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Pirmas

alsavimai.

ir amesusiremimas

DIDINA UGNĮ

Lapkričio 6 d. įvairiose val
stijose bus svarbią balsavimą.
Svarbu bus matyti, kaip išsi
ris majoro rinkimai New
Yorke, kur visą laiką ėjo bai
si agitacija

FINAI NEPATENKINTI

Apie Amerikos artilerijos
Finlandijos visuomenė labai
veikimą Francijoj atėjo šito nepatenkinta Amerika dėlto,
kios žinios:
kad šios šalies valdžia uždrau
Lapkričio 4. — Amerikos dė exportuoti miltus FinlandiFiną laikraščiai labai
artilerijos veikimas vakar bu jon.
piktai
rašo apie prezidentą
vo didesnis,
negu normalis.
AV
ii
šoną.
Amerikos viršininkai nepas
kelbė jokią oficialią žinią.
Nežiūrint į lietingą orą pėtnyčioj ir subatoj rytą vokiečią
batarejos parodė daugiau gy
vybės Amerikos kareivią laiko
mame fronte, negu kitose fron
to dalyse. Vokiečią bombos
krito lygiai į tranšėjas, o Ame
rikos artilerija atsakinėjo tokiuo pat būdu.

DARĖ ATAKĄ.
Washington, lapkr. 4 — Amerikos kariuomenė pirmu
kartu turėjo su vokiečią ka
reiviais, kuomet vokiečiai pa
darė ataką ant pirmos lini
jos tranšėją, kur Amerikos
, kareiviai bąvo ^^maiąU_.Tai
3 amerikonai buvo užmušti, 5
sužeisti ir 12 nelaisvėn pateko.
Vokiečiai, kaip tik sužinojo
apie įstojimą į tranšėjas naują
savo priešininką iš užjūrio,
tuoj darė atakas ant tą tranšė
ją

GAISRAS.
Paterson, N. J. lapkr. 4. —
Anksti nedėlios rytą Salvation
Army namai buvo užsidegę.
Jame gulėjo 85 žmonią. Lieps
nos apėmė namus labai staiga
ir namai sudegė. 19 lavoną at
rasta griuvėsiuose, 10 mirtinai
sužeisti, o daug kitą gavo len
gvesnius sužeidimus.

ATSTATĖ PROFESORIŲ.
Wisconsino universitetas at
statė prof. Feise už tai, kad
jis išistarė prieš Laisvės pas
kolą. Tasai profesorius yra
vokietys.
CLEVELANDO, OHIO LIETUVO S VYČIŲ 25 KUOPA.

MILLTONAI KATALIKŲ
KARĖJE.
Paryžius, spalio 18 (krasa
į New Yorką) — Kodėl ypač
popiežiui rūpėjo taika ir kodėl
jis atsišaukė ypatingu laiku ir
neteisybė būk Šv. Tėvui labiau
sia rūpėjo išgelbėti AustroVengriją, didžiausią katalikiš
ką šalį, matosi iš sekančią
skaitlinią paskelbtą pusiau oficialiame Vatikano organe.
Tos skaitlinės .parodo, jog tal
kininką eilėse ir vastybėse yra daugiau kataliką, negu centralėse Valstybėse.
Sulyg šito paskelbimo kares
tęsimas nėra pavojumi vien
katalikizmui, bet abelnai vi
sai krikščionijai, neatsižvel
giant į sektas.
Skaitlinės pa
rodo, jog didžiausius nuosto
lius panešė Francija, Anglija,
Italija ir Vokietija.
O visos
jos, be Vokietijos, yra tvirto
vės R.-K. tikėjimo.
Daug maž šitiek kataliką
yra kariaujančiose šalyse be
Suvienytą Valstiją ir Japoni
jos:

Talkininką pusėj.
Išviso gyvent.

PIENAS RUSUOS VAI
KAMS.
Amerikos Raudonasis Kry
žius paskelbė,
jog Rusijoj
trūksta sveiko pieno vaikams.
Tai toji įstaiga nupirko 1.000.000 svarą kondensuoto pieno
ir jį tuoj siąs į Rusiją.

Kataliku

Francijoj

30.600.000

37.600.000

Italijoj

37.000.000

35.000.000

Rusijoj

135.000.000

13.000.000

Anglijoj

45.700.000

0200.000

Portugalijoj

5.958.000

5.953,000

Rumunijoj

8.000.000

150.000

Monacoj

23.000

21.000

500.000

12.000

4.500.000

10.000

Viso Europoj 280.781.000

102.406.000

černogorljoj

Serbijoj

Toji pagelba rusą vaikams
Kolonijose 1.009.000.000
21.363.000
eis nuolatat
Daug maž po
1.000.000 svarą to pieno bus •
Teutoną pusėj.
siunčiama Rusijon.
Išviso gyvent
Kataliku
Ant siuntimą rusiškai bus Austr.-Vengr. 51.400.000
39.500.000
parašyta:

Nuo Laisvos Amerikos Lai
svai Rusijai.
Rusijos valdžia pasižadėjo
palengvinti išgabenti tą pieną
po įvairius miestus be sutruk
dymą.

YRA TAI VIENA DIDŽIAUSIU IR VEIKLIAUSIŲ

KUOPŲ. PASIŽYMI RENGIMU GRA ŽIU PRAMOGŲ IR ABELNAI PRAKILNIU VIEŠU VEIKIMU.

Vokietijoj

65.000.000

24.000.000

Bulgarijoj

4.820.000

30.000

7. Turkijoj

1.900.000

50.000

Viso Europoj 123.000.000

65.580.000

Turkiškojazljoj
ir vok. kolon.

32.000.000

100.000

Iš tą visą skaitlinią paaiški,
jog iš 1.710.000.000 žemės gy
ventoją kariauja 1.300.000.000.
Išviso kataliką 315.500.000, pu
BROLIUOJASI.
sė ją tai yra 188.000.000 kariau
Petrograd, lapkr. 4. — Teu ja, o iš tą 123.770.000 yra tal
toną bandymai užvesti brolia- kininką pusėj, o 64.300.000 ka
vimąsi rusą fronte įvairiai bu taliką yra teutoną pusėj.
vo pasitikti.
•84 nuoš. ‘Europos kataliką yra įvelti karėn.
Dvinsko fronte buvo brolia- •
- _ •
vimąsi, bet Buezo apielinkėse
VĖL LIEPĖ SUAREŠTUOTI.
priešininko patruliai .besiarti
nantieji prie rusą su proklemaRusijos Teisybės ministeri
cijomis,kaip karinis ofisas pra ja išleido naują paliepimą su
neša, buvo šūviais išblaškyti. areštuoti Leniną, kurs pradė
jo savo veikimą Petrograde.
Karinią veikimą jokią nebuvo.

Skubinas su pagelba.
>

_______________________

SKWBTRASL SU PAGELBA.
Anglija ir Francija ištikro
skubinasi su pagelba Italijai
jos baisiame padėjime. Ne vien
kareiviai ir armotos siunčia
mos karinin frontan prie Tag-

ŽUVO GENEROLAS.

Pagautas lietuvis
su bomba.

Londonas, lapkr. 4. — Iš Am
sterdamo telegrama praneša,
Laivą dirbtuvėje dalyko ži
jog gen. von. Berrer,vadovavęs NORĖJO SUDINAMITUOTI
novai
rado, jog triubelė nepa
LAIVĄ.
Wurtemburgo armijoms šiaur
prasta
ir stipriausia bomba korytiniame fronte, petnyčioj buNew York, lapkričio 3. —
jį

ko besiveržiančius, priešininkus, bet ir Anglijos ir Franci
jos karvedžiai — tie, kurie pa
sekmingai kovėsi su vokiečiais
Belgijoj ir Francijoj — pasku
bėjo į Italiją pasitarti su italą
vadais, kad išdirbti pienus ki
tokiam veikimui, negu ligšiol.
Premieras Lloyd George ir
gen. Sir Wm. R. Robertson,
Anglijos generalio štabo virši
ninkas, yra priešakyje Angli
jos delėgaci’ - o Francijos
premieras T
„ve yra repre
zentantas
ncijos misijos.
Jokią smulkn.eną apie pienus
sujungtos misijos neskelbiama,
bet turbūt tikslas yra tas, kad
suteikti Italijai to, ko jai la
biausia reikia geram karės ve
dimui ir kad suteikti didelį sustprinimą kariuomene, anuoto
mis ir amunicija.

-

-

_V

j. _

tranšėjas ties Ryga. Gen. von vyras, kurs nešėsi stiprią bom
Berrer atsižymėjo prie paėmi bą ant vieno laivo, kurs tu
mo rusą poziciją tose vietose. rėjo būti paverstas į Amerikos
transportinį laivą gabenimui
per jurę kareiviams.

DEMONSTRACIJĄ ATIDĖ
JO.

Petrograde Rusijos bolševi
kai turėjo slaptą susirinkimą,
kur dalyvavo ir Leninas. Bol
ševikai buvo pienavę lapkričio
2 d. surengti didžiulę demon
straciją, bet ji tapo atidėta. Ir
demonstracijos diena laikoma
paslaptyje.

BOLŠEVTKAI NETENKA
INTEKMĖS.

Rusijos bolševikai — kraštutinieji socijalistai — jau įkirėjo Rusijos visuomenei.
Da
bar buvusiuose rinkimuose įvairiuose mietuose jie pralai
Atlaiko.
mėjo.
Didesniuose miestuose
jie
gavo
balsą tik 7 nuoš., o
Tuo tarpu gen. Cadornos ar
mažesniuose
miestuose, tai ga
mija atlaikinėja priešininkus
palei Tagliamento upę sunkią vo tik 2 nuoš. balsą.
ja artilerija ir kulkosvaidžiais.
GERAI ATSAKĖ.
Ant kairiojo sparno italai
smarkia artilerijos ugnim atNev Yorke lapkričio 1 d.
laikinėjo atakuojančius vokie Madison Sąuare Gardene kal
čius ir austro-vengrus. Visu bėjo pulk. T. Roosevelt Kal
frontu italą lakūnai iš padan- bėjo apie majoro rinkimus.
gią meta bombas į priešininko Pulkininkas remia Mitchelio,
amunicijos stotis ir kariuome dabartinio majoro, kandida
nę.
tūrą prieš socijalistą Hilląuit
ir hearstinį kandidatą Hylan.
Laike prakalbos pulkininkas
pasakė, jog jei šioji gentkartė
BANDO KONTROLIUOTI nekariaus iki karės laimėjimo,
SVAIGALUS.
tai antroji gentkartė turės ka
Anglai paėmė miestą Beer- riauti šalę griūvėsią šioje ša
kontroliuoti Škotijoj svaiga lyje. Tuo tarpu vienas iš pub
lą biznį. Jei ten tas pasiseks, likos sušuko:
“Kodėl ten pats neini!”
tai tokia kontrolė bus įvesta
Po to visa publika labai su
Airijoj, Valijoj ir pačioj An
judo
ir šalę to žmogaus sėdin
glijojtieji griebė jam už kalnierians
k
------- mesti lauk.
Bet pulk. Roosevelt nurami
SUDARĖ LENKŲ MINISTEno publiką ir pasakė, kad gir
RIŲ KABINETĄ.
di jis ne vienas norėjęs ten ke
Vokiečią laikraščiai skelbia, liauti, bet su 100.000 kareivią.
jog tapo sudarytas lenką mi- To negalėdamas padaryti pa
nisterią kabinetas, o premjeru siuntęs savo keturis sūnus, kieesąs skiriamas grafas Tarnov- .kvieno kurią gyvastis esanti
•__ tūkstantį
* _ a__ sykią
v * tbrangesnė,
________ ~
ski. Bet vokiečią valdžia jam r'jam
- -M
negu jo paties.
esanti priešinga.

a*

padaryti.

Ji

paprastos medžiagos. Ta me
chanizmo dalis, kuri bombą
pribrandina pire ekspliozijos
buvo padaryta iš platinos, o
pragarinė mašina turėjo elektrikinį prietaisą sprogimo gim
dymui ir be mašininės dirbtu
vės tokią nepadarysi. Vienas
triubelės galas buvo užkimštas
vašku.

Sugautasis yra Matthevs
Vailiekounos,
lietuvis, kurs
buvo nusamdytas, kaipo kar
penteris šiame uoste, kur ke
letas vokiečią laivą, valdžios
paimtą, yra taisomi.
Kaipo
Tuo tarpu kalinis buvo ka
Rusijos pavaldinis jis buvo mantinėjamas Suvienytą Vals
priimtas darban.
tiją District - Attroney ofise.
Sakėsi gimęs Lietuvoj, į Ame
Vardą neišduoda.
Rekor
Federaliai viršininkai neiš riką atvykęs 1913 m.
duoda vardo prieplaukos, nei dai rodė, jog jis prie to darbo
laivo, kur tas atsitiko. Tik buvo 3 mėnesius ir valdžia tuo
apreiškia,- jog tai buvo vienas met neturėjo nužiūrėjimo ir da
didžiausią paimtą Vokietijos vė reikalingą passą.
laivą.
Prie to laivo darbai
Jis daug dirbo prie -inter
jau pasibaigė ir po keleto die
nuotą laivą taisymo, bet ant
ną jis bus pavestas laivynui
pačią laivą jis nedirbo, o tik
gabenti kareivius į Franciją.
ant kranto.
Tas karpenteris dirbo tik
Sakė radęs bombą.
uoste, bet ne ant paties laivo.
Apie 4 vai. po pietą jis buvo
P. France spyrė karpenterį
pagautas beeinant jam ant lai pasakyti, kur gavo bombą. IŠ
vo ir sustabdytas buvo paklau pradžios jis nieko neatsakinėjo.
stas, kur eina. Jis atsakė, Jis yra nedidelio ūgio, apie
jog turi reikalą ant laivo. Jam 35 metą amžiaus, nestipraus
paaiškinta, jog pagal pastarą sudėjimo. Maršalas Povers ir
ją Suv. Valstiją parėdymą jis p. France persergstinėjo jį ir
turės būti apžiūrėtas.
aiškino, jog jis užsitraukė ant
Dėlto žmogus susimaišė ir savęs mirties bausmę karės lai
mikčiodamas ėmė sakyti, jog ke ir patarė pasakyti, kur ga
maino savo pasiryžimą ir nei vo bombą mesti ant laivo. Tuo
siąs ant laivo.
Tuomet virši met jis pasakė, jog ją radęs
ninkams puolė mintie ar tik ne dirbtuvėj.
Jam sakė, jog į
su bloga t intencija yra tasai
tai netiki.
žmogus ir jam pasakė, jog
Po to sakė, jog kas tai jam
visvien jis bus apkraustytas.
davęs tą bombą. Tuomet vir
Kišeniuje rado plieninę triu
šininkai bandė daugiau išgau
belę.
ti, kuomet kalinys pabūgo, bet
Tuoj abiejose šalyse atsi susilaikė nuo atsakinėjimą.
rado po jurininką, o kiti ėmė
Jis buvo nuvestas į Rayjį čiupinėti.
Kairiniame vir mond gt kalėjimą ir uždarytas
šutinio švarko kišeniuje rasta kamaraitėn prie kurios pasta
plieninę triubelę, biskį ilges tyta didelė sargyba.
nė, negu viena pėda, diame
Viršininkai spėja, jog tas
tre buvo 3 ir vieno treč. colią. karpenteris nebūtą ėmęsis to
Kaip tas buvo rasta, tai buvo daryti, jei nebūtą jam nuro
pašauktas maršalas Povėm.
dyta ką ir kaip jis turi daryti.
Maršalas pasiuntė triubelę
(Taip praneša amerikoniški
į Brboklyno laivą dirbtuves iš laikraščiai. Gal kas iš vietos
tyrimui, o Vailiekpunosą nu lietuvią žino apie tą “Vailiesivedė į ofisą Suvienytą Vals kounosą,” tai prašome prane
tiją District - Attorney France. šti apie jį.)
i

Massachusetts valstijoj išsiriš per balsavimą svarbus taip
vadinamas “Anti-Aid” pridėčkas prie valstijinės konstituci
jos.
“Antį-Aid” yra tai tas, kad
valstijoj būtą užginta duoti
viešą pinigą privatinėms lab
daringoms įstaigoms. Prieš tą
sumanymą labai sujudo katali
kai su Jo Eminencija kardino
lu O'Connell priešakyje.
Katalikai yra labai priešingi
tam sumanymui dėl šią priežasčią. Šioje valstijoj dėjo
si taip, jog didžios sumos pi
nigą buvo skiriamos įvairiomsprivatinėms ligoninėms, labda
ringoms įstaigoms, prieglau
doms. O iki pastarąją laiką
kataliką buvo mažai politikoj
ir visą pašelpą gaudavo protestonai. Ją įstaigos gavo mi
lijonus tokios pašelpos. O kuo
met dabar ir kataliaki čia su
stiprėjo, tai ir katalikiškoms,
įstaigoms keletą tūkstančią jau
kliuvo, bet toli gražu ne tiek
kiek protestoną. Bet katalikai

ką priešininkai, matydami, jog
ir kataliką įstaigoms turės,
kliūti pašelpęs sumanė “AntiAid” pridėčką prie konstituci
jos. O tuo pridėčku būtą už
drausta bile kokiai privatinei
įstaigai teikti pašelpą. Protestonai, kurią įstaigos pralobo
iš viešą pinigą, dabar stoja už
tą sumanymą, o katalikai
prieš.
$
Ir lietuviai piliečiai tą dieną
balsuojant
privalo balsuoti
prieš tą “Anti-Aid” sumany
mą. •
y

----------------------------

ŽYDAS PRIEŠ ŽYDĄ.
New Yorke Hunt’s Point
Palaee lapkričio 1 d. buvo žy
dą prakalbos majoro rinkimą
reikale.
Žymus žydas Untermeyer labai ragino žydus ne
balsuoti už socijalistą kandida
tą Hilląuitą.
O Hillquitas yra žydas, gimęs Rusijoj.
Untermeyer nurodinėjo, jog
Hrlląuito išrinkimas būtą di
džiausia žydams nepalaima.
Tuomet prasidėtą didelis žydą
nekentimas, ūžtelėtą anti-semitizmo banga visoje Ameriko
je.
Žydą balsuotoją New Yorke
yra labai daug ir jie mesdami
savo balsus už vieną kandida
tą labai daug reikštą.
Už socijalistą Hilląuitą ati
duos savo balsus visi vokie
čiai, talkininkai ir daug kitą,
kurie nėra socijalistais. T

Mokink vaiką kol palenki,
nes jei tu jo nemokinsi mažo,
tai jis tave pamokys seną.
------ o-----Neliek ašarą už dyką,
tekėsi neturėsi.
-—-o------Sugysi, kol tekėsi. .
------ o-----Kas yra blogas — tu, o kas
7eras — aš.
------ o-----Negirk žiemos be vasaros,
pačios be metą, vyro be tri ją.

■ ■ o-—Geras, kol miega.

*

'-•L-

Katalikų spaudos reikalai
K. S. S.KOMISUOS
Aukų pakvitavimas No. 7.

XJlL£DŲ

DOVANA

Artinasi Kalėdos. Prasidės
kalbos apie dovanas pažįsta
miems, draugams, giminėms.
32. Chicago, BL (Englevood). Toms dovanoms labai retas pi
nigų gailėsis.
Visi jas pirks.
J K Dargia, Pirm.
Mat,
toks
jau
paprotis geraP. Pleskauskas, Sekret.
širdingumui
išreikšti.
K. Kundrotas, Ižd.
Susipratę lietuviai savo pri
Nariai :
vatinės
linksmybės dalį visa
D. Širkus,
dos atiduoda'viešiems Tautos
P. Čiapas,
reikalams.
Kas skaito laik
J. Plešauskas,
raščius,
tai
dažnai
mato par
P. Ribikauskas,
garsinta,
kad
toks-ir-toks
paJ: Kerienė.
trijotų būrelis, besilinksmin
33. Norvood, Mass.
damas vestuvėse, krikštyno
se ar kitokiose pramogose, su
Adolf. Navickas, Pirm.
meta
šiek-tiek ir Tautos gy
Kast Akstinas, Vice-Pirm.
vybei palaikyti, laisvei sugrą
Vac. Šireiką Sekret '
žinti.
/

I

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
ST.

OLATR, PA

Bažnyčios pašventinimas.

prie bespalvių, o gal ir spal
vuotų ratelių ir neprisidės prie
Vyčių kuopos. Bet juk tokių
mums nei nereikia.
Kuopos valdyba gera, veikli
ir reikia vilties ir kuopa, bus
tokia. Geros kloties.

Spalio 29 įvyko pašventini
mas. naujos lietuvių bažnyčios.
Pašventinimo iškilmėje daly
t
vaus kunigai: V. Dargis, J.
■ A. L R. K Mot. SąjunDumčius, J. Valaitis, V. Matu
gos
18
kp.
iš
Bridgeport,
laitis, P. rudaitis; kun. Dr.
Metams tris kartus savaitėje....................
...$3.00
Conn.
.......................................
3.00
...$4.25
Augustaitis pasakė puikų pa
Užrubežyje metams..................................
PHILADELPHIA, PA
mokslą
iškilmei pritaikintą
Subscription
Rates:
U. A Matuzaitė, Brid- . .
e
Pašventinimo apeigas. atliko
(Port Richmond)
Yearly .........................................
.....$3.00
geport, Conn....................... .. 1.00
Monsignoras J. McGovern.
6 months...................................... /.................... .$1.50
Nedėlioj, 28 spalių Katalikų
Liet. Vyčių 37 kuopa
Naujoji bažnyčia kaip iš lau
Foreign countries yearly................................... $4.25
Spaudos Savaitės Komisijos įŲridgeport, Conn............... 5.00
ko taip ir iš vidaus labai gra
vyko prakalbos šv. Jurgio ba
žiai atrodo. Garbė St. ClairiePetronėlė Baliūnienė
“DARBININKAS”
žnytinėje salėje 5 vai vakare.
čiams už jų taip šventą ir pra
Bridgeport, Conn.
.25 34. Homestead, Pa.
Vietos klebonas kun. M. Šed(The Worker)
Tad gerbiamoji visuomenė kilnų nuveiktą darbą!
A Tumasonis, Pirm.
vydis
atidarė vakarą. St Jo
Visas Bridgeporto aukas
The Lithuanian tri-weekly paper.
teiksis nerustauti, jei čia iš
B. Nekrašas, Vice-Pirm.
I
naitis
gabus smuikininkas ge
prisiuntė
p-lė
A
Matuzaitė)
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St
Spaudos Savaitė.
keliamas dar vienas sumany
P. Medonienė, Sekret.
Šv. Kazimiero Draugi
rai išsilavinęs muzikoje puikiu
• Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
P. Petraitis, Sekr. pagelb. mas. ..
Užbaigę bažnyčios statymo solo palinksmino publiką. Jo
ją Paterson* N. J. ...... 2.00
“DARBININKAS”
Ateis Kalėdų šventė. Šven darbą, lietuviai ima dabar
A. Bardzilauskas, ižd.
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
tė
didi
ir iškilminga Ją švęs rengties prie Spaudos Savai nas Katonas, narys Blaivinin
Suą^KrR. K Am. 15-ta
J. Grebliūnas, Agentas.
visas krikščionių pasaulis. Vi tės. Tiesa, per ištisus perei kų 44 kuopos mažųjų sky
kuopą Chicago, III. per '
si prisimins Dieviškąjį Moky tus metus buvo platinami ka riaus juokingose eilėse persta
kun. I. Albavičių...... 5.00 35. Pittston, Pa. - M. Kižiutė, Pirm.
toją, Pasaulio Išganytoją. Su talikų raštai tarp St. Clairie- tė girtuoklį. Jis nemažai pub
A L. R. K Mot. Sąj.
liką prijuokino.
didžia pagarba žmonija lenks čių, buvo tam tikslui susitvė
L. Vasauckas, Sekret.
kuopi, Montello, Mass. per
galvą prieš savo Atpirkėją, rus agentūra, kuri pardavinė
Kalbėjo advokatas M. M.
J. Akelis, Ižd.
O. M. Kašėtaitę.................. 5.00
kaip jau lenkė per šimtus me jo kai-kuriUos katalikų laikra Šlikas apie nuodėmingus šal
Kasos Globėjos:
Šv. Onos Dr-ją Watertų. Garbins gyvos sielos mir ščius, bet šįmet tai rengiama tinius iš kuru srovena nelaimė
Smagu ir linksma matyti, remti krikščioniškos doros pa bury, Conn., prią O. StaP. Murauskienė,
ties pergalėtoją, gyvybės skel si prie nepaprasto “Spaudos ir skurdas žmonių gyvenime.
kaip katalikų spaudos platini- :matais, skelbia meilę’ ir teisy lionaitė ir M. GriškauskieM. Bubelienė. •
bėją Daugelis prakilnių šir Savaitės ’ ’ apvaikščiojimo. ’ ’
Toliau kalbėjo apie spaudos
\ mo darbas vis labiau plėtojasi bę, stengiasi kuolabiausiai iš
nė .... ......................... .....5.00
džių
atkartos
pasiketinimą
do

Jonas. atsiradimą ir josios josios reik
------ o-----po visas kolonijas. Darbo va tobulinti žmonių sielą, ir sutei
rai gyventi, kovoti su nedo
šmę žmonių gyvenime.
Nuolat. Pagelbos Pan.
pasauliui kuodėugiausiai
rymui aukos plaukią spaudos kti
i
KATALIKŲ SPAUDOS Sa rybe, priespauda ir mirtimi.
Antras kalbėtojas, Kazys
savaitės komisijos tveriasi. Bet tikrosios laimės ir užsiganėdi- Šv. Panų ir Mot Dr. Mos?
HUDSON, MASS.
vaitė šįmet nepaprastai gerai Daugelio dvasia atnaujins, intolio,
Mass.
per
O.
M.
Ka'
Pakštas, kalbėjo apie reikalin
tame darbelio yra labai, labai :nimo. Tokie laikraščiai yra
sekasi. Aukos katalikų spau gaus pajėgos drąsiai ir tvirtai
Neišmanėlių darbai.
gumą mokslo, kurs remia do
* daug. Per dešimtmečius po- brangiausias civilizacijos įran šą .......................... ........ 5.00 dai platinti gausiai plaukia,
kariauti už silpnesniuosius ir
rais pamatais žmonių gyveni
niavojus laisvamaniška ir soci- kis ir tik nuo jų tegalima .tikėLDS. 29-ta kuopa Chica
jau suaukota virš 400 dolerių. jų teises, kaip tai savo pavyz Spalio 29 d. po No. 20 Houghmą. Tolesniai nurodinėjo nau
jalistiška dvasia palietė didžias ties palaimos. Kitos gi rūšies go, UI. per p. Žaką........... 5.00 Visose Amerikos lietuvių kolo
džiu parodė Kristus, į žemę nu ton st. buvo “balius.” Mat ke
minias mūsų išeivijos. Jų at laikraščiai stengiasi naikinti
letas bobelių sumanė iškelti dingumą skaitymo gerų raštų,
Liet. Vyčių 17-ta kuopa
nijose eina smarkus bruzdėji žengęs.
kurie tarnauja kaipo medžiaga
gavimui ir daromos dabar pas tikėjimą, mažina doros pajau S. Bostoą Mass. .. ;......... 10.00 mas, ir uolus veikimas matyti
0 mes, lietuviai - krikščio gerus laikus ir pasiuntė porą
Įsodinimui ir pastiprinimui
tangos — platinama doroji, ka timą, dergia žmogaus širdies
katalikų spaudos reikalais.
nys?! Kur mes kreipsime sa vyrukų į artimąjį miesteli
LDS.
30
kuopa
Baltimonaujų minčių.
talikiškoji spaudą kuri yra švenčiausius jausmus. .Jie, ži
*
Visiems katalikų spaudą re- vo sielą savo Viešpaties šven svaigalų. Bet viskas blogai
......................... . 1.65
galingiausiu įrankiu atgavime noma, nestato, bet griauja re, Md. .
Kun. Zimblis trumpoj savo
miantiems ir ją platinantiems tėje? Kokį krikščionišką dar pasibaigė. Ištiko peštynės ir
suklaidintų minių.
kultūrą, žiaurina ir žemina
atvyko
policija
Tai
A.
MišLietuvos Vyčių 47-ta
prakalboje ragino užsirašyti
tariame nuoširdų ačiū.
Lai bą mes pirmyn pastumsime?
. Rimtas, įtikinantis nurody žmogų, veda jį į laukinį stovį. kuopa Waukegan, III......... 5.00 Dievas Jums visiems šimterio
Tarp armotų griausmų, į kauskas su savo burdingierium kiekvienam, katalikišką laik
pai atlygina už jūsų triūsą ir durnais, tarsi debesimis, ap pasimokėjo po $12, gaspadinė raštį.
mas gerų laikraščių svarbos
Tai-gi, laikraštija drauge ir
Am. Liet. R. K Federa
Pasibaigus prakalbos, buvo
kiekvieną paakstys prie plati naudinga ir pragaištinga. Už cija ........ .................................50.00 pasišventimą. Dirbkime visi temusį dangų šaukia krauju $5 ir M. Mikiulis pasimokėjo
pąrdavinėjama literatūra. Par
uoliai ir toliaus, o ateitis iš raudona Lietuvos žemė: ‘ ‘Vieš $5.
nimo ir rėmimo tų laikraščių. tat,
kiekvieno susipratusio
'Tai matome, kaip mūsų ne- davinėjo sekančios vpatos: M.
108.50 ties bus mūsų. Pasekmėje viso patie, paliuosuok mus iš Egi išmaningi darbininkėliai elgia
Vargu bau kas iš lietuvių žmonijos sąnario yra prieder
Dauknis, N. Mockeliuniukė, A
Pirmiau paskelbta ... 299.21 to prakilnaus darbo susilauksi pto vergijos!”
gražiau ir labiau įtikinančiai mė naikinti blogąją laikrašti
si.
Kuomet
brangumas
kįla,
Lukoševičiutė.
me blaivios ir doros Lietuvai
Sutremptos tautos laukia
pasakė apie laikraščių reikšmę ją ir platinti gerąją.
vargas viengenčių užjūryje di
Vakaras baigėsi St Jonaičio f
Tėvynei
ateities.*
Ramybės
Kunigaikščio.
Gi
Išviso j..................... .$407.71
r—kaip šlovingas, tautietis prof.
Kaip kitos tautos, taip ir mes
dinasi,
tai
visvien
jie
nepaiso
■
* •r
solo
ir J. Katėno eilėmis.
ramybės nebus, kol ant pris
Nuoširdžiausia padėka vi
kun. P. Bučys. Jo išrodinėji- lietuviai turime visokių laik
—
geria,
pešas
ir
moka
baus

J. K.
paustųjų tautų žvangės sun
mus cituojame ir visų platinto raščių. Vienuose lietuviškuose siems aukotojams.
mes.
Kas
tokius
sulaikys
nuo
KAT. SPAUDOS SAVAITES kus vergijos retežiai!
K. S. S. Komisijos iždininkas
jų, rėmėjų ir prietelių katali- laikraščuose stengiamąsi ap
neprotingo gyvenimo.
CENTRALĖ Komisija jau iš
Kun. F. Kemėšis.
kiškosz spaudos labai prašome šviesti skaitytojus, kelti augLietuva
buvo
laisva
ir
nepri' Jonas Keliauninkas.
CHICAGO, ILL.
leido knygutę: “Broliai, pir
įsiskaityti ir ant visados įsidė štyn jų dvasią. Kituose gi tik
gulminga.
Jos
vaikams
lais

y
myn — tiesos keliu.” Tai an
L. Vyčių 4 kuopa spalio 28
ti į galvą ir širdį tas* mintis. mulkinami skaitytojai, nieki NAUJOS KATALIKŲ SPAU
BROOKLYN, N. Y.
tras komisijos leidinys; prie vės spinduliai triško iš akių.
d. Apveizdos Dievo par. salėj
Dabar kuomet nuo krašto’ iki nama jų tikėjimas, tarnauja
DOS SAVAITEĖS KO
to labai puikus , ir turiningas. Bet atėjo klaistingi ir nuožmūs
Rengia
dideles
prakalbas.
buvo avidintas veikalas “Mir
krašto lietuvių kolonijose įsi ma žemiems geiduliams. Juk
MISUOS.
Komisijoms patartina tuojaus priešai ir papildė didžią švent
ga.
” Nusisekė gerai, Vyčių
siūbavo katalikišoks spaudos mūsų “Naujienos,” “Kelei
Tautos Fondo 13 skyrius lai
t to gražaus leidinio pasitraukti vagystę: išplėšė Tautai valią,
buvo
vaidintas veikalas “Mirplatinimo darbos yra tinka viai,” “Vienybės Lietuvninkų’ 30. Midleboro, Mass.
šimtais egzempliorių. Kainuo ant jos pečių uždėjo biaurios kytam susirinkime spalių 25 d.
J. A. Norkūnas, Pirm.
miausias laikas, tai padaryti. ir kiti neapšviečia skaitytoIr šiandien* š. m..plačiai apkalbėjo tautos parodo mūsų vienybę ir suta
ja tik penki centai. įmautiems vergijos jungą
rimų.
S
.Žiedeli?,
Sekret.
Štai tie gražūs išvedžiojimai.
jaus, nepadidina jo doros, bet
po daug egzempliorių didelės Močiutė - Lietuva šaukia savo reikalus ir dėl sužadinimo žmo
P. v.
P.
Pliašką
Ižd.
“Šiuose laikuose civilizuotam skleidžia tik ištvirkimą.
i
nuolaidos duodama. Autorius vaikelius, po platųjį pasaulį nių ūpo prie didesnio pasišven
žmogui beveik negalima apsi
išblaškytus, kad jie sutrupin timo, rfatarė surengti dideles
31.
Montello,
ilass.
knygutės
p.
Uosis,
Amerikos
Užtai, kiekvienas geidžian
HOMESTEAD, PA.
eiti be laikraščio. Laikraščiai
lietuviams gerai pažįstamas tų vergijos pančius, patrijoti- prakalbas, kurios invyks lap
M. Sakalauskaitė, Pirm.
tis savo tautai labo, kiekvienas
yra paprasčiausias kasdieninis
kričio 11 d. Kar. Aniolų para
Spalio 27 d. šv. Petro irsPokatalikiškų laikraščių bendra zmo ugnimi juos sudegintų.
O. Kašėtaitė, Sekret.
šviesos šalininkas privalo kuožmogaus dvasios maistas, iš jų
Paliuosuokime
Lietuvą.
su

pijos Svetainėje. Užkviesti gar vilo bažnytinėje salėje buvo
F. Adomaitis, Ižd.
darbis.
daugiausiai pasirūpinti išpla
dauguma semiasi visas žinias
grąžinkime jai neprigulmybę, siausi kalbėtojai, tarp kurių ir K. S. S. Komisijos susirinki- tinti savo apielinkėje dorų lai
netik apie politikos bėgį, įvai
o bus padarytas didžiai krik K. Pakštas.
f
mas. Susirinkimą atidarė vie
kraščių. Nesigailėkime darbo
rius atsitikimus ir tt., bet ir
ščioniškas dairbas: dar viena
Mėnesinės
aukos
13
skyriaus
tinis klebonas kun. S. J. Čepat
ir išlaidų bažnyčioms, mokyk
apie mokslą dailę, tikėjimą.
šventvagystė nuplauta nuo že narių: P. Tikaiža už 3 mėn. nonis su malda.
Susirinkimą
loms, draugijoms, taip-pat ne
Dabartiniai žmonės, dažniau
mės veido.
$3.00,
V.
Daubara
už
12
mėn.
vesti
išrinktas
p.
A Tumaso
siai tvarko savo gyvenimą su pasigailėkime išlaidų ir žygio
Katalikų Spaudos Komisijos Leidinys No. 2
Nuskriaustam pagelba — $6.00, J. Lukoševičius už 4 mėn. nis, rašt. P. Medonienė. Nuo
doriems laikraščiams platin
lyg to, ką jie kasdien skaito
Kristaus palaimintas darbas.. $2.00. Viso $11.00, kurie ir pa katalikiškų dr-jų ir kuopų at
laikraščiuose, nes skaitymo ti.”
Darykime tą darbą minėdami siųsti T. F. iždininkui.
vyko sekanti atstovai. Nuo L.
dvasia nors palengvą bet nuoKristaus šventę, < Kristus
13 skyr. rašt. Vyčių 11-os kp.: E. Blaževičiu-—
- lat sunkiasi į žmogaus protą
laimins Lietuvą ir m
tė, P. Medonienė, B. Nekrašas
PAKARTOJA MELĄ.
ir nejučiomis nukreipia jį savo
Tad atgal prie
ymo.t
BAYONNE, N. J.
ir P. Petraitis; nuo šv. Uršu
Socijalistų laikraščiai pa
sios pasaulėžvalgos keliu. Tik
Kad gražiai paminėjus šių me
Spalio 29 d. lietuviškoj baž lės moterų ir merginų dr-jos:
gal į žmogų labai išlavintą ir skelbdami apie p. J. J. Rama
tų šv. Kalėdas ir atlikus nau nyčioj, kuri dabar taisomą M. Muzikevičienė; Garbinimo
su nusistovėjisiomis pažiūro nausko informavimą policijai
dingą Tautai darbą Tautos choras turėjo susirinkimą. Tar V. J. Altoriuje dr-jos: B. Petmis laikraštis nesugeba pada apie socijalistus, skelbė būk R.
Fondas kviečia visus geros va iasi, jog chorui reikėtų pada raitienė ir M. Miselienė; S. L.
ryti įtekmės, negali suteikti yra LDS. sekretorius, idant tą
lios lietuvius paaukoti bent 5 ryti kokią dr-ją įr duoti koko R. K. A. 38 kp.: A Tumasonis 5
jo dvasiai savojo krypsnio. faktą išpučiant pažeminti LDS.
dolerius Tautos Fondan Lietu vardas. Vienas priminė, kad LDS: J. Onaitis ir V. Dymša;
Bet žmonių su tokiais tvirtais Socijalistų melą pakartojo lais
vos laisvės reikalams.
reikia pasivadinti
Tėvynės Šv. V. Jėzaus dr-jos: A Barįsitikinimais sulyginamai yra vamaniškieji laikraščiai. Mes
Pirmesniais laikais buvo su Mylėtojų Dr-ją
dzilauskas ir V. Mikalauskas;
labai maža ir todėl drąsiai ga netikime, kad kaip vieni, taip
daryti Kalėdų fondai, užsiĮ tą susirinkimą buvo atė Šv. V. Jėzaus Bernaičių ir D.
lima pasakyti, kad šių dienų ir kiti nežinotų, kas ištikrųjų
briežiant tam tikras sumas, su ję gėlėtas cicilikų. Vargoninin Motinos Mergaičių dr-jų: kun.
/ laikraščiai valdo pasaulį, auk yra LDS. valdyboj.
tam tikra auka ir aukotojų kas prašė jų išeiti. Bet jie ne S. J. Čepanonis.
lėja žmoniją
skaičiumi.
Ar tai perdidelės klausė, priešinosi, barėsi. Pas
LDS. sekretorus yra F. ViGerb. kun. S. J. Čepanonis
aukos
reikalaujama
buvo,/ar kui vienas iš choristų nubėgo
Laikraštinės spaudos galybė raks ir retame “Darbininko”
ganėtinai domos į Kalė^ihius atvesti “dėdžių.” Tuo tarpu plačiai paaiškino reikalingu
visiems suprantama ir visi iš numeryje nėra jo įvairių prane
fondus atkreipta nebuvo, bet ėjo su tais cicilikais provoji- mą K. S. Savaitės. Mūs kata
kailio nerdamies stengiasi pa šimų, kaipo LDS. sekretoriaus.
pasekmės ne tokios buvo, ko maisi. KaŲ“dėdės” atėjo, tai likų tikslas yra platinti kata
griebti į savo rankas tą tinkaTodėl kaip vieni, taip ir ki
kių tikėtasi.
Kviečiant į šių jau jų nebuvo. Jei ne, tai bū likišką spaudą kaip išgalint.
> miausį minties ginklą Užtat ti daro ne iš nežinystės, bet
Nutarė kreipties į dr-jas ir
metų Kalėdinį Fondą aukoti, tų belangėj pernakvoję.
beveik kiekviena partija ir par- dėlto, kad pameluoti, dėlto,
kuopas,
kad jos kiekviena iš
Kaina 5 centai.
neužąibriežta tam tikrą sumą
Toliaus ėjo viskas ramiai. Etijėlė, kiekviena srovė ir sro kad jų kreiva sąžinė, bloga va
sudaryti.
Tik prašomą kad jo aiškinimai kaip chorui pa rinktų savo delegatus. Daug
velė deda visas savo pastan lią
auka būtų nemažiau 5 dolerių sivadinti. P-as J. K Miliaus svarstymų pasiliko neužbaig
gas, kad tik daugiausiai įstei
Visi LDS. nariai privalo soar tiek sykių po penkios dole kas nurodė, jog Tėvynės My ta. Susirinkimus nutarė lai
gus bei labiausiai išsiplatinus
rius, kiek kurio išteklius pa lėtojų dr-jos vardas netinka ir kyti kas subata.
savus laikraščius-organus. O cijąlistams ir laisvamaniams
tinkamai
atsilyginti
už
tai.
velija ir duosnumas Lietuvos aiškino apie Vyčių organizaci i« K. fe. S. Komisijos valdy
dažnai ir apie partijos/bei sro
ją apie tą pat aiškino pp. D. ba: pirm. — A Tumasonią
atliuosavimui skatina.
vės platumą ir galingumą Geriausias bus atsilyginimas
tai
dar
labiau
darbuotis
dėl
L.
Lietuva
mumyse.
Ameri

Rupainis ir y. Klapatauskas Įvice-pirm. — Br. Nekrašas,
sprendžiama iš laikraščių skai
D. S. ir dar labiau skleisti ką
kos
lietuviuose,
viltį,
deda.
Mes
iš
Newark, N. J. Galop sutik rašt — Petr. Medonienę. rašt
tlingame ir išaiplatinimo, nors
talikišką
spaudą
savo
Močiutės
neužvilsime
ir
tą
kad choras būtų Vyčių pagelb. — Petr. Petraitis, ižd.
tas mąstąs retai būvą teisin
Pirmuoju
LDS.
sekretorium
gafbės
vainiku
savo
Tautą
pa

{kuopą
Pirm, išrinktas J. K. — Andr. Bardzilauskas, agen
gas.
X
"■Darbininko” 8pauda
buvo p- J. Ramanauskas, pasi
puošime.
Lietuvai Kalėdoms Miliauskas, jo pagelb. p-lė A tas — Jonas Grėbliunas.
242 tt. Broadicay 8c.' Boston,
Pasaulio laikraštija mūsų su dirbdino jis tuomet laiškinių
teikime dovaną jos kančių ir Butkiutė, rašt. L. Česną fin.
Susirinkimą uždarė gerb.
pratimu 'dalinasi į dvi svar
paženklinimu \ savęs,
rbės vertą
rašt. V. Brundzą ižd. J. Drus- kun. S. J. Čepanonis su malbiausi rūši: gerą ir negerą t
sekretorius ir ant
kinįą marš. M. Meknevičius. Įik
P.r..- ■ ■
es' “ ““iaipaKaikurie iš choristų priguli

Kiną iš So. Boston’o utarainkaią ketvergaiz ir snbalomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
> Darbininkų Sąjunga.
»
Prenumeratos kaina:

9

9

Šv. Jurgio par. Labdary
bės kuopa Chicągo, DL,
per p. Balandą .................. $5.60
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Svarbųjį darbą varant
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BROLIAI, PIRMYN
TIESOS KELIU

»
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DETROIT, MICH.

CICERO, ILL

Ipo straipsniai* “Golos is Lit-

IO
]| c , ioi_Zž>] fę
10:
iC
JĘIGfU norite, kad jūsų namuose būtų si
.Rodos tai -nepersenai, tikĮ^! _ /Y^liaus g.
raštai
Spalio 27 d. S. L. R K. A
KAZ. VIDIKAUSKAS. nių, patarimų, tai nusipirkite didelį
praeito balandžio mėn. 1 d. J.pio Lietoius pradėjo ,.^y'
171 kuopa turėjo vakarėlį su
lokiais ir be svaigalų. Tas įLIETUVIŲ DARBININKŲ
vyko parapijinėj salėj.
Pir gta. Rodos tą dieną ir menkas
*
miausia grojo puiki muzika, skaitlius žmoni, tamsispietė maoae Jmkras&UMe ap*e lmtu/
paskui sekė choro dainavi 'ton kuopon, bet jie buvo vei- ™ “eko1talPmti
kojai ir veikėjos. Užtai kuo-fe): ■
mas. Tas atlikta gerai, nes
pa netik k« negalėjo žlugti^ H*?““ ~
P.Om^X,įt‘
-choras yra gerai išlavintas p.
nei ant vietos stovėti <J1 ta- H?.
“'o ?!
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUJE yra raštų
A. Aleksandravičiaus. Paskui
geriausių mūsų rašytojų ir veikėjų. Kalendorius patiks visiems.
įsekė dailios deklemacijos. Po rėjo augti. Jos narnu, veikė- m^io^rtu^j Bibli
jai, veikėjos to norėjo. Iran- h^M >5
straiP?u.u
(Tąsa)
Jame rasite dailių eilių, smagių skaitymėlių, darbininkams
to prasidėjo šokiai, laike ku
go.
Skaitlius
narų
didėjo,
diJau
??ę
rai
S-.*?
nl
!L
rių p. Kastantas Abišala gerų
, Gi abelnai, studijavau filosofiją, istoriją, literatūrą kalb- svarbių raštų. L? Darb. Kalendoriuje rasite visokių jums rei
dėjo būrys ir veikėju, nes nl“s Petragleje lentaikani laibiznį darė su saldainiais ir ka kaip
O, taip sakant, amatorišku būdu, lavi- kalingų, naudingų, ir pageidaujamų informacijų. Rasite apie
orgZisaeija yra idėjinė,
“**)” ten susin žinystę (filologiją).
lendoriumi Be to mažos mer
naus dailėje, kaip tai muzikoje, tepliorystėje ir net skulptū saulės tekėjimų, nusileidimų ir užtemimų, planetas, mėnulio
tai prie jos ir rąžės daugiausiai centravo g. Šerno raštai ; bū
atmainas, šventes ir tt. Rasite visokių margumynų, juokelių,
gaitės uoliai veikė skleizdamos
«
tie, kurie idėja yra persiėmę, j™1“ .^P^eneijos iš Td- roje.
“katalikiškų literatūrų.
Ir už ko tik hesigriebiau, viskas sekėsi man kuopuikiau- trumpų skaitymėlių, kurie yra smagūs, indomūs ir naudingi.
Beveik kiekvienos kuopos
lr
^ėteaakie y, .po
Gerai būtų, kad tokių pra
sia.
Būdavo, paėmęs į ranką plunksną, pradėdavau ra
Dėkite į konvertų po kvoterį ir siųskite mums, o tuoj gau
mogėlių būtų kuodažniausia ir gyvavimas atsispindi valdvbo-Ser^s pasirašydavo šyt eiles, tai< rodos, man pats Apollo, dievaitis mokslo, site tų Kalendorių. Adresas:
kad į jas rinktus žmonės kuo- je, nes vaidybos įtekmė ant pseudonimu Budrys; pne to dailės ir prakilnių aspiracijų, diktuoja tas eiles; jei prisėdu
kuopos yra didelė. O čia vai- 1^1^10 g. Šernas per kelis
daugiausia.
\
“DARBININKAS,”
prie fortepijano,. ar paeinu smuiką, —1 muzikos skafnbesis
dyba
yra
kuomi
pasidžiaugti.
“
et
<>s
buvo
nuolatam
bendra.
Tarpe jaunuomenės atsiran
kuomaloniausias!... Iš manęs vienkart plėtojosi mokslinčius
SO. BOSTON, MASS.
,P”
da gabių, talentingų jėgų. Bar nuo pat suorganizavimo
įr dailininkas-artistas.
Tie mano gabumai gal paėjo iš to, , 242 W. ĘROADWAY,
kuopos
toji
pati
valdyba
paį?^
00
Ka.jp va Kasiavičiukas puikiai
kad gimiau iš blaivių tėvų. Prie to-gi ir pats negėriau svai
sėkmingai darbuojasi. Pirmi-S-8?”“5
-skambina pianu.
galų ir ne vartojau taboko, teisingai per rusų “starovierus”
Spalio 28 d. buvo Tautos Fon ninku yra p. Stasys Daunoras. į hrtuviskai, - psai su Dr. V. — sentikius vadinamo “čortovo zelie” — velnio žolė. Ma
do skyriaus vakaras. Grojo ta Jo energija yra neišsemiama.|,K"dlrka„ tav?. P™utnuais no nepaprasti gabumai moksle ir dailėje; susilaikymas nuo
kuomet
-pati muzika, dainavo tas pat Jo pasišventimas kuopai daug ^arP°
svaigalų, rūkymo taboko, prie to gražus kūno sudėjimas,
jai
naudos
atnešė.
Protokolo
“
Varpo
”
redakeija
buvo
VarDaug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar
choras, buvo gražių deklemaman Varšovoj atidarė duris į kuopuikiausius rumus lenkiš
daugiau
jų bus paimta.
Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
raštininkė
yra
p-lė
Veronika
“
™^:
pirmutini,
taję
metų
cijų. Programo velėju buvo p.
kos aristokratijos-didžponijos.
Nežiūrint to, kad aš bu
Poškaitė.
Ji
taip-pat
gabi
ir
“
Varpo
”
^engiamieji
straipsreivis
turėjo
būrį
savo
pažįstamų,
giminių, draugų ir su
A. Aleksandravičius. Buvo du
vau vaikas paprasto lietuvio valstiečio, būdavo pratiesia
savo
priederystes
pagal
išgaP??enkhnti
kryptonymu
jais
susirašinėja.
-geru kalbėtoju — p. Juozas Biman dešinę ir net bučiuojasi su manim kuoaugščiausia poni
lės atlieka gerai P-lė Aug.
X™ “ P° S®1™ P^^no?Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti nuo lietuvių visuo
' ’^auskas ir Dr. D. Čiapas — abu
ja: baronai, grafai, kunigaikščiai, ne tik lenkiški, • bet ir
Jakavičiutė yra Cnansų r^ti. Ąįnenkoje g. Šernas dirbo pne
Jiems be abejonės rupi žinoti, kas de
nuosekliai ir įtikinančiai pa
kitų tautų, kurių tuose laikuose buvo pilna Varšava.
O menės ir veikimo.
I ninkė. Ji tai pavyzdinga veiChieagoje per la
dasi
lietuvių
gyvenime,
kas veikiama.
Tarpe svetimų, vež
kalbėjo apie spaudos svarbą ir
ponios tiesiog manę garbino it kokį dievaitį.
kėja.
Iždininkė
yra
p-lė
Pet22
metus
ir
pats
vienas
dami
nuobodų
kareivišką
gyvenimų
mūsų
tautiečiai labai iš
aiškino reikalą remti gerų
Po šešių metų buvimo Varšavoje atsiekiau pirmo laipsnio
ronelė
Mileikaite.
Ji
ir-gr
su
Lietuvą
redagavo
iki
1910
siilgsta
sajųjų,
trokšta
žinių
apie
lietuvių
darbus.
spaudą. Ragino prie skaitymo
užbrėžto tikslo — užbaigiau mokslą universitete su augštais
atsidavimu
veikia
kuopoje.
metl
b
•
»
Draugų, pažįstamų, giminių yra pareiga aprūpinti
gerų katalikiškų raštų. Buvo
a tsi žymėjimais. Todėl, kad ypatingai studijavau teises, gavau
juos
dvasiškai.
O tas geriausia atliekama užrašant jiems
Prie “Lietuvos” būdamas, mokslišką laipsnį “Doctor cum Įaudė” — Daktaras su pagarba
l pardavinėjama laikraščiai ir Nariai ir narės, tai visi atsigerų
laikraštį.
knygos. Pelno davė tas vaka davę organizacijai kaip ir vai- g. gemas suteikė milžinišką, už istoriją, literatūrą, kalbžinystę ir filozofiją. Mokslinčių
dvba. Ypač begalo veikia p. turtą Lietuvių raštijai, paga- buvau pilnoj prasmėj to žodžio, nors dar visiškai buvau jaunas
ras $20.
Todėl nepamirškite savo draugų kareivių užrašykite
Juozas
Mozeris. Sunku visus I minęs daug naudingų švietimo — vos dvidešimts keturių metų. Mano pasižymėjimus sumanė
Vargo Balselis.
jiems laikraščių.
Užrašykite jiems “Darbininką.”
Tame
išvardinti.
•
[raštų, su kurių pagelba ne .vienas lenkas grovas, pas kurį aš būdavau nuolatiniu svečiu, atsitikime “Darbininką” galima užrašyti speciale kaina.
Štai spalio 28 d. kuopa tu- vienas ^mfisų brolis apsišvietė, arba teisingiau sakant, nariu jo šeimynos pažymėti, kaip len Lietuviams kareiviams “Darbininką” suntinėsime už $2.00
CICERO, ILL.
rejo savo paprąstą susirinki- lapsipažino su plačiuoju pasau- kai sako: “upamiętnic” dideliu bankietu-puota. .Į tą bankie- metams ar jie patys užsirašys ar jo draugai užrašys.
tą jis pakvietė, ir mano tėvą su motuše. Jie atvažiavo apsi
žmonijos historija.
Prenumeratas siųskite šiuo adresu:
Kat. Sp. Savaitės Komisijos mą. Daug ko rašyti apie svarrėdę
lietuviškais kaimiškais namie dirbtais rūbais. Bet tas
stvmus
neapsimokėtų,
bet
Šitos
40-ties
metų
Sukaktuveikimas.
‘‘DARBININKAS,”
Mano prietelius grovas juos supažindino
svarstvta begalo daug. Kaip v®s mūsų susenėjusiam jau ra- jiems neužkenkė.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Prie kiekvieno pasekmingo kitiems, taip ir darbininkams pUojui yra labai liūdnos: dir- su visais svečiais. Prie stalo grovas pasodinęs Varšavos antveikimo reikia pasišventimo, o — dar jiems labiaus rūpi la-|^ visuomeneii per 40 metų, vyskupį garbingiausioje vietoje, mano tėvą paprašė atsisės- SS •
I
prie katalikiškos spaudos sa bai ateitis. Be kitko nuspręs I neteko sveikatos, nusilpnėjo ti po jo dešinei rankai, o mane pasodino po kairei
antvysvaitės komisijos, to kaip tiktai ta vakarą su prakalbomis Į- ant akių ir, kas blogiausia — kupo.
Mano motušei pats grovas prie stalo buvo kavalieriupilniausiai ir yra.
Štai per vykdinti per
Padėkavonės liko be vietos ir be duonos kąs- -žygiu.
laikytą susirinkimų spalių 28 Dieną. Tikėtina, kad tas pa nio!... Nejaugi mūsų visuome
Po skanių valgymų ir gėrimų (aš ir tėvas nieko ned. pasirodė, kad. visi komisijos sekmingai bus įvykdinta.
Bet tas ne
nė galėtų apleisti tokį savo gėrėm, o grovas tik truputį), prasidėjo šokiai.
nariai irnarės yra pilni spėkų
Mokslinčiai, o ypač dailininkai norėjo savo
darbininkų, kurs jai tarnavo ilgai traukėsi.
Galop visi ir visos nuvargo bemažko pušų šimtmečio? Ne! gabumais pasirodyti.Aš irgi skaitliuje tų dailininkų atsi
-dėl veikimo, praplatinimo ka
talikiškos spaudos.
Pirm. J. besvarstydami, užtad pasisku Mes tam netikime! Lietuviai radau.
Mat, gražioji Marytė, vienturtė grovo duktė užsi
bino
susirinkimą
uždaryti.
Su

Mozeriui pasekmingai susirin
moka pagerbti tuos, kas jiems geidė su manim grojyti ant fortepijano ant keturių rankų, o
kimą vedant, daug dalykų ta sirinkimas formališkai uždary gerų daro, — o Šernas, švies paskui akompanuojant smuikai, ant kurios aš turėjau griež
Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platinti mūsų iš
po apsvarstyta. Visųpirma,del tas, bet po to būreliais susi damas juos, budindamas prie ti, ir kanklių, ant kurių ji skambino, sudainavom vieną leistas knygas.
.
tolų priežasčių tapo naujas iž rinkę ‘ šnekučiavo kaip toles- tautinio susipratimo, rašyda dainą mano kompozicijos ir žodžių. Po dainavimo, kaip ir Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V. 32 pusi. Tal
pina auksinių nurodymų, patarimų, perspėjimų naudingų
dininkas išrinktas. Juomi tapo niai pasekmingai veikti. Skirs- mas knygas, gindamas mūsų grojimo ant fortepijano, ne buvo galo griausmingam delnų
kiekvienam darbininkui. Kaina ..........................................
.5
pasišventęs veikėjas p. Anas tanties namo, visi su pakilu reikalus svetimtaučių spaudo plojimui. O Až mano veikalą-dainą, tai net man dešinę pra
Gurkliutės
Eilės.
Šioje
knygelėje
yra
daug
gražių,
jausmingų,
sia
dvasia
svajojo
ape
geresnę
tazas Valančius.
Gražiausioji Marytė tuo
je, ir atlikinėjo milžiniškų ir dėjo skaudėti nuo pasveikinimųvaizdingų, pamokinančių, smagių eilių. Čia yra eilės, ku
x Didžios-svarbos buvo tai nu- lietuviams darbininkams atei- gerą mūsų visuomenei darbą! mi tapo labai užžavėta — ji link manęs vis kreipė savo akutes,
rios niekuomet nenusibos skaityti. 32 pusi. Kaina.......... .10
Ir kiti dailininkai atsižymė Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi. Rinkinys
skyrimas
vakarą
surengti tį, ir podraug pakėlimas kulSulaukus jam 40-ties metų panašias dangaus žvaigždutėm.
gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tinka pasiskai
dėl praplatinimo katalikiškos tūros numylėtos tėvynės Lie- sukaktuvių literatiško darba jo savo gabumais ir buvo giriami, bet aš buvau dievaičiu to
tuvos.
•
tymui
seniems ir jauniems. Kaina........................................ .5
Visų akys buvo atkreiptos
spaudos. Pirmas bus lapkri
vimosi, Lietuvių visuomenės vakaro — aš perviršijau visus.
Komedijėlės.
Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi. Knygelėje yra
Pranas
Suknadz.
Gi kuomet aš padekliamavau
čio 18 d. vietinėje bažnytinėje
pareiga yra paženklinti tas g. į mane, kaipo į kokį didvyrį.
Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi Sesutės ir Gir
svetainėje. Įvairumas tai bus
Šerno sukaktuves tinkama pi eiles prancūzų kalboj, eiles mano paties parašytas, tai susi
tuoklė su Blaivininku. Visi šie veikalėliai pilni gardaus
didelis. Įžanga bus žema, tik
nigine dovana, kuri nors ko rinkusius- visai pavergiau.
juoko. Kiekvienas norįs lengvaus, smagaus pasiskaity
Pagaliaus mane tas viskas pradėjo svaiginti.
O gražio
mo, turi įgyti šią knygelę. Veikalėliai labai tinka lo
tai dešimts centų. Prie įžan KLAIDOS ATITAISYMAS. kiam laikui būtų jam parama.
šimui.
Kaina.................. .. .................. ;..................................... .10
ji
Marytė
visa
laime
spindėjo.
...
Tik
staiga
pabalo
ir.
...
gos dar bus duodamos ir dova
Tegul
mūsų
gerb.
jubiliatas
ži

126-ame “Darb.” numeryje,
Kur
Teisybė?
Sukruskime. Parašė kun. F. K. Kas nori ži
Visi pašoko ją gelbėti, gaivinti.
Paguldė ją
nos. Dar ir kitų vakarų rengs. straipsnyje “Šliupo malonės i no, kad visuomenė, kuriai jis pargriuvo.
noti kur teisybė, tai lai skaito šią knygelę. Kaina........... J5
Tas bus tą penktadienį, lapkri Lietuvai” išspauzdmta: “Mū-' sąžiningai tarnavo, keldamas ant minkštos atamanos — turkiškos kanapos, o čia buvusie Lietuvių Darbininkų Kalendorius 1917 m. Išleido L. D. S. Yra
čio 22 d. po pirmojo. Čia netauta eina prie didesnio su- ją iš tamsybės, neužmiršo ir ji gydytojai — svečiai ją tuojaus atgaivino. Gi vienas senas
vienas iš geriausių patarėjų. Jame rasite aprašymą lie
gydytojas, medicinos profesorius universitete tarė: “Tas nie
tuvių organizacijų, visokių paveikslų, informacijų, eimenkiau įvairus bus už pir- siorganizavimo su broliška lat-1 neapleido jo. '
,lių, dainų, pasakaičių ir ’tt. Kiekvieno lietuvio girnčiomesnįjį ir įžanga tokia pat. vių tauta.” Straipsnio auto
“Tėvynės” Redakcija, pa ko, tai apalpimas iš priežasties didelio džiaugsmo. Ir žvilgte
je privalo rasties. 128 pusi. Kaina ..................................... .25
Taip-pat prie įžangos bus tei riaus buvo parašyta: Mūsų tau sitarusi su keliais veikėjais, su rėjęs man į akis, jis nusišypsojo.. J
Lietuviai Katalikai ir kitos srovės. Parašė Uosis. Knygelėje
Ant rytojaus antrą valandą po piet privažiavo prie durių
kiamos ir dovanos.
Nauda ta eina prie didesnio susiar manė atsišaukti į_mūsų inte
išaiškinama kas tai yra ‘mūsų srovės, kaip jos skirstosi ir
■žmonėms iš tų vakarų buš“ne- tinimo su broliška latviu ligentus, veikėjus, draugijas, mano buveinės grovo karieta. Lekajus padavė man laiškelį.
kaip turėtų būti. Patartina visiems ją perskaityti. Pusi.
32. Kaina .. .. .. .<s ............................................................... .10
organizacijas bei jų kuopas, Atplėšęs, skaitau. Grovas rašo, kad tuojaus važiuočiau jį pa
«pmieruota.
tauta.
matyti
į
vieną
iš
puikiausių
viešbučių
Varšavoje.
Liudvikas
Windhorst’as Vokiečių katalikiškos visuomenės bu
Pr. Zdankus, rašt.
kad jie-prisidėtų prie sudary
dintojas.
Čia aprašonla vokiečių katalikų persekiojimai, k
Be ilgų svarstymų važiuoju į nurodytą vietą ir tuojaus bu
mo tinkamos g. Šernui jubilėsusiorganizavimas
ir iškilimas. Dabar nubundant AmeriPAGERBKIME MUSŲ TAU jinės dovanos pinigais, kurių vau tarno įvestas į viešbučio kambarį, pa§ grovą Su grovu '
kos lietuvių katalikiškai visuomenei, labai svarbu ir in
MONTELLO, MASS.
reikia jo pragyvenimui.
Ti radau ten ir tėvą (gimdytojai mano buvo kaipo svečiai apsi
TOS DARBININKUS.
domu pamatyti, kaip vokiečių katalikai- iš pradžios buvo
Musų Vyčiai vėl suskubo
kimės, kad nei vienas, kų pa gyvenę pas grovą). Grovas sveikindamasis tarė: “O tu gra
(Atsiųsta)
neveiklūs, o paskui susiprato, susiorganizavo ir pasidarė
darbuotiem
štai
utaminko * Vienas įžymiausių mūsų tau sieks šis atsišaukimas, neatsi žus, jaunas raganiau, užbūrei mano vienturtę. Bet... aš ta
didžiausia galybė. Mums, atgijantiems Amerikos lietuvių
katalikams labai reikalinga pažvelgti į šauniai susiorga
vakare, 30 d. spalio, jie sūren- tos darbihinkų, rašytojas L. sakys šį sumanymų paremti, ve myliu, ir guodojū už tavo didelius gabumus, o ypatingai
nizavusius brolius vokiečių katalikus. Tas bus mums
f
už
tavo
prakilnias
dorybes:
dievotumą,
gimdytojų
gerbimą
ir
Šernas, šįmet susilaukė 40-tięs įteikdami g. Šernui jubilėjinę
padrąsinimu,
paakstinimu
prie
veikimo.
Todėl
skaityki

P-lės O. Kašėtaitė ir B. Gece- metų sukaktuvių savo literatiš dovanų, pridėsime ir tam tik- blaivumą. Dabar tėmyk, aš kalbu rimtai: ' Žinau, kad tu my
te knygelę Windthorst’ą ir pažinkite veiklius vokiečių
vičiutė ir p. K. ^irbulėnas ga ko darbavimosi. Kas yra L. j rą raštą, kur bus paminėti vi- li Marytę, o ir ji be tavęs gyventi negali. Kalbėjau apie tą
katalikus. Kaina tiktai............................................................... .5
biai sulošė teatrelį: “Šliūbas Šernas lietuviams. Nejau reik j si, kas prie dovanos prisidės. dalyką ir su pačia... Ji mielu noru ant to sutinka, ne vien Lietuvių Darbininkų Kalendorius 1918 m. Išleido L. D. S. Yra
vienas iš geriausių patarėjų. Jame rasite aprašymą lie
su viržiu.” Po to tuojaus bu tų apie tai kalbėti? Bet visgi Iš pačių pradžių ŠERNO 40- dėlto, kad Marytę išgelbėjus nuo juodos desperacijos pavo
tuvių
organizacijų, visokių paveikslų, informacijų, eilių,
vo antras spektaklis: “Pašėlęs laikome reikalingu kiek ir pa ties METŲ LITERATIŠKO jaus, bet ir dėlto, kad tu esi vertas būti Marytės draugu. Mū
dainų,
pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje pri
dantys, kurį sulošė ponia L. minėti.
' JUBILEJAUS DOVANAI jau sų luomų skirtumus, tai mes su tavo tėveliu apkalbėjome. Tap
valo rasties. 128 pusi. Kaina..................................................... 25
Couble ir pp. K. Cirbulėnas ir
1877 metuose Petrapilėje ė- davė šie asmens: M. W. Bush si mano sūnumi, ne tik žentu. Turiu palaikyti vardą mano Netikėjimo Priežastys.” Parašė K. V. K. Labai naudinga
M. Couble. Publikai labai tas jusiame laikraštyje “Golos” — $10.00; kun. V. Matulaitis bajoriškos šeimynos. Tavo tėvelis taps ir-gi bajoru. Ant tų
ir reikalinga knygelė visiems. Joje išrodyta aišpatiko, gaila tik, kad- tie vei- pradėjo rodytiee pirmutinės — $5.00; R. Karuža — $5.00; jo žodžių nustebau. Jis gi tarė: “Nėra ką stebėties — pini
_ kiai ir suprantamai netikėjimo priežastys ir kaip
kaliukai labai trumpi. Prie to koresposdencijoe apie lietu kun. P. Gudaitis — $3.00. Tai gai, intekmė viską gali.” Pabučiavau jam į ranką net tris-syk
žmonės yra klaidinami visokių netikėlių ir nusto
,
padeklemavo p-lė K. Kaziunai- vis^ — tai buvo jauno studen gi pradžia yra. Meldžiame vi-^ už netikėtą laimę — už gražiausią Marytę.
jusių doros. Nusipirk šiandien, nesigailėsi. Kaina .10
Bet pavardės mainyti, tai nelabai norėjau sutikti. Tas bū “Pažinkime Socijalizmą.” Tai naujoviškiausia “Darbininko”
tė: “Pasveikinimas svečiams.” to lietuvio darbas, tai /buvo sus prisidėti!
Paskui buvo visokių žaislų, pirmos mūsų, kaipo tautos, atĮ Tamstą kreipdamies, pra tų kaip ir paniekinimu tėvo.' Bet tėvas prašė, kad būtų taip,
išleista knygelė, kuri tinka ir katalikams ir socijalistams.
Ikišiol dar niekas nebuvo išleidęs tokios knygelės apie so
kronuose dalyvavo visa publi budimo pavasarinės
kregž šome taipgi pakviesti savo pa- kaip norėjo grovas, tai ir aš ant to sutikau. Grovas už ger
cijalizmą,
kuri tiktų ir katalikams ir socijalistams. Dai
ka.
Išėjo puikus^ linksmas, dės. .. Tų pirmąjį balsų pake- žįstamuS prie tos dovanos šu bimą tėvų pavardės, mane apsikabinęs į veidą pabučiavo.
liai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik......... . .10
Praslinko trys mėnesiai. Aš jau kaipo jaunikis grovas su Poteriai apie Atgailos Sakramentą ir Suplikacijos. Kaina........... .6
tikrai šeimyniškas vakaras. lė gerb. mūsų jubiliatas L Šer- dėjimo; pakvieskite ir drauginas.
Nuo
to
laiko
jo
raštai
aĮ
jas
bei
kuopas
—
lai
jos
paromano gražiausia Maryte važiavome į bažnyčią prisiekti aky- Svarbūs Klausimai. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Dievas!
Pelną, kurio atliko apie 16 doL
Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus iš beždžionės? Ar
Vyčiai paskyrė parapijos nau pie Lietuvius ir Lietuvių rei do, kad moka apvertinti už veizdoje Dievo, pasislėpusio Švenčiausiame Sakramente išti
apsunkina
žmogų Dievo įsakymai ? Tą knygelę verta kiek
kimybę
viens-kitam
iki
grabo
lentos.
Tėvas
mano
jau
ir-gi
bu

dai. Girdėt, kad rengs kitą kalus pradėjo rodyties ir kita sitarnavusį tautai plunksnos
vienam
perskaityti.
Parašė F. V. Pūsi. 32. Kaina .... 10
vo bajoru; ir nepaprastu bajorpalaikiu. bet bajoru heroldijos
vakarą, 18 Lapkričio, su ilgu me rusų laikraštyje “Poria- darbininkų!
Vaizdeliai: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
Tikime, jog gerb. Tamsta su herbais-ženklais. Jis neva ir pirmiaus paėjo iš labai už
Beatru, taip-pat bažnyčios nau dok,” kurs rods neilgai teėjo.
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis, 5)
dai. Bravo, Vyčiai!
Paskui pora straipsnių apie neatsisakysite , prisidėti prie sitarnavusios senobinės lietuviškos bajoriškos šeimyilos, bet pa
Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Kmitas. • Pus
skiau per savo prodieduko apsileidimą patapo valstiečiu. Ar
lapių 4& Kaina ....... ... .a..................................................... .30
Šv. Roko parapija rengia da Lietuvius tilpo Ivano Franko pagerbimo Šerno, —
tas buvo tiesa, ar ne, tai tą tik grovas žinojo. Bet, kaip jau Žydų Karalius. Drama keturiuose aktuose bei penkiuose pa
Su augšta pagarba
ba’ ferus. Prasidės vakare, 2 leidžiamame ukrainiečių laikveiksluose. Liuosai vertė J. 1L Širvintas. Pusi. 62. Dra
“Tėvynės” Redakcija. sakiau — pinigai, intekmė viską gali padaryti...
d. apkričio, parapijos svetai raštvje “Narod“’ po tais strai
ma skiriama lošimui, ir šiaip skaitymui Zšdėstomas inPo puikių vestuvių, kaip paprastai būna pas ponus, ku
P. S. Aukas meldžiame siųs
nėj
Girdėt, kad fėrai bus la psniai g. Šernas pasirašydavo
domiai, įspūdingai ir gražiai Kristaus gyvenimas. Kiek
bai įvairūs, tilrimfia, kad bus Lubart 8teUL
Laikraštyje ti “Tėvynės” arba jos redak riems perkūnas netrenkia į kišenius — kuriems ne stoka pinivienam krikščioniui malonu ir naudinga tą firama turėti
n V rir.;įvairias
k-;r ■zr.'v."
bū“Varšavakij Dnievnik,” kurį toriaus V. K. itačkąusko var
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“Darbininkas" kareiviams tik'už $2.00

Tinkamiausios knygos
Platinimui Katalikų
Spaudos Savaitėje.

sų

Vietinės žinios

Harko
Overkotai

Sivtai

PAKVIETIMAS

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

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

Nedėlioj, IApkri&o 11 dieną
prasidės šv. Petro parapijos fe
nai, prie kurių rengiamos vi
sų labai uoliai. Stalus šv. Pet
ro parapijos bažnytinėje salėje
turės parengę bemaž visos ka
talikiškos draugijos. Sukolektuota fėrams, kaip teko girdė
ti, daug ir labai gražių dalykų.
Patartina į fėrus lankytis kuoskaitlingiausia visiems
So.
Bostono ir apielinkių lietu
viams.

PIRK RAKANDUS PAS

Extra!!!

Federacijos Komiteto susi
rinkimas nedėlioj dėl tūlų prie
žasčių neįvyko. Būsiąs dabar
vėliau Apie tai pagarsins Fe
deracijos Komiteto valdyba

PIRMOS KLESOS

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

SURAŠĄS T. F. 11-to sky
riaus vardų aukotojų iki karės
pabaigos ir po kiek pasižadėjo:
Po $1.00: Antanas Taunys, Elena Kavaliauskienė ir Anta
nina Majauskaitė. Po 50c.: ABNIGUS PRIVA- i
domas Šijefka, Antanas Stra
S LO DABAR PA-Į
vinskas, Karolis Ketvirtis, A& SIUSTI Į RUSI-1
delė Varžinskaitė, Uršulė Pauliukaitė ir Justinas Tuleikis;
JOS VALSTY
po 25c.: Mikolas Jomantas, BINĘ APSAUGOS BANKĄ!
Stanislovas Armanavičius, K- Nes tiktai dabar rublio kaina
Niauronis, Vincentas Našlė žema.
nas, Aleksandra Pralgauskas, DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ
Jokūbas Kudrevičius, Jonas
BANKAS MASS. VALS
Balsimas, Ona Švagždienė ir A.
TIJOJE
Rusienė 20c.
JUOZO kowaliaŲsko.

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Boston, Mass.
Marijona Zarenkevičiutė ir 111 Salėm St.,
Tel.
Richmond
843.
Teklė Majauckiutė abi atidavė
PINIGUS ant apsaugojimo
už visus metus po $3.00.
priimu ir moku 4 nuoš.
A Muraška,
PINIGUS Rusijos perku ir
T. F. 11-ojo skyr. fin. rašt.
parduodu pagal žemiausią die
nos kursą.
ATSUMKITE laiškus, kurie
PINIGUS pasiunčiu į Rusi
mdasi “Darbininko” Admijos Valstybinę Apsaugos Ban
ką ir siuntėjams pristatau,
to banko knygutes greitu lai
ku.

469 Broadway,So. Bosta,NaM.
PRIE DORCHESTER 8T»
Valandos
nuo 9 nL ryta
iki 8 raL vakare.

NadiBoania
BooMvaL ryta

iki 4 vaL vakara.

DR. F. MATULAITIS
UPMJ^PM

/pvtakM AklaJM

419 Boylsta St. Besta, Man.

PINIGUS į Rusiją pasiunčiu
pačtu ir telegrafu. Siuntėjams
pristatau parašus adresatu.
PINIGUS inteikiu per 4 die-j
nas gyvenantiems Rusijoje, jei
tiktai siuntėjai to nori.

PINIGAI man inteikti gvarantuojami mano kapitalu
$50.000.00.
NOTARAS IR TAIKOS
. TEISĖJAS
• Blank oe, kurios išduodamos
pasiliuosavimui nuo kareivijos
išpildomos už dyką.

JUOZAS KOWALIAUSKAS
z * Bankierius

DR. W. T. RHLLY<

Mieštos

673 WASHINGTON 8T.

