe to gerbi kun. Jakaitis tą pa kėj jau šeši mėnesiai kai bančią dieną bažnyčioje darė ko-įditai ponauja.

Rusija turinti apginklavus
tris milijonus kareivią ir pa
kaktinai tai armijai amunici
jos. Rusija pasirengus grnobtis į rytinę Prūsiją. Tai yra
grūs vokiečius iš Kuršo ir Že
maitijos.
Korpusas paskui korpusą
atgabenta Rygon ir visan padauguvin geriausios kariuome
nės iš Siberijos, iš Archangelsko, iš Viatkos, iš Permos ir
Skitų gubernijų. Tie kareiviai
yra iš šaltų kraštų, įpratę prie
didžiausių speigų ir todėl tin
ka žiemos mūšiams.
Per pastaruosius šešis mė
nesius iš Japonijos Rusijon
APSIDIRBO SU SERBAIS. plaukė nesuskaitoma daugybė
vagonų su amunicija. Nami
Berlinas. — Karės žinyba
nėse dirbtuvėse taip-gi darbas
skelbia, kad jau Vokietija ap virė dieną ir naktį. Todėl
sidirbus su serbais. Vokie gausiai turi amunicijos.
čiai giriasi paėmę 100.000 ser
Tai-gi gal gausiai pašilės
bų nelaisvėn, o tai reiškia, kraujas Žemaitijoj.
Gal ten
jog pusę Serbijos armijos suė milijonai kareivių kausis ant
mė. Kiti pakrikę likučiai iš- žūt būt.
gorijos"kŪnlfej

Nogales, Ariz.
Į šį mies
tą, kur guli prie Meksikos ru
bežiaus, buvo pradėję šaudy
ti Meksikos banditai. Ameri
SVEIKA, “SANTAIKA.”
kos kareiviai šovė į meksiko
Tik ką atėjo pirmutinis nūs ir keli ją krito.
“Santaikos” numeris. Eina
kas savaitė iš Cleveland, Ohio., NAMAI KARĖS NAŠLAI
2120 St. Clair avė. Metams $1.
ČIAMS.
Pasisako, kad “Santaika”
Montclair, N. J. — šio mies
eis
katalikiškoje - tautiškoje to gyventojai nusprendė su
dvasioje.
rinkti $100.000 pastatymui naBravo! Katalikiškoji spaupriglausti armėną vaikams,
da auga.
kurie liko našlaičiais dėl karės.
Geros kloties naujam laik Dikren Bedikian tam reikalui
raščiui.
paaukojo farmą su trimis na
mais. Ant tos farmos bus
priglausta 100 vaikelią.

SUGAVO DAUG
BANGŽUVIŲ.
Scattle, Wash. — Manadžierius vienos bangžuvių gaudy
mo stoties Alaskoj skelbia, jog
jo kompanijos avėjai pagavo
307 bangžuvią. Iš tą bangžuvią busią 15.400 toną šviežios
mėsos. Išrasta, jog prie bang
žuvies galima priprasti, esan
ti skani ir maistinga.
Dabar kompanija stengsis
tos mėsos rinkon pristatyti ir
bandyti žmonėms įsiąlyti.
MILIJONIERIUS
B2DNĖJA.
New York. — Garsusis mili
jonierius Andrew Carnegie,
geležinis karalius, vis bėdnėja. Jis yra pasakęs, jog mir
siąs bėdnu.
Dabar jis beturi
jau tik 20 milijoną dolerią.
Tasai milijonierius įvairioms
įstagoms,
labdarybėms yra
išdalinęs arti 400 milijoną.
Likusius 20 milijoną jau
užrašė labdaringoms
įstają
goms. Savo šeimynai visai
nedaug bepaliksiąs.
Tai-gi ir išpildys savo pažądėjimą, kad mirsiąs bėdnu.

SERBAI RITASI ALBANI- kai net visokie gyvuliai bėga
JON.
: nuo teutonų ir bulgarų bangų.
Londonas. — Serbijos tik va Pakeliais, suvargę, išbadėję

kariniai pakraščiai dar neuž
kariauti ir mažas sklypelis pie
tuose. Šiap jau Serbija už
plūsta teutonų ir bulgarų.
Serbų armijos likučiai pri
grūsti prie sienos ritasi jau per
rubežių į Albaniją ir Cemogoriją.
Pietinėj Serbijoj bulgarai
buvo apgulę Monastir, bet
dabar savo didžiąsias jėgas nu
kreipė prieš franeuzus, kurie
yra prie Cerna. Su francuzais jau užvedė mušįus.
Šiuo kartu niekur dar nei
serbai, nei talkininkai ant Bal
kanų neatsispyrė. Teutonai ir
bulgarai viską šluoja savo ke
lyje.
Bet pranešama, kad Rusi
ja skubiai rengia armiją, ku
rią pasiųs ant Balkanų.
Ta
armija tvarkoma Odesoj ir Se
vastopolyje.
Jai
vadovaus
gen. Kuropatkin.
Tą armiją gabęs garlaiviais
per Juodąsiąs jūres, paskui
Dunojumi ir į užimtą Serbiją.
Arba rusai briausis per Ru
muniją, kaip talkininkai per
Graikiją, ir užatakuos Bulga
rijos uostą Varną. O gal rusai
bandys išsėsti ant Turkijos že
mės M. Azijoj.
Šiuo kartu talkininkų daly-

NUTERIOTOJ

Washington. — 250 norvegą
Vokiečiai neskelbia, ką da 1 nuo farmų Iowa. Minnesota ir
bar jie darys. Turbūt kon kitų su pilnais kapšiais pinigų
centruos savo jėgas prieš fran už išparduotus jau važiuoeuzus ir anglus, kurią vis dau Įja tėvynėn švęsti Kalėdas. Sugiau pribūva į Salonikus ir va batoj išplauks iš New Yorko.
žiuoja į pietinę Serbiją. Tur
būt teutonai, ir bulgarai ir
May City, Mich. — Edgar
turkai sujungs savo spėkas, Foss. milijonierius, ir Mikkad nušluoti visus talkininkus sak buvo užmušti, kuomet į
nuo visų Balkanų ir nuo Dar- jų automobilių trenkė trauki
danelių nuvyti. Kaipir belgai, nys.
serbai dar užsiliko kraščiuke
savo žemės.
VOKIEČIŲ KARDINOLAS
Žiema ant Balkanų jau už.
PAS POPIEŽIŲ.
stojo. Šiemet ten ankstyba
Ryams. — Vokiečių kardi
žiema. Salonikuose tiek pris nolas von Hartman jau matė
nigo, pridribo, kad tiek snie si su popiežium. Kalbėjosi
go nebuvo nei vieną kartą per veik ištisą valandą.
Kardi
8 pastaruosius metus.
nolas būk inteikęs Šv. Tėvui
Vokiečiai norėjo naudotis kaizerio laišką, kuriame išdė
visu Dunojumi. Bet kadan ta ant kokių išlygų kaizeris
gi Dunojus yra rubežiumi tarp sutikti? dabar taikintis.
TosBulgarijos ir Rumunijos, tai išlygos tebėra nepaskelbtos.
pastaroji pasipriešino ir kari
niams vokiečių laivams nelei GIMS KŪDIKIS SU DVIEM
džia plaukti palei savo pakra
NYKŠČIAIS.
ščius.
Rochester, Ind. — Viena
Juodose jūrėse palei Bulga moteris, Henry Hudson,' pa
rijos pakrantes plaukinėja Ru gimdė dukterį, kuri beturinti
sijos šarvuočiai, bet nieko ne du nykščiu.
Vienas nykštis
darė.
bus daktarų nupjautas.

krinta ir miršta. Reikia ka
bintis per kalnus. Tai šimtais
nugriuva į klonius, kad susi
draskyti į šmotelius.
Ant didžių plotų jau nuo
senai nėra jokio maisto. Bū
riai šunų laksto, kaukdami
ir maisto ieškodami. Neėdę
per dienų dienas it pasiutę vis
ką drasko. Tokio nuniokoji
mo, tokių baisenybių dar ne
buvo išdaryta šioje karėje,
kaip dabar Serbijoj. Pabėgė
liai sekė armijas. Tai kur
atsibuvo mūšiai, tai ten kal
nai susidarė iš žmonių, arklių,
galvijų, ginklų ir visokių pa
dargų. Niekur nebuvo tiek
pabludimo kaip dabar Serbi
DIDŽIAUSI ŽIEMOS MO
joj.
Visi geležinkeliai priešinin
kų užimti.
Pėsti ir važiuoti
tegali dangintis.
Būrių bū
riai, tūkstantinės minios plus
ta į Cernogoriją ir Albaniją.
Bet ir tos šalys bėdnos.
Ir
pabėgėliai apsunkys tas šalis ir
padarys badą.
Kas dedasi
pačioj Serbijoj, tai yra juo
džiausias taškas žmonijos isto
rijoj.
Bado priversti žmonės sker
džia vienas antrą.
Belgijos
ambasadorius, važiuodamas iš
Nish kalnuose išgirdo kliksmą.
Paaiškėjo, kad vienas žmo
gus nužudė antrą dėl duonos
ry kūtės.

ŽIAI BUSIĄ LIETU
VOJ.
Londonas.
Sako, kad šią
žiemą šiaurės meškinas nelysiąs urvan miegoti.
Anglijos
kariniai ekspertai išrodinėja,
kad ant rytinio fronto šią žie
mą atsibusią didžiausi šios ka
res susirėmimai.
Atėjo patvirtinimų,
kad
vokiečiai pasitraukė iš Min
taujos.

sivienijime, o savo

KURSTO ARABUS.
Berlinas. — Iš Konstantino
polio pranešama, kad Ameer
Abdul Malik, Algerijos maiš
tininkas atsišaukęs j Algerijos
arabas sukilti prieš franeuzus.
Mat Algefija yra francuzą val
doma ir dabar būk Algerijos
garsnssis maištininkas kursto
prieš tą valdžią.
Įvairią gen
čių vadai parėmę atsišaukimą.
Malik jau ne kartą yra su
kurstęs arabus prieš franeuzus.
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“DARBININKAS”

s nežino
yra kleriČia----laisvamaniai
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Ji nesenai sakė, kad jie tįk pildo rolę gramofo-> kiai pasisako kuomi jie yra.; 00
kad klerikalas, tai kunigų par- ]nų, prigiedotų masonų ir kitų Todėl mes tuomi labiau priva- anl
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tijos narys? Bet kur ta kuni
kuni- Bažnyčios priešininkų.
Ilome socijalistų ir laisvamanių kai
šteiną ataminkais, ketvergais ir‘ gų partija!
6) “Gabrys tarnauja keletui]saugotis, nestiprinti jų spau- pin
Kas ir kada ją
subatomis.
uždėjo! Kur tos partijos va kunigų” — sakinys, daug la ;dų, nes tai stipriname savo di-įku.
Leidžiamas Lietuvių R. K Šv. dai, nariai, kur turto ir vei
biau pritinka “Sakės” akade- džius priešininkus.
Juozapo Darbininkų Sąjungos. kimo apyskaitos?
Kas tai y-1mikams, negu “Vien. Liet,
Susipraskime katalikai, ne RUSUOS SOOUAUSTAI
PRENUMERATA:
tarnaujame
svetimiems die
ra kunigų partijos? Bene bus redaktoriams.
- UŽ KARĘ.
Metanu________________<3.00
taL tiktai susidraugavimas vi
7) Tie kunigai tituluoją sa vams: Laikykimės savo skai
Pereitame numeryje buvo
sų tų žmonių, kurie katalikų ve katalikiškos Lietuvos va staus Kristaus, tikrojo Die- rašyta apie tai, kaip vokie
Trims mėnesiams-------------- 75c.
’ . ’
~
Prasimanymas. Kur vo.
kunigų klauso tikybos ir doros dovais!
čių socijalistai žiūri į karę. Jie
Atskiras numeris 3 c.
dalykuose, arba kitaip sakant ir kada nors vienas iš lietuvių
stovi už karę ir srovės iki ga
Laiškus ir pinigus siųskite
— Katalikų Bažnyčia*T Jei famiitru Dasivadino save kataliišt.
Vokietijos socjalistaj, kaip
adresu:
tai supranta “Vienybės Liet,’ kiškos Lietuvos vadovu. Mes
Daugelį
mūsų
organizacijos
ir
kitų
pakraipų vokiečiai gei“DARBININKAS, ”
kuomet kalba apie kunigų par čia turime dabar brangų sve°
džia, kad Vokietija laimėtų
M2 W. Broadvay,
narių ir šiaip jau skaitytojų
tiją, tai mes linkime nuošir- čią — katalikiškos Lietuvos
> 80. BOSTON, MASS.
atšaldė ligšiol buvusi “Dar karę.
džai ir “Vien. Liet” redak atstovą — kun. A. Maliauskį.
Pažiūrėkime dabar, ką Ru
bininko” administracijoje ir
“DARBININKAS, ”
toriams prie tos partijos prigu Jisai save tituluoja atstovu, o
ekspedicijoje stoka tvarkosi sijos socijalistai mano apie ka
(The Worker)
ne vadovu. Jei “Vien. Liet.”
lėti.
Bet tai nėra partija.
The most populas Lithuanian
Kitas, užsirašęs, ilgai negau rę, kaip į ją žiūri ir atsineša.
Gabrys neatsidavė net vie nesupranta skirtumo tarp tų
Nelabai senai Rusijos laik
Newspaper
davo laikraščio, kitam eidavo
niems katalikams.
Tėvynės dviejų žodžių: atstovas ir va
raščiuose
pasirodė atsišauki
published every Tuesday, Thursnereguliariškai, kito adresas
reikalais jisai eina su visais dovas — tai mes galėsime pra
sustatytas susivieniju
day, and Saturday by the
buvo suklaidintas.
Kuopoms mas,
lietuviais ir šaukia visus vie- dėti abejoti ne tik apie jos re
sių
įvairių
socijalistiškų gruSt. Joseph’s Lithuanian R. C.
neprisiųsdavo konstitucijų,čarnybėn; tad neužgaulioja ir daktorių mokslingumą, bet net
pų.
Asaoeiation of Labor
terių ir t. p. Nors kartais tam
nepravardžiuoja katalikų, kaip apie sveiką ramų protą.
Štai tasai atsišaukimas:
SUBSCRIPTION KATES:
būdavo kaltas paštas, ar kiti
tai daro visi mūsų cicillkai ir
Indomiausia
bet gi tai, kad
“Mes, pasirašiusieji po šiuo
Yearly------------------ ------ $3.00
pašaliečiai žmonės, tečiau daug
šiupiniai tautininkai, tai tuo visą tą
‘‘Vien. Liet.” su neatsišaukimu,
prigulime prie
6 months ------------------- $1.50
klaidų buvo ir mūsų adminis
tik parodo, kad jis yra džen- kalta mina iškilmingai iš
įvairių
krypsnių
Rusijos sociAdvertising rates on application
tracijoje padaryta.
telmonas, kad moka pagerbti reiškia : ‘ ‘ Mes susilaikysme
Mes ski
Address all communications to
Ne tas smerktinas, katras jalistiško judėjimo.
savo tautiečius didžiumos jau nuo neprielankumo p. Ga
riamės
daug
kame.
Bet mes
“DARBININKAS, ”
klysta (kas iš mūsų neklys
smus ir įsitikinimus.
Kada briui...”
visi
pilnai
esame
įsitikinę
ta
242 W. Broadway,
ta!), bet tas — katras savo
i
Gabrys buvo Amerikoje, jisai
Vadinasi,
nors
mes
tavę
ir
me,
kad
Rusijos
pralaimėji

80. BOSTON, MASS.
ieškojo visų lietuvių vienybės apipurvinome, bet jeigu tu klaidų nenori taisyti. Mums- mas karės su Vokietija, būtų
ir daug dėjo pastangų jos įvy- su nusižeminimu tai priimsi ir gi čia malonu pažymėti, jog taip-gi mūsų pralaimėjimas ko
“VIENYBE LIETUVNIN
kinimui, bet jei laisvamaniai prieš mus nusilenksi — tai gal “Darbininko” administracija vos už laisvę.
Ir mes mano
KŲ" APIE GABRĮ.
dar nepriaugo prie to, kad mes daugiau į tavę purvais ir deda visas savo pastangas, kad me, kad vadovaujantis tuo įsi
tik visas padarytas klaidas
47-ame “Vien. Liet.” No-yjė pradėti gerbti katalikus — tai nemėtysime.
Juk nekas ant pataisyti.
Štai, pavyzdžiui, tikinimu mūsų vienminčiai Ru
redakcija rašo “Dėl p. Gabrio čia negi Gabrio kaltė.
Pati galo būtų ir nutylėti, ir nuken
sijoje privalėtų susiartint, kad
kelionės Amerikon.” Gan prie “Vien. Liet.” pabrėžia faktą, tėti, ir vėl kviesti į darbą po šį “Darbininko” numerį ir vi suvienytomis jėgomis tarnauti
jau
lankiai ir rimtai atsinešdama kad Gabrys veikia išvien su nus redaktorius nors ir netu sus sekančius, rodos,
savo tautai valandoje, kuomet
gaus
tikrais
savo
adresais
visi
Į lietuvių konferencijos pradė kalvinu Yču.
Jei nori būti rinčius logikos ir mandagumo
ji
atsirado ant pragaišties kra
tą žygį — vienyti lietuvius — nuosekli ir teisinga, tai jau bet kur garantija, kad, tam tie, kuriems jis turi eiti.
što.
Adresų geras sutvarkymas
“Vien Liet.” plačiau kalba a- kad vien tuo faktu pasiremda tikram upui užėjus vėl neims
Mes atsišaukiame į susipra
— tai didžiausia kiekvieno
pie patį p. Gabrį.
Pažymi, ma, lai ji atšaukia davo prasi jie purvais svaidyti?
laikraščio sunkenybė.
Ir tų tusius darbininkus, ūkinin
ka<^p. Gabrys rasiąs savo prie manymą, kad Gabrys parsida
Kol mūsų redaktoriai, sro sunkenybę, mes, ačiū Dievui, kus, amatninkus, klerkus —
šus pirmučiausiai tarpe socija vęs kaž kokiems klerikalams.
trumpai sakant prie visų, ku
vių vadai, neišmoks elementalistų.
Mat socijalistai atsida
2) Klerikalai panaudoja po rio mandagumo ir logikos, kol jau pergalėjome. Nebent bū rie'tik valgo savo duoną, kru
tų, mums nedadavęs adreso,
vę kaizeriui, gi p. Gabrys dar- litikai tikybą ir bažnyčią — nepamylės teisybės
tol iš- arba klaidingų padavęs—koks vinu prakaitu uždirbtą ir ken
buojąsis ingijimui autonomijos sako “Vien Liet.” Čia ji kal tikrųjų mūsų srovėms sunku
agentas, arba kuopos sekreto tėdami stoką medžiaginių reik
po Rusija.
ba, žinoma, apie katalikus. bus susieiti į bendrą darbą.
rius.
Jei dar pasitaikins ko menų ir politišką beteisę, koBet jojo priešai čionai dar Kur, kada katalikai tai darė!
kių nesusipratimų su laikraš piasi į geresnę ateitį ir taiso
neužsibaigia, rašo “Vien. Lai “Vien. Liet.” pasako, ar
geresnę ateitį savo vaikams ir
Liet.” Jisai sutiks prieš sa vis tas pats yra: 1) nešti tiky IR MES NETARNAUKIME čio gavimu, prašome nerūs broliams.
tauti ir neapkalbinėti,
o tik
ve nelabai draugišką ir vidu bos pagrindus į visuomenės ir SVETIMIEMS DIEVAMS.
mums kuogreičiausiai praneš
Mes siunčiame jiems karštą
rinę srovę. Šita srovė gal politikos gyvenimą,. kitaip sa
Kova No. 48 sušunka: “Ne
ti,
o
mes
kaip
tik
gausime
ži

pasveikinimą
ir būtinai prašo
nieko neturės prieš p. Gabrio kant visuomenės ir politikos tarnaukime svetimiems die
nių
pasistengsime
tuojau
vis

me jų štai ko:
persitikrinimus, kad reikia veikimą taikinti prie tikybinių vams.” Straipsnyje kalbama
ką
pataisyti.
Išklausykite mus šioje ne
principų
—
ir
2)
tikybą
panau

kovoti už autonomišką Lietu
apie ketvirtąją partiją ir da
lemtoje
valandoje, kuomet
Vienkart
pranešam
evisoms
Katalikai sa bartinę “Ateitį,” kuri tos par
vą po Rusija, (šis klausimas doti politikai?
priešininkas,
užėmęs vakari
kuopoms
ir
visiems
tiems,
ku

bus tik paties laiko ir aplin vo tikybinius idealus stato sa,- tijos yra išreiškėja. Rašoma
rie norėtų kuopus steigti, jog nes Rusijos tvirtoves, užėmė
kybių išrištas). Bet p. Ga vo vyriausiuoju . tikslu; tam kad
"
tikslui
atsiekti
jie
nori
sunau

brys yra civiliškai nusidėjęs
“Ateitis,” paėmus jąją re antroji laida L. D. S. konsti didžią jos žemės dalį ir grūmo
prieš mūsų visuomenę, kaipo doti visus dorus gyvenimo įdaguoti p. A. Rimkai, labai tucijos jau gatava ir konstitu ja Kievui, Petrogradui ir
ardytojas Lietuvos čielybės, rankius. Laisvamaniai gi tai
vengia erzinti socialistus ir, ciją galima gauti “Darbinin Maskvai, t. y. svarbiausiems
į* ką vidurinė sriovė skaito už apverčia viršui kojom, katali
iš viršaus pažiurėjus, daug ko” administracijoje. Visiems centrams jos visuomeniško gy
didžiausią mūsų’tautoje poli kų tikslą pavadina įrankiu, o
kame pritaria socialistams: naujiesiems nariams konstitu venimo.
Ir seniau priseidavo mūsų
Bet ar tai
tiška nuodėmę. Šita poli įrankį —^tikslu.
remia Liet. Šelpimo Fondą, cijos šiomis dienomis bus iš
Tiap-pat išsiun tėvynei pergyventi kruvinas
tiška pražanga yra — jo at sąžiniškas pasielgimas?
kritikuoja klerikalų politiką, siuntinėtos.
čiame
šiomis
dienomis
visoms baisenybes, priešininkui įsisidavimas mūsų klerikalams,
3) Purvini juodinimai lais
kurie,. prisidengę Lietuvos
L.
D.
S.
kuopoms
čarterius.
briovus.
Bet niekuomet dar
-kurie panaudodami politikai vamanių veikėjų...
Ant kiek
gelbėjimu, turi viršiausią
Išsiunčiame
ir
formališkus
pa

mūsų
tėvynei
nereikėjo gintis
Iiažnyeią ir religiją, stipri katalikai to dasileiždavo —
tikslą stiprinti savo politiką;
na savo partiją, kolioja ir jie negerai darė. Tik tegul
smerkia” pp. Gabrio, Yčo ir kvitavimus paskolų su valdy nuo taip gerai apsiginklavusio
smerkia pažangiąsias srioves, “Vien. Liet.” nestato savęs čia
kompanijos landymus po' dip bos narių parašais, ir organi priešininko, taip sumaniai su
daeina tame net iki purvi- pavyzdžiu. Ar ne ji savo lai
lomatų prieš-kambarius Lie zacijos antspauda. Senieji lai siorganizavusio ir taip rūpes
niausių juodinimų mūsų vi ku padėjo juodinti tą patį Ga
tuvos autonomijos reikalais, kinieji paliudijimai, išduoti tingai apmąstančio savo užgro
Ką-gi kito ji ir dabar
suomenės veikėjų — visų ku brį?
rodo, jog prašymais jokia -kun. F. Kemėšio turi būti su bimo pienus, kaip dabar.
Tėvynės padėjimas dabar
rie tiktai nenulenkia žemai tame savo straipsnyje daro?
tauta dar nėra išsikovojusi grąžinti kuopų valdyboms, šios
gi
turės
atsiųsti
į
centrą.
pavojingas
iki paskutinio laip
galvos prieš tokį mažamokslį Ar ne ji toleruoja ir remia uji
sau laisves ir tt.; be to. bė
Čia pranešame taip-pat at snio. Ir tos tai priežasties dė
.kunigą, nieko neišmanantį mą sau nepatinkamų žmonių,
gamuosius darbininkų reika
mainą,
kurią nutarė padaryti lei ant mūs visų, ant visų su
apie politiką, o Lietuvos atei apie kuriuos įvairių šmeižian
lus riša budu, kuris yra
L.
D.
S.
valdyba
kas link sąly sipratusių Rusijos darbo žmoti pašvenčiantį Romai. Ši čių korespondencijų pilnos yra
‘‘panašus” į socialistišką.
gų
atsiėmimo
paskolų.
Dabar nių sūnų guli milžiniška atsatą p. Gabrys gana gerai ži “Vien. Liet.” skiltys? Ką ki
Toliau sakoma, kad “Atei
nojo ir dabar žino.. Vienok tiems nedorybes prikaišioti, tis” pradedanti patikti kaiku- tos sąlygos bus šitokios: Ine- komybė.
Jei pasakysite sau, kad
. jis ir dabar tebetarnauja ke • ar nevertėtų pačiai į save pa riems socijalistams, kaikur ją šusieji nuo $10.00 iki $50.00—
norintieji
atsiimti,
turės
pra

jums
ir jūsų mažiau susipratu
letui kunigų, kurie išdidžiai žvelgti?
imą platinti. Mat jau taip da
nešti
trimis
menesiais
išanksto;
sioms broliams visvien, — kas
save tituluojasi “katalikiškos
4) Mažamoksliai kunigai, bartinė “Ateitis” užimpona
inešusieji
nuo
$50.00
iki
$100.ten
viršų gaus šitoj milžiniškoj
Lietuvos” vadovais, o “ne nieko neišmanantieji apie poli vus. Bet socijalistų organas
00
—
turės
pranešti
6
mėne

tarptautinėj
kovoj ir jei jūs
katalikišką Lietuvą” paveda tiką, reikalauja prieš juos že persergsti.
siais
išanksto,
ir
pagaliaus,
taip
manydami
ir elgsitės,
velniui....
mai galvas lenkti! Jei net ir
Girdi, kad ir “Ateities” re
Vienok šituo atveju įvyk labai mokytas laisvamanis, at daktorius yra all right, užtat
sta kitas nepaprastas daly sivertęs, ateis prie mažiau mo leidėjai ne. . z
bas. Katalikas Gabrys su kyto katalikų kunigo atlikti iš
Galų gale kas išeitų? Ugi:
Aiškus dalykas, kad rem
prieš
protestonu Yču suėjo ant pažintį, tai, žinoma,
dami “Ateitį,” mes medžia
bendros pagrindęs ir, mato jį, kaipo Kristaus vietininką,
giškai remiame savo priešus,
Bet tai
mai, palieka religiją nufifta- turės nulenkti, galvą.
kurie, gana sustiprėję, vėl
fiai, o išdirba pradžią politiš jam nebus sunku padaryti. Ki
kos programos, su kuriaja tokio galvos lenkimo kunigai
mums, dantis parodys.
Ne
gana
to.
Mes
remiame
sa
iš
žmonių
nereikalauja.
Bet
p. Gabrys ir yra atsiunčia
vo priešus ir morališkai, pla
mas Amerikon.
Mes susi ant galo tų mokytų laisvama
tindami “kulturnešių” tauti
laikysime nuo nieprielanku nių pas mus tiek maža yra. O
ninkų pažiūras ir leisdami
mo p-nui Gabriui ir lauksime jau “Vien. Lietuvninkų” re
jomis persigerti musų silp
jo parodant ką jis čionai, daktoriai gali būti tikri, kad
paprasčiausia lietuvis kunigė
nesniems draugams.
Mums
Amerikoje pradės veikti”
“Ateitis” moka įtikti savo
Bravo! Gabiai ir skambiai lis turi daugiau mokslo, ne
mandagia, rimta kalba. Bet
pasakyta. Bet publicistui ne gu “Vien. Lietuvninkų” re
tėmykime, — ji sako — neužtenka turėti gabią plunksną. daktoriai
dasako, kada mums išrodo,
Reikia dar ir kitokių privalu
5) Kunigai pašvenčių Lietu
lyg ji kur palaikytų musų
mų, sakysime, na kad ir pa- vos ateitį Romai t To katali
• • • s•
poziciją.
mylėjimo teisybės. Dėja“ Vien. kai nėra darę, ir Roma to ne
Aiškus dalykas ir mums ka
Liet.” redaktorius tuo nepasi reikalauja. Kiekvieno laisva
talikams,
kad, remdami socižymi.
Tik pažiūrėkime kiek manio galvoje ta Roma vaidi
jis čia tame savo trumpame nasi, tarsi kokia baisi šmėk jalistiškus, bedieviškus laik
prapliupime papildė neteisy la,' kuri ims ir prarys katali raščius, mes medžiagiškai re
bių:
kiškas tautas.
Bet laisvama miame savo priešininkus, kurie
1) Gabrys atsidavęs kleri niai nei sykio nepasvarstę rim mums katalikams jau senai ne
kalams. Kur, kada įr ko tai klausimo, kokią naudą ar tik dantis rodo, bet jau kan
Negana to. Mes rekiems klerikalams [Gabrys at pragaištį neša tautoms vienybė džioja.
sidavė? Tegul ‘IVien Liet.” su Šv. Tėvu? Ir ar Apaštališ r.-iame savo priešininkus mora
visų-pirma nurodo, kur yra kas sostas varžėkada tautų sa liškai, įsileizdami į savo grinčias prieštikybinius šlamštus,
tie klerikaali mfteų tautoje? varankumą?
kuriuos, neapšviesti žmoneliai
Kai pradės jų ieškoti, bene pa pasvarstymo,
sirodys, kad “/Vien. Liet” senai jau nu<
skaitydami iŠ keįjo išvedami
4

\

v

šž

Sį 'W

■

——

---------- =

Berželis.

„

Siūbuoja berželis prie kelio liūdnai,
Jį vėjas — nenuorama blaško,
Jam rodos jau žūsiąs dabar amžinai,
Jo šaknys tik girgžda, tik braška.
Bet vėjas nurimo.
Štai piemenys jau
Pas kaimenę ugnį sukūrė.
Nublaivo gamta, ir berželis ramiau
Į ateitį tolimą žiūri.
Ir purtė jį vėjas nuožmus nuolatos,
Bet jo tik šaknis sudrūtino:
Priprato berželis prie pykčio gamtos,
Jo audros daugiau nebaugino.
Bet štai sudundėjo šalis vakarų,
Gaisrais ten padangė nušvito,
Sugriuvo triobos nuo kanuolių nasrų,
Žolė nuo kanopų suvyto.
Ir slapstėsi žmonės po tankius miškus,
Šūviais iš namų išvaikyti,
Ir aptemė dūmais nuliūdęs dangus,
Saulutės jau nebematyti...
“Karė!” sudejavo visa žmonija,
Tą dieną išvydusi rūsčią,
Ir skundės ir verkė, bet ten danguje
Tik aidą išgirsdavo tuščią....
Ten amžių Valdovas galinga ranka
Bausmės ant jų taurę išliejo:
Žmonėms nereikėjo nei klausti: už ką?
Jie žino kad Jam nusidėjo.
Sukruto berželis sau viens pakelėj:
Jam galas jau bus paskutinis....
Bet savęs nepaisė, jis žūti galej,
Jam gaila tik buvo tėvynės....
Girgždėjo berželis, linguodamas žemai,
Jau verkti jėgų nebeteko:
Ten išdegė medžiai, sugriuvo namai,
Jis vienas tik riogso prie tako...
Ir laukė nekantriai, kada čia mirtis
Pakirs jo gyvenimo diegą.
Bet nieks jo nekliudė.
Su nuostaba jis
Pajuto savyj naują jėgą.
Ir tarė jam aržuols, jo senas kaimyn’s,
Tris šimtmečius perleidęs metų:
“Lai mano senatvė tave suramins,
Tiek mačius vargų išgyventų.
Gali man tikėt: nepražus Lietuva,
Tiek sielvartų jau išgyvenus,
Nors sunkios jos dienos, nelygi kova,
Nors priešų ją užplaukė tvanas.
Tėvynė dabar parblokšta mirtinai,
Kaip motina, lovoj paliegus,
Bet slepia savyj daugel sėklos jinai,
Kaip žemė pavasario diegus.
Užgims iš nelaimių jaunoji karta
Didvyrių ligšiol nemątytų,
Ir mūsų tėvynė, varguos užgrūsta,
Sulauks dar skaistesniojo ryto.”
Ir klausės berželis, kaip aržuol’s stiprus
Rimta kalba pranašavo,
Užmiršo savąsias nelaimes, vargus,
Pritardams, šakoms tik lingavo.
J. K.

tai Vokietija sugrumdys Rusi
ją
Gi kuomet Vokietija sugrum
dys Rusiją, tai blogai bus ir
jos talkininkams. To nereikia
išrodinėti.
Jei jūs iš kitos pusės laiky
sitės to įsitikinimo, kad Rusi
jos pralaimėjimas blogai atsi
lieps ant reikalą jos darbo
žmonių ir jei jūs iš visų pajė
gų imsite suveikti apgynime
mūsų tėvynės, tai jai ir jos tal
kininkams pasiseks išvengti
grasančios jiems pragaišties.
Įsigilinkite gerai į susipai
niojusius dabar reikalus.
Jūs labai, labai apsiriksite
jei jūs įsivaizdinsite, jog dar
bo žmonėms nereikia ginti sa
vo tėvynės.
Ištikrųjų,
nei
keno reikalai taip nenukenčia

—Don«H«y i«

Plaut D*«lor.

priešininkui įsiveržus, kaip
reikalai darbo žmonių.
Pavyzdžiui paimsime franeuzų — prūsų karę 1870-71 m.
Kuomet vokiečiai apsupo
Paryžių ir kuomet ten baisiai
pakilo kainos ant visų rekalingiausių daiktų, tai, žinoma,
bėdinieji kentėjo dėl to labiau,
negu turtingieji.
Lygiai ir
kai Vokietija iš pamuštos
Francijos atlupo penkis mili
jardus kontribucijos, tai jos
išmokėjimas krito ant pečių
bėdinųjų, nes kad išmokėti
kontribuciją buvo pakelti ne
tiesioginiai mokesčiai, kurių
didžiuma, kaip žinoma, puo
la ant pečių žemesnėsės klesos.
To dar negana. Blogiausia
Francijai buvo tas, kad po ka
rės 1870-71 jos ekonominis ki
limas buvo labai sutrukdytas.
Kitais žodžiais tariant:
Francijos pralaimėjimas blo
gai atsiliepė ant tuolaikinių
reikalų jos žmonių ir kas blo
giau — ant viso jos tolimesnio
besiplėtojimo.
Jei Vokietija sutriuškys Ru
siją, tai tas labiau pakenks
mūsų žmonėms, negu pakenkė
franeuzams Francijos pralai
mėjimas.
Šiais laikais karės daug lėšuoja.
Rusijai, kaipo šaliai
atsilikusiai ekonominiu žvilg
sniu, kur kas sunkiau paneš
ti tuos iškaščius, negu turtin
goms vakarinės Europos vals
tybėms.
Ant pečių Rusijos
gyventojų ir pirma gulėjo sun
ki valstybės skola.
Dabar
ta skola didinasi ne dienomis
bet valandomis.
Dar reikia
pridėti, kad plačios Rusijos
gubernijos perdėm nuteri^>jamos.
Jei galų gale bus vokiečių
viršus, tai jie pareikalaus iš
mūs milžiniškos kontribucijos:
Anas tekėjimas aukso iš Fran
cijos į Vokietiją po 1871 m.
karės būtų menkniekiu sulygi-
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1 TAS KATALIKAS.
mas nusisekė neblogai broliai norėjo išvyti vokiečius,
(kalbama čia trasai . raštininkas — panelė
tltur-būt apie jaunesniąjį cies. .Adomavičiūtė,
iždininkas — 'ypač žydas savo rolę atliko ge bet kad vokiečiai turėjo daug
47-ame “Vien. Lietuvnin
rai ir prijuokino publiką. Po kulkosvaidžią, tai žuvo visi
Maslauskas.
s Wilhelmo sūną, apie kurio Juozapas
<
Tuomi dar nebaigsis dalyką** No-yje skaitome tūlo
Toliaus
kandidatūrą į Lietuvos-Latvi
“Dainos*’ darbas jau prasi to padainavo vietinis bažnyti negrįžo nei vienas.
kąs
Nuosekliausieji ir atvi“ Kataliko **korespondenciją iš
nis
choras
‘
‘
Kur
bėga.
Šešupė.
’
’
kalbėtojas
aiškino
gerumą
lai
Atlaikyta jau keletą :
jos karalią buvo jau rašyta, dėjo.
riausieji išpažintojai vokiškos
So. Bostono. Gabija rengianti
kraščio “Viltis.” Kiek ge
suorganizuotas Padainavo puikiai.
kaip skaičiau rusą laikraščiuo- isusirinkimą,
TELŠIAI.
imperijalistiškos politikos jau
5 gruodžio iškilmę — 10 metą
ro padarė tas laikraštis lietu
dabar skelbia, reikią atimti iš
(Naujas tiltas.)
. se). Vienok, kaip rašo anas choras, o dabar organizuoja
sukaktuves Vilniaus Seimo.
PHILADELPHIA,
PA.
viams. Žmonią buvo labai
mas dramatiškas skyrius ir
švedą
laikraštis,
ciesoriui
Vil

Rusijos žymią teritorijos dalį,
Spalią 3. dieną atidarytos
Tarp kitą kalbėtoją būsiąs ir
Atsibuvo krikštynos lapkr. skaitlingai susirinkę ir kiek
P. Šimkus, muzikuri be to turi būti apčystyta naujas tiltas per upelį Lušyna, helmui II skubiai išvažiavus orkestrą.
Dr. Šliupas. P. Katalikas taip
nuo dabartinią gyventoją di ties Lieplaukiais (Telšią aps Francijos frontan (mat tada kalis draugijos vedėjas, keti 14 d. Camdene, N. J. pas Ig vienas atydžai klausėsi kalbė- apie tai rašo : “Girdėjau, kad
nacą Navicką.
tojaus žodžią. (buvo apie 700, kalbėsiąs Dr. Šliupas, kuris
desniam patogumui vokiečią kritys).
Senasis tiltas buvo francuzai su anglais kaip tik na smarkiai varyt “Dainos”
žmonią.
Po prakalbos buvo
Buvo
pakviesti
keli
pažįs

darbą:
žadama
praktikuotis
buvo
pertarukę
vienon
vieton
kolonistams.
Niekuomet dar sulūžęs, o vokiečią kareiviai
čionai laukiamas...”
rinkimas
auką
dėl palaikymo
vokiečią frontą), šis triumfa- kone kas vakaras.
Žmonią tami draugai ir iš Philadelphi
priešininkai, svajoję apie api pastatė dabar naują.
Visokią mat esama katali
lis įvažiavimas buvo atidėtas. ūpas visoj apielinkėj pasikėlęs: jos į krikštynas, kurią tarpe laikraščio “Vilties.” Surinkta
plėšimą įveiktą tautą, neparo
ką.
Vieni myli savo katali
pakviestąją
atsirado
vienas
la

$120.83c.
Susirinkusieji
la

visi
begalo
užintriguoti
“
Dai

Šią
žinutę
paduodu
iš
rusą
dė tokio ciniško beširdišku KĄ RUSAI PAVOG? PRŪSŲ
kystę
ir
ją gina; kiti džiaugia
bais
sumaningas
vyras,
tai
yra
bai
rainiai
užsilaikė.
Matyt,
nos
”
veikimu.,
Įstoja
vis
dau

laikraščio “Birž. Vied.” No.
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giau narią, taip kad nedėlioj,
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Toliau atsišaukime išrodoRusams praėjusiąją žiemą
Vieni gerbia savo
ma, kaip Rusija 1904 m. turė užėmus dalį Prūsą Lietuvos Apie kalbas Vilniuje prie vo 21 d. lapkričio, “Daina” tu jausmais ir ant mūsą mylimos girsti apie mūsą Tėvynę Lietu burnoja.
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veikėją
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kalbėtoją,
kuris
no šitaip papasakoti: Vilniaus prieglobstį visą Philadelphijos keletą centą nukentėjusiems
jos pasiūlytą. Tuomet Rusija daug bažnytinią ryką.
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Bet ant nelaimės
visą savo gyvenimo tikslą ma
buvo įvelta karėj su Japonija šiaip ją pagabenta daug bran komendantu buvo paskirtas lietuvią jaunimą,—ar bent ge- dėl karės.
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dvasiškiją.
Toksai “katali
Šalyj “Dainos” prasidėjo
Toliau pasakoma, kad An dalis sidabrinią ryką (indą), pat pirmąją dieną vokiečią
Kalbėjo apie laikraščius.
glija,
Francija, Belgija ir kuriuos rusai buvo pavogę Įs- atvykimo Vilniun prasidėjo pas mus ir kitas, begalo indo- są brolią, kad nežino, kaip
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Italija yra liberališkesnės ša ročia (Insterburgo) stoties res
buvo prakalbos.
Kalbėta a- pondentas, kurs jau pasižy
kad
net
ir
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pamislyt.
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Šimkaus
inicijačiai
paskelbė,
kad
rusą
kal

lys, negu Vokietija.
Todėl torano savininkui. Juos galė
pie gerus laikraščius ir knygas. mėjo savo korespondencijomis
į laisvamaniškus laikraščius.!
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nei
už
1
vokiečiai laimėję darytą atža- jo lengvai pažinti,' nes jie tu ba šiame krašte nebeturi jo tyvą ir Lietuvią svetainės
P. J. Sleznikas išrodinėjo koTo
gareiviŠką intekmę į anas ša rėjo antspaudą “Bahnhof Ins- kią teisią, turi būti panaikin Bendrovės paraginimu, suor centą, priešingumas buvo kad iką naudą turime iš gerą kata šmeižiančiomis kunigus.
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jau tik vienas Rusijos caras Petro tarė išsirašyti “Darbininką.” — tai kaip vilkui avies kailis,
“Nepaisėjimo atsinešimas į šas su kavos pupomis, kurią pirmiausia turi būti parašyta “Vyturys.”
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kalbomis du susirinkimu ir “Vyturyn” grade, o daugiau niekas ne Taip-gi kalbėtojas pranešė, kuriuo užsimovęs galėtą avis
pasekiąšs šios karės yra tai tie kelis rusai taip-pat buvo pa- vokiškai.
Matyt, kad labai kur galima gauti pasipirkti suklaidinti.
Tečiau žmonės
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vėliaus žadama mokinti lietu
reikaaluja iš jūs veiklaus daly- kiečiams juos apgulus. Kitur Vitebske, 9. X. 1915
Dar p. Agota Senskienė kal
Tai-gi ir anam
J. Bajoras. vią kalbos ir istorijos. — Tai Pasirodo, kad kaip patys rin bėjo apie moterą reikalus. Tu veidmainis.
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anais
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matytis,
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į
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veikli moteriškė. Ji ragino
Matyt, jie vil
Apgavo moteris neapsileisti, sutverti tikrąjį veidą. Minėtasis “Ka
tis iš tokios krutėjimo daug burbulas vandenyje.
suosis ir stiprės žmonią spė ko iš Prūsą Lietuvos visą, kas
ne vieną. Tai pasirodo jiems, moterą dr-ją.
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kos.
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Gabiją,
Gal būt Gajūs privalote būti gudrūs, kaip
žmonėms labai patiko.
KONCERTAS.
mės ją taip neatsitinka su ka
bijos “katalikai” ir labai lauPHILADELPHIA, PA.
žalčiai, nors jūsą širdyse de LAIŠKAS IŠ VITEBSKO
Siuvėją darbai sumažėjo.
Į
talikiškoms
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ga ugnis prakilnaus piktumo,
Tuom tarpu siuvėją darbai kia Šliupo prakalbos Bostone.
Geras pavyzdis.
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Tečiau mūsą katalikiškoji vi
kričio
(
nedėlioj
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Richmondo
dabet galvose privalo būti poli
Nedėlioj 21 d. lapkričio, p. tikrai padaro, jeigu ant kokios sumažėjo.
Gerbiamiejilyj mūsą miesto lietuvią sve
tiškas išrokavimas. Jums rei
Oras nekoks.
Retai pasi suomenė puikiai žino, kad vi
Šią žinutę norėjau pasiąsti tainėj atsibuvo didelis koncer Stanislovo Bairono namuose, naudos ką veikia ir tikrai nu
sos Dr. Šliupo per dvidešimtį
kia žinoti, kad neprotingas
taiko graži diena.
atsibuvo vestuvės plačiai žino veikia.
“Ryg. Garsui,” bet dabar kaip tas.
i
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viršum metą sakytos pra
Pirmą
kartą
pasirodė
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kalbos
nuo Romos prasidėdavo
negu nepaisėjimas.
nuo miesto) eina smarkiausi mūsą gerbiamas kompozito- p. Julijono Maslausko su pane laimingą brolią, kad ne švie
ir kunigais baigdavosi.
Tai
Visokis niekadėjavimas ar
CHESTER, PA.
le Karolina Rakickiute.
Tar sybe vaikščioja, o nieko ne
mūšiai ir todėl bijau besiąsti, rius — Stasys Šimkus.
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katalikams
Šliupo
labai
lau
Be
jo
mijos užpakalyje, lyginasi juLietuviams katalikams
nes gali ir nedaeiti...
Jeigu koncerte dalyvavo ir vietiniai pe skaitlingą svečią — jauna- mato, kaip vienas filizofas po
kti
nėra
ko.
Laukia
jo
“
Ka
došystei.
Nes tai būtą patar-x
pranešimas.
vokiečiai paims Rygą, tai mes mūsą artistai, — panelės Ma vedžią draugą ir draugią, — į miestą ant turgaus vaikščioda
talikas,
”
bet
nelaukia
jo
kata

navimas priešininkui.”
Gruodžio 4 dieną italą ba likai.
Rusijos lietuviai beturėsime rė, Laura ir Zofija Karožiutės vestuves atsilankė gerb. Stasys mas su liktarna vidurdienyje,
Toliau sakoma, kad anuo
“Ličtuvią Draugijos” o žmonią nerado.. Kada pa žnyčioje, 314 W. 3-rd St. bus
tik 2 laikraštėliu Petrograde: ir smuikininkas — J. Jurčiko- Šimkus,
S. B
1
tą kriokimai nors ir nesuminatstovas, pp. P. Čiurlionis, R. klausė jo ko jieškai pasakė, vienas iš Philadelphijos kuni
“Lietuvią Balsą” ir “Barą.” nis.
Štai
ištisai
programas:
kštys darbdavią širdžią, bet,
Karuža, K. Mekšras su ponia kad žmonią jieškąs, o jisai at gą, klausys išpažinties nuo 5
Labai indomu žinoti, ar po
1) Scherzo (Chopin) pas
BUSIANTI ŠALTA ŽIEMA
pasakoma,
darbininkai
di
Svencickas, sakė, kad čia ne žmonės, ale vai. P. M. iki 9-ta.
Taip-gi
vokiečiu Lietuvoje dabar eina kambino panytė Laura Karu Mekšriene, pp.
džiausią padarytą klaidą strei
Passadumkeag, Me. — Prof
koks lietuviškas laikraštis ar žiūtė, 2) Aria iš op. “Birutė” Puskepalis ir daugelis kitą. gyvuliai.
Taip ir mūsą ap- galima bus kreiptis su krikš
kuodami dabar.
Anderson
jau pabaigė tyrinėt'
tais ir kitais dvasiškais reika
ne.
O kaip mūsą laikraščią (M. Petrauskas), Barkarole Linksmintasi, dainuota, žais šviestūnai” atrodo.
Atsišaukimas baigiasi žo
žąsies kaulus.
Iš kaulą iš
lais.
dalykas dabar stovi Prūsą Lie (S. Šimkus), Miškas Ūžia (P. ta, pagaliaus, namą šeiminin
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ateinanti
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Kun. J. Zimblys.
tuvoje?
Ar ten lietuviai ką Čiurlionis) padainavo solo (so
Kazimieras Driža $1.00, Ka
“Dalyką stovis toks, kad
būsianti
šalta,
viesulinga
ii
nors veikia?
Ar neturite ži pranas) p-lė M. Karužiutė; 3) •raginąs, buvo rinkta nukentė- rolius Kavaliūnas 50c., Ig. Amprie laisvės mums kitaip nega
daug
sniego.
Viesulą
su
nią, ar tebegyvi dar Prūsą lie Sonota C B (S. Šimkaus) pa jusiem dėl karės kolekta. Gerb. brozas, Ig. 'Navickas,
Ant. PRAŠO, KAD VEIKTŲ DĖL
lima prieiti, kaip einant keliu
sniegu bus daug ypač palei At
St.
Šimkus
atlaikė
graudingą
TAIKOS.
tuvią veikėjai: p. Vidūnas- skambino pats kompozitorius;
Kazlauckas, Ona Gedimine po
tautinio apgynimo.”
Pavasa
Washington. — Jame Ad- lantiką ir Pacifiką.
Storosta, Vanagaitis, Gaiga 4) “Tykiai, tykiai Nemunėlis prakalbėlę ir perėjęs svečius, 25c.
Po atsišaukimu pasirašė G.
ris
bus
vėlustas.
dams iš Chicagos atsiuntė tele
laitis ir kiti?
Visa tat labai teka,” (M. Petrausko); “Oi surinko dėl karės nukentėjusią
Viso auką surinkta. $2.50.
Plechanov, L. Deič, G. Alek$17.85.
Yra,
tai
jaunavedžią
grafu
prezidentui prašymus,
indomu, bet mes nieko neži varge, varge,” (S. Šimkaus)
Labai širdingai ačiū auka
sinskij, A. Bachov, I. Bunakad
šiuo
tarpu imtą veikti dėl PIKTADARĮ NUGALABYS
auka
badaujančiai
Lietuvai
!
nome ir negalime sužinoti. To padainavo solo (sopranas) pvusiems, o labiausia tam vy
kov, N. Avksientiev, B. VoPO N. M.
kią žinią neužeiname ir savo lė Zofija Karužiūtė; 5) Sonata Pinigus gerb. S. Šimkus pasi rui už jo mielaširdingą darbą. taikos. Prašoma, kad prezi
ronov ir kiti.
žadėjo priduoti vietiniam Rich Toks darbas vertas pagyrimo. dentas iš visą savo jėgą stenglakiraščiuose.
No. 9, (Mogart) smuikavo p.
Ossining, N. Y. — Haus
tąsi suartinti kariaujančias
Pas mus šiemet viso gyve J. Jurčikonis ir p-lė L. Karu mondo Lietuvos Šelpimo komi Kalbėtoju buvo p. K. Driža.
Schmidt,
du metu atgal nužu
nimo sąlygos susidėjo daug žiutė akompaniavo; 6) Allegio tetui. Lai visur, mūsą tau
Varpelis. Europos valstybes, kad jos dęs Anna Aumuller, bus nu
pradėtą taiką. Prašymas pa
sunkiau, negu pernai šiame iš 3 symfonijos (Beethoven), tiečiai seka tokį prakilną pa
Kuo
remtas visokią Amerikos mo- galabytas sausio 10 d.
vyzdį!
laike. Ypač viskas negirdėtai paskambino S. Šimkus ir p-lė
HARTFORD, CONN.
met
jam
apie
tai
pranešė,
tai
Philadelphietis.
terą dr-ją, klubą ir organiza
pabrango.
Vitebske duonos L. Karužiūtė; 7)Prakalbą apie
Darbininką judėjimas.
piktadarys apsiliejo ašaromis.
svaras dabar moka 10 k, py Dainą ir Muziką pasakė p. St.
Nors nesenai tęsusitvėrė dar ciją.
CHICAGO,
ILL.
rago
20
k.,
sviesto
90-100
k.,
Šimkus.
bininką Sąjungos 6-ta kuopa ir
VILNIUS.
degtuką srynutė 4 k., o cuk
Susitvėrvė
Labdarybės
kuopa.
PABĖGĖLIŲ RAŠOMASIS IR ŽINIŲ TEIKIAMASIS
Kaip matote — programas
nedidelis skaičius narią, vie
“Deutsche Lodzer Zeitung’ raus ir žibalo visai negalima
14
dieną
lapkričio
Aušros
BIURAS
buvo nors neilgas, bet įvai
nok, savo darbuose matyt ne
rašo: Šiose dienose keletą žmo gauti. Daug prisieina priken22 d. prie Centralio Lietuvią Komiteto dėl karo nukentėjusiems
rus ir gerai parinktas.
Išpil Vartą parapijoje rūpesniu vie nori pasilikti nuo kitą.
nią iš Vilniaus atvyko Varša tėti pabėgėliams: mat vie
dymas ir-gi buvo neblogas, y- tos klebono kun. F B. Serafino lapkričio nepaprastame susi šelpti pradėjo darbuoties n u o r u g p. 25 d.
von.
Jie pranešė šiek-tiek ir niems buvo liepta bėgti, o ki
pač p. Stasio Šimkaus sonata susitvėrė Labdarybės Sąjungos rinkime turėjau progą daly
Biuras rašo visus lietuvius, išsiblaškiusius po Rusiją, ren
apie tenykščiuosius atsitiki ti patys pabėgo.
Po Rusija ir duetas iš 3 symfonijos Bee- kuopa, kuri bus 7 iš eilės. Na- vauti.
Tai-gi ir pamačiau, ka žinias apie ją padėjimą, padėjimą susiieškoti kits kitą
mus.
Anot jąją pranešimą, dabar daugybė lietuvią, tarp
thoveno.
Užtatai publika, rią įstojo 26, išrinkta valdy jog nenuilstančiai darbuojasi; giminėms, pažįstamiems ir kaimynams; teikia visokią pa
rusai esą pagadinę tik keletą kurią labai miršta vaikai. Dau
21 lapkričio atsibuvo an tarp kitą nutarimą, tai svar
kurios, nežiūrint į oro nema ba.
bėgėliams reikalingą žinią ir duoda žodžiu ir raštu teisės ir
fabriką bei gelžkelio tunelį, gelis dabar labai trokšta su
tras
kuopos
susirnikimas dėl biausia surengti
prakalbas. kitokią patarimą.
lonumą, nes buvo lietaus, su
bet nesuskubę to padaryti ir grįžti, bet jau nebegalima,
sirinko suvirš 800 žmonią, — aptarimo tolesnio veikimo pie Tai bus po Kalėdą, ir išaiš
tiltams bei gelžkelio stočiai. nes mūsą tėvynė užimta vokie
Biuro adresas: PETROGRAD, BASKO V PER. 29, B. 10;
sutiko artistus su gausiu del ną, prisirašė dar 17 narią, ku-. kinti Darbininką Sąjungos
Žmonėms buvo leista pasiimti čią, veltui pabėgėlią nebeveBiuro vedėjas advok. KAZYS ŠALKAUSKIS.
rią
tarpe
J.
Saunora
įstojo
kai

naudingumą, ir po prakalbą
ną plojimu.
*»
naphtos, anglią ir kitos me ža ir gelžkeliai.
Pamatome
Koncerte pirmą kart pasiro po narys labdarys įmokėdaams sulošta dvi komedijos “Šaltadžiagos iš gelžkelio stoties. Po dabar, kaip Rusijoj žmonės
Išrinkta ats putris” ir “Be šulo.”
Nedė prieš pubilką mūsą nauja $5.00 įstojimo.
licija pasišalindama iš miesto gyvena ir kokia čia žemė, bet,
dainininkė, sopranos, panai tovai centro susirinkimus tar kurie ir aktoriai jau išrinkti,
paėmusi su savimi 500 vyrą. sulyginus su Lietuva, didelis
tė Zofija Karužiutė, kuri, nors tasi kokiu būdu patraukti kuo- tai-gi lnkėtina geros kloties L.
Ji vienok podraug su suimtai skirtumas visame kame ir mū
D. S. 6 kp., kad ji savo dar
savo balso išlavinime, dar tik pon didesnį skaičią narią.
siais pakliuvo vokiečią nelais siškiai karui pasibaigus visi
Reguliariški susirinkimai bais pakiltą ir narią skaitliam
mėgėja, — sulyginamai gerai
vėn.
ketina grįžti atgal. Visi savo interpretavo paskirtą jai nu nutarta laikyti kas pirma pėt- padidėtą.
Tai-gi hartfordieVokiečiams miestą užėmus, tėvynės esame labai pasiilgę,
čiai darbininkai ir darbinin
merį.
Virš programo — E. nyčia kiekvieno mėnesio.
miesto galva ir du atstovu ta sapnuoti sapnuojame apie ją
P. 0. kės, rašykitėsi prie darbinin
Marickiutė ant mandolinos, ppo paimti laidais (užstatais), ir apie praėitą ramą gyveni
ką Sąjungos ir darbuokimėsi
lei A. Arbašauskiutei pianu pa
bet vėliau juos vėl paleido. Vo mą, bet ką padarysi, reikia
HARTFORD,
CONN.
visi išvieno, nes tik suvieny
lydint, išpildė vieną numerį.
kiečią paliepimai spaudžiami pakentėti ir svarbiausia kiek
Vakaras.
tomis spėkomis galėsime at
Koncertui pasibaigus, gerb.
vokiečią, lenką, lietuvią bei vienam rūpi tik tat, kad svei
Taip-gi
Šv. iC I. Ap. dr-ja ir Lie siekti savo tikslo.
Stasys Šimkus turėjo prakal
žydą kalbomis.
kam ir gyvam sugrįžus.
brolužiai
ir
sesutės
nesnauski

tuvos
Vyčią
6
kuopa
lapkr.
21
bą apie Dainą ir Muziką, ku
IŠKILMINGO KAIZERIO
rioj atkreipė klausytoją domą į dieną š. m. parengė vakarą. me. Dabar yra geriausia pro
Iš KAUNO.
ĮŽENGIMO VILNIUN
mūsą liaudies motyvą tyrumą Statė scenoje du veikalu “Ka ga. .
Anot žinią, kurias gavo
NEBUVO.
T. špelis.
bei gražumą.
Baigiant pra rės Metu” ir “Žydas ir dzū
vokiečią laikraščiai, Kauno
Vokiečiams paėmus Vilnią kalbą, p. Šimkus paragino pu kas.”
Bet svarbiausias to vakaro
Pirmiausia vakaro ve
miesto bei tvirtovės išvaizda buvo laukiama Vilniun atsilan bliką prie suorganizavimo Phi- dėjas paaiškino to vakaro tik tikslas buvo, tai prakalba kun.
prilygsta vėl išvaizdai taikos kymas paties vokiečią cieso ladelphijoj muzikališkai-dra slą.
Potam prasidėjo progra D-ro A. Maliauskio, kuris ne
laikuose.
Gatvės yra švariai riaus Wilhelmo II. Šį atsilan matiškos draugijos.
Suvirš mas.
Pi
, vietinis choras senai iš Lietuvos atvažiavo.
išvalytos, krautuvią, kavinią, kymą Lietuvos sostinėn vokie šimtas ypatą išreiškė norą ,su- po vado
V. Kanclerio Kalbėjo apie dabartinį vargin
Vi labai iš daryti draugiją. Tai-gi,
viešbučią didė dalis vėl atida čiai norėjo surengti
aavo“ Vyčią hym- gą padėjimą mūsą Tėvynės
ryta.
Gelžkelio tiltas, kurį kilmingai.
Labiausia iš to kai iš svetainės
Kalbėjo gana aiš
kada reikės samdyti automobilią ar karietas dėl pasi
ivo solo p-lė Lietuvos.
rusai buvo
susproginę, vėl atsilankymo buvo laukiama, susispietęs būrelis atls
“Saulelė kiai taip kad kiekvieno jausvažinėjimą, veseliją, krikštyną ir tt KAM EITI KI
veikia. Arkliais vežamas tram kaip rašo švedą laikraštis
m buvo pers- mus sujudino apie apgailėjimą
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
savo pirmąjį —
vajus važiuoja
“Stock. TM,,/’ tam tikras vo
mūsą brangią brolią seselią ir
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.
kiečią ----- -----tan ir antraip.
tėvelią nelaimėje esančią. KalK. ŠVAGŽDYB,

nūs su ta, kokia pareikalau
tą i§ mąs dabar.

Kas girdėt lietuvią
kolonijose.

Kas gridėt
Lietuvoje*

Jau

242| W. BROADVAY,
SO. BOSTON, MASS.
(Viri “Darbininko” spaustuvė)
Teiephonė So. Boston 620.
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Vietines žinios.

SO. BOSTONIEČIAMS

Kataliką
nwnrrnnR

Atminkite, kur yra
GALINIS, barter*.
Ofisas:
324 Brcadway, So. Boston, Mass.

«»ti

Pirmutinis ir geriausias barbe
ns.
Plaukas kerpa šiokiomis
dienomis už 15c. subatomis už 25c.
Tai-gi žinokite ir plauką 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 slinką.
Tik reikia laiku nueiti. Tai tik
ra teisybė, išbandytas dalykas.
Dar veidą paproana su elektrikos mašina. Mašina nuima nuo
veido papuekas ir taip pagražina
veidą.

Todėl, tautiečiai atsiminkite
mano ofisą ir atsilankykite pas
mane."

MUZIKALIŠKA MOKYKLA.
v
Mokinama ant smuiko Piccolo
Klarneto
.
Piano
Korneto
Trombono
>
Būgnelio.

A. M. GRUBIS,
(Mokytojas)

SOCUALISTŲ PRAMOGA.

Vakar vakare socijalistai
savo salėje turėjo pramogą,
susidedančią iš pluošto nume
rių ir gana įvairių. Publikos
susirinko pilna salė. Lošė,
dekleraavo, monologus sakė,
džan bambos spyčių sakė, ai
škino bibliją pajuokdami Sa
liamono giesmes. Vienu žo
džiu nieko gero nebuvo, vis
kas taip žema, kad gaila ir
artistų gabumų eikvojamų to
kiems niekams. Kaikurie ar
tistai galėtų gana gerai sulošt
ir gero turinio veikalus, o aš
taip tikiuosi, kad socijalistų
literatūroje randasi veikalų,
turinčių ir prakinlnią mintį —
tik nieks apie juos nepraneša
ir nenurodo tiems lošėjams,
dėlto jie tokius niekus ir stu
dijuoja. Iš visų dalyvavusių
jų programo išpildyme tai tik
viena So. Bostono panelė atli
ko tinkamai savo šmotą: padeklemavo tikrai dailiai “Mir
tį Joanos De Ark.”

339 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

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

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 tuomi juos užganėdinti. Todėl ateikite visi ir duokite man
progą parodyti jums puikiausius H A R K 0 SIUTUS ir
OVERKOTUS — ištikrųjų geriausius gatavo darbo drabu
žius visam Bostone, už sekančias kainas:

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo

NUO $12.50 iki $25.00.
JUOZAS ZUPKAUSKAS

Įsidėkite gerai adresą:

HARRISON COMPANY

75c.
1.00
1.00
50c.
1.00
1.00
25c.
25c.

50c.

mažiems
25c.
Gydanti mostis
nuo puekų
50c.
Nuo prakaitavimo kojų 25c.
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų
1.00

662-672 Washington St., Boston, Mass
“DARBININKAS” daug turi žinių rašytojų, kores
pondentų, visose kolonijose.
Geriausia nušviečiamas visas
Amerikos lietuvių gyvenimas.
“DARBININKAS” kiekvienam suprantamai gvildena
darbininkiškus klausimus, aiškina kooperacijos reikalus pra
nešinėja žinių ape darbus.
“DARBININKAS” savo raštų įvarumu, gausumu
viršija visus kitus laikraščius.
“DARBININKAS” apsčiai deda eilių, apysakėlių,
pasakaičių, kurias smagu ir malonu skaityti.
“DARBININKAS” turi visuomet ir rimtų, suprantaraai parašytų straipsnių.
“DARBININKAS” plačiai aprašinėja apie karę.

1.00

I

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,
r
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
r<

S

te

K. ŠIDLAUSKAS
s 226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass

DARBININKAS” geriausia tinka būti kalėdine do

C. & P. Phone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuotoj as

■* 1
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Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas 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.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELUOSE ST., ::

:: MONTELLO, MASS.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ........... 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.

Užlajoj
buvo užsidegęs garlaivis Tivoh. Plaukė iš Baltimore į Crisfield. 25 pasažieriai buvo iš
gelbėti. Garlaivis iki vandens
visai sudegė.

J. P. TUINYLA,

KAINOS NEBRANGIOS.
JONAS GREBLIAUSKAS
Ofisas
Gyvenimas 500 SO. PACA ST.,
315 W. Broadway, 133 Bowen St
BALTIMORE, M. D.
SO. BOSTON, MASS.

Užlaikom didžiausia krautuvę
*$* Vienatinė Lietuviška *|* deimantų,
laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me
agentų
\kiekvienam
mieste Su
Kuri užlaiko visokio ta- *|* vienytų Valstijų ir Kanadoj,
di
Y voro, reikalingo maine- V delį nuošimtį duodam perkupf menams.
Y čiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo už
X
Y 25
centus štampų.
♦f y. LUKOSEVICIA,
y
J. P. TUINILA.
Y Minersville, - - Pa. Y
♦
*♦* i 822 Washington St., Boston. Mass.

| Krautuvė |

P. MIKOLAINIS,

R. F. D. — Route 2,

Niekad aklas neverktą,
kelią matytą.

I

Baltimore, Md.

Tel. Oxford 4900.

Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir į kitus
Telephone So. Boston 605.
miestus ir pargabenu iš kitų
ANTANAS ŠAPALIS
; miestų.
meistras
Tai-gi, vientaučiai, laido-;
indeda telephonus, dengia stogus, ir atlieka visus staliorys- jimo reikale visuomet kreipki
tės darbus prideramai.
tės pas mane.
Ofisas

a+a a+a a+a a+a a+a.

IŠGELBĖJO NUO DEGAN
ČIO GARLAIVIO.

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
« vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
. 10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

a+a. a+a

Neskaityk čionai,
JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ
REKORDŲ.

Mes patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti
gražų, naujos mados gramofoną ir linksmintis.
Naujausi lietuviški rekortt A
dai, indainuoti M. Petrausko
ir lutų garsių dainininką. Be
dainų yra visokių maršų, valsų, polkų ir daug kitokių
gražių melodijų.
Reikalauk gramofonų ir
rekordų katalogo.
Visiems
siunčiame dykai. Tik reikia
prisiųsti keturių centų stampę parsiuntimui.
Be gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausią
pasirinkimą. Tavoras geras.
Kainos mažesnės kaip kitur.

