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Dar apie Seimą Vilniuje.
LIETUVIŲ VALSTYBINĖ
TARYBA.________

FRANCIJOS LAIKRAŠTIS
APIE LIETUVIUS.

NEGALI IŠLAIKYTI.

Vienas žymiausią Francijos
laikraščių Le Temps, išeinąs
Paryžiuje, spalią 15 d. buvo
indėjęs šitokias žinias apie
Lietuvos reikalus:

Petrograd, lapkr. 1. — Rusi
ja įstojo karėn anksti ir dabar
nuo didžią pastangą jos spėkos
išseko, taip sakė premjeras
Kerenskį Associated Press. Jis
sakė, jog Rusija pagal teisę
reikalauja, kad kiti talkininkai paimtą karinę naštą ant
savo pečią.
Jis sakė, jog Rusijos visuomenė apimta šiuo klausimu:
“Kur yra Angliojs laivynas,
kuomet Vokietijos laivynas
Baltikoj plaukinėja.”

»

Lenkija ir Lietuva.

Mums praneša iš Genevos:

Kartu jis apreiškė, jog BT’r- I
lino valdžia nominavo sekan
čius asmenis į narius Lietuvos
€L£”. fc'L.4.V7)O LIETUVIŲ TAUTIŠKAS BENAS, KURS TAPO SUTVERTAS KOVO 28, 1909. ŠIS PUI
Tarybos:
KIA! IŠLAVINTAS BENAS PER VISA LAIKA DŽIUGINO IR LINKSMINO LIETUVIUS IR KĖLĖ LIETU
,
(Toliau eina išvardinimas VIŲ V.17?.O! TARPE. SVETIMTAUČIŲ. BENA MOKINA J. NAROVEC {ČEKAS), DIRIGUOJA K. BUČIUS,
tą pačią asmenų, kurie perei PIRMININKU YRA p. .4. RIBINSKAS.
tame “Darbininko” numeryje
buvo paskelbti).
Jei-gi gen. Ganoma nuspręs
'•jsiremt: Tagliamento linijoj
T
tai lygumose tarp tos upės ir
Piave sudrebės žemė nuo tryo’mo arklių ir prisipildys oras
Dabar karėje raiteliai veik didina. Ir Suvienytos Valsti
žvangėj'mu kardų ir čia įvyks
visai nereikalingi.
Retai kur jos yra dar turtingos arkliais.
didžiausias atviras mūšis, ko
jie veikia.
Dabar daug var Prieš karę ją buvo čia apie
TALKON ITALAMS.
kio ligšiol dar nebuvo šioje kaSUSILAUKĖ TALKOS.
Arklininkai veitojama automųįū“
trucką. 23.000.000.
Francija, Anglija įr Ame
neprašaSėją
dėl
pėlno
it dabar vargu
Wašhingtoa, lapkričio 1. — dėjo antpuldinėti rytinėj lini
rika kiek galėdamos skubina Francijos ir .Anglijos kariuo
sumažėjo
ją
skaičius.
linama reikalas arklių.
Po
jos dalyje ant teutoną.
si talkon Italijai, kad ją iš menės jau pasiekė italą frontą
Suvienytos Valstijos rengia
teisybei dabar arklių nei kiek
Francijos ir Belgijos kari
gelbėjus nuo teutoną užplūdi ir jos buvo pasitiktos su di
nemažiau žūsta, kaip žmonią. si sumobilizuoti 2.300.000 vy
niame fronte mažai veikimo
mo.
Kad tokios armijos rei
Vieną dieną ties Verdunu, rą.
džiausiu entuziazmu italą ar teapsireiškė. Tik eina iš abiejų
Francijos premieras Pain- mijos, spaudos ir gyventoją,
laike vieno antpuolio triją my kalus prideramai aprūpinti,
•v pusią artilerijos veikimas, kur
leve pasakė:
taip skelbia žinios, atėję iš kakuriose vietose daeina iki lių fronte per 8 valandas fran tai reikės apie 750.000 arklią
“Francija ir Anglija lėks Rymo Italijos ambasadai Wair 225.000 mulą nuolatai turė
cūzai neteko 5.000 arklią.
didelio smarkumo.
italams talkon visokiais bū shingtone.
Nuo karės pradžios talki ti. Supirkti tiek arklią ir mu
Kablegramos to
dais, kokiais tik galės. Prie liau skelbia, jog francūzai ir
ninkai arklią gabenosi iš Ame lą šioje šalyje ne bėda. Bet
■
to mus akstiną ne vien išroka- anglai rado Italijos armiją
pergabenti per platą Atlantiką
rikos šimtais tūkstančią.
vimas, bet ir deltą, kad mes stipresne iš atžvilgio medžia
Karės pradžioj talkininką yra kitas rokundas. Tuomet
negalime pamiršti, kad mūsą ginio ir dvasinio, negu tikėjopusėje buvo aprokuota, jog gyvulio kaina pasidvigubina.
narsi talkininkė Italija iš liuo- SI.
arklys karės lauke laiko pen Todėl talkininkai yra įsteigę
STREIKAS.
so noro griebėsi ginklo ir iš
kias
ar septynias dienas.
Il arklią ligonines, kur mokyti
Kansas valstijoj sustreika
Kaip
išrodo,
tai
didesnė
da

statė save į pavoją, idant ka
vo angliakasiai.
Darbai sus giausia išlaiko vieną mėnesį. veterinarai gydo juos. Yra
riauti už tas tiesas už kurias lis Italijos armijos, gen. Ca- tojo 21 kasykloj.
Dabar arkliai žūsta sprogs aprokuojama, jog iš sužeistą
Mainieriai
dornos vedamos, jau persikė
mes kariaujame.”
tančią
bombą,
nuslenka į ją žmonią 90 nuoš. sugrįžta ar
sustreikavo dėlto, kad nesuti
Tuo tarpu Amerikos val lė per Tagliamento upę ir tur ko su sąlygomis nustatytomis duobes baisią šovinių išriaus- mijom Tai daug maž tiek su
būt apsistojo ant vakarinio jos
džia ir-gi daro ką gali.
Arkliai vilkdami amuni želtąją arklią pagydoma ir
laike konferencijos Kansas Ci tas.
Prašalino visus exporto var kranto naujoj apsigynimo lini
ciją,
maistą
arba anuotas įs vėl vartojama karės reikalams.
ty.
žymus ir valdžia leidžia Itali joj ir ten ketina susiremti su
lenka į purvo pilnus griovus Bet reikia tą atminti, jog su
jai gabentis visokią reikmenų, teutonais.
ten išsikabinti negali, tu- žeistieji kareiviai imami, jei
REIKALAUJA ALGŲ PA ir• iš
v—••
•
reikalingą dabartiniam^ jos
bent kiek yra juose gyvybės.
n
zuti.
KĖLIMO.
> Nors priešininko žygiai ste
kritiškame padėjime ir atlai- bėtinai smarkiai buvo išpildo
O nepagydomai sužeisti ark
Vieną
sykį
francūzai
buvo
Detroit, Mich. — Molderiai
kymui austro-vokiečią.
Ita mi, bet ne taip smarkiai, kaip Unijos No. 244 pareikalavo al aprokavę, jog ją arklią žūs liai, nepaeinantieji nėra veža
lijos valdžiai leista imtis iš jo vadai tikėjosi, nes jie tikė gų pakėlimo iki $6.00 dienoje ta karėje 5.000 dienoj.
An mi į ją “ligonines.”
Amerikos tiek reikmenų, kiek josi užsiausti italus nuo Kar- ir' įvedimo 8 valandą darbo glai daug maž tiek pat netek
Vokietja neturi iš kur gauti
tik jos laivai galės talpinti. nikinią Alpų iki Adriatikos. • dienos.
arklių.
Turi pasikakinti tais,
davo
arklią.
Dabar dirba 9 vai. ir
Nebus žiūrėta, kad tą daiktų
Kuomet karė prasidėjo, tai kiek turi. Todėl valdžia išgauna $4.50.
Molderiai pas
čia ir pritruktą.
valdžios
atsišaukė, kad ark anksto buvo išleidus įsakymus
180.000 NELAISVIŲ SU
taromis savaitėmis labai dar
lią
veisintojai
prigelbėtą. Tai "edyti, daboti, šerti ir girdy
bavosi, kad sustiprinti savo uVIRŠUM.
Francijos ir Anglijos garsiau ti arklius, nes be ją negalima
niją.
Italai neteko daug kareivią
PASKOLINO ANGLIJAI.
sieji arklininkai ir sportai pa kariauti.
ir armotą — paskučiausias vo
Per tris karės metus iš Suv.
vedė savo puikiausius žirgus
SUSIORGANIZAVO.
Washington, Spalio 29. — kiečių pranešimas skelbia, jog
valdžioms.
Kuomet
savąją
Valstiją
Europon išgabenta aPortland, Ore. — šio miesto
Suvienytos Valstijos suteikė daugiau kaip 180.000 kareivią
pritruko, tai. ėmė gabenti, iš pie pusantro milijono arklią.
Anglijai paskolą $25.000.000, pateko nelaisvėn ir paėmė 1.- virėjai susiorganizavo ir sut
Anglija turi geriausią veteSuv. Valstiją, Kanados, pie
nuo karės pradžios išviso jau 500 armotą. Be to italai bai vėrė uniją.
tinės Amerikos.
Kanada su rinarišką korpusą. Tas korpu
jai suteikta $1.400.000.000. Iš siai kentėjo dėl nuovargio,
savo kariuomene išgabeno apie sas turi “ligonines,” kur su
viso talkininkams iki šiol pa blogo oro ir maisto stokos. Jie PANAIKYS NAKTIES DAR
pusę
milijono arklią.
telpa apie 100.000 arklią. TaipBĄ.
skolinta $2.851.400.000 — tai
bėgo per plynias linkui Taglia
Dabar,
kuomet
ir
Suvieny

sri įsitaisė ambulansą už $100.Vancouver, Ca. — Duonke
yra $404.000.000 kas mėnuo, mento upės, gindamiesi nuo
tos Valstijos stojo karėn, tai 000. Tais ambulansais mažiau
arba $13.000.000 su viršum antpuolančio priešininko.. Bet piai pradėjo svarstyti apie
pareikalavimą panaikinti nak ir jos reikalauja daug arklią. pažeistuosius sugydomus ark
kasdien.
gen. Cadoma sako, jog jo ka
tų darbą.
Tariasi su darbda Tai arklią reikalavimas pasi- lius gabena į “ligonines.”
reivią ūpas pakilęs ir galėsiąs
KAD PAGREITINTI TAIKĄ jsibriovusio priešininko laimė viais įvesti dieną darbą. Tuo
mi rūpinasi dėlto, kad nakti
JAMES M. KEYS, advokatas
UŽPUOLĖ ITALIJĄ.
jimą paversti į niekus.
350
BROADWAY.
.
SOUTH BOSTON, MASS..
nis
darbas
nesveika.
Amsterdam, spalio 30 —
AtaiRankite
prie
manę*
sm
visokiais
teismlSkais reikalais. Duo
i!
Ant rytinio Tagliamento uBerlino laikraštis Vorwaerts
du pilnas informacijas kaa-llnk Suvienytu Valstijų Įstatymu.
TARNAUJA BE ALGOS.
(socijalistą organas) rašo, jog pės kranto teutonai paėmė ke
?
Per keliolika metu esu prityręs ir turėjęs visokiu reikalų su
Londonas,
Spalio
29.
—
Dau

letą
poziciją
ir
visą
paupį
nuo
austro - vokiečią
ofensyvas
LTETUVIAJS. HUSAIS ir LENKAIS teismuose Massacbnaetts' val
i
!
prieš Italiją pradėtas ne užka Pizano iki Latisaaa, nuo kur giau, kaip 250 vyrą, tarnau ! stijoje. AS esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai užsiti- i
kėtl. Visokius teismfUkus reikalus atlieku Moję valstijoje.
riavimo tikslu, bet tuo tikslu, galės veikti prieš italus esan jančią augštesnėse vietose An
Turiu geru prityrusiu vertėju arba perkalbėtoJu lietuviu, rusų,
čius kitoj upės pusėj. Kol kas glijos amunicijos ministerijoj,
kad pagreitinti taiką.
lenku ir latviu. Jeigu Jus norite turėti geras pasekmes ir Hlatmėti
!
dar niekur teutonai nebandė tarnauja be atlyginimo.
į
pmvų, fui paveskite man. Telefonuokite, parašykite arba pasaukite.
statyti pontoninius tiltus, per
C
£
SOUTH BOSTON, MASS.
I
350 BIIOADWAY,
•
PIRMAS SNIEGAS.
tą upę, kuri dabar ištvinus.
C
JAMES M. KEYS,
Clevelande,
Ohio.
pasirodė
Bet tą jie pradėk tuoj, kaip tik
Tet. So. Boston tlt or So. Bonton 300.
!
’ Jeigu vienas nSlmtas Rauk kitu.
Apie tai o- jiems čia ateis talkon sunkio- pirmas sniegas. Prisnigo pen
I sies artilerijos.
ki coliai.
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Arkliai ir kare.

Italai susilaukė talkos.
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AŠTRIAI ELGIASI.
Petrograd, lapkr. 1. — Lai
kinoji valdžia griebėsi aštrią
priemonių prieš dvi Rusijos
provincijas. Finlandija tapo
pavesta po jurisdikcija šiauri
nio fronto, dėlto kad kaikuriose vietose finai nesitraukė
pagal valdžios reikalavimą.
Prieš Ukrainą dar smarkiau
veikta. Valdžia nutarė nelei
sti jokių pinigų iš centralės
valdžios. Ligšiol Ukraina vis
gaudavo pinigų iš Petrogrado
valdvmuisi. Taip padaryta to
dėl, kad ukrainįečiai vis la
biau varosi prie autonomijos.
Petrogrado vaiG&a ketina dar
aštresnią priemonių pavartoti.
Finlandijos pavedimas po
šiaurinio fronto jurisdikcija
turbūt reiškia įvedimą karinio
stovio. Minimas kraustymosi
atsineša prie Helsingforso, iš
kur savaitė atgal buvo atėjus
žinia, jog kraustosi civiliai
gyventojai. Tai buvo dėl to,
kad buvo numanomas vokiečią
užpuolimas.

ATSISAKO PRIIMTI
SKOBOLEVĄ.

Paryžius, lapkr. 1.

M. Skobolev, buvęs Rusijos darbo mi
ni steriu, kurs Darbininką ir
Kareivią Tarybos tapo išrink
tas ją reprezentuoti talkininką
konferencijoj, čia būsiančioj,
dabar paaiškėjo, jog nedaly
vaus toj konferencijoj.
Apie tai paskelbė Julės Cambon, generalis seretorius už
sienio reikalą piinisterijos. Jis
sakė:

“Jūs galite apreikšti, kuoaiškiausia, jog talkininkai abso
liutiškai atsisako įsileisti M.
Skobolevą į pasitarimą. Busi
moji konferencija nėra tokia,
kur visos valstybės, didelės ir
mažos galės dalyvauti, bet to
kia, kur didžiosios valstybės
tarsis ne apie karės tikslus, o
apie tai kaip vesti karę. Joje
galės dalyvauti ne kokie kiti, o
tik valdžios nariai.

DIDIS GAISRAS.
Baltimore, Md. spalio 30 —
Vienas didžiausių gaisrų Baltimorėj nuo baisaus gaisro (va

sario 1904, kuomet išdegė biz-

niavoji miesto dalis, siaučia
dabar prie prietilčių Baltimore
ir Ohio geležinkelių prie Locust Point, pietinėj uosto da
lyje. Sandėliuose 8 ir 9 buvo
sukrauta amunicija ir karinės
'
reikmenos Francijai ir kitiems
talkininkams .
f
Per 10 minutų liepsnos apė
.
mė visus namus.
Nuo arti
;
stovėjusio Anglijos garlaivio
15 jūreivių šoko vandenin ir
IŠVENGĖ NELAIMĖS.
spėjama, jog kaikurie jų nu
Washington, lapkričio 1 — skendo. Tuzinas ar daugiau
Sekretorius Daniels šiandie
žmonių dirbusių prie sandėlių
paskelbdino, jog Amerikos ka dar neatsirado.
rinis transportas Finland plau
kiant iš Europos į Suvienytas
Valstijas, buvo sutorpėduotas,
CAMBRIDGE, MASS.
bet nenuskendo ir nei vienas
Lapkričio 4 d. bus LDS. 8
žmogus nėnukentėjo.
kp.
mėnesinis susirinkimas Ne
Finland buvo pažeistas, bet
savo jėgomis galėjo sugrįžti į kalto Prasidėjimo P. Šv. baž
Europos uostą. Kaip ir Auti- nytinėje salėje, tuojaus po
lles, Finland buvo lydimas ka pamabdą.
Į tą susirinkimą kviečiame
rinių laivų ir abiejuose atsiti
visus
narius sueiti, nes bus
kimuose nebuvo patėmyta nei
svarbus.
torpedos, nei submarino.
Taipgi norintieji prisirašy
Tasai garlaivis buvo vienas
ti
ateikite.
didžiausių Amerikoje. Ant jo
Valdyba.
buvo 257 žmonių.

PERSKAITYK IR KITAM
* PASAKYK!
Šv. Vincento Vyrą ir Moterą
Pašalpinė Dr-ja Rengia

ŠOKIUS
Bus Subatoie
LAPKRIČIO-NOV. 3, 1917.
LIETUVIŲ KOOPERACI
JOS SVETAINĖJE

Dabar yra daug
NAMŲ,

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

26 Lincoln St., Brighton, Mass.
PRASIDĖS 7:30 VAL. VAK.
IR TRAUKSIS IKI VĖLAI
■ NAKTIES.
Šis balius bus vienas iš pui
kiausią ir linksmiausią.
Griež lietuvią orkestrą lie*
tuviškus ir angliškus šokius po
vadovyste p. Z. BUINIO.
Atsimenant kaip linksma
buvo šokti savo tautiškus šo
kius Lietuvoje ant kiemo, tai
bus dar linksmiaus šokti čia
gražioje svetainėje.
Širdingai kvječ;a visu?
KOMITETAS.
ŠA Lz. .•

«iki • ‘i

Lithuanian Agency,
A. Ivaszkevicz
315 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
ir jis tamstoms aprodys pigią
farmą, visokią biznią dykai.
Naudokitės gera proga, nes po
karės bus du-syk brangiau,
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai JL
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

DARBININKAS.

IŠVADOS.

Tad Lietuvoje po vokiečiu persvara kataliką pusėje. Ne
ramūs, ardantieji gaivalai prislopinti. Bet vargiai tokia tvar
ka gali mus džiugintu Visi turi būti liuosi. Ir socijalistas
pilietis turi išmokti pats pagodoti tvarką, o ne užlaikyti ją
kieno prispirtas. Tvarką ir pažangą turėtą sau užtikrinti tau
ta savo locnomis pajėgomis. Kataliką visuomenė nebijo soci
jalistą ir kultūros lenktynėse mes juos lengviai aplenkiame.
Gi gudrusis vokietys, mus betvarkydamas, gali dar pasekmingiau suvaržyti ir iškraipyti mūsą tautos dvasią, negu tai pa
darė malonusis lenkas.
Gaivinome svajonę, kad mūsą vyčiai čia laisvoje šalyje
išaugins ir patrijotizmo dvasią ir raumenis tautos išlavins, o
po karės, perkėlę savo veikimą į Lietuvą bus tais gerais tvark
dariais, bet... skaudžiai užsivylėme, kada mūsą jaunimas ne
įstengė šiuo momentu parodyti reikalingo susipratimo ir pa
trijotizmo. Nebent ateityje įvyks kokia pageidaujamoji at
maina.
Mes atvirai pasakysime, kad nebelaukiame iš mūsą išei
vijos žymesnės paramos Lietuvai nei dvasios srytyje, nei Tė
vynės apgynimo reikaluose. Mes gal duosime šiek tiek amati
ninką ir kapitalo. Ne ką gal duos Lietuvai ir tremtiniai, nors
iŠ ją ir daugelis pagrįš. Didžiausią viltį padedame likusiuose
Tėvynėje. Jie, o ne kas kitas pagimdys Lietuvai naują tvar
ką ir naują gyvenimą — jei vokiečią letena nesuspės tuo lai
ku prislopinti tautos gyvybės. Mū
nizuoties ir veikti ant kiek ti
gelbėjus mūsą tautiečių nuo
cicilikėjimo, kad kuodaugia
rų ir šviesią elementą. Sav
tremtinių katalikų ir su tė
mu sveikiname tremtinių L.
jungą, jų krikščionis denio
minčiai. Vienykime pajėgas
Ir mūsą pajėgos bus ten rei
tikrąją laisvę ir demokrati

Bok samaritonas
Jau arti 2000 metą praslin
ko nuo to laiko, kada Kristus
gyveno ant žemės ir mokino
žmones apie amžinąjį gyveni
mą. Daug Jis išreiškė giliau
sią minčių, daug pasakė gra
žiausią prilyginimą. Bet tan
kiausiai Dieviškasis Mokyto
jas pabrieždavo du didžiausiu
prisakymu, kurią nepildan
tiems bus uždaryti Dangaus
Karalijos vartai. Pirmas pri
sakymas kalba apie Dievo mei
lę, o antrasi sako: “mylėsi ta
vo artimą, kaipo patsai save.”
Aiškindamas, kas yra mūsą
artimas, Išganytojas pasakė
pavyzdį apie gailestingąjį samaritoną.
Nė žydą kunigas, nė levitas
negelbėjo sužeisto, apiplėšto ir
pusgyvio keleivio. Vienas tik
samaritonas jo pasigailėjo, ap
rišo jo žaizdas, nugabeno į
prieglaudą ir dar už gydymą
užmokėjo.
Aišku, kas iš tą triją buvo
artimas nelaimingam kelei
viui.

Europos ir Amerikos lietuvių politiški seimai — tai gyvas
atspindis ir tikroji išraiška mūsą tautos siekimų ir josios dva
sios pajėgų. Vilniaus seimo nutarimai tai pirmasai žodis ką
tik politiškai atbudusios tautos. Tuo laiku dar nebuvo ap
sibrėžę bent kiek aiškiau mūsą sroviniai skirtumai ir dėlto pa
sisekė tarti tas žodis sutartinai, visiems iš vien (autonomijos
$3.00
pareikalavimas). Jeigu po dešimties metą to sutartinumo ne
$4.25
bėra, tai nereiškia, kad mes būtume pažengę atgal. Tuo lai
ku tauta pribrendo ir politiškai, ir aiškiau apsibrėžė mūsą sro
$3.00 <•
vią skirtumai ir idealai.
$1.50
Sustiprėjo mūsą socijalistai — ypač Europoje po Rusijos
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revoliucijos. Ingavo daugiau pajėgą mūsą tautiškieji libera
lai. Bet svarbiausiu apsireiškimu buvo tai atbudims, sustip
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Daugelį musiškią patraukia socijaližmas. Tai tie, ką at
sižadėję tikybinią idealą, dažnai patvirkę doriškai, mielai at
sisako nuo senojo svieto ir patiki svajonei, kad ant griūvėsią
senojo pasaulio galima būsią pastatyti žemišką rojų. Tokių
‘paklydusią svajotoją visuomet bus mūsą tautoje, tik josios
uždavinys bus, kad neleisti jiems per daug įsigalėti, idant ją
Pagvildenkime giliau, kur
Geros algos yra tik geras į- griovimo rolė niekuomet nebūtą per daug žymi.
Silpniausia pozicija buvo ir bus tautiečių liberalų. Tai
•
•
darbininką ir abelnai žmoni rankis prie gero gyvenimo. Ir
patrijotai
bedieviškos,
liuteriškos
(žiūrėk
“
Vien.
Liet.
”
42
jos išganymas? Prie ko dar tai yra toks įrankis, kurį galiDvidešimtame šimtmetyje,
bininkams ypač reikia siekti? palaimos arba ant prapulties, No.), ar kokios norite Lietuvos, tik ne katalikiškos. Katali
Tūli sako, ^jog medžiaginio ma pavartoti visaip — sau ant kystės nekentime jie broliaujasi su socijalistais, bet skiriasi
darbininką būvio pagerinimas
Čia matome didelį reikalą nuo ją tautybės klausime. Jie priversti visą laiką manevruoti
turi būti pirmoje vietoje. Gir blaivinti darbininkus. Girtuo tarp socijalistą ir kataliką, amžinai ieškoti ir neapčiuopti po
di medžiagiškai aprūpintas klis savo gyvenime nepadarys savo kojų pamato, tai žmonės be idealą, be aiškaus politiško,
darbininkas, nenusikamavęs jokios pažangos. Augštos al ar socijalio programo. Geriausia ką jie gali daryti, tai skaldirbtuvėj, turėdamas liuoslai- gos ir liuosae laikas jam bus dyties savo tarpe per pusę, vieniems pasekant socijalistus, ki
kio ątras kelią į civilizuoto tik didesniam nupuolimui. To tiems einant paskui kataliką visuomenės. Europoje taip ir bu
J.
žmogaus gyvenimą.
lei tai šalę kovos už darbinin vo. Didesni tikėjimo nekenįikai eidavo ir tebeina su socija
UŽDŪŠIN^r DIENAI.
------Bet taip toli gražu nėra. Tą kų medžiaginį pakėlimą turi listais (seniau pirmeiviai iš “Lietuvos Žinių” ir “L. Ūkinin
ko,
”
dabar
Santariečiai)
;
padoresnieji
tautiečiai,
atšalę
nuo
Išganymo ieškok, menkutis žmogeli,
kuoaiškiausia parodo gyveni eiti nemažesnė kova prieš dar
tikėjimo,
bet
gerbią
krikščioniją
(viltininkai,
vairininkai,
.
Gal jau neb’užilgo, kaip lauko kvietkelį,
mas.
bininkus varžančius blogus pa
Tautos Pažanga)
eidavo
ir
eina
išvien
su
katalikais.
TaNukirs tave dalgis mirties nedėkingas,
“Darbininko” No. 115 buvo pročius. •
sai
liberalų
susiskaldymas
(į
bedieviškus
ir
krikščioniškus)
yIr būsi tik žemei nutręšt reikalingas.
Vienok blaivybė ir-gi yra
f
labai indomus ir svarbus strai
ra
tautai
išganingas
ir
patiems
liberalams
vienatiniai
išmintin

tik
įrankis
prie
kultūringo,,
praėjo pro šaų
Ateis
pažadėtas pasaulio griuvimas
psnis, kur aprašyta darbinin
gas,
nes
suteikia
jiems
šiokį
tokį
pamatą
veikti.
Daug
blogelis gi pribuvo jai pagelbon,
Ir perimtas baimės drebės sutvėrimas.
ką darbai ir gyvenimas vieno prakilnaus gyvenimo. Jei bū- gesniame padėjime atsidūrė Amerikos sandariečiai, kuomet
ą
įvesta
visoje
šalyje
priver

ir pasigailėjo jos, ir gydė jos
O, baisus išrodys Augščiausiojo teismas,
pelningiausių amatą. Ten ap
panorėjo atsiskirti griežtai nuo socijalistų ir katalikų. Tuo
žaizdas, ir penėjo išalkusius
stinoji
blaivybe,
t.
y.
jei
visi
Kad, balsą išgirdę, visi’susieisme!
rašyta apie skrybelninką gy
pat jie pakibo ore, neteko atramos, neteko liaudies, kuri ją
jos vaikelius... Tai buvo tie,
venimą. Tai buvo vienas in- saliūnai ir bravūrai užsidary nesuprato ir niekuomet nesuprasi. Tautos gyvenime jie patapo
Visą piktus darbus parodys Augščiausias
kurie mokėjo Tautos Fondan
tu,
o
žmonės
būtą
palikti
sa

domiansią ir svarbiausių dargriozdu, kurio vienatiniu uždaviniu yra trukdyti tarp socijaIr nuodėmes svieto iškels paslapčiausias;*
mėnesines
duokles.
vo
valiai,
tai
ir
tuomet
ne
ko

x bininkišką straipsnių, kokius
lizmo ir krikščionijos kovą. Kolai Sandara įskils, toliai jie
Atvers plačiai žiaunas tad pragaras savo, —
dą
rezultatą
tesusilauktume.
mes tik turėjome.
buš"tik indomią tėmijimą ir pasityčiojimą objektu. Ji niekuo
•
•
Tik tie išsigelbės, ką Dievui tarnavo.
Autorius, Skrybėlinės Dar Juk gerai žinome, jog turkai met nevirs rimta, tverianča pajėga
’
A.
žalvarnis.
yra blaivininkai, ją mahomeIr daugelis dar vadina save
bininkas, štai ką rašo:
Bedieviškiems liberalams nuėjus su socijalistais, gi krik
oniška tikyba uždraudžia var
ir lietuviais, ir krikščionimis.
ščioniškiems pritapus prie kataliką visuomenės
tautos pa“Pilnai darbo esant, greitas dar
toti svaigalus. Ją stipriausias
LIETUVAITĖS PRAKALBA. negėda mums?.. Mus svetim Ir daugelis nesirūpina išpildy
jėgos
aiškiai
susimes
į
dvi
srovi:
krikščionią
ir
socijalistą.
Ga
bininkas gali uždirbti iki 7 doL |
gėrimas yra kava, o kokią pa
Mylimos sesutės! Mes jau tautis neves, o jei kuri yra iš ti didžio prisakymo: ‘‘mylėsi
lės būti abiejose srovėse skirtumą ir skirtumėlių, bet jie ne
9 vai.; patys silpnieji gali uždirb
žangą daro turkai, kame ją
tavo artimą, kaipo patsai sabus per daug žymūs. Santaika gi ir koks nors sutartinas dar nos, gražios ir patogios, gra tekėjus už svetimtaučio, ir ne
ti 4 dol. žinoma atsiranda to
veve.”
kultūra, prakilnybė, apšvieta?
bas tarpe abiejų srovią bus negalima patol, pakol viena ar žiai mamytės užaugintos, tė kaž-ką pelnė. Višta su kate ar
kių “lokamnų,” kurie uždirba ir
Ar jie nepagarsėjo armėną
Atsirado svetimtaučią, ku
kita pusė nesustiprės ant tiek, kad galės priversti antrą — velio išlepintos. Visi mumis tikti} į porą?.. Taip lygiai lie
.10 doL j 9 vaL, bet tai tik išėmi
skerdynėse labiau, negu bile
rie
šv. Tėvo skirtoje Lietuvai
gėrisi, džiaugiasi; visi myli, tuvaitė ištekėjus už svetimtau
mažesnę — pusę laikyties tvarkos.
mas, ir jiems nevisada taip pasi
kuo kitu?
dienoje
sudėjo desėtkus tūks
- '
.
Pradžią tokio susimetimo į dvi pusi matome jau aiškiai ypač vaikinai dažnai mus vai čio.
seka. Tokiais yra daugiausia žy
Prašalinimą kokio pikto tu
Kalbą kuodaugiausiai mums tančių dolerių, o buvo ir yra
kaip Europoje, taip ir čia Amerikoje. Europoje tai pagimdė šina saldainiais, raudonu limo
dai, nes jie nesąžiningi darbinin
ri sekti koks nors geresnis
nadu,
arba
saldžia
ir
šalta
Sme

mokėti reikia ir reikia ją mo- daugelis lietuvių, kurie nieko
Petrogrado seimas, čia gi Amerikoje — pakrypimas paskuti
kai, nežiūri, kad gerai darbą pa
veikimas.
tona. Gerai mums, tai gerai... kyties, ypač tą, kurios reika nedavė savo vargstančiai tėvy
niuoju laiku didžiumos sandariečią prie socijalistų. ‘
daryti, bet jie, kaip patys prisi
Darbininkams algą pakėli
Bet vienas negražus ir ne lingiausios mūsą gyvenimo ap nei. Dauguma gi davė tik tru
Tėmvdami visą laiką Rusijos revoliucijos bėgį ir mūsą
pažįsta, tik žiūri, kad jie doleri
mas^ darbo valandą sutrumpi
geistinas
paprotis mūsą sesu linkybėse. Ant kiek mes bū pinėlį nuo sotaus stalo ir tik
tremtinią veikimą, mes spėliojome, kad Rusijos lietuvią Seime
greičiau uždirbtų.
nimas, blaivybes skleidimas
tokį smulkutį, kurio nebeno
bus vįršus ne krikščioniškąją partiją, bet socijalistiškąją. čių tarpan yra įsispraudęs. sim apšviestesnės, ant tiek mes
Tarpe skrybelninką lietuviai yra
yra tik pati pradžia naudingo
rėjo
patys valgyti.
Matėme mažą palyginamai veiklumą kataliką ir didelį subruz Taip kaip aktstinas akyje kni būsim savo tautai naudinges
labai bosų gaudomi kaipo greiti ir
veikimo tarpe darbininką. Jie
Užklausia atbudusi Tautos
dimą socijalistą. Buvdme tečiau maloniai nustebinti, kuomet ta, dygia, niežti ir ašaras iš a- nės, bet savąją užvis labiausia
geri darbininkai.
turi žinoti, kaip sunaudoti sa
sąžinė:
“Kursai iš tų yra arti
katalikų visuomenė ir tenai ūmu laiku, suspėjo susiorganizuo kių spaudžia, taip tas negeisti jeikia mylėti, ją aiškiai steng
GIRTYBE.
vo uždarbį, kaip sunaudoti
mas
Lietuvai:
ar svetimtautis,
ti ir užduoti jau pirmą skaudą smūgį socijalistams, davę sei nas paprotis mus užsisėdo. tis mokėti ir lietuviškai visuoLabai mažai randasi tarpe skryliuosas valandas.
padaręs jai mielaširdystę, ar
mui didžiumą savo delegatų ir pervarę seime savo rezoliucijas. Kas-žin į ką mus nori paversti. 'met tarp savęs kalbėti.
belninkų blaivių, nors yra nema
Tame reikale bene tik vie
kietaširdis lietuvis?”
Tas pirmas laimėjimas be abejo pakels katalikų ūpą ir ves Ve kame dalykas ir apie ką aš Gėda ant gėdos nemokėti tos
žai tokių, kurie, taip sakant, “su
nintelė
pagelba lietuviams
Jaučiame, koks gali būti at
noriu kalbėt. Klausykit
kalbos,
juos prie naują laimėjimą.
mlera” geria, bet labai daug jų
darbninkams yra idėjinės or
Sesutės, nesupykit, jei ku Kuria kalbėdavo senukai mūsą sakymas ir bijome jo.
Nenusimins tečiau ir socijalistai su santariečiais, kad ir
yra tikrų girtuoklių.
ganizacijos abelnai, o ypač L.
tautos.
prakišę pirmą mūšį. Kaip jie ruošiasi laisvoje Lietuvoje veik riai ir nepatiktų mano žodžiai,
Tūlose vietose skrybelninkų var
•
•
D. S.
bet
aš
pasakysiu,
kad
mes
lie

Kas
savo
prigimtą kalbą nemy
ti — jie tai apreiškė lūpomis socijalisto-liaudininko p. V. Biels
das ir amatas yra surištas su gir
LDS. yra Amerikos lietu
Mažas būrelis lietuvią lig
li,
kio, kurs socijalistą seime pasakė, jog po karės Lietuvoje jie tuvaitės labai mažai atsižveltuokliais. Tai jau senas Ameri viams katalikams tikru
išga
šiol temokėjo Tautos Fondan
eisią išvien su kitataučiais Lietuvos gyventojais, susidėsią net giam į savo jaunystą, į savo Tas išgama yra savo tautos.
koje paprotys. Kitąjyk nebuvo
nomu. Toji organizacija veda
apsiėjimus, kuriais teršiame
J. V. K., .s. mėnesines duokles, mažas bū
didelių “šapų,” dirbo po kelis ar darbininkus tikru keliu į švie su pačiu velniu, kad tik ją būtą viršus ant kataliką. Mes tu
relis gydė Lietuvos žaizdas.
savo tautą, savo viengenčius.
keliolika vyrų ir gerai uždirbda sesnę ateitį. LDS. veda tą dvi rime pamalę. stipriai juos intarinėti, kad nelabasis ir ligšiol
Ir neišgydė. Lietuva vis dar
Ir štai delko./. Dažnai mes
PERMAINA.
vę. Tai nuo mielo ryto vis šalę gubą kovą už darbininką ger buvo geriausias ją pagelbininkas ir inkvėpėjas, tad žinoma p.
sunkiai serga? Nuožmus užka
Bielskis''nieko čia labai naujo nepasakė. Tas tik parodo ją pa brangų laiką praleidžiam niek Kol ant svieto kas gyvena,
stovėdavo “bleklnė” su alum, Ir
būvį, be kurios nėra tikro dar
riautojas stengiasi ją visai už
niekiais, tuščiomis be turinio Skausmą turi į valias;
tą išsiurbęs eidavo kitos, nes vt- bininką būvio pagerinimo, o siryžimą griebties visokią įrankių, xkad užtikrinus savo srovei
dusinti, atimdamas paskutinį
žaislėmis, o kad ką gero nu Į bedugnę amžių gena
viršenybę.
sada buvo durys atdaros.
toji dviguba kova yra. tai už
laisvės spindulėlį. O jos vai
Tad ir susirėmė mumyse du pasauliu, dvi pasauležvalgi veikti, ypač naudai Lietuvos Savo amžiaus dieneles...
Tas senas paprotys ir po Šiai geresnį uždarbį, valandą
su ir tas susirėmimas tolyn vis dar eis aštryn. Duok Dieve^ kad mūsą brangios tėvynės, nuduokeliai
alkani ir rauda ir kapą
Bet praėjusiojo laiko
dienai neišnyko daugumoje “ša trumpinimą, darbo sąlygą pa
laukia.
..
dame esančios visai kurčios,
Nieks niekad nesugrąžins,
pų.” 9 vaL ryte skrybelninkal už gerinimą ir iš antros pusės gel ta kova būtą išlaikyta kultūringose ryboee. Katalikai nesiPabusk, lietuvi! Pulk Tau
griebs teroristišką' aktą. Iš socijalistą gi galima laukti visa net gėdimės savaip kalbėti.
O praleistąjį skausmelį —
sikanda alumi, ant piet v6l alaus, bsti darbininkams nusikratyti
tos
darban. Gydyk Lietuvos
Žiūrėkit, kaikurios, vos pramo
Tik širdelė teatmins.
ko.
išėjus vakare vSl 1 smuklę.
blogą papročią, kurie it vor
žaizdas!
Penėk jos vaikelius.
Žiūrint, į pasiliuosavusios Lietuvos ateitį po karės, pir kusios apie pustuzinį svetimos Tai dėlto, pakol gyvuoji,
f Kurie senovėje neglrtubkliavo, tinkliai juos
apipainiojo ir mas dalykas, kurs mums turės rūpėti, tai tvarki ir rami pa kalbos žodžių, tuoj tauškiame, Reik draugystėn susidėt; •
Grąžink jai laisvę-neprigulmyšiandien dideli bosai, o jų drau tvirtai laiko.
Dėl pilnos dar žanga. Statymo darbo bus tiek ir tiek ir įvairūs bombistai pliauškiame anaip, o savo pri Mat, negelbsti, ką dejuoji,
bę!
gai girtuokliai smuklėse savo die bininką palaimos abi kovos yBūk gailestingas samarito
bus begalo nepageidaujami. Bet kas apvaldys tuos šimtus gimtąją kalbą paniekinam, su- Laikas dirbti bepradėt....
nas balgis> arba dirba pas- buvu ra būtinai reikalingos.
tūkstančių mūsą revoliucijonierią, išdykusią Rusą armijoje, minam į purvą ir save pertai
Dirbti gera dėl draugijos, nas!
sius savo draugus, bet vos jau ko
Mokėk Tautos Fondan mė
o ir šiaip jau ciciliką kapeukiąio plauko. Visi jie sparnus pa pastatom ant didžiausios pa
Tai kiekvieno siekinys;
jas pavelka, o čia nieko neturi
nesines
duokles.
kėlę, kad-tik lėkti po karės į Lietuvą, kad ją savotiškai iš juokos svetimtaučią akyse, o
Vien tik tas vargus žmonisusitaupę “Juodai dienai.”
BROOKLYN, N. Y.
Lietuva tavo pagalbos lau
prieš savo tautą didžiai, labai
ganius. Važiuos ir mūsą amerikiečiai socijalistai.
[jos
kia!
O kas iš mūs nežino doriško
Iš ką tik gautą iš Lietuvos žinią paaiŠki, kad vokiečią didžiai nusikalstame, niekin
Atsišaukimas.
Į linksmybę permainys...
rūbsiuvių, kurpią stovio? Ar
geležinės tvarkos it disciplinos dvasia persiėmė ir Lietuvos so- damos savo prigimtą kalbą.
Liepalotų Kastantas.
LDS. 12 kuopa kreipiasi į
ją gyvenimas geresnis, kultūcijalistai. Nekėlė jie ten jokią triukšmą, o sutiko ineiti į ben
Sesutės! Brangūs Lietuvos
MIDDLEBORO, MAS8.
visas Brooklyno katalikiškas
ringesnis už minėtą skrybel
drą Tautos Tarybą, nors ten kataliką ir su jais išvien žinan žiedeliai, kviečia mus mūsą
SAVAS
PAS
SAVUS
dr-jas taip-gi ir pavienius, ku
Darbuota
čią'vairininką ir yra aiški didžiuma (9 katalikai: Kazys Bizau tauta, mūsą šalis stoti eilėn
ninką?
Jurgis: — Jonuti, mane mū
rie prijaučiu
katalikiškos
Todėl tai visi turime pripa
skas, Salemonas Banaitis, Pranas Dovydaitis, kun. VI Mi savąją ir dirbti tėvynės labui są kaimo žmonės žydberniu
Spalio 18 d. LDS. 52 kuopa
žinti, jog darbininką išgany spaudos platinimui apkalbėti ronas, kun. Al. Petrulis, kun. Kaz. Šiaulys, kun. Just Stau nors tiek, kad savo prigimtą pramanė, ką turiu dabar dary turėjo susirinkimą. Buvo Įne
mas nėra vien augštose algose, savo susirinkimuose ir prisiąs- gaitis, Al. Stulginskas, Jonas'Vailokaitis; 4 vairininkai: D-ras kalbą nepamiršti, ją pamylė ti.
šta pasidarbuoti Kataliką
ti atstovus nemažiau triją į J. Basanavičius, Donatas Malinauskas, Antanas Smetona, Jo
turėjime liuoslaikio. Augalas,
ti ir tarp savęs lietuviškai kal
Jonas:
—
Tau
ir
gerai,
ko
ei

Spaudos Savaitėje. Visi tam
išdygęs tamsoje, stiebiasi ir konferenciją seredoj lapkričio nas Smilgevičius; 5 Liberalai: Petras Klimas, Stanislovas Na bėti. Ar-gi mes jau kitais ir ni pas žydus, arba kitokius sve pritarė. Prisidėjo prie to dar
7 d. 7:30 vaL vakare, Kar. A- rutavičius, Jurgis Šaulys, Jokūbas Šernas, Jonas Vileišis;
ieško saulės šviesos.
Gi tūli
užtileisimt.. Žydelkaitės zurza timtaučius pirkti prekių. Juk bo ir SLRKA. 166 kuopa. Tos
niolą parap.“ svetainėn.
Ten 2 socijalistai: Mykolas Biržiška, Steponas Kairys).
darbininkai neturi nei tiek
savaip, vokietaitės taip-pat, yra iki valiai lietuvišką sank komisijos pirm, yra J. A. Nor
Skiriant tuos 20 žmonių į dvi pusi, — krikščioniškoj
prakilnesnio jausmo, kad siek bus išrinkta vietinė Kataliką
anglikės angliškai, o kodėl lie- rovą. Visko gali gauti pas sa kūnas, sekt. S. Žiedelis, ižd. P.

Kur išganymas.

- Jaunim

ti skaistesnio doresnio gyveni- Spaudos Komisija.

yra 13 žmonią,

tauška, pliauškia ki- vuosius.
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DARBININKAS.
tuvių, bažnyčios statymui!” prie
Ik..:ior—=5^
ie fėrų, kurie rengiami pa- ko visuomenė mažai apie jas
Laikui slenkant, daugiau lie-l rupijos naudai.' Visos dr-jos girdi. Musėt čia yra apsilei
tuvių pribuvo, kuomet Ar- paskyrė iš kasas dėl surengimo dimas, kad nėra rašoma į lai
mour’as 1903^ m. išstatė mil tų fėrų. Aušros Vartų dr-ja kraščius. Bet čia yra daug
17. Labą naktį, Jėzau — žiniškas skerdyklaa 1905 m. paskyrė $50.
kas veikiama, o labiausiai nau
choras.
Šiaip kiti veikėjai užimti dai badaujančių Lietuvoj bro
lietuviai jau susispietė prie šv.
; Net ir stebėtina, kad tokiu Marijos parapijos, kurios kle rengimąsi prie Spaudos Savai lių. Štai vėl šv. Antano dr-ja
trumpu laiku taip augštai La- bonas, kun. Muegon maloniai tės. Į Spaudos Savaitės komi užmanė parengti balių naudai
wrence lietuviai pakilo. Vos priėmė ir glaudė per nekurį siją išrinkti veiklūs asmenys nukentėjusių, ką ir surengė
tiktai metai kaip buvo čia per laiką. 1907 m. lietuviai jau ir žinoma gerai pavarys dar 13 d. spalio. Taip-gi dar pa
keltas už kleboną kun. Vir- pastatė nuosavią bažnyčią. bą.
sikvietė ir kitas drjas: š-v. Ka
«
mauskis, o jau tiek daug nu Pirmutiniai dvasiškus reikalus
Kaipo gydytojui, o ypatingai praktikuojančiam jau dau
Prie kooperacijos gerai žmo zimiero ir šv. Onos dr-jas. Tai
veikta. Skolą jau keletas tūk aprūpinėjo kun. T. Kalamaja; nės dedasi Aušros Vartų dr- visos sykiu dirbo.
Nusisekė gelį metų kalėjimo ligonbutyje, man daug teko išgirsti indostančių išmokėta, žmonių ūpas paskui buvo šie kunigai: Kras- ja paėmė 15 šėrų. Tiek pat gerai, gryno pelno liko $39.57. mių papasakojimų nuo mirštančių kalinių. Mat, mėgstu ty
pakilęs. Prieš jo atvažiavimą nickis ir Valaškeviče per ne paėmė šv. Pranciškaus dr-ja. Dar buvo neišsiųsta, ką surin rinėti jų prabėgusį gyvenimą, ne iš kokio ten paprasto žin
čionai buvo didele netvarka. kurį Įsuką, o po jų kun. Glu- Šv. Onos dr-ja paėmė 5 Šerus. ko popiežiaus paskirtoj dienoj geidumo, bet mokslo delei. Noriu susekti, kuri yra svarbiau
Per nesusipratimus, dauguma ba,
lenkas, iki nepribuvo
Spalio 18. d. buvo čia kun. 20 geg. $83.00, taį, nutarė visus sia jų nupuolimo priežastis. Ir ant kiek mano tyrinėjimai to
pūrapijonų buvo atsimetę ir į- kun. Jurgis F. Jonaitis į-klebo P. Juškaitis.
Vakare bažny sudėjus į krūvą pasiųsti į T. je srityje buvo ligšiol pasekmingi, tai svaigalai yra kuoditikėję heretikui Mickevičiui, nus, kurs iki šiai dienai pasi čioj jis teikė žmonėms palai Fondą.
džiausiu faktorium,, pastūmėjų prie nupuolimo — alkolis, sta
kuris ir valdė čionai.
Dabar lieka klebonu, tiksliai vesda minimą. Tasai jaunas kuni
28 d. spalio pobažnytinėj čiai, be apsirikimo tariant, auklėja kandidatus į kalėjimą ir
žmonės pulkais grįžta prie ti mas parapijos reikalus ir viso gas nuo senai atholiečiams ge- svetainėj rodė krutamus pavei budeliui!.. Bet iš visų tų indomių papasakojimų, kuoindokrosios bažnyčios, prie tos ba mis išgalėmis darbuodamasis rai žinomas.
kslus p. Račiūnas. Publikos su miausias yra štai tas, kurį keletą dienų atgal išgirdau iš lūpų
žnyčios, kurią išmoko mylėti dėl liętuvių gerbūvio. Šiandie
K. G. ėjo apie 300, tarp jų buvo ke tūlo mirštančio kalinio. Pasakojimą čia užvardinu: “Išpažintis
klūpodami prie savo močiutės, šv. Antano iš Padvos parapi
li ir svetimtaučiai lenkai ir mirštančio kalinio,” nes jis labai panašus išpažinčiai. Šitai
kada dar kūdikiai siųsdavo sa jos turtas siekia 30,000 dol., o
ANSONIA, CONN.
ruskiai. Visa publika buvo la jau kalbu apie jį:
vo maldas, Dievui.
Linksma skolos vos tėra 6,000 dol. Lie
Čia lietuvių gyvena nema bai užganėdinta paveikslai ir
Nuo kai-kurio laiko globojau gana jau apysenį kalinį, nu
dabar matyti kur pirmiau lie tuvių priskaitoma virš 700 gal žas skaičius. Yra visokių dr- ponios Račiūnienės dainomis. '
teistą iki grabo lentos būti uždarytu... Už ką jį ta bausmė pa
Vyskupas H. da Silva.
tuvių bažnytėlėje susirinkda vų ir draugysčių net septynio jų ir kuopų. Bet kas-žin delAnsonietis. siekė, man buvo ne indomu, tat ir nesiteiravau apie tai. Tas
vo vos šimtas lietuvių ant mi lika.
ligonis-kalinis sirgo džiova ir vėžio liga pilve; abi tas ligas
LAWRENCE, MASS.
šių dabar susirenka po šešis ir
Omahaj likus “dry” — sau
jis ihgijo nuo persaikaus svaigalų vartojimo.
Tas kalinisseptynis šimtus.
sai, lietuvių medžiaginis sto
Tašventinimas naujų vargonų.
-ligonis, ant kiek aš pastebėjau, o esu geru psichologu, kaTokie apsireiškimai tai pa vis, kaip matyti, pakilo ant
daisia prigulėjo prie augšto luomo ir buvo labai apšviestu.
Nedėlioj, lapkr. 4 d. vakare rodo kolonijos tikrąjį progre tiek, kad šeimynos, kurios
Jį dabar laį>ai kankino koks tai nepakeliamas sunkumas dva
šiame mieste įvyks pašventini są. Lai eina tuomi pat tiesiu niekad neturėjo pinigo, nūn gi
Skaitytojui gal J>us nuosta viename
savo
laikraštyje, sios. Bet iškvosti iš jo ką-nors ankščiau nebuvo galima.
mas naujų vargonų šv. Pran keliu ir neužilgo Lawrence’as1 jau gali pasidžiaugti ir visai
kiek Tylėjo it žuvis, ir, kaip tas Aigipto tyruose sfinksas.
ciškaus Rymo-Katalikų bažny galės stoti Jšvieno su kitomis■ kitaip pritinka Dievui ir žmo bu šį antgalvį perskaičius, nes kiekvienoje knygoje,
Dienos slinko it vanduo upelyje ir beširdė giltinė zovada
rodosi, kas-gi galėtų būti ben vienose prkalbose, tai jau tu
čioje. Dalyvaus daug kunigų lietuviij kolonijomis apšvieti nėms.
dro tarp socijalizmo ir teisy rime net ir dešimtąją teisybę. būgo prie savo aukos — prie paslaptingo kalinio-ligonio. Vie
iš apielinkių miestelių ir Jo me ir prakilnume dvasios.
Laisvamaniai ir “cicilistai” bės, juk tai du dalyku griež
Pasaulio galvočių-mokslin- ną dieną popiet, mačiau, kad jis rytojaus nesulauks, o są
Jonas Keras.
Mylista Vyskupas Henrico J.
' savo varo.
tai visame kame priešingu, bet čių iš senų-senovės jau yra monę visgi turi kuotiriausią, tai norėjau, kad jis nors nu
R. da Silva iš Lowell, Mass.
Laisvamaniai ir “cicilistai”
Patariau jam
tas tiktai taip atrodo, o ištie- pripažinta, kad tiktai tėra vie mirtų su vilčia į geresnį amžiną gyvenimą.
OMAHA, NEBE.
Iškilmės prasidės 7 vai. vak.
užgirdę, kad lietuviai katali
pasimelsti
ir,
jei
jis
geidžia,
tai
pasiaukavau
jam atsiųsti
sų yra kitaip.
nas Dievas ir viena teisybė.
Muzikailškas programas bus
Iškilmės. ’
kai ruošiasi prie 10 metų jų
dvasiškį
kpkio
jis
yra
tikėjimo.
Tą
jis
išgirdęs,
tarė: “APirmiausia, mes žinome, Tai ir aš nors ir priskaitliaišpildytas garsiausių varginiparapijos sukaktuvių apvaikčiū
tau,
daktare,
už
tavo
geraširdingumą!
Bet...
aš jau
kad socijalizmas yra ir su tuo vau net visą dešimtį teisybių,
Spal. 28 d. buvo iškilmingas
ninkų Naujosios Anglijos.
ščiojimo, idant tam užkenkus, mi faktu turime skaityties, o
matau sau tą vietą, kur ant vartų, anot garsaus italų dai
kurios paeina iš socijalizmo ir
Vargonai, kurie bus šventi 10 metų šv. Antano iš Padvos
jie paskelbė plakatus, kad per
pragarą.
tas tai jau ir yra pirmoji apie tampriai su juomi rišasi, bet, niaus Dantės yra parašas: “Čia nebėr vilties”
nami, yra nupirkti pastango lietuvių parapijos sukaktuvių
du vakaru atsibus “Didelės
Aš
esu
nelaimingas
ir
prakeiktas
!
”
Paskutinį
žodį
taręs,
sugalutiną išvedimą darant jos
mis čionai naujai susiorganiza apvaikščiojimas. Prie tos pro Prakalbos, Paskaitos ir Ban- socijalizmą teisybė.
dejavo perveriančiu širdį balsu, ir pažiūrėjo man į akis mal
Toliaus mes žinome, kad visos sutelpa į vieną, kad so
vusio Šv. Cecilijos choro po gos tapo; atlaikyta iš ryto iš
kietas”; prie to gi dalino pla
davimo žvilgsniu.
Patraukęs arčiau kėdę, atsisėdau prie
socijalizmas kovoja prieš vi cijalizmas
griauja
visokią
vadovyste gerb. p. Antano kilmingos šv. mišios - suma,
katus, kuriuose buvo pažymė
jo ir paėmiau jo ranką.
Jis-gi tada kuotaisyklįąusia pran
Grigoraičio. Nors vargonai y- kurią celebravo kun. T. Kala ta: “Dovanos per abu vaka sokią tvarką ir surėdymą, kurs tvarką ir surėdymą, kovoja
cūzų kalba, matyt, kad aš tik vienas suprasčįau, tarė:
ra verti $3.000, bet parapijo- maja, asistoje kun. J. Zaplot- ru bus dalinamos publikai, ku tik yra be socijalistišku, tai prieš tikėjimą, prieš dorą,
“Daktare, sakote, kad melsčiaus — reiškia greit mirsiu. M
jau turime antrą teisybę. .
prieš šeimyną, tai yra prieš
nai mano už juos gatavais pa niko, kaipo diakono ir kun. A.
ri atsilankys ant tų vakarų.”
Aš linktelėjau galvą, patvirtindamas jo žodžius.
Jis ant
Dar toliaus, mes žinome, jos šventą nepaliečiamybę, pa
mokėti.
Choras vienas per Tamoliuno, kaipo subdiakono.
to prabilo:
Norėjo užkenkti katalikams,
kad socijalizmas arba jo pase dorumą ir neperskiriamą iki
Per sumą pamokslą pasakė
vieną mėnesį surinko suįvirs
’
“Taip, vienkart žmogus gimė, vienkart reik ir mir_ ii vietos klebonas, 1kun.
-----T___ -t- bet jiems nepasisekė ir kaip kėjai mano viską, tai yra visą
mirties sugyvenimą. Kad ruo
Jurgis
$1.000.
Tas viskas parodo tą
ti, gamtos įstatymų neatmainysi.
girdėtis, kad į “skylę” dar
Bet mirti su tikė- ■
naują dvasią, kuri čionai pra F. Jonaitis. 2:30 vai. buvo iš įlindo. Dabar katalikai juo visuomenės tvarką perdirbsią šiasi savąją išsvajotą tvarką jimu, su vilčia, tai kas kita; o mirti abejojime, desperaant savo kurpalio, palei soci ir surėdymą užmesti žmonijai
kilmingas palaiminimas, prieš
dėjo viešpatauti.
kiasi iš “cicilistų,” sakydami:
cijoje, tai vėl kas kita.
O, aš prakeiktas! O, nelaiminjalizmo reikalavimą, tai yra per prievartą su pagelba kru
kurį puikų pamokslą pasakė
gas!”
Apeigose dalyvaus sekantie
“Kas kam duobę kasa, tas į
ir trečioji teisybė.
vinosios revoliucijos, ir dabar
kun. A. Tamoliunas.
Gale'taji dvasiškiai: Jo Malonybė
Pradėjau jį ramink ir, kaipo giliai tikintis, sakiau,
ją pirmutinis inpuola.” Taip
Galiausia, mes žinome, kad jau prie tos revoliucijos ruo
po gražiai atgiedota: “Te
gerb. vyskupas da Silva; kun.
kad melstųsi, tikėtų į mielaširdingumą Sutvertojaus ir prie
atsitiko ir su “cicilistais,” ku
socijalistai neprisilaiko jokių šiasi, jos sukėlimui kapitalus
Deum laudamus.”
O‘Reilley, šv. Marijos airių
to patariau, jei jis yra krikščionis - katalikas, tai tegul lie
rie norėjo užkenkti katali
doros dėsnių nei principų; kad kraudami, ginklus ir įrankius
Bažnytinėms ceremonijoms
parapijos klebonas Lawrence,
pia pašaukti sau kunigą, ir atlikęs gerą išpažintį, bus
kams. Garbė už tai katalikams,
jiems viskas dora, kas tik pla gamindami, savo pasekėjus
užsibaigus, vietinės parapijos
Mass. ir kun. Tarnas Žilinskas,
mus.
Tada mirtis jam bus nebaisi.
Jis ant to visko atsa
kad nesidavė į “cicilistų” kil
tina socijalizmą, kas socija- organizuodami...
dr-jos, sykiu susivieniję su
klebonas lietuvių parapijos iš
kė: “Daktare, aš per prakeiktus svaigalus tapau nevertu tos
pas įsitraukti.
listui daro šiokį ar tokį užgaVienu žodžiu sakant socija
choristais,
parodavo gatvė
Dievo malonės.
Paklausyk, kokią baisenybę aš papildžiau,
iš So. Boston, Mass; kun. OlekT. nedinimą, nors iš to būtų ir,
lizmas jau ne juokais ruošiasi
navyčius iš Lowel, Mass., kun. mis, beno ir įvairių plevėsuo
pasidėkuojant svaiginantiems gėrimams.
Štai mano gyveni
dievai žino, kokia skriauda pasiglemžti į savo rankas pa
jančių vėliavų lydimi iki Be
mo
pasaka:
NEW
HAVEN,
CONN.
Juškaitis iš Cambridge, Mass.;
visuomenei, tautai, arba pa saulio valdymą ir jo pavergi
sėda svetainės, kur buvo įvai
Gimiau aš ir savo kūdikystę praleidau
Lietuvo
Mišparus giedos kun. Kučas iš
Spalių 21 d. pobažnytinėj
vienėms vpatoms, tai yra ket mą — socijalistams.
rios prakalbos 10 metų lietu
je, Žemaitijoj, vadinamoje lenkiškų dainių:
“Šventa Že
Haverhill, Mass; diakonas bus
svetainėj L. Vyčių 50 kp. su
virtoji teisybė.
vių parapijos sukaktuvių pa
Ir jeigu dar tamistos šito vi
kun. Wojtanowski, klebonas
maitija.”
Tėvas mano buvo paprastas valstietis, bet gerai
rengė prakalbas su įvairiais
Kad socijalizmas yra did so nematote ir už teisybę ne
minėjimui.
pasiturintis ūkininkas. Jo geras pasilaikymas nepaėjo nuo
lenkų parapijos,
Lavrence,
pamarginimaįs kat. sp. platini
žiausias krikščionijos priešas, pripažįstate, tai arba visiškai
Vakaro pirmininku bei ve
turėjimo daug žemės; jis turėjo vos trisdešimts penkias de
Mass ir subdiakonas bus kun.
mo reikale. Kalbėjo mokslei
tai tą patvirtina visi socijalis- nėra teisybės, arba nėra soci
dėju buvo gerb. kun. J. F. Jo
šimtines. Jo mantą, jo turtą gimdė jam dvi labai prakil
Milenese, klebonas italų para
vis p. V. Rukštajis.
Dainavo
tų raštai, jų visas veikimas, jalizmo, o viskas pasaulyje
naitis, kurs aiškioje savo kai,
pijos, Lawrence, Mass. Palai
nios dorybės, būtent: darbštumas ir pilnas blaivumas. Jis,
keletą dainelių vietinis šv. Ka
tai jau penktoji teisybė.
boję apibriežė vietinių lietuvių
vien
tik
laiko
ir
aplinkybių
taip sakant stačiai, buvo ultra-blaivininku, — nes ir tabominimą suteiks vyskupas de
zimiero parap. choras, vado
Kad socijalizmas griauja žaislas.
padėjimą, lietuvų ir anglų
z
ko rūkymą priskaitydavo prie girtuoklystės.
Mat, sulyg
Silva, diakonas bus kun. J. J.
vaujant p. J. Sauriui. Po tam
moterystę ir šeimynas, o pla-‘
kalbose, perstatydamas kal
Aš socijalizmą matau ir ži jo, kaip ir visų protingų žmonių protavimo, taboko dūmai
Jakaitis, klebonas lietuvių pa
išklausėme rimtos, dailios pra
tina dorišką ištvirkimą ir lais nau, kad socijalizmas ir soci
bėtojus. Pirmutiniu kalbėtoir-gi apsvaigina žmogų, tai pirma; antra-gi, rūkymas tabo
rapijos iš Worcester, Mass.;
kalbos.
jum buvo kun. T. Kalamaja,
vąją meilę arba lyčių sugyve jalistai yra.
kos yra nenaudingas pinigų išleidimas; trečia, ir tai kuosub-diakonas bus kun. Pranas
Pertraukoj buvo monologas,
nimą vien kūno geidulių užgakurs išgyrė lietuvius, skatin
A. Virmauskis, vietinis klebo
kurį gerai atliko vytis Antanas
Taip-pat matau, kad socija- svarbiausia, rūkoriai sodžiuose būna paprastai, nors ir
damas juos prie didesnių dar
nėdinimui, tą visi matome,
nas. Švenčiausią Sakramentą
Diržius. Taip-gi vytės dar pa
lizinas nors ir turi kaip kurias nenoromis, padegėliais kaip savo, taip ir artimo nuosavy
ypač tie, kurie sekame jų raš
bų ir ištvermės. Antru kalbėišstatys kun. Gerard, klebonas
sakė keletą deklamacijų. Štai
gerąsias konstruktyves pusgg, bės. y
tojum buvo miesto mayoras,
tus ir įvairias agitacijas už
Samdydamas į namus berną, pieihenį ar merginą —
vietinės francūzų parapijos.
ir vėl pasirodė kalbėtojas.
bet. nepalyginamai daug dau
taip vadinamą“ gimdymų kon
James Dauhlam, kurs augštai
tarnaitę,
kaip pas mus paprastai vadina: žluginę derėdaApeigų programas bus se
Šiuo kartu kalbėjo apie jauni
giau turi blogųjų ypatybių,
troliavimą.” Tai bus šeštoji
iškėlė lietuvius, išgirdamas
vos, kad jie nerūkys, ne gers svaigalų: klausys jo kaip tė
kantis:
mą ir Lietuvos Vyčių organi
destruktyvių, ardančių.
teisybė.
jų ištikimybę šiai šaliai. Po
Už tai mokėdavo bernui dešimts rub
, 1. Veni Creator — šešių vy
zaciją. Labai gražiai ir aiš
Socijalizmas gali kartais bū vo visuose dalykuose.
juom p-lė Jankiutė maloniu
lių
daugiau
per
metus,
negu
kiti gaspadoriai; tarnaitei duo
Kad
socijalistai
ruošiasi
prie
riškų balsų.
kiai nurodė jaunimo pareigas
ti naudingu kaip kuriems iš so
savo balseliu deklemavo dvi
2. Pamokslas — gerb. kun.
ir uždavinius, užgirdamas L. kruvinos revoliucijos, kad re cijalistų, bet žmonijos visuo davo penkis rublius daugiau, o piemuo daugiau gaudavo trys
deklemaciji; ji ištikrųjų gali
rublius.
Jis sakydavo, kad jam didesnė šeimynos alga šim
voliucijai renka kapitalus, kad menei — niekuomet.
Daugis iš Norwood, Mass.
Vyčių organizaciją.
būti didis talentas, jeigu ne
teriopai
sugrįždavo.
Samdininkai nevogė nuo jo javų ir ki
3. Vyskupo ir kunigų bažny
prieš
savo
tikruosius
ir
mano

Geistina, kad ir kitu kartu
liaus save lavinti. Paskui kal
Socijalizmas
yra tai aršiau- tų daiktų ant svaigalų, tabokos ir kitų niekniekių, taip, kaip
čion suėjimas.
mūsų koloniją aplankytų p. V, muosius priešus mano panau
bėjo p. Uvikas apibrieždamas
sis luominis ir asmeniškas ekad kiti samdininkai daro. Prie to-gi jie nekalbėdavo pliau
4. Giesmė — “Sveika Pane
Rukštalis.
Ant pabaigos dar doti: kardą, ugnį, bombas,
anglų ir lietuvių kalbose vie
goizmas platesnėje to žodžio škalų; melsdavos kartu su mūsų visa šeimyna, ir tam panašiai.
lė Stebuklais Garsinga” —
brauningus
ir
visus
tiems
pa

sulošė komediją ‘‘Bajorė.”
tinės lietuvių kolonijos istori
prasmėje.
Vienu žodžiu, mūsų šeimyna buvo graži, pavyzdin
choras.
Veikiančios ypatos: Bajorės našius įrankius ir priemones
ją. Po jam kun. Tamoliunas
Socijalizmas su teisybe kar ga, tiesiog patrijarchališka šeimyna.
Net būdavo,x kada
5. Vyskupo apruošimas —
rolėje<— p-lė R. Jenkevičįutė, apie tai jie net nei nesislepia,
išreiškė savo įspūdžius, aptu
tu sugyventi negali, nes teisy ubagai ateina, ar taip paprastai dėl išmaldos — “almužnos,”
ohoras gieda.
tarnaičių rolėse — A. Uajaitė tai jau septintoji teisybė.
rėtus tame dalyvavime ir ragi
bė perdaug puikiai jį nušvie ar ant nakvynės, o nori savo smirdančias “stačialkas”-pyp6. Procesija prie vargonų —
ir L. elneriutė.
Visos gerai ‘ Kad socijalistai prie didžiau
no lietuvius prie vienybės.
sdama, parodo visas jo blogą kes užrūkyti, tai tuoj išgirsta tatušio rūsčius žodžius: “Čia
choras gieda.
atliko savo roles ir visos Vy sių savo priešų pirmoje eilėje
Ant galo gerb. vedėjas padė
sias puses.
ne vigvamas, ne laukinio raudonveidžio indijono buveinė! Čia
7. Vargonų šventinimas —
stato Katalikų Bažnyčią ir ka
tės.
kojo visiems už dalyvavimą.
Greičiau galima suderinti kultūringo žmogaus stuba — žalyn! su jūsų dvokiančiomis
Jo Mylista vyskupas da Silva.
Čia reikia pažymėti, kad šis talikišką tikėjimą tas aiškiai
Po to visko prasidėjo pasilin
ugnį su vandeniu, nė kaip pypkėmis!”
Pypk oriai ubagai ir nemėgdavo pas mus nak
8. Procesija sugrįžta — Posvakarėlis gana gerai nusise matosi iš_ socijalistų raštų ir
ksminiame.
socijalizmą su teisybe. Dėlto voti.
Vadino paprastai mano tėvą “starovieru,” “burlio
tliudium grajina p. Antanas
kė, nemažai buvo išplatinta li spauzdinių, tai jau aštuntoji
veik visi socijalistai ir inklim- ku.”
Bet tiek jis paisė tų pravardžiavimų, kįek žmogus
Grigoraitis.
Sstas iš čionykščių lietuvių teratūros ir žmonių buvo pil- teisybė.
pę
šmeižtuose
ir
melagystėse
paiso pernykščio sniego... Gi mano tėvas-gimdytojas nors ne
9. Mišparai — gerb. kun.
Kad socijalistai kelia triuk
prasidėjimo.'
nutė svetainė ir visi buvo pa
iki pat ausų. Jų net visoje buvo kokiu ten mokslinčių, bet vis-gi buvo apsiskaitęs pla-^
Kučas — 'choras gieda. »
šmus, riaušes, buntus, ir ne
Prie progos galima paminė tenkinti.
10. Salve Regina — merginų ti, kad į So. Omaha pirmuti- Vyčiai ir toliau žada darbno- retai net streikus, vien tam spaudoje kas kelinta eilutė, čiai, tai žinojo, kad kvailą paprotį taboko rūkymo mes
tai via naujas prasimanymas perėmėm nuo raudonveidžių indijonų, kuriuos paprastai z
choras.
tikslui, kad žmonės labiau į
nieji lietuviai atkeliavę tai*bu- ties.
ir dar naujasnė melagystė ir mėgstame vadinti laukiniais žmonėmis, kas mumis tik pa
11. Avė Maria — p-lė Mar- vo Motiejus Uždarinis su savo
io Vytis. skurdą įbristų ir didesniu nešmeižtas, o tas vis dėlto, kad žemina, nes, kaip beždžionės pemėgdžiojame laukinius.
gareta Raipaitė.
užsiganėdinimu užsidegtų dėl
šeimyna 26 m. tam atgal. 1901
jie
teisybės nemėgsta, nes so
Tėvas mano gerai suprasdamas galybę ir svarbą mokslo,*
12. »O Salutaris — Petras m. buvo jau 6 šeimynos ir tuo
šių laikų surėdymo ir tvarkos,
ATHOL, MASS.
cijalistams
teisybe
akis
plikin

pradėjo mane mokinti labai jaunutį. Aštuoniolikos metų bū
Juškaitis.
Iš šio miesto kariuomenėn tai tik tasai nemato, kurs tų
se pačiuose metuose suitvėrė
damas, užbaigiau su atsižimėjimu Kauno gimnaziją.
Kad
13. Avė Verum — p-lė Rai šv. Antano iš Padvos draugi, iššaūkė du lietuviu Albiną Ar- dalykų nenori matyti arba jų te plikina.
pasiekus
dar
augštesnius
mokslus
ir
išsilavinus
kokioje
nors
paitė, ponia Juškienė, Vincen ’ėlė, kurios narių pastango makavičių ir Petrą Puščių. neseka, netėmija, tai jau de
Jie tuomet mylėtų teisybę
tas Juška, Petras Juškaitis ir mis dirbta iš visų spėkų. Apie Petras Paščius yra pastojęs vintoji teisybė.
jei patys būtų teisingi, bet naudingoje profesijoj, nuvažiavau į puikią Varšavą ir įstoUniversitete, toje kuoangščiausioje
p. Urbia.
Kad socijalistai nori visokią tuomet jau jie negalėtų žmo- jau ten į universitetą,
1903 m. kun. Matulaitis važi iš savo valios. Jis pernai bu
nių
m
nlkin
ti
ir
būti
socijalis-1
mokslainėje
studijavau,
mokinaus ypatingai
eisiu, norė
vo
Meksike
ir
sugrįžęs
daug
į
valdžią
pasiglemžti
į
savo
ranĮ
14. Tantum Ergo — choras. nėdamas po Vakarus, apsisto>. 'T-c-i kis
'ra intas :o Omahoj ir susidūręs su He papasakojo. Q jei pavyktų iš kas ir paskui su viskuomi ir : tais, nes teisybė au veidmai damas tapti juristu, kad su laiku užėmus kur tėvynėje Lie
sa hažuy’-iu.
niavimu kartu niekuomet gy- tuvoje vietą teisėjo, arba prokuratoriaus (skundikų teisme),
nriais paaukavo 10 dol. išsi- ĮFrancijos sugrįžti. tai begales
arba
koka_• It* ;
i. Išėjimas vyskup- ~ k”.
■ik-iama? ■
knk ; n ’ ’ - k ■; r o' i r*' ; ir n ap asak otų.
mokslas r-ika/au(Toliaus
F. V.
Dabar athoi iečiai rengias ja. tai tą jie kala ir kam" kiek
tie pinigai taptų sunaudoti lieIfi
*

Išpažintis mirštančio

Socijalizmas ir teisybė.
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K. S. S. Vakaru

Harko

Harko

Siutai

Overkotai

Visi COLUMBIA Gramafonai
ir Lietuviški Rekordai
gaunami

PILVINIO ir ZALDOKO

Paieškau Mikolo VaiBcikevičiaus Vilniaus g.,
nuo Žaslių.

PAKVIETIMAS

KRAUTUVĖJ.

šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautiečius ir
draugus ateiti pamatyt

mane,

kuomet

suomet patarnausiu atsakančiai.

reikės

jums

OVERKOTO, APRBDALŲ ar ČEVERYKŲ.

SIUTO,

Aš pats Jums vi

Aš širdingai dėkavoju Jums už

Jūsų paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos ir ateityj.

Musų rudeniniai ir žieminiai naujos mados
Siutai ir Overkotai
Gyvendamas su ma
nim po No. 5 Atwood
Avė., . Norvvood, Mass.
išvežė mano $110.00 pi

©®®®®®®®®®®®®®©®©®©®®®®®®®©®®®®®®®©®®®®®®®®®®®®ffi®®®®

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass.

I
Nedėlioj, lapkričio 4 dieną
šv. Petro parapijos bažnyčioje
bus šliubas p. Petro Grinkevi
čiaus su p-le Agota Špokiute.
Jaunavedžiai abu priguli
prie L. Vyčių 17 kuopos, prie
LDS. 1-mos kuopos ir dauge
lio kitų draugijų. Taip-gi at
sižymi uoliu veikimu So. Bos
tono lietuvių katalikų tarpe.

Reporteris.

Namai parsiduoda,

43 IIawkins St,
Boston, Mass.
JUOZAS PILECKAS,
(p. 126-128)
5 Aticood Avė.,

Vincai, kodėl nieko nesakai Dėdei už gautų nuo
jo skatikų.
Vincas: — Mamyte, iš džiau
gsmo nežinau nei kų sakyt. '

Uždėta 1871

HENRY J. B0WEN
Real Estate & Insurance

riuos galima pirkti stebėtinai pigiau Nelaukite iki praeis pusė
sezono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar Overkotą,

nes dabar geras laikas yra iš ko pasirinkti.

Dėvėkite juos jų

sezone.

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.50 iki $35.
MES TAIPGI UŽLAIKOME VISA EILĘ VYRŲ PAPUOŠALŲ,

Čeverykų kainos nuo S 4 iki S10.
MĖS GVARANTUOJAM,

JEIGU KUOMI NORS BUSITE NE-

UŽGANĖDINTI, TAI MES APMAINYSIME ARBA SUGRĄŽIN
SIME PINIGUS.
Atčjį klauskite p. J. ZUPKAUSKO,

Koricood, Mass.

662 672 Washington St

GAISRI,

Lietuviškas Lietuvos
Zemlapis
Taisė M. Šalčius. Kaina 60eReikalaukite
“Drabininko”
knygne, 242 W. Broadway, So.

Boston, Mass.

SKRYBĖLIŲ IR ČEVERYKŲ.

S. H. HARRISON CO.

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigą.
Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.
Frank R. Richmond,
374-378 Broadway,
So. Boston-

Boston, Mass,

INSURANCE

S
STIKLUS,
(Plato glass)

Motina:

kambariai parendavojami.

niguJis yra tamsiai gels
vų plaukų ir kalba sku
Paieškome Kazimiero Lukšio Vil
biai.
Augščio 5% pė
niaus gub. Gyveno po No. 462 E. Sisth
dų.
St, So. Boston, Mass. Jis paliko mo
Kas JI pamatysite ir
terį su 2 vaikais' Rugsėjo mėnesyje.
prisiusite teisingų jo
Jis yra tamsių plaukų, mėlynų akių,
adresų, gausite dovanų
vidutinio ilgio.: Kas apie ji sužinosi
$10.00.
te. praneškite šiuo adresu:
Pranešu, kad apslsaugotumet to
ASSOCIATED CHARITIES,
kio žmogaus.

jau dabar gatavi didžiausiam {vairume materijų ir madų, ku

Skaityk Čia

Extra!!!

;

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paini) ir pianjamų įrankių įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių. i
Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

Extra!I!

Muzikos Mylėtojams
TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS

ST. ŠIMKAUS DAINOS:
■■■ ■■■ ;L
/

M. POUPLIS
124 Washington St., Worcester, Mass.

J.J. McGowan Co
265 Broadway,

PIRMOS KLESOS

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

LIETUVIU KOOPERATYVI
ŠKA DRAUGIJA
BRIGHTON, MASS.

Rengia metini apvaikžčiojlmą naujos
svetainės Lapkričio-November 29 d..
1917. Prasidės nuo 12 vai. vidurdienyj
ir trauksis iki 12 vai. nakties.
Ant tos dienos yra užkviesti garsūs
kalbėtojai, žymūs solistai ir taip-gi
bus suloštas puikus veikalas

TAUPYTUS PI
NIGUS PRIVA

TOjgSgj^ SIUSTI Į RUSI-

"JONO ŠIRDIS."

PINIGUS inteikiu per 4 die
nas gyvenantiems Rusijoje, jei
tiktai siuntėjai to nori.
PINIGAI man inteikti gvarantuojami mano kapitalu
150.000.00.
NOTARAS IR TAIKOS
TEISĖJAS

469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER STJ

ATSIŠAUKITE

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ
' BANKAS MASS. VALSTLTOJE
JUOZO K0WALIAUSKO.
111 Salėm St., Boston, Mass.

PINIGUS j Rusiją pasiunčiu
pačtu ir telegrafu. Siuntėjams
pristatau parašus adresatu.

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Pasibaigus programai bus šokiai.
Aplinkinių ir vietinių draugijų pra
šome ant tos dienos nieko nerengti.
Valdyba.

JOS VALSTY
BINĘ APSAUGOS BANKĄ!
Nes tiktai dabar rublio kaina
žema.

Tel. Richmond 843.
PINIGUS ant apsaugojimo
priimu ir moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku ir
parduodu pagal žemiausių die
nos kursų.
PINIGUS pasiunčiu į Rusi
jos Valstybinę Apsaugos Ban
kų ir siuntėjams pristatau,
to banko knygutes greitu lai
ku.

DR. W. T. RĖKLY

Netikėtą mirt} sutiko a. a. JONAS
ALSIS paeinantis iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Judrėnų parapijos. Gimi
nės jo atsišaukit, galite gauti nemažai
pinigų iš kompanijų. A-a. Alsis mirė
spalio 4 d. Giminės kreipkitės šiuo ad
resu:.

hington st.

JUOZAS WITKUS,

NELAUK RYTOJAUS,
PADARYK ŠIANDIENA.
PIRK'VICTOR VICTROLA IR VICTOR REKORDU.
Mes turime Įvairių ir galite atėję pasirinkti, Gramafo
nai nuo $20.00 ir net iki $400.00.
LIETUVIŠKI REKORDAI.
KIEKVIENAS REKORDAS PARSIDUODA PO 75c.
65127 Velnias ir boba — dekliamuoja p. J. Linartas.
Bačka silkių — dekliamuoja p. J. Linartas.

65128 Ar negaiši scscrčle ritelių — Seitetas sudėtas ant bal
sų — A. Kačanauskio.
A tvaliavo meška — tautiška daina — (kvartetas),
sudėta ant balsų A. Kačanauskio.
5129 VUija upių — tautiška daina — P. Pundzevičius.
Ant eierllio rimojau — Tautiška daina — A. Pundz.
65130 Ant krašto marių — tautiška daina — ant balsų su
dėstė A. Kačanauskis.
,
Ubagų choras — komiška daina.
65131 Oi, kai aš pas močiutę buvau — liaudies daina.
Sesntčlčs lelijčlčs, štai linksma naujiena—liaudies daina.
Skubink prie kry liaus — Soprano.
Giesmč i Panelį švenčiausią — Naujalio, soprano.
67250 Daina Jurgio — iš tragedijos “Pilėnų Kunigaikštis,
Juozo daina — iš operetės “Jauna našlelė."
Ant kalno karklai siūbavo — Viln. liet. “Rūtos” choras
Saulelč raudona — Vilniaus liet. “Rūtos” choras.

R. W. Shannon

MASSENA, N. Y.
AUTOMOBILIUS.
'

Raudonas karas.

Reo, pats užsistato, elektrlkos švie
sos, penkių sftdynių visi improvemental ir Įrankiai kas tik priguli prie
automobilio už $495.00. Pusė reikia jmokėt, o puse duodu ant išmokėjimo.
L. VVALIACKAS

Tel. S. B. 586-m.
238 Broadtcag,

So. Boston, Mass.

Paieškau savo gimdytojų J. J. Ba
nįšansko ir Marijonos BanižauskJo
nės po tėvais Pliopliukės, prieš ka
rę gyveno Suvalkų gub., Marijampo
lės apskričio,. Garlevos parapijos. Nuo
pat pradžios karės Jokių žinių neturiu.
Jeigu kas žinote apie juos meldžiu
man pranešti aš busiu širdingai dė
kingas.
JUOZAPAS BANIšAUCKAS.
100 John St.,
Brooklgn, .V„ F.

DR. F. MATULAITIS
OflMjdyao.
UP.MMP.M,

PitekMaAkMaa

