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Vokiečiai pralaimėjo ore.
i

Užsiminė apie persikėlimą
Maskvon
RUSIJOS VALDŽIA KELSIS

DAUG ZEPPELINŲ ŽUVO.nių laivų,
kurie plaukė su
Spalio 19 d. Vokietijos zep- visokiomis provizijomis į Ang
pelinų eskadra buvo atakuoti liją
Tie laivai buvo lydimi
Anglijos miestų.
Jiems grįž dviejų Anglijos karės laivų.
tant iš Anglijos, buvo užpultj Tai vokiečių laivai tuoj pradė
francūzų lakūnų.
Tai keturi jo savo darbą. Nuskandino
zeppelinai buvo nušauti, o ą- 'abu Anglijos kariniu laivu ir
pie penktą, tai tikrų žinių nė paskui nuskandino 9 neapgin
ra ar žuvo ar išgalėjo sveikas kluotus prekinius garlaivius.
nusileisti pas savus.
Bet trys prekniai laivai suspė
Tie zeppelinai, grįždami iš jo pabėgti.
Anglijos dėl miglos paklydo ir
Iš nuskandytųjų prekinių
nulėkė į Francuos padanges-• laivų penki buvo Norvegijos, o
trys Švedijos ir vienas Danijos.
kur sutiko nelaimę.
Išviso zeppelinų atakoj da
Anglijos nuskandintieji ka
lyvavo 11.
driniai laivai buvo Mary Rose ir
Tie zeppelinai buvo pasiekę Strongbov. Su pirmuoju pri
Londoną ir metė daug bombų. gėrė 88 jurininkai, su antruo
Tos bombos užmušė 27 žmones ju 47.
ir 53 sužeidė.
Be to keletasi
Po to mūšio vokiečių laivai,
namų bombomis buvo sugriau bijodami, kad neužkluptų ki
ta.
ti Anglijos laivai, kiek galė
dami skubėjo namo, nes Ang
PASISEKIMAS JŪRĖJ.
lijos laivynas jų niekur nesu
Tuo tarpu kaip vokiečių zep- griebė.
pelinai spurstelėjo padangėmis
Nuo suskandintųjų prekinių
Londono link, du vokiečių ka laivų atplaukusieji Anglijos
rės laivu leidosi į jūres.
Be kariniai laivai išgelbėjo 30 nor
plaukdami sutiko daug preki- vegų. _

MASKVON.
Vokiečiai užiminėja vis dau
giau salų palei Estonijos pa
krantę ir išrodo, jog bando
prasiskinti kėlią į Petrogradą.
Turbūt vokiečiai pienuoja tą
daryti, nes Rusijos valdžia
pirmu kartu oficialiai užsiminė
apie kėlimąsi iš Petrogrado į
Maskvą
Civiliai gyventojai
jau kraustosi iš įvairių miestų
'palei Baltiką
Mokyklos iš
Revelio jau iškraustytos.

|
I

PROTESTUOJA PRIEŠ KĖLIMĄSI.
Darbininkų ir Kareivių Ta
rybos valdyba protestuoja
prieš valdžios kėlimąsi iš Pet
rogrado į Maskvą. Sako, jog
jų Taryba bus Petrograde iki
paskutinio momento.
------o------

MALDOS NEDĖLIA

Prez. Wilson spalio 28 d.
paskyrė maldoms už pasisekimą Suvienytoms Valstijoms
karėje.
Tą nedėldienį prezi
dentas skiria, kaipo “day of
sukelia mumyse daug atsimiLIETUVOS vaizdeli,
’supplication and prayer for
nimų ir jausmų.
Tie
imimmai ir jausmai tepajudina
Kerenskį, Rusijos premje all the people of the nation.”
merdėjančios Lietuvos, prie aukiekvieną prie veikimo
ras, nesenai atsišaukdamas į
kurio eina sušelpimui badaujankav mo Tautos Fondui,
Baltijos
laivyną
apreiškė
NUŠOVĖ SENATORIŲ.
jam, jog jo išbandymo valan
Suv. Valstijų senatorus Paul
mybę.
čiųjų ir kovojimui už i
da ateina.
Tai rusų karinė O. Hustng su savo brolu Gus
valdžia numanė apie vokiečių tave buvo išėję medžioti. Gus
laivyno žygius.
tave šaudamas į antis pataikė f
į savo brolį senatorių,
Pao-----šautas senatorius buvo nuga
' SO. BOSTON, MASS.
16 d. Spalių “Tėvynės” Re bentas pas farmerį, kur ir mi
Sustreikavo merginos. Spa
dakcija
gavo nuo Dr. J. šliupo rė.
Tas atsitiko Wisconsino
lio 22 d. 8 vai. ryte sustreika
vo Mac Allen Co. arba taip va- iš Stockholmo sekančio turinio valstijoj ties Bush Lake.
d’namoj
Elektrikinėj.
Ten kablegramą:
IDINO TRANS
BANDO PABĖGTI.
>
dirbo merginos įvairių tautų,
“Vilniuje išrinkta LandesPASIBAIGĖ PASKOLA.
PORTĄ.
bet dauguma buvo lietuvaitės. rath, užtvirtintas per HindenSpalio 18 d. pasibaigė Sep
Vokiečiai praneša, jog rusų
V<
I submarinas sutorDarbas buvo sunkus, biaurus, burghą rugsėjo 23 d.
Prezi

tinta Vokietijos paskola. Sulaivynas, kurs pasislėpė Moon pėda1
Juvienytų Valstijų
o mokestis maža. Dirbo apie dentu išrinktas Smetona, sek rinko 12.430.000.000 markių.
užlajoj, .4^-t®pdopąbėgti.
30--merginų.^ —TedeLvisoe ži retorium Šaulys.
or
Šu juo žuvo*/O
Tas rusų laivynas buvo dabo-. iš
-~ Francijos
jamas Vokietijos laivų.
Bet! Amerikos jūreivių. Išviso ant nokite, kad ten eina streikas, ganą “Lietuvos Aidas.”
nešama, neprirokuota karei
niekas neikite streiklaužiauti
(“Tėvynė.”)
vių paskolos.
Estonijos pakrantėse yra daug Į transporto buvo 297 žmonių.
ir tuomi pagelbėsite mums iš
salukių ir vingių ir gudrumu Tai dauguma suspėjo išsigelbė
kovoti geresnes algas ir sąly r PASKUTINĖ PASKOLOS
GERI, KAIP GATAVI
galima ištrukti
Tai rusų lai ti.
gas.
O dabar sunkiuose lai
PINIGAI
SAVAITĖ.
vai bando tą padaryti. Rusai i
Ši yra pirma Amerikos tra
kuose tas mums labai reika
Valdžios paskolos bondsai
Spalio 27 d. užsibaigia Suv.
palikę sudužusį šarvuotį Slavą gedija, nes tai pirmas Ameri
LIETUVAI ŽADA TIK AU-' 13. Atsižadėjimas ekonomi ir dar keturis laivus, užėju kos laivas, kurs atlikinėjo ka linga.
Valstijų paskola. Kol kas su yra taip geri, kaip gatavi pi
Streikieres.
nių blokadų po karės.
TONOMEJĄ.
Valdžia pinigus sko
rinkta tik arti dviejų miliardij nigai.
sius ant seklumos, pasileido rinius reikalus.
14. Taikos sąlygas nustatys vingiais ir tarpsaliais.
dolerių, o valdžia tikisi pen lina 25 metams, bet nereiškia,
Rusijos Darbininkų ir Ka
ATIMSIĄ ČARTERIUS.
delegatai pačių žmonių išrinkti
kių.
Iždo departamentas iš jog reikale negalima už bondATVYKO Į ANGLIJĄ.
Pabėgęs laivynas turbūt
reivių Tarybos pildomas komi
Ulinois valstijos mainie- leido šitokį persergėjimą:
ir parlamentų patvirtinti. Dip bandys pasiekti Revelį.
są pingus gauti.
Dėlto nerei
Rusijos gen. Gurko atvyko
tetas išdirbo pilną taikos pie
riams
pagrumuota,
jog
jei
jie
I
lomatai privalo atsižadėti slap
'
“Vienas stipriausių argu kės laukti 1942 metų.
iš Archangelsko į Angliją. Jam
ną ir nustatė išlygas.
Štai
nesugrįš prie darbo spalio 22 mentų už paskolą paskutinėse
Naujosios Anglijos Liberty
tų sutarčių.
laikinoji valdžia įsakė išsineš
koks jų pasiūlijimas.
15. Laipsniškas nusiginklavi BOMBARDAVO OSTENDĄ. ti iš Rusijos už tai, kad toji d. tai jų unijų čarteriai busią dienose bus tai vokiečių sep Loan komiteto vice-pirmisėdis
1. Vokiečių atsitraukimas iš
atimti.
mas ir įsteigimas nemilitarės
Hallowell sako:
tintoji paskola.
Anglijos laivai bombarda valdžia susekus jo rašytus lai
Rusijos ir autonomija Lenki
sistemos.
“Šituos bondsus bus gali
Po
suviršum
trijų
karės
me

škus
ex-carui,
kur
generolas
iš

vo Belgijos miestą Ostendą,
jai, Lietuvai ir Kuršui.
IŠVENGĖ STREIKO.
ma
bile kada nusinešti į bile
tų,
netekus
įvairiais
budais
kur yra vokiečių submarinų sireiškė, jog nepritaria įvedi
2. Autonomija Turkijos Ar
Kansas
valstijoj
išvengta
kokią
banką arba brokerio ofi
8.500.000 kareivių,
vokiečių
stotis.
Vokiečiai skelbia, jog mui Rusijoj respublikoniškos
mėnijai.
didelis mainierių streikas. Bu tauta be kareivią suskolino są, nacionalę banką arba trust
IŠ TIFLIZO IVLADIKAV- Anglijos laivų bombos sunai valdžios.
3. Alzacijos ir Lotaringijos
vo jau besustreikaują 25.000 $3.107.500.000. ' Jokio dides kompaniją ir ant rytojaus kosKAZĄ.
kino daug namų.
klausimą turi išrišti patys tų
mainierių.
Bet kompanijos nio pasiganėdinimo kaizeriui tomeris gaus pinigus.”
Vienas Rusijos lakūnas per
provincijų gyventojai per visų Kaukazo kalus iš Tiflizo atlė
SUDARĖ MINISTERIŲ KA sutiko vesti derybas dėl algų, ir kitiems mūsų priešinin
Bankai nuošimčius prirašo
KARĖS FRONTE.
balsavimą.
BINETĄ.
tai ir nebuvo streiko.
kė į Vladikavkazą Tam rei
paskirtuose
laikuose.
Ir iši
kams
nebūtų,
kap
nepasiseki

Belgijoj ir Francijoj eina
4. Atstatymas Belgijos seno kėjo 10 valandų.
mant
prieš
tą
laiką
nemokama
mas
su
antra
mūsų
paskolą
Švedijoj tapo sudarytas mismarkūs bombardavimai, bet
se sienose ir atlyginimas jai iš
Generališkas Susirinkimas kuomet mes dar kaip ir netu nuošimčių nuo pereito paskirto
nisterių
kabinetas.
Premieru
atakų nei viena pusė nedaro.
------ o>—
tarptautinio fondo.
Bostono
Katalikų Spaudos Ko rėjome žmogiškų nuostolių.”
laiko.
Gi valdžia prirokuos
Tarp Vauxaillon ir Braye tapo išrinktas Prof. Edėn. Ji
5. Atstatymas Serbijos ir • PARPYŠKĖJO IŠ BALKANŲ
misijos
bus
Utaminke
Spalių
kiekvieną
dieną ir užmokės
Valdžia
tikisi,
kad
pastaro

devynių mylių fronte francū- sai profesoriavo Upsalos uni
Černogorijos su panašiu atlygi
23
d.
š.
m.,
Šv.
Petro
Bažnyti

Vokietijos kaizeris, aplan zai pradėjo nesvietišką bom versitete.
se dienose suplauks laukiamo nuošimčius.
Naujas ministerių
nimu.
Serbija turi
gauti kęs Balkanus ir Turkijos sos
nėje
Salėje.
ji suma paskolai.
bardavimą. Turbūt franeūzai kabinetas daug prielankesnis
miestą prie Adriatikos.
Bos tinę, sugrįžo Berlinan.
Da sumanė tose vietose padaryti t alininkams, negu senasai kad
Susirinkimas prasidės 8 vai.
nija ir Herzegovina tur gauti bar jis lankysis laivyno stoty
Užsienio reikalų mi- vakare.
atakas ir pasivaryti linkui buvo.
LIETUVIAI TĖMYKITE.
autonomijas.
se, ypač tose, kur buvo kilę Laon.
Į šį susirinkimą kviečiame
nisteris
yra
Hellner,
kuris
la6. Balkanų distriktai, dėl maištų ir nepasiganėdinimų.
Laisvės paskola.
Fi- visus pasišventusius dirbti lai
Italijos ir Macedonijos fron Ibai patinka Amerikai.
kurių nėra sutarimo, turi gau
Suvienytų
Valstijų
Valdžia — turtingiausia visame pa
------ o----tuose bombardavimai didinasi. ’ nansų ministerių yra Branting, ke Katalikų Spaudos Savaitės.
ti autonomijas po nubalsavimo.
saulyje mokės jums ketvirtą nuošimtį už jūsų pinigus sudėtus
IŠ BERLINO į RYGĄ.
I
Kas gyvas į darbą.
Mesopotamijoj anglai pra Į sočijalistas.
7. Rumunija turi būti atsta
jos globon, — ir Tautos Prižadas (Liberty Bond) Sugrąžinti
Vokiečiai įsteigė tiesioginį dėjo veikti prieš turkus, ku
Bostono K S. S. K.
tyta senuose rubežiuose su iš susinešimą geležinkeliu tarp
pinigus yra gvarancija už jūsų paskolą Šis prižadas sugrą
Valdyba.
SKIRIA PREMIERĄ.
rie randasi į šiaurės rytus nuo
lyga, kad Dobrudžai suteiks Rygos ir Berlino.
žinti pinigus yra taip pat geras kaip gatavi pinigai.
Važiavi
autonomiją ir žydams lygias mas užima 24 valandas. (Daug Bagdado. Anglai pavarė tur
Kadangi Lenkijoj tapo įs
Savannah, Ga. — Cukraus Liberty Bondsus galima išmainyti į gatavus pinigus bile kada.
kus atgal.
Turkai bėgdami
teises.
Dar tokios progos nėra buvę kur galima pinigus saugiau
maž-tiek, kiek tarp New Yor- per upę Dialą, sunaikino til teigta regencija, tai skiria dirbtuvė užsidarė.
O . nuo se
mas
premieras.
Lenkai
nori,
sudėti
ir kartu gauti už juos tokį procentą
8. Autonomija
itališkoms ko ir Chicagos.)
tus.
Anglai paėmė būrį tur kad premieru būtų grafas Tar- niau cukraus tebuvo likę tik
• Tie, kurie pirks LIBERTY BONOS nevien tik save ir
—HO ■
provincijoms po Austrija po
kų į nelaisvę ir keletą vežimų nowski, bet vokiečių valdžia trims dienoms. Tai dabar gy
savo
šeimynas sušelps, bet
MAISTAS
PAGAL
KORTE

ventojai vartos molasą vietoj
nubalsavimo.
su amunicija.
jam
priešinga.
LES EK-CARUI.
Prisidės prie palaikymo ypatos laisvės kuri yra mums
9. Sugrąžinimas kolonijų Vo
cukraus.
Taip darė laike ciDabar
grafas
yra
Przemysvisiems
brangi ir už kurią Suvienytos Valstijos kariauja.
vilės
karės.
kietijai.
Tobolsko valdžia įvedė mais
le
ir
bando
atgavinti
ir
susti

Taipgi
prisidės prie sušelpimo kareivią kurie dabar ka
10. Atstatymas Graikijos ir to kontrolę. Pagal korteles iš
KALENDORIUS.
RUSŲ
KONCERTAS
printi
lenkų
lęgijonus.,
*
*
riauja po Suvienytų Valstijų vėliava.
Persijos.
duodama maistas. Tai ir ponas
Šios savaitės pabaigoje ti
----- —o-----Bondsus galima pirkti po $50. — $100. — arba $1.000.
įžanga viaiemt tiždyką.
Romanovas ir savo šeimynai su
11. Neutralizacija Suezo ir
kimės turėti Kalendorių 1918.
Aplikacijas
dėl Bondsų su 2-tru nuošimčiu paskolos galima
kortele tegali maisto gauti.
RENGIAMAS
ANGLUOJ PIGIAU S.
Panamos kanalų.
Laisvė vi
paduoti nuo Spalio 1 iki 27 ir kiti mokesčiai turės būti moka
Spaudos platintojai pasklei
Seredoje, npallij 24 diena 8 vai.
siems naudotis jute.
Panai
Londone sviesto svaras kai vakare.
mi sekančiai: 18 nuošimtis Lapkričio 15, 1917; 40 nuošim
ATIDARĖ PARLAMENTĄ. skite Kalendoriaus tūkstančius
kinimas teisės torpeduoti prenuoja
53c.
New
Yorke
svies

tį Gruodžio 15, 1917; ir 40 nuošimtį Sausio 15, 1918.
didesnėse kolonijose ir Šimtus
JORDAN HALL
.kinių ląjvų laike karės.
Premieras Kerenskį atida mažesnėse.
to svaras kainuoja 58c.
O
Jei nori daugiau informacijų tai kreipkis pas savo banAee.,
Boston, Mom.
12. Visų kariaujančių valsty rė Rusijos laikinąjį parlamen
Londone sviestas yra atgaben
kierių, į pačtą pas savo kleboną arba pas darbdavį.
Gerb. “Darbininkų” skaity tas iš Suvienytų Valstijų arba
bių atsižadėjimas nuo kontri tą. Apreiškė, jog Rusija trok
Bus rasų muzika.
Vargonai.
, Bent kokia valdiška arba Taupimo banka, arba Trust
bucijų, bet pinigai išleisti už šdama taikos, vis-gį nenusi tojai indėkite po kvoterį į laiš Kanados.
Smuiką ir kiti'instrumentai.
Kainų skirtumas
kompanija duos blankas ir kitaip jums patarnaus be atlygini
ISpildya geriausi pasaulio ar
laikymui nelaisvių ir išplėštos leis prieš spėką
Bolševikai ką ir atsiųskite, o ateinančią yra todėl, kad Anglijos, mais
mo.
kontribucijos turi būti atlygin susilaikė
nuo aplodismentų savaitę gausite Kalendorių, ku to kontrolierių? Ronda nustatė tistai.
Naujosios Anglijos Liberty Loan Komitetas.
riuo atsidžiaugti negalėsite.
tos.
•' ’
Kerenskį ui.
kainas.

Ištruko išvokiečių
spąsu
»

* V1

Darbininkų reikalai

t*

C H*
T

-■

jalistai žiūri.
šv. Genavaitės; kiti, kaip an raštu, bet ir savo gyvu pavyz
Lyginai ukrainiečiai Nežiū
tai Oxford’o, susidarė iš atvy džiu kokių naudų žmonijai ne
rint į Rusijos vyriausybės priekusių iš kitur studentų, bet di ša blaivybė. Jūs čia atstovąušinimasį, nežiūrintį “demok
delė dauguma kitų universite jate blaivininkų reikalus ir esa
Žmonės neapsipažinę su isto rias vedė vienuoliai ir vienuo tų buvo įsteigta arba pakelta te blaivininkai, dėlto ir žinoki
ratijos pykimų,” ukrainiečiai
tuč-tuojaus pareikalavo sau rija tankiai prikaišioja Katali lės.- Viduramžyje jos buvo į tų laipsnį dvasiškos, arba pa te visi, kad “Blaivininkai tai
laisvės lygios nepriklausomy kų Bažnyčiai, kad ji nėkiek skaitlingiausios ir geriausiai saulinės valdžios, kurios tais yra pasaulio filosofai pilnoje to
bei
Nors ukrainiečių reika- nesidarbuoja apie žmonių ap- vedamos. Svarbu pažymėti, laikais apšvietos reikale visa žodžio prasmėje. Nes jūs sten
avimai sukėlė Rusijos vyriau švietų, bet priešingai, kur tik kad atėjus Reformacijai ir pa dos eidavo išvieno. Sulig išti giatės praplėsti pasaulyje feiKiną iš So. Boston’o utarainkais, ketvergais ir rabatomiz
sybės
suirimų, nors tuo davė turėjo progų, ten stengėsi ap naikinus vienuolių mokyklas, kimiausių istoriškų šaltinių, sybę ir gerovę, o naikinate ir
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
dalimi progos sukilti kruvi švietimų stelbti irnaikint£~Te- labai žemai nupuolė moterų prieš Reformacijų tapo įsteig kovojate su didžiausiais žmo
Darbininkų Sąjunga.
čiaus rimta, bešališka
apšvieta.
noms riaušėms Petrapilyje
ta suvirš aštuonios dešimts nijos išnaudotojais ir skriaudi
Prenumeratos kaina:
ja
visai
kų
kitų
parodo,
3
—
5
liepos,
bet
nuo
savo
rei

Kuomet
Katalikų
bažnyčia
vienas universitetas.
Iš tų kais, skurdu, neturtu, visokio
Metams tris kartus savaitėje......................
$3.00
kalavimų neatsisakė.
Ir rei- mas yra faktas, kad, sugriu globojo mokyklas, apšvieta 'penkiolika tapo įsteigta pasau mis nelaimėmis ir nemalonuUžrubežyje
metams.
.......................................
$4.25V
calavo Ukrainai laisvės, ne vus Rymo imperijai, kuomet taip gerai buvo aprūpinta, kad linės valdžios; dvidešimts pa mais-iš girtuokliavimo kalan
Subscription Rates:
I.
darydami
tam tikro balsavimo, ant Europos užplaukė barbarų istorikas Paulsen galėjo pasa saulinės ir bažnytinės valdžios čiais. O tas ir yra ieškojimu
f
Yearly.......................................................
$3.00
nesiklausdami
net kitų tautų hordos, civilizacija būtų vi kyti: “Be baimės galima tvir drauge, o trisdešimts trys ta teisybės, kovojimu su klaidin
6 months...............................
’................ $1.50
siškai pražuvusi, jeigu ne Ka tinti, kad Viduramžio pabai po įsteigti vien tik bažnyčios gumais, — jūs esate filosofais,
Ukrainoje gyvenančių...
Foreign countries yearly..................................... $4J5
Ukrainos ėjimui prie laisvės talikų bažnyčia Ji vienintelė goj visi miestų gyventojai, iš valdžios. Tokiu būdu Bažny nes jūs esate blaivininkais ir
“DARBININKAS”
mitarė. ukrainiečiai socijalistai palaikė mokslų ir apšvietę šū skyrus gal žmones tik žemiau čia dalyvavo įsteigime penkes- blaivybės apaštalais...”
r
(The Worker)
vi^ per tūkstantį metų. Prie-1 sios klesos, mokėjo skaityt ir dešimts trijų unievrsitetų. Aygiai su visa tauta.
Žinoma, aš čia stengiausi su
The Lithuanian tri-weekly paper.
pastališkas Sostas buvo Puoš gauti vien tik gerb. kun. prof.
O mes lietuviai?
Mums šingi bažnyčiai . istorikai tik rašyt.”
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St
iur-kas lengviaus reikalauti puse burnos apie tai pamini,
Bet dideliausias nuopelnas niausiu ir galingiausiu univer Bučio mintį išreikštų jo prakal
Joseph’s Lithuanian R.-D. Association of Labor.
Lietuvai tinkamos laisvės. Ru bet sųžiniškesniejį protestantų Katalikų bažnyčios žmonių sitetų globėjų.
boje. Darbininku būdamas ne
“DARBININKAS”
sijos demokratija nębūtų nė istorijos rašėjai, pripažįsta, švietimo reikale buvo tame, Laisvamanybė ilgų laikų ne sugaudysi visų mokslinčiaus
S42 W. Broadway,
South Boston, Mass.
“pykusi” ant mūsų socijalistų. kad Bažnyčia ne vien tik palai kad ji steigdavo Universitetus, norėjo pripažinti Katalikų Ba minčių įvairumų ir turiningu
Juk Lietuva šiandien ne Rusų kė civilizacijų, bet ji buvo mo arba visatines, augščiausias žnyčiai prideramo jai nuopelno mo, o antra vertus, nuo to lai
rankose.
Lietuva Vokiečių tina ir steigėja žemesnių, vi mokslo įstaigas. Pagonija nie apšvietos platinime. Tečiaus ko prabėgo jau keletas savai
užimta.
Rusai nesitikėjo ir durinių ir augštesnų mokyklų. ko panašaus negalėjo sutverti. bešališki istorijos tyrinėtojai, čių ir daug kas iš atminties iš
nesitiki Lietuvos susigrųžinti. Anglų istorikas Arthur F. Nekurie univeristetai pasiek kokios jie nebūtų pakraipos, sisklaidė. Norėdamas tik kun.
Lengva duoti laisvę ir nepri Leach, protestantas, visai ne davo savo augštų laipsnį ilgai priversti yra pasakyti teisybę, prof. Bučio kalbos svarbų pa
Nuo senai žinome, jog lietuvių tų, drauge su jais balsavo, iš gulmybę tai tautai, kuri jau y- prielankus Katalikų bažnyčiai,
niui, kaip antai Paryžiaus uni nes faktai patys už savę kal- žymėti ir parašiau šias kelias
socijalistai yra priešininkai metant
:
iš Tautos Tarybos kri ra išplėšta iš rusų valdžios ir štai kų sako: “Bažnyčia yra
eilutes, kad tos brangios min
versitetas išsivystė iš seniau įlietuvių tautos. Jie yra prie kščionis-demokratus su Tautos jiems nesugrįš. v
motina viduramžinio ir dabar steigtų mokyklų Notre Dame ir
tys, išreikštos gerb. kun. Bučio
J.
K.
šininkai Lietuvos kultūros, Pažanga. Santara buvo pasiry
Lietuvių visuomenės noras tinių apšvietimo Vakarų Pa
pasklistų tarpe lietuvių kuopramonės, apšvietos kėlimui. žusi eiti išvien su socijalistais. buvo išreikštas Seimo nutari saulyj. Nors paskutiniais lai
plačiausia, o gerb. prof. tikiuo
Galop jie pasirodė priešinin Bet greitai apsižiūrėjo. Pradė mu birželio mėn. 3 dienų, kad kais jinai buvo daugiau neteisi kad man atleis už klaidas,
kais Lietuvos neprigulmybės. jusi socijalistams suardyti Sei Lietuva turi būti neprigulmin- 'singa pamotė, negu motina, bet
kurias padariau perduodamas
Kol lietuvių tauta gyvuos, mų,
:
padėjusi sugriauti Tautos ga šalimi. Juk visame pasau per 950 metų, nuo 600 iki 1550
jo išsireiškimus. Kaip .mokė
tol ji neužmirš išgamiškos so Tarybų, Santara vis tik galų lyje didžiumos nutarimai skai metų, Bažnyčia buvo yieninjai, kaip atsiminiau, taip ir
cijalistų agitacijos prieš rinki gale susiprato, kad lietuvių vi tosi pildytini visai visuomenei, tėlė steigėja ir apgynėja ap Vienas iš daugelio P. B. L. R. vo naikinimas, tiktai perkeitiperpasakojau, ir jeigu klaidos
mų aukų Tautos Namams Vil suomenės dalies mažuma nega dalyvaujančiai tuose nutari švietos.” Neviena, kurs pa K. Susivienijimo 1917 metų mas ir padarymas jų naudin
kame ivyko,7 tai netyčiomis.
niuje.
li mindžioti didžiumos. Susi muose per savo balsavusius at žįsta Leach’o raštus, ne intars,
seimo įspūdžių.
gesniais — o iš tokio naikini
F. V.
Kuomet užeina kalba apie prato ir pati 29 d. birželio pa stovus.
kad jis perdeda, bet tas pats Kaip jau “Darbininko” skai mo vien pasidaugino jų nau
Lietuvos pirklybos ir pramo sitraukė iš “Tautos Tarybos.”
Mūsų socijalistai sukėlė “re Leach sako, kad 1545-tais me tytojams gerai yra žinoma, šių dingumas.
NENUILSKIME.
nės kėlimų, tai čia vėl socija
Pasidarė pilna suirutė.
voliucijų.”
Suardė
Seimų, tais, kuomet dar mokslainės 'metų Pilnųjų Blaivininkų Susi Tas pats yra ir antrame pa
listai turi savo priešingų žodį,
Nėra jokios vienybės. Nėra kad tasai nutarimas, jeigu ne buvo Bažnyčios globoje, Angli vienijimo seimas įvyko New- vyzdyje. Žmogus sumaldamas
Laikas begalo greitai bėga.
girdi lietuvis pramonininkas “Tautas Tarybos.”
Bėga
nežiūrint kokį pasiseki
grūdus
ir
gamindamas
duoną
visai sunaikinus, tai kad bent ja geriau buvo aprūpinta pra ark, N. J. Buvo tai vienas iš
nemažiau spaus darbininkų už
dinėmis mokslainėmis, negu svarbesnių lietuvių katalikų ar kitų valgį, o paskui tą val mų gyvenime neturėtumėme:
Socijalistai laimėjo. Jie su jo vertę sumažinus.
atėjūnų vokietį, o lietuvis pir
Mūsų
socijalistai
suardė
Tau

1865-tais metais, sulig gyven seimų; daug-kas buvo tame sei gį suvalgydamas, tarsi sunai ar laimė šypsosi, ar skurdas
kėlė ‘‘revoliucijų. ’’ Sunaikino
klys už veršio skurykę ūkinin
me gero, stebėtino ir džiugi kina tas gerybes, bet tikreny piktai savo dantis rodo. Nors,
mūsų be to neapsakomai su tos Tarybų, suskaldė visai lie tojų proporcijos.
kui nebrangiau mokės už žyde
kad tasai
vargintų visuomenę, suskaldė tuvių visuomenę,
Viduriniuose amžiuose žmo nančio, bet man visų labiausia bėje taip nėra, čia taip-pat tiesa, ištekliuje žmogui gyve
lį. O kitoj vietoj toks besme
jų, suardė. Sutrempė po ko Seimo nutarimas negalima bū nių apšvietos reikalai daugiau į atmintį įsmego atsilankymas vien perkeitimas vieno dalyko nant, rodos, dienos bėga kur
genis socijalistas smerkia atė
o nelaimėje,
jų gražiausius Lietuvos sieki tų gyveniman vykinti. siai buvo susispietę prie para į seimų gerb. profesoriaus ku į kitų; buvo grūdai, miltai, kas greičiau,
jūnus pramonininkus ir pirk
skurde
nubosta
ar
šiokio ar to
Socijalistai kėlė “revoliuci pijų mokyklų. Vyskupai būti nigo Pr. Bučio ir jo pasakyta duona, o suvalgius iš jų pasi
mus.
lius Meksike. Šaukia, kad atė
darė žmogaus sveikata, pro kio galo belaukiant.
Karo nelaimių prislėgta, so jų” lietuvių visuomenės tarpe. nai įsakydavo klebonams, kad seimo delegatams kalba.
jūnai kapitalistai anglai ir aRodos, dar nesenai karės ža
Jiems
pavyko.
Padarė
dan

Buvo
šitaip:
tas, mintis. Reiškia, pasida
cijalistų suardyta mūsų visuo
steigtų savo parapijose mokyk
męrikonai išnaudoja Meksiko
bangos
beveik visų Europų su
gaus, kaip kruvinų revoliucijų, las. Visatinis Bažnyčios susi
Mums delegatams besvars rė naudingesni ir vertesni da
tartus ir žmones. O jei žydai.ir menė stovi nusiminus, nežino
nes pataikė į pačių skaudžiau rinkimas (coneiliumjt- Latera- tant Blaivininkų Susivienijimo lykai negu kad pirmą buvo bu rakino. Rodos, nesenai ir Lie
ko laukianti.
kitokie svetimtaučiai išnaudo
tuva karės audros parblokšta,
Lietuviai socijalistai džiau sių vietų, į pačių tautos širdį. ne, laikytas 1179-tais metais, 'reikalus, - įeina į svetainę vieti vę.
ja Lietuvų ir smaugia lietu
galima sakyti, ant bedugnės
Bet
paprastai
•
revoliucija
nis
klebonas
kun.
J.
Dobužinsgiasi sukėlę “revoliucijų” lie
štai kokius įstatymus visai ba
Vienu žodžiu, įvyko prog kraštų, merdėja,
vius, tai gerai.
dejuoja...
tuvių tarpe. Suardė mūsų vi skina žmonijai kelių į geresnę žnyčiai išleido: “Dievo- Baž kas su kitu kunigu. Tarpe de resas į gerųjų pusę, nes suvar
Bet didžiausias lietuvių soci
suomenę ir patys dabar nieko ateitį. , Mūsų gi revoliucijo- nyčia, kaipo gera ir užjaučian legatų kįla koks tai žingeidu toti daiktai perdirbta į geres Vienok jau suviršum trys me- .
jalistų išgamiškumas pasirodė
tai prašvilpė. Mes, amerikie
nieriai, suskaldydami lietuvių ti motina, priversta rūpintis mas, lig nusistebėjimas, o kar
neveikia.
nius, naudingesnius daiktus, ir čiai, gyvendami toje laimės
dabar, kuomet rišasi Lietuvos
Lietuvos neprigulmybės klau visuomenę, šiame mūsų tautai kūniškais ir dvasiškais pavar tu ir nekantrumas... — Kuni dalykus. Ir tokia konsumpcija
neprigulmybės klausimas. Ta
simas, taip mums šiandien svarbiausiame Lietuvos nepri gėlių reikalais. Nori parūpin gas Bučys atėjo... kasžinkss žmonijai yra naudinga ir pa šalyje, mažai gal atjautėme,
me neapsakomai svarbiame •
supratome, nevisai išgirdome
gulmybės klausime, kaip tik ti neturtėlių vaikams priemo- sušnekėjo.
svarbus, užmirštas.
geidaujama.
klausime vienuokiais pasirodė
balsų,
ašarose ir kraujuose
Apie
kunigų
Bučį
visi
deleDžiaugiasi socijalistai laimė nepadėjo, bet sutrukdė Lietui nes mokytis rašyt ir skaityt, ir
Bet
pasaulyje
greta
naudin

ir Amerikos ir Rusijos lietuvių
ję. Džiaugiasi, kad parbloškė vai tapti neprigulmingą šalimi. prisako, kad kiekviena Kated gatai buvome daug ko girdėję, gos konsumpcijos (suvartoji papludusios savo močiutės Tė
socijalistai.
vynės, nes mus dar nepasiekė
Mūsų revoliucijonierių gin ra turėtų mokytojų, kurs dy daug ko skaitęi, bet jo paties
besiliuosuojančių Lietuvų iš
mo) randasi ir blėdinga kon baisiosios karės nagai ir badas
Lietuvos neprigulmybės klau
klas,
ar
tai
tik
nėra
budelio
ypatiškai
buvome
nematę,
iš

vergijos ir prispaudimo rete
kai mokintų neturtėlius tos pa
sumpcija, kurios geriausiu pa
simas buvo tuo akmeniu, ant
žių. Lietuvos neprigulmybės kalavijas, darąs tautai mirti rapijos vaikus; kad jam būtų skyrus Chicagiečius delegatus, vyzdžiu gali būti, kad, ir gir dar nepažvelgė mums į akis.
kurio sutruko Rusijos Lietuvių
Užtai ir laikas greitai prabė
Ar tai'tik nėra duotas tinkamas užlaikymas, ir kurie jau jį buvo matę ir paži
klausimas neleidžiamas iškel nų žaizdų.
tuoklystė.
Seimas, buvusis pereitų pava
go, užtai išrodo, kad karė ne
toksai
pat
ginklas,
kokiu
kovo

nojo,
kaipo
“
Draugo
”
redak

tokiu būdu mokyklų durys bū
ti.
sarį Petrograde. Socijalistai
jo prieš savo tautų rusų soci tų atidarytos trokštančiam mo torių.
Iš grūdų padaro brogą, iš senai prasidėjo. Bet, broliai,
Socijalistai laimėjo...
Seime pakėlė revoliucijų, sus
Seimo delegatai pagebbė sve brogos išvaro alkolį, alkolis y- - jeigu ir mes būtume buvę į tų
Bet, kaip skaudus tasai jų jalistų dalis, iššaukusi 3^—5 kslo jaunimui
Taipo-gi mo
kaldė Seimų, patys išeidami
liepos
broliškas
žudynes
ir
čių
atsistojimu ir gausiu delnų ra žmonijai kenksmingi nuo sūkurį patekę, tai tikėkite,
kymas uždjkų kad būtų įves
laimėjimas jiems patiems, kuo
ir išsivezdami advokatų Leonų
met ne parblokšti vargų trem kraujo praliejimų pačių socija tas ir kitose bažnyčiose ir vie plojimu. Po to seimo vedėjas dai Reiškia naudingų daiktų kad išrodytų jau ilgas, ilgas
su Santariečiais. Po seimo SanTik nuolynuose, kur pirmiau buvo paprašė gerb. svečio apie blai -• grūdų paverstą į blėdingų perijodas pragyventas.
tiniai, bet Lietuvos piliečiai listų tarpe Petrapilyje.
tariečiai atsipeikėjo, bet soeitai
toksai
gal
skirtumas,
kad įsteigtas tam tikslui fondas... vybę keletu minčių delegatams daiktų į nuodus. Dar ir to ne • Mums bent taip atrodo, kad
tars tiesos žodį socijalistams
jalistai ne. Nes po Seimo bu
'pilnai išgirdome brolių balsų,
tie
Rusijos
socijalistai,
žiūrė
 Nieks negali reikalauti užmo- išreikšti. Svečias mielai su tuo gana.
už jų darbus, kada sugrįšime
vo seimelis ir tame seimelyje
dami ne rusų akimis^ dirbo vo kesnio nei už leidimų mokyti, mi sutiko ir pasakė daug maž Žmogus už savo darbą paė šaukiančių, prašančių mūsų
Lietuvon.
vis-gi neprieita prie vienybės
kiečių
darbų, o mūsų socijali nei už patį mokymų, nežiūrint, šitaip:
męs užmokesnį-ūždarbį ir už pagelbos. Mums atrodo, kad
Mūsų socijalistus jau nutei
dėl neprigulmybės klausimo.
i
“
Blaivybės
idėja
yra
viena
stai
pilnai
vergauja
rusams,
tą uždarbį nusipirkęs alkolio jau užtektinai Lietuvai aukų
kad ir toks buvo pirmiau pa
kitų šasė jų pačių draugai
Lietuvių socijalistų pasista
lių ir kitų Rusijos tautų soči- , o gal ir lenkams ir vokiečiams. protys; ir negalima bus nie. iš prakilniausių idėjų pasauly nuodų juos išgeria Tokiuo bū sudėjome. Bet tai buvo tik la
tymų Lietuvos Neprigulmybės
jalistai. Pragaištingus Lietu Bet darbų vaisiai lygūs — vie kam drausti vesti mokyklų, jei je. Kad apibriežus ir apibudi du prageria savo sunkiai už šelis vandens į didelę, didelę
klausime gerai nušviečia ir su
vai socijalistų darbus pastmer-. ni ir kiti daro savo tautoms žu gu tik bus tinkamas asmuo/’ nus blaivybės idėjos ir blaivi- dirbtų pinigų, užnuodija savo jurų. Atsiminkime, kad-mili
kritikuoja Petrogrado laikraš
kė Prancūzijos socijalistai, rei dymo darbų ir be pasigailėjimo Tryliktame šimtmetyje ketvir. ninku judėjimo vertę, tai nega- sveikatų, nusilpnina savo kūno jonai lietuvių reikalauja pagel
tis* “Vadas” Liaudies Sųjunkalaudami, kad atskelta nuo remia kalavijų į pačių tautos tasis Laterano sinodas panauji-. na trumpos prakalbėlės, bet pajėgas ir savo protų, savo ti bos, nuolatinės pagelbos. Mes
gos orgdnas. Rašo šitaip:
no tuos įstatymus, o phskui ver reiktų prirašyti storiausias kėjimų ir savo dorybes slogina sumėtėme vienų kitų centų į
Prancūzijos ir Vokietijos pa širdį...
“Lietuvos neprigulmybę —
Rusijos socijalistai darų vo dime parapijos mokyklų tos knygas...
popina ir dažniausia visiškai metus. Išrodė daug. Vienok,
vergta Elzas-Lotaringija būtų
tai tikra baidyklė mūsų socija
kiečių darbų jau pasmerkti ru-hpačios tvarkųg prisilaikyta iki Pasaulyje, abelnai imant, vei- pražudo viskų, net pačius žmo atsiminus, kad kaip mums rei
sugrąžinta Prancūzams. Dar
listams, ne tik susijungusiems
kia valgyt kas dienų, kad gy
skaudžiai pasmerkė mūsų soci sų visuomenės, kaipo išdavė šešiolikto ir septyniolikto šimt. kia dvejopos spėkos, tverian- giškus jausmus ir išvaizdų.
su Rusijos socijalistais, bet pil
jai
ir
niekšai.
..
mečio. Labai tankiai parapi čios-gaminančios ir naikinan- Jau tokia konsumpcija (su vybę užlaikyti, taip-pat ir
jalistus jų pačių draugai Rusi
nai jiems tarnaujantiems ir jų
Mūsų socijalistais, tarnau jos mokyklos būdavo paima čioS-griaujančios, o tarpe tųjų vartojimas) yra neišmintinga, jiems yra reikalingas nuolati
jos socijalistai — suomiai, uk
nurodymų klausantiems. Ka
jančiais
svetimiems,
turėtų mos'miesto valdžios ir tapdavo spėkų eina nuolatinė kova. Bet yra kvaila, blėdinga, yra nie nis šaltinis, iš kur galėtų gau
rainiečiai.
dangi lietuviai socijalistai žiū
ti nors ant sausos duonos kąs
taip-pat
kuogreičiausiai
nusi- miesto ir kaimo mokslainėmis. kad tų viską geriau supratus ir kai.. .
Mūsų socijalistai sakėsi, būk
ri į Lietuvos neprigulmybės
Tokiu būdu bažnyčia įsteigda išsivaizdinus, geriausia paim Senų senovės pasaulio galvo- nio. Mylime tėvynę, mylime
dėlto negalį reikalauti šian ratyti lietuvių visuomenė...
klausimų ne lietuvių, bet rusų
Jau
metas
mums
ištikrųjų
vo pradžių ir užvesdavo siste sime pavyzdį, duokim sau, kad čiai-mokslinčiai buvo vadinami brolius ir sesutes, gerbiame sa
dien tuojaus Lietuvai nepri
akimis, tai, žinoma, jie nega
pradėti
tikras
tautos
darbas.
filosofais arba ieškotojais tei vo tėvelius, kurie mums gvvymų' visų pradinių mokyklų.. ir šitokį:
klausomybės, kad nežiną visų
li nei minėti neprigulmybės žo
Žmogus eikvoja laikų ir spė sybės, skelbėjais tiesos, nes *bę davė, vienok savo prieder
lietuvių, likusių Lietuvoje, no Jau metas spiestis visiems į Paulsen, protestantų istorikas,
džio, nes Rusijos demokratija
krūvų,
kad
išgavus
Lietuvai
eros, ^ie savo protavimais sfengda- mę menkai teišpildome.'
kas
išdirbimui . žemės-dirv<
rašydamas apie apšvietos išsi
ro. Tasai dalbas reikia palik
“supyktų”...
Įsigilinkime daugiau į jų
neprigulmybę.
’
vaši pasiekti augščiausį laipsnį
‘
vystymų Vokietijoj,’ štai ka sa prirengimui jos prie sėjos. Ev
ti patiems Lietuvos gyvento
Socijalistai ėjo toliaus “re
Tiesa, mū£ų visuomenė la ko: “Pažymėtina, kad Baž kvoja grūdus, sėdamas juos į tobulumo moksle, tai yra tie- vargingų padėjimų. Nuskriskijams nuspręsti. Užtatai jie da
voliucijos” keliu, seimo metu
bai
suvarginta.
Mes ne tik nyčia ‘Viduramžyje parodė rū žemę, bet po kiek laiko grūdas są-teisybę. O tuomi pačiu išro- me savo montimis į Tėvynę
bar ir tereikalavo apsisprendi
apsirinktu. Iš Tautos Tarybos
karės
sunaikinti,
bet ištrėmi pestingumų platinime apšvie žemėje išbrinkęs išdygsta, už dinėjo žmonėms klaidas ir ne- nors trumpai valandėlei, tada
mo teisės.
išmetė krikščionis-demokratus
Suomiai, nebūdami nepriete mo ir nelaimių parblokšti. Bet tos ir apšvietos įstaigų kokioj auga javai ir žmogus iš to tu gudrumus, kuriuos žmonija da suprasime, daugiau atjausime
su Tautos Pažanga. Tokiu bū
Mū ne būt forjnoj. Mažai tėra abe ri sau naudų. v
rydavo. Jie vedė žmoniją prie jųjų apverktinų padėjimų, pa
lių užimti, galėdami lengvai lietuvis pastovus dafbe.
du lengva ranka socijalistinės
sų
tautai
ne
mirtis,
o
gyvybė
Iš grūdų, sumalus, padaro susipratimo prie mokslo, prie matysime, kad jiems reikalim
jonės, kad prie penkioliktojo
padaryti balsavimų, gulėdami
partijos pasiliko sau vienos tei
Tai-gi
Mes turime atbusti amžiaus pabaigos, beveik kiek miltus, iš miltų tešlų, iš tešlos gerovės, prie tiesos pažinimo, ga nuolatinė pagelba.
pačių šalies gyventojų pasi žadėta.
sę daryti kų nori. Visai lietu
užsidekime
nors
ir
mažais,
bet
kuogreičiausiai,
turime
ati

jos
pamylėjimo
ir
pagerbimo.
iškepa
duonų,
tuja
duona
žmo

vienas ihiestas turėjo savo mo
klausti, vienok nesiklausė. Ne
vių visuomenės nesocijalistinei
nuolatiniais
mokesčiais
į
Tau

taisyti
suirusį
ir
toliaus
tyčio

Šių
dienų
blaivininkai
tą
pat
kyklų, ir net mažuose mieste gus valgydamas, maitinasi,
gaišino laiko. Patsai seimas sa
daliai pasiryžę uždaryti bur
tos
Fondų,
nes
to
reikalauja
vo didžiumoje atspėjo tautos mis ardomų mūsų visuomenės liuose ir kaimuose mokyklos stiprina savo pajėgas kūniškas daro. Jie žmonijai nurodinėja
nas. Vartoja prievartų prieš
alkolio blėdingumą, kaip tie Tėvynė, broliai, žmoniškumas,
norų. Patsai Suomių seimas pa darbų ir eiti prie vyriausio mū nebuvo retenybė.” Neskaitant ir protiškas.
teisybę, kumščių prieš teisę.
sų
tikslo...
Čia mes jau matome, kad visi dalykai, kurie suvartoja artimo meilė!
parapijų ir miesto mokyklų,
reikalavo, kad Suomija būtų
Tauta verčiama socijalistų už
Nenuilskime, nes kaip mes
Mes
turime
nusikratyti
tau

buvo steigiamos dar taip vadi tuose pavyzdžiuose, iš karto ma alkolio išdirbimui suvarto
neprigulmingą. Suomių gi sei
gaidoms vergauti.
namos gild’os mokyklos, amat nors ir rodosi kad žmogus su jami be naudos, ir kad tuomi norime kasdieninės duonos,
me didžiuma .socijalistų.
Tik tos siekimų priešininkų!
Lietuva
tori
būti
nepriguininkų ir pirklių vaikams mo naikino grūdas, juos suberda- platinama blėdinga naudingų taip ir mūsų broliai Lietuvoje,
Ištikima socijalistų tarnaitė, Suomių socijalistai nežiūri
minga!
kytis.
Negalima nepaminėti mas į žemę, kuomet juos sėjo. dalykų konsumpcija Nurodi kurių akys į mus atkreiptos yjnflnų liberalų partija Santara savo krašto reikalus rusų aki; - -- • ••
ai nebu- nėja blaivininkai ne tik žodžiu, ra! \
visokio®
rūšies mokyk - kutevo prisidėjusi prie socijalis- tais, k%ip kad mūsiškiais soci-

ir apšvietimas.

i

Nudžiovusi Lietuvos šaka

į

■

darbininkas.

M. GUSTAITIS.
tai apgyventa visokių tautų į
žmonių.
Tame skaitliuje pu
Iš nieką džiaugiasi.
sėtinas būrelis randasi ir lietu
Kaip galinga vilnis ateina aIki šiol lietuviai ypač
Mickevičius, kurs jau antri vių.
merikieeiams žadėtoji Spaudos
HARTFORD, CONN.
NEWARK, N. J.
metai vadovauja Lawrenco ne- katalikai kaip ir nieko nevei
-Savaitė. Išsijudino kas gyvas
’L. Vyčių 29 kuopa ir jos vei^
inkams, paprašė Masio kė, bet paskutiniu kartu labai
Nelaimė.
į darbą, pakilo žmonių ūpas ir kimas auga, kaip ant mielių?
Pradėjo
•
v
nio $500.00 paskolos su išlyga, sukruto darbuotis.
TREMTINIO DAIRA. .
energija. Mažne visose koloni 14 d. spaliąbuvo vaidinta ko
Let. kooperatyviškoj-krau- ^kad išduos “svedestvą” su sa tverti parapiją ir žmonės uo
Čiulbi nečiulbi, linksma paukštute,
jose įsisteigė Katalikų Spaudos medija “Grafas kaimiečio ber 'tuvėj ištiko nelaimė.
Spalio vo parašu. Masionis sutiko. liai aukauja pinigus parapijos
Giedi negiedi, jauna sesute,
.Savaitės Komisijos. Pažymėti nu,” gana gražiai nusisekė.
16 d. J. Paulionis, bučerys be- Mickevičius sutiko juoe prim- naudai, nors dar lietuvio ku
Neatmainysi mano dalelės,
na tai, kad ir pašelpinės mū
27 d. spalių vėl turės labai maldamas mėsa inkišo pirštus ti. Užtai Mickevičius pasirašė nigo ir neturim, bet turim vil
Nenuraminsi širdelės:
sų draugijos stojo darban nei gražų vakarą su įvairiu prog ir po pusę pirštą nupjovė.
ant popierėlės: “Vyskupas tį trumpame laike gauti. Lie
Vai
toli
toli brangi tėvynė,
kiek neprasčiau, kaip idėjinės ramų. Girdėjau, kad bus vai Nugabentas ligoninėn.
Saldžiausios Širdies Lietuvių tuvių yra ištvirkusių. Jie sa
Da tolimesnė laisvės gadynė.
-draugijos.
Aiškiai pasirodė, dinta gražus veikalėlis “Mig
Pas mus jaunimas buvo ge Tautiškos Bažnyčios priėmė ve vadina socijalistais, bet iškad ir jose gludi daug gerų la,” po tam dialogai, mono rai įsigyvenęs. Bet dabar bisVilbinus vilbink, saulute šviesi,
tikrųjų iš jų niekas neišeina
nuo p. Masionio $500.00. ’
norų, susipratimo ir energijos. logai, deklemacijos ir tt. pa kutį praretėjo, išvažinėjo į ki
Niaukdamos niaukis, naktuže vėsi,
" Dabar Masionis, vaikščioda nei Dievui žvakė, nei velniui
n
. . Bet, broliai! Neikime sky baigoje šokiai.
Neatmainysi mano dalelės,
tus miestus. P-lė Paulina Sku- mas po saliomis, rodinėja vi kačerga.
rium, bet vienykime savo pa
' Patarčiau visam Newark’o paitė nesenai išvažiavo į Chi
Nenuraminsi
širdelės:
Daug parapijonams pade
siems tą korčiukę ir džiaugiasi,
jėgas. Visi mes, tos savaitės jaunimui prisirašyt prie Liet. cago, HL Ji buvo čia viena
Vat ilgu ilgu šaly tolioje,
da darbuotis gerb. kun. Halakad jis net vyskupą šelpia.
v•
v•
*1 •
•
*
darbininkėliai, tos šventos dir Vyčių kuopos ir dirbti visiems uoliausių veikėją
Tėviškė rūpi
širdį vilioja.
K. D. burda iš Clevelando.
vos artojėliai, sudarome tarsi bendrai.
,
Petras.
Darbai eina Akrone labai
Vėsulos audros, ūžkit beūžę,
vieną šeimyną, kur turime pa
Senelis.
PHILADELPHIA, PA.
gerai.
Mažiausia mokestis 40
PERU,
ILL.
’
;
Virkdinkit graudžiai žalią giružę,
žinti vieni kitus ir žinoti ką kas
centų
ant
vai.,
bet
moka
daug
ALRK.
Moksleivių
3
kp.
lai

Nesugraudinsit mano širdelės,
Niekingos prakalbos.
veikia. Kada plaks vena širdis,
WORCESTER, MASS.
brangiau.
Daugausia
dirba
8
kė savo literatišką susirinkimą
Neatmainysit dalelės:
kada judins visus tie patys jau
Spalių 12 d., Kolumbo die
Ant Richmondo socijalistai spalio 14 d. Nutarta tankiau vai.
dienoj.
Pragyvenimas
Bene atpūsit liūdnesnę žinią?
smai, tik tada'ir darbas mūsų noje, lietuvių Šv. Kazimiero buvo surengę prakalbas. Kal
kaip ir kitur, tik raudos tru
Negi nukalsit dvasiai grandinę!
rengti debatus.
bus pasekmingas. Tad stoki bažnyčioje Jo M. vyskupas T. bėjo socijalistė iš Brooklyno.
putį
brangesnės.
Lietuvių
Pirmus debatus nutarta lai
me visi eilėn, suremkime petys D. Beaven suteikė Padrutini- Blevizgavo apie gimdymo kon
Veikiau paliaukit, paukščiai, ulbėję,
kyti spalių 28 d. temoj: “Ar kasdieną atvažKija nuo Bosto
į petį ir eikime pirmyn, visi mo Sakramentą 438 žmonių. trolę. Sakė, girdi moterys ne
Svietus, dienuže, bepūtęs, vėje,., _
I
reikalinga Vyčiams milicija?” no, Norwood’o ir Cambridge,
išvien, mūsų brolelių dvasios
Tai
sugraudinsit
mano
širdelę,
Retai kada tiekui žmonių privalo gimdyti, nes užaugę
Affirmativę pusę gins V. Da- Mstss.
vaduoti iš laisvamanybės ver vienu kartu suteikta čia Wor- vyrai paimami armijon ir siun
Tai atmainysit dalelę:
mašas ir A Peldžius, negativę \Kas norėtų kokių žimų klau
gijos.
Sielvartos
kandys geležį grau žia,
ęesteryje Padrutinimo •Sakra čiami kariauti. Toji bobelė ne
skit laiškąo visiems patarnau
Albi Rupšis ir J. Čeputis.
■
i*
Ta Komisija, kuri neužsi mentas.
Valios galybė sielvartą laužia...
Žmonų buvo pilna suprantą kad gimdymo kont
Toliaus sekė programas: A. siu.
registruoja Centre — nepripa bažnyčią taip kad net takai rolė yra žmogžudystė. Toliaus
J. Balis,
Nukrito pančiai! Nūą dangaą švieski,
Tarvydas pasakė monologą:
žįsta vienybės reikalingumo. buvo užsigrūdę.
jį sakė, kad Dievas nieko ne “Mano amatas.”
Box 436
Linksminkis, žeme, sesute, gieski,
Tai dar neorganizuota pajėga.
Iškilmes prasidėjo ryte 10 turįs ir negalįs nieko duoti.
Kenmore, Ohio.
Jaū atmainyta mano dalelė,
J.’Baužis pasakė prakalbėlę
Tai palaida pajėga. Reikia dar vai. su mišiomis, kurias at Ir tamsiausia Lietuvos bobelė
x
Jau suraminta širdelė:
apie didž. Lietuvos kunigaikš
bo centralizacijos. Juk Savai laikė kun. P. Saurusaitis iš jai pasakytą jog liežuvis, ku
Tremtiniui
brangi miela tėvynė,
čius Algirdą ir Keistutį.
tę pabaigę, mes neisime gulti. 'Waterbury’io,assistuojant kun. riuo nedorai kalbai panaudoji
Užvis brangesnė laisvės gadynė.
Vincas Damašas išdavė ra
Varysime darbą ir toliaus. 'Pr. Juškaičiui iš So. Boston, yra Dievo duotas. Galop sakė,
(Iš “Erškėčių Taku.”)
portą iš moksleivių 6-to seimo,
Centras turi žinoti visų reika Mass. ir kun. HJHackett, Wor- kad jei moterys būtų susiorga
ir apie Grand Rapids, geros
lingųjų žmonių adresus.
cester, Mass. Laike mišių bu nizavę, tai nuėję krautuvėn ga
širdies žmones. Kadangi mes
“Tėvynės” priedas buvo su
Tad kuri komisija dar neuž vo pasakytas pamokslas apie lėtų imtis daiktų ir nemokėti.
moksleiviai
matome
V.
Damašo
manęs
savę padidinti, bet pa
siregistravo eCntre, kuogrei- Padrutinimo Sakramentą, ką Girdi prieš visas nieks nieko
pasišventimą
if
dirbimą
dėl
sirodė...
pasirodė, kad moterys
čiausiai tai padarykite.
Pra išpildė kun. A Petraitis iš At negalėtų padaryti. Matyt tai
FARSAS.
‘ *
moksleivių
labo,
tai
visi
atsis

į
jį-nenori
raštų rašyti ir ne
neškite K. S. SKomisijai (242 hol, Mass.
bobelei vagystė kvepia
tojome
ir
išreiškėme
jam
padė

Parašė
J.
V.
KOVAS.
rašo, o vyrai, kurie liki šioliai
W Broadway, So. Boston,
Po mišių assistuojant kun.
Reporteris. ką.
Veikiančios ypatos
tą
laikraštuką prirašydavo,
Mass.), iš kiek narių susidarė Dr. J. J. Mc. Coy, kun. T. S.
Julius
Ciceronas.
pripažino,
kad
nenusimaną
aSenelis,
nešinąs
ryšelį žagaru.
komisija ir vardus, pavardes ir Donoghue, kun. McLaughlin,
BRIDGEPORT, CONN.
pie moterų reikalus. Jei kaip,
Giltinė. — mirtis.
adresus komisijos pirmininko, Worcester, Mass. ir vietiniam
BRIDGEPORT,
CONN.
VIETA
Giria.
Pavakarė.
Senelis eina per girią ir nešasi
Sąjungiečių
veikimas.
tai
moterys
laisvamanės
gali
sekretoriaus ir iždininko. Tą kleb. kun. J. J. Jakaičiui bei
LDS.
39
kp.
įvyko
mėnesinis
ant
pečių
ryšulį
žagarų.
Dejuoja,
sielvartuoja.
Atėjęs ties vinetekti
savo
organo.
padarykite kuogreičiausiai.
kun. J. Čaplikui vyskupas T.
Smagu man pranešti, kad susirinkimas sp. 10 d. šv. Jur
duriu
scenos,
atsisėda
ant
kelmelio
pasilsėti
ir
kalba.
------ o
K. S. S. Komiisja. D. Beaven suteikė Sakramentą Bridgeporto lietuvaitės ne
gio parapijos svetainėje. z Atsi
SENELIS (vienas). Dieve, Dieve! Neturiu sveikatos.
Visi laukia išsižioję kuomet
snaudžia. ALRKM. Są-gos 18 lankė beveik visi nariai. Buvo
Primicijos.
valgomųjų daiktų kaina atpig Mažai primatau, nedaug girdžiu, veik visai apkurtau. Dirb
kp. darbuojasi pagal išgalės. kalbėta apie katalikų spaudos
sianti. Jūs geriau užsičiaupki ti jau nieko negaliu, verčiaus numirti, kaip nešti tokią di
K. S. S. K.
Nedėlioj 14 d. spalio naujai Surengė vakarinius kursus pasavaitę. Iš sykio pasirodė, kad te, gerai su diržais pilvus susi- delę vargų naštą!... Ten, aname pasaulyje, galėčiau sau
Pakvitavimas aukų No. 5.
įšventintas kunigas Pr. Juškai 'simokinti visokių • darbelių.
LDS. 39 kp. daug ko negalės veržkite ir dar džiaugkitės pasilsėti, kaip kokis didelis ponas. (Pradeda verkti ir gar
Lietuvos Vyčių 79 kp.
tis atlaikė mišparus ir suteikė Juos jau lanko kožną savaitę
nuveikti, nes permenkos spė gauną nors ir brangiai, bet siau šaukti.) Dieve, Dieve!
Kam-gi Tu mane apleidai... .
Detroit, Mich. per KL J.
žmonėms palaiminimą . Miš ketvergo vakarais. Buvo susi
kos.
Paskiaus
skaitytas
laiškas
valgyt iki sočiai, o toliaus tai argi Tu mane užmiršai šiame pasaulyje, kad leidi taip ilgai
Gervilį............................. ...$5.00 parai buvo iškilmingi ir atsis- rinkimas nedėlioj sp. 10 d. šv.
nuo
K.
S.
S.
K.
Vienbalsiai
gal net nei to nebus galima. vargti... (Tyliai verkia.). Giltine, giltine! kur tu dingai,
Piln. BĮ. S-mo 6 kp. Harttavo kun. J. J. Jakaitis ir kun. Jurgio parap. svetainėje. Daug
priimtas.
Tuo
tarpu
gerb.
kun.
kodėl manės nepasiimi.
Kodėl neguldai į karstą (grabą) pa
------ o-----ford, Ct. per A Pateckį $5.00 Čaplikas.
Žmonių buvo pil buvo reikalų svartstomą na
kleb.
kun.
M.
A
Pankauskas
Ar-gi nėra tavęs šiame pasaulyje!... (Iš miško tan
— Juo didesnė karė, juo silsėti.
LDS. 34-tos kuopos nariai
na bažnyčia.
rės pilnos gyvumo, kad tik ko- paaiškino svarbų dalyką —
arčiau
prie
vienybės.
kumynų
atšliaužia
giltinė « ir priėjus prie senelio sako.)
(kun. Kuras 2 d., K. KamKun. Pr. Juškaitis nemažai daugiau nuveikti. Nutarta su
surengti
kat.
sp.
sav.
ir
pats
GILTINE.
Kas
čia mane šaukia. . Kas manęs nori? (Pa
—
Tas
negali
būti.
pikis 1 d., B. Liepa $1.00,
yra pasidarbavęs mūsų mieste; rengti linksmas balius.
Bus pasižadėjo dirbti sykiu. Nutar
Tai tu
— Jei netiki aš tamistą ga mato senelį. Senelis nusigąsta.) Sveikas, seneli.
Jonas Aksamitauskas 1 cL,*
■būdamas klieriku mokino atos subatoj spalių 20 d. ir tt. Jau
ta surengti lapkr. mėn. prakal liu pertikrinti šiuomi pavvz- mane šankiai? Negalėjau, dieduk, greičiau pribūti, atleisk
Juoz. Andriulis 1 d., Pet.
togų laiku vaikučius ir yra sa išsimokino du teatrališkus vei
bas spaudos reikale. Pradžia džiu:
man.
Dabar jau atėjau.
Ką-gi man pasakysi?
Karevičius 1 d., M. Klikvo prakalbomis pasižymėjęs.
kalėlius “Velnias ne boba” ir bus nedėlioj lapkr. 4 d. Suren
SENELIS. (Nusigandęs į šalį)-. Ui, kokia baisi giltinė,
Jonas su Petru susikona 1 d., Jurgis Petukaus- t
“Sulig naujausios mados.” Te gimui K. S. S. išrinkta komisi
Prakalbos.
liojo,
pasigrumojo vienas net šiurpąs mane nukratė. Jaučiu, kad mirtis artinasi. Tur
kas 1 d., Petras Čepukeviatrą nutarta surengti nedėlioj
ja, komisija knygų partraukti antram
kumštimis, susida- būt baisi'ta mirtis.
Vaje, tik ir bijau aš jos (į giltinę kal
čius 1 d., J. Makštutis.
Tą patį vakarą po mišparų sp. 28 d. Programas bus iš
’
ir
kitokiais
reikalais
pasidar

ba.)
Šaukiausi
tavęs,
tiesa.
vė per žandus ir galiausia
50c.............................................13.501 bojo 6. kuopos Lietuvių Spau margintas dainomis, deklemabuoti
iš
U.
A
Matuzaitės,
A.
GILTINĖ. Aš jau atėjau. Ką-gi man pasakysi?
susikibo į plaukus.
Ną ži
Neperstojančios Pageldos po globa šv. Povilo nepap cijomis. Kalbėta apie K. S.
Maciulevičiaus ir AMekionio. noma ir buvo iš juodviejų abos Pan. Šv. Dr.^ewistoą
SENELIS. (Susistiprinęs). Šaukiau, kad man padėtum
rastos prakalbos.
Savaitę, aukų paskirta iš kuo
Prisirašė
naujas
narys
J.
Juo

štai
šituos žagarus parnešti namo.
biejų
vienas
neapykantą
pik

Me. per Br. Ivaškevičiūtę 10.001
Žmonių prisirinko pilna pa pos iždo $3.00 ir visos sąjundis,
vytis,
gabus
teatrų
lošėjas.
GILTINE. Neteisybę kalbi, seneli.
Man sakė, kurie
tumu ir kerštu kvėpuojantis
Šv. Onos Dr-ją Chica
rapijinė
svetainė.
Kuopos gietės pasižadėjo dirbti išvien
girdėjo, kad tu, seneli, šaukeisi, kad tave atimciau iš šio
go, III. per A Nausėdienę 5.001 pirm. p. J. Vaitkus pakalbėjęs su LDS. 39 kp. toje savaitėje. Tai LDS. kuopa nudžiugo, ga mišinys — kaip ne žmonės.
vus darbštų narį. Aukų K. S.
— Jau dabar suprantu — a- pasaulio.
Šv. Kazimiero Karalaičio
trumpai apie vakaro tikslą
Sąjungietė. Sav. parėmimui surinkta nuo
SENELIS. Ne, ne! tikėk manim, kad taip nesakiau..
čiū.
Dr-ja Norvood, Mass. per
perstatė veikiančius asmenim
I
šių kuopų: L. Vyčių 37 kp. $5.Meldžiau tavęs pasigailėjimo, o ne mirties.
—
—
O
valdybą................................... 2.50 ant scenos. Pirmiausia kalbė
CHICAGO, ILL.
00; ALRKM. Są-gos 18 kp. $3.GILTINE. Kaip-gi nesakei ! Sakei ir dar ant Dievo ruVokiečiai pirmiau pasninkų
Šv. Jurgio Karalaičio drjo gerb. kun. Pr. Juškaitis iš
00,
P.
Balionienė
25c.,
U.
M.
(North Side)'
Tikrai norė
nusikratė, paklausę Liuterio, gojai, kad per ilgai laiko tave ant šios žemės.
ja Norwood, Mass. per val
So. Bostoą Mass., kuris pla
LDS. 20 kp. įvyko mėnesinis $1.00. Viso surinkta $9.25.
bet vokiečiai paskiau ir vėl pa jai jau mirti.
dybą .........................................2.50 čiai ir aiškiai pasakojo apie se
Darbininkė. sninkauti pradėjo, nes taip
susirinkimas. Delegatas iš aps
SENELIS. Nesakiau taip.
Tikrai nesakiau, patikėk
šv. Jurgio Kareivio dr-ja
novės ir dabartinę spaudą
kričio
suvažiavimo
išdavė
ra

manimi.
Aš
taip
negalėjau
sakyti,
nes aš mirti dar neno
kaizeris liepė. , O skirtumas
Norwood, Mass. per valdy
Be to p-lė O. Ciginskaitė pa
BINGHAMTON, N. Y?
visiškai nedidelis. , Pirmiaus riu.
bą .....................
5.00 sakė eiles. P-lės J. Grigaič'u- portą. Paaiškėjo, kad šisai su
Spalio 7 d. Čia apsivogė vie pasninkauti reikėdavo vieną
GILTINė. Seneli, esi senas ir meluoji. Išmetinėjai Die
važiavimas L .D. S. Chicagos
' tė su O. Ciginskaite paskambi
nas
socijalistas.
Pavogė
$10
ir
vui,
kad tave, būk, užmiršo šitame paasulyje, nes tau ant
apskričio, kuris buvo 30 d. rug
$46.00 no duetą pianu.
dieną savaitėje — o dabar vi
išdūmė.
Dar
nepagautas.
SociPirmiau pakvituota $186.01
sėjo tai vienas iš svarbiausių,
sas. Mat visuomet skola tur senatvės reikia daug vargti. Ną ir sakei, kad nori mirti.
Pagaliams kuopos dvasiškas
SENELIS (Purto galvą) Ne, ne! O ne! Mirti dar ne
nes būta daug naudingų pasi jalistai pabėginėja su svetimo būt su palūkomis grąžinama.
' vadovas kun. J. J. Jakaitis
mis
pačiomis,
tai
ar
dyvai,
kad
noriu.
Dar galiu keletą metų pergyventi ant šios žemės.
kalbėjimų.
M.
Mažeika
pakė

Taip ir čia su tuomi vokiečių
Išviso____ ...____ $232.01 trumpoje savo kalboje ragino
(Į šalį.) Kokia jai nauda bus, kad aš numirsiu.
Užsispyrė
lė klausimą apie lietuvių jau su svetimais pinigais pabėga. pasninku yra.
Nuoširdžiai ačiū visiems au platinti katalikišką spaudą
Viską Matęs.
nelaboji, kad turiu mirti ir gana.
nuolius, kurie jau paimti ar
kotojams.
F.,V.
Prakalbos nusisekė gerai.
GILTINE. Jau per senas tu gyventi ant žemės.
Nepri
K. S. S. K. iždininkas
B. P. dar bus paimti į armijas. Nu CAMP DEVENS,
girdi,
neprimatai.
Dantų
jau
visai
mažai
turi,
pavalgyti
rodė, kad juos reikia aprūpin
Kun. F. Kemėšis.
AYER, MASS.
Vokiška, šluote.
gerai negali. Aš patarčiau, kad baigtum savo vargų dienas
ti gera spauda, dorais laikraš
SO. BETHLEHEM, PA.
Rusų generolas, pamatęs ir keliautum į amžinatvę.
čiais ir knygomis. Knygų paVienas naujokas italijonas
SENELIS (susirūpinęs). Rodos dar galėčiau kiek pagy
JUOKAI '
Veikia, kiek gali.
,žadėjo minėtam tikslui gerb- J.‘ Deltoro, buvo paskirtas atlekiant kometą, sušuko sa
Ir kiti dėjo.
Juk nuėjęs į amžinatvę, jau daugiau ant žemės ne
kun. F. Kudirka net už 20 dol. prie darbo į valgomąjį kamba vo kareiviams: “Šaukit visi venti.
Lietuvių čia yra nedaug.
Taip-gi sumesta ir pinigais $3.į augštį, nes vokiečių orlaivis sugrįšiu ir iš ten neištruksiu.
Keliaujantis agentas, tuo
Būsiu ten per amžius.
Bet
rį. > Bet jisai priešinosi, ne
Yra apie 20 šeimynų ir kele
atlekia
bombas
ant
mūsų
svai

jaus po apsivedimo, sumanė
ant
žemės
jau
ilgai
gyventi
negalėsią
spėkų
jau
pritrūksta
60 ir dar žadama daugiaus, nes dirbo. Mat, jis buvo barzdastas pavienių.
Toji lietuvių
GILTINE. Juk ir dabar pajėgos tave apleidžia
susitaupyti pinigų ir nusipir
ne visi nariai buvo minėtame kutis ir jam buvo duota kam dyti!”
saujalė jdarbuojasi, kiek gali.
ko bankinę skrynią.
Sutarė
Vienas iš kareivių jam pagENELIS. Dar nevisai. Kaikada aš esu dar labai stipsusirinkime.
Pats pakeltas
barėlis, kur jis galėjo savo aNesenai sutvėrė katalikiškojo
tėmijo: “Tai ne orlaivis, bet ras (prašosi). ' Dovanok dar šį sykį. Leisk man dar nemirjis su savo pačia, kad jis po
klausimas, kaipo naujas suma
matu užsiimdinėti. Tai-gi jis
Susivienijimo 64 kuopą Kuo
Pasigailėk! Pavelyk dar man nors kelių rytojų palaukti.
kožnam bučkiui, dės į tą skyvokiška šluota puola ant mūs. ti!
nymas, kad vykdinti nuolatinę
nuo savo amato nenorėjo pasi
pa augą nes žmonės jai prie
GILTINE. (į publiką) Ar-gi aš taip baisi, kad manės
Mes turėsime su kuo batus nu
nią po dolerį.
agitaciją iš pačių darbo žmotraukti. Klausė jis seržanto,
lankūs.
žmonės bijo... Dieve, ir vargų suspaustas senelis, karsto
Už poros savaičių, sugrį
sidulkinti.”
nių, tas palikta apskričiui ap
leitenanto, kapitono, bet jie
Spalio 6 d. čia buvo pramo
diegūs,
ir tas bijosi mirti.
(Senelis tūom kartu dabojas!
žęs nuo savo užsiėmimo namo<
kalbėti. Komitetas praneša aA. Dychus.
pasakė, kad karuomenėje visi
ga.
Buvo lošimas.
Buvo
giltinės, ir pasiėmęs ryšulį žagarų taikosi pabėgti.
Paskui
ir pabučiavęs net dešimtį sykių
pie rengiamąjį vakarą, avėtai*
kareiviai lygūs ir turi paskirtą
svečių iš Eastono. Lošėjai at
bėga.
Giltinė nors mato, bet leidžia seneliui pabėgti.)
savo pačiulę, pradėjo dolerius
nė užsakyta ant 11 d. lapkr. ir
darbą atlikti. Baradaskutis vis LIETUVIŲ KOOPERATTVIvaidino gerai.
Po to sekė
GILTINE. Varge! bėga senelis nuo mirties.
Pirmiau
į skrynią kišti, bet nebegalėjo
jau susitaręs su LDS. 61 kp. at
dar priešinosi. Tuomet jį sua
deklemacijos.
Visa toji pra
AKA
DRAUGIJA
šaukėsi, dabar jau slapstosi... Ną dar šį sykį aš jam atjau nei vieno indėti, nes skry
vaidinti veikalą“ Pabaigtuvės,’
reštavo ir pasodino į tamsiąją.
moga įvyko eastoniečių dėka.
leisiu. Pažiūrėsiu ar daug jis nupelnys. Tegul dar • gyve
nia buvo pilna dolerių.
‘nes jie tą veikalą jau yra kar
MASS.
Turbūt dabar nebenorės prie RengiaBRIGHTON.
Pramoga pasibaigė šokiais ir
metini
apvaikičiojlmą
naujo*
na. .. Tegul dar džiaugiasi šiuomi pasauliu*. kad jam taip
Nusistebėjęs agentas pa
tą lašę. Pelnas bus pusiau 20
dainomis.
šintis ir pripažins kad lygybė svetainės Lapkričio-November 29 d..
Palauksiu dar, kol Augščiausias pas jį
klausė savo pačios: “Kas at
ir 61 kuopoms. Ant galo išrink
1917. Prasidėsi nno 12 vai. vidurdienyj sunku atsiskirti.
Yra či L. Vyčių 63 kuopa ir
kariuomenėje yra reikalinga. ir trankais iki 12 vnL nakties.
pasiųs vėl mane. (Linkui senelio.) Seneli, vargk dar, kad
sitiko, Jkad taip greit skrynia
ta delegatai į apskričio suva
Ant tos dienos yra užkviesti garsūs
ji žada surengti dideles pra
Jis
* Kareivis. kalbėtojai, žymūs solistai ir taip-gi tau taip mielės tas vargas. Tai vargas šio pasaulio.
žiavimą, kuris bus 28 d. spalio
prisipildė?”
kalbas. ’
bus
suloėtas
paikus
veikalas
nėvienam nenusibosta,
kiekvienas malonėtų sugrįžti į janO pati jam atsakė:, “Ne tu
North Sde šv. Mikolo parapi“JONO tlRDIS.”
nystos
dienas.
Nė
vienas
mirti nenori. Labai mažai kas kad
vienas dėjai į tą skrynią, ir F
Atsimetueieji nuo katalikų jos svet., 1644 W. Wabansia
Pasibaigus programul bus lokiai.
^^įufanių
tr^
vie^
ų^
dr
ai
^
i^praĮ
ir
mąsto
apie
tai.
Bet aš baisi!...
avė. ' J * <
kiti dėjo.
neturi čia jokio vardo.
UŽD
“Darb.” ikaitytojaą -/*...■
’i
- , a.-..

^^S^UjOMS. Į -Kas girdėti lietuvių kolonijose

LAWRENCB, MASS.
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DARBININKAS

Nauja Knyga

Romanauskas rašo apie

“Netikėjimo Priežastys

Ką tik išėjo iš spaudos Joannos Tamašauskaitės (Lakštu
tės) eilės. Knygelė (A pusla
pių, ant gražios popieros. Kai
na tik 25c. (tik vienas kvotaris) Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. Galima gauti
pas autorę: 790 N. Main Str.,.

Kewanee, HL

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Masa..
Kampas Dorchester Street
Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠAS (ic»
-cream), SODA ir CIGARŲ.
Taipgi įvairių

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

kurie

blaivybes

nusigandę,

ST. ŠIMKUS

Harko

Harko

ATIDARĖ

spruko per duris garsiai baub-^

MUZIKOS MOKYKLA.

darni ir bliaudami.
Bet jiems prasišalinus vis
kas vėl geruoju ėjo. Apie di
skusijas bus plačiau kitame
numeryj.

Overkotai

Siutai

\

Kas rimtai nori mokytis muziko*
— tegul ją lanko. Adresas:
667 BEDFORD AVENUE,

BROOKLYN, N. Y.

PIRK RAKANDUS PAS

RICHHOND’S

PAKVIETIMAS

Sutaupįsi pinigų.
Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.
Frank R. Richmond,
374-378 Broadvvay,

2SLincoln St.,

So. Bosforu

Brighton, Mass.

PRASIDĖS 7:30 VAL. VAKARE
IR TRAUKSIS IKI VĖLAI NAK-TIES
šis balius bus vienas iš puikiausią
ir linksmiausią.
Griež lietuvią orkestrą naujausius
lietuviškus ir angliškus šokius po va
dovyste p. Z. BUINIO.
Atsimenant kaip linksma buvo šokti
savo tautiškus šokius Lietuvoje ant
kiemo, tai bus dar linksmiaus šokti
čia gražioje svetainėje.
Tokie puikūs muzikantai Lietuvoje
tik ponams griežia.
žodžiu sakant
visi bus užganėdinti, kurie tik ateis.
Tikietą kaina nebrangi.
Vyrams
35c moterims 25c.
širdingai kviečia visus
KOMITETAS.

Husų rudeniniai ir žieminiai naujos mados
Siutai ir Overkotai
jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materiją ir madą, ku
riuos galima pirkti stebėtinai pigiai. Nelaukite iki praeis pusė
sezono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar Overkotą,
nes dabar geras laikas yra iš ko pasirinkti. Dėvėkite juos ją
sezone.

i

t'*

Siutą ir Overkotą kainos nuo $9.50 iki $35
mes

Taipgi užlaikome visa bile vyrų papuošalų,
SKRYBĖLIŲ IR CEVERYKŲ.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba Mentholatum Co. Prieš aiman*
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plėmus raudonus,
juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kama dSžutAs
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
štampoms.
J. RIMKUS
P. O. Bos 36,
Holbrook, Km

J. KAZIUKONIS,
(Barbens)
224 W. Broadway, S. Boston,Mass.

PIRMOS KLESOS

S. H. HARRISON CO

DANTISTAS

662 672 Washington St

Lietuviškas Lietuvos
Žemlapis
Taisė M. Šalčius. Kaina 60c.
Reikalaukite
“Drabininko”

Dantis, ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

SERGANTI

knygne, 242 W. Broadway, So.
Boston, Mass.

DR. W. T. REILLY

VYRAI IR MOTERIS

469Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.:

EIKITE PAS MANE!

Valando*
dūoS vai. ryta
iki 8 vai. vakare.

NadSIioania
nuo IO Tai. ryta
iki 4 vai. vakar*.

REIKALINGAS VARGONININKAS

Dideliame mieste ir didelėje para
pijoje ant gerą išlygą su geru balsu ir
doras. Dėl platesnią žinią kreiptis Į
RE V. U. P. SZATKUS,
383 Livingston Avė.,
Albany N. Y.

TEL. BACK BAY 4200

I

DR. F. MATULAITIS

Ofleoadyno*
14 P.M. 74 P-M.

GvdoO*ekiaa Bca*
PctakMa AHalaa.

419 Boylstei St. Boston, Nmb.

