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KERENSKĮ JAU NUVERSTAS
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Užviešpatavo bolševikai; Senieji
ministeriai suareštuoti.

TVERSIS NAUJA VALDŽIA
MASKVOJ.

f

Petrograde vėl sujudimas.
Kraštutinieji socijalistai —
bolševikai — Nikolai Lenino
vedamieji nuvertė laikinąją
valdžią; Kerenskį išlėkė iš so
stinės; keletas jo ministerių
tapo suareštuota, o žieminiai
rūmai, kur laikėsi valdžia bu
vo bombarduojami iš skraiduo
lio Aurora ir Petropavlovsko
tvirtovės. Taip tai valdžia bu
vo priversta pasiduoti revoliucijonieriams.
Tuo tarpų Petrograde susi
-■
rinko iš visos Rusijos Darbi
ninkų ir Kareivių Tarybos de
legatai ir laiko kongresą. Svar
stys valdžios, karės ir taikos
klausimus ir sudarymą Steigia
mojo Seimo. Kongresas iš
rinko delegaciją tartis su kito
mis revoliucijinėmis ir demo
kratinėmis organizacijomis apie užvedimą taikos derybų ir
sustabdymą kraujo praliejimo.
Nors žinios apie sukilimą, po
kurio radikalai pačiupo val
džią, dar nepilnos, bet jau ži
noma, jog nuo Nevos skraiduo
lis Aurora vertė šrapnelius į
žieminius rūmus per keturias
valandas. Tuo tarpu ir iš Pet
ropavlovsko armotos veikė. Gi
prie pat rūmų buvo kulkosvai
džiai, kurie arbavo kulkas į
rūmus. Įvairiose vietose sos
tinės ištiko susirėmimų^ kuo
met raudonieji pradėjo užimi
nėti valdžios įstaigas, punktus
ant Nevskio prospekto ir tiltus.
Galima daleisti, jog civiliai
žmonės mažai tenukentėjo, nes
darbininkų ir kareivių delega
tai išanksto persergėjo gyven
tojus, kad saugotus ir būtų na
mie.
Yra įvairių žinių apie Ke
renskio pabėgimą. iVeni sako,
jog jis išpyškėjo Maskvon, ki
ti sako, jog jis išlėkė armijon
bandyti sukelti ją, kad gelbė
tų valdžią. Sako, jog kazokai
pasižadėjo gelbėti valdžią su
išlyga, kad jokių kompromisų
nebus daroma su bolševikais.
Bet iš kitos pusės pranešama,
jog delegatai Juodųjų jūrių laivvno pasiskelbę, jog rems ra
dikalus.

\

BOLŠEVIKAI TURI BŪTI
PRAŠALINTI.

BOLŠEVIKŲ PROKLĖ
MACUA.

Armijos komitetams veikian
Memph's, Tenn. lapkr. 8. —
čiosios armijos ir visoms karei
Boris A. Bachmietiev, Rusijos
vių ir darbininkų taryboms ir
ambasadorius, čia kalbėdamas
Petrogrado garnizonui ir Pet
apreiškė, jog jei Rusija nori
rogrado proletarui:
; turėti politišką laisvę, tai bolMes nuvertėme Kerenskio
I ševikai, kurie sukilo prieš Kevaldžią, kuri stojo prieš revo
; renskio valdžią, turi būti pra
liuciją ir žmones. Perversme,
šalinti. Taika be atidėliojimo,
kuri pasibaigė prašalinimu lai
prie ko bolševikai varosi, galų
kinosios valdžios, įvyko be
gale būtų Rusijos pavergimu. •
kraujo praliejimo.
Petrogrado kareivių ir dar
bininkų taryba iškilmingai
TVERS NAUJA VALDŽIĄ
sveikina įvykusią perversmę

ir apskelbia auttdri

Italai be sustojimo
dumia atgal.
PAĖMĖ

VĖN.

Niekur
italai neapsisper Venecijos
toja, o tik
provinciją prie naujos apsigy
nimo linijos, fkur bus bandyta
sulaikyti vokiečiui
aus ir austrovengrus. Kaip Ryme oficialiai
skelbiama, tai didžios italų armijos dalye bę trukdymų trau
kiasi atgal, bet smarkių susi
rėmimų buvo, įvykę ant Vittor‘o kalnų ir Intose šiaurės vietose.
Berlino
inis ofisas skelbifų jog v
je Tagliamento
upes dalis
armijos vis dar

KAS GALI ITALIJOI
ATSITIKTL

Washington, — lapkričio 8.
Kaip sostinės diplomatai sako,
tai per sekančias porą savaičių
iš Italijos ateis svarbiausios ži
nios, kokias tik amerikonai
skaitė nuo Amerikos stojimo
karėn.
Sunku tą suprasti ir įsivaiz
dinti ramiam nepaisančiam Amerikos piliečiui, bet taip bus.
Dabar šioje minutoje už 3.500
mylių Italijos kareiviai lemia
keliems metams gyvenimą kie
kvieno Suv. Valstijų vyro,

• turėjo pasi moters ir‘Vaiko, saikuoja, kiek

filiu vJl-

Londonas, lapkr. 8.
Rusiš- duoti. Tai pakliuvo nelaisvėn reikės pasišventimo, skaitliuorio revoliucijinio komiteto iki
kuose
rateliuose
Londone
išrei generolas su 17.000 kareivių. ja kįękui reikės padėti savo
kareivių ir darbininkų delega
kšta mintis, jog Kerenskį, Dabar pagal Berlino praneši galvas.
tai sutvers valdžią.
Šitą paskelbiant armijai fron kurs išanksto žinojo apie Le mų nuo Isonzo mūšių teutonai
Dabartiniai mūšiai
savo
te, revoliucijinis komitetas at nino pasikėsinimą užgrobti paėmė nelaisvėn 250.000 italų. svarba gali prilygti tik dviem
sišaukia į revoliucijinius ka valdžią, iškėlė savo valdžią į Toliau skelbiama būk teuto mūšiam šios karės — Marnos ir
reivius atvdžiai tėmyti elgimą Maskvą ir ten bandys vienyti nams teko 2.300 italų armotų. Verduno.
Francijoj ir Belgijoj tik ar
si kareivių jų komandoje. Ofi- žmoniškesnius gaivalus prieš
Trys keliai.
cieriai, kurie neprisijungia bolševikus ir kvies prisidėti tilerijos mūšiai teina ir smul
Šitasai mušis galės nueiti
prie įvykusios revoliucijos be kazokus ir kitas armijos dalis, kūs susirėmimai kažkur ištin vienu iš trijų kelių. Bet vi
atidėliojimo ir viešai turi būti kurios nepasekė raudonuosius. ka. .
suose atsitikimuose pasekmės
Anglai prieš turkus laimėjo bus didžios.
suareštuojami, kaipo nepriete
Palestinoj ir palei Tigriso upę.
liai.
Pirmas — Cadomos armija
SUBMARINŲ
PAVOJUS
Petrogrado darbininkų ir ka
gali būti sutriuškinta, Italija
PRASLINKO.
KUR APSISTOS.
reivių taryba rokuoja, jog šis
užplūsta ir suskaldyta.
Kur besitraukiančioji Itali
bus naujo autoriteto progra
Manchester, Anglija, — An
Antras — Cadornos armija
mas:
glijos iždo kanclierius Bonar jos armija apsistos ir susirems kuri kaip pranešama tvarkoj
Pirmas — Tuojau pasiūlyti Law karės tikslams apkalbėti su teutonais, tai dar nežinia. pasitraukia nukirtose pozici
demokrttinę taiką.
susirinkime apreiškė, jog An Kol kas spėjama, jog Cadorna jose gali sulaikyti Mackenseno
Antras — Tuoj padalyti ū- glija gali žiūrėti f ateitį ne bandys laikytis palei Piavos u- veržimąsi. Tose pozicijose pa
kininkams dvarų žemes.
vien su vilčaa, bet ir su pilnu pę. Toji upė randasi už 25 my silaikytų iki francūzai ir ang
Trečias — Pavesti pilną au pasitikėjimu. Pasakė, jog Fran lių. nuo Tagliamento nuo ku lai priskubtų su didelėmis artoritetą kareivių ir darbininkų cijoj kareivių turi 3.000.000 su rios dabar Cadorna pabėgo. Jei motomis, amunicija ir jei bus
delegatams.
viršum; pridūrė jog “galin Cadorna trauksis toliau nuO reikalas su armijomis iš vaka
Ketvirtas — Teisingas su gesnės armijos nuiekuomet ne Piavos, tai reikės palikti teu rinio fronto.
tonams stebuklingiausią pašau"
šaukimas Steigiamojo Seimo. buvo.”
Trečias
Mackensen įsibčĮėję miestą Veneciją.
Tautiškoji revoliucijinė armi
gėjęs, gali pertoli nubėgti, pa
Nuo spalio m. 1916 metų An
Venecijos miestas guli jurej, likęs užpakalyje reikmenas,
ja fronte neturi leisti iš fron
glija patrigubino orlaivių iš- nelabai toli nuo kranto. Jure
to neištikimas armijos dalis į
kaip kad padarė von Kluck be
dirbimą.
eina tiltas, o tuo tiltu eina ge siverždamas Paryžiaus link ir
Petrogradą. Iš pradžiosi*eikia
“Kaslink submarinų,” sa ležinkelis į Veneciją. Veneci Cadoma gali turėti progą už•atkalbinėti, bet jei tas negelb
sti, tai prieš tokias armijos da kė kanclierius, “aš galiu pa joj vietoj gatvių yra kanalai,
lis reikia veikti spėka be jo sakyti su įsitikinimu, kad jie kuriais plaukinėja valtys ir iš
pažinėja žmones. Venecijoj ymūsų nepaklupdys.”
kio pasigailėjimo.
Apie Italijos reikalus pasa ra didžios grožybės bažnyčių,
Patsai įsakymas tuoj turi
palocių ir dailės veikalų.
būt perskaitytas visoms armi kė:
NAMŲ,
Dabar sumišime italai nespė
jos dalims.Sulaikymas šito įsa
“Su didžiausiu nerimasčių
kymo nuo kareivių ir viršinin mes tėmijame į tai, kas Itali tų tas nesvietiškas brangeny
•
bes išgabenti, jei italų armijos
kų bus lygus didžiam prasižen joj dedasi, bet turim viltį.”
Daugelis
savininkų
karės lai
neatsilaikys
prie
iPavos
upės.
gimui prieš revoliuciją ir kal
Jis tikįs, jog Italijos armi
Didžiausia italų bėda yra tai ku priversinai parduoda visai
tininkai bus bausti visu smar
ja išgalės išlaikyti vokiečių
kumu revoliucijinio įstatymo. spaudimą iki Francijos ir An stoka armotų ir amunicijos. Tai pigiai ir mes patys nuo savęs
ta pati bėda, kokią rusai tu patariam persitikrinti pas:
Kareiviai! Už taiką, už duo
glijos pagelba ateis.
rėjo traukiantis iš Galicijos.
na, už žemę ir už žmonių val •Gi.-*—
Kareivių italai turi užtektinai.
džią!
GAL KILS NAMINĖ KARĖ.
Turi fronte apie 3.000,000.
(Pasirašo)
Washingtono valdžia gan
STAMBIOS AUKOS.
Bet didžiuma jų dėl ginklų sto t
Karinis revoliucijos
nusiminus dėl nuvertimo Pet
A. Ivaszkevicz
Philadelphia, Pa. — lapkr. kos neturi ką daryti.
*
Komitetas.
rograde Kerenskio valdžios.
8. • Kolumbo Vyčiai pasiryžo
eJi talkininkai nesuspės at
315 BROADAVAY,Bet yra viltis, kad kraštutinie
ji socijalistai,kurie apvaldė so NUSKANDINO AMERIKOS surinkti dar $5.000.000 įsteigi vykti su tinkama pagelba tuo
SO. BOSTON, MASS.
mu? pasilinksminimo vietų ka jau, tai Italijos pramoniniai
LAIVĄ.
stinę, neišblėtos savo kontro
Taip centrai ir derling:aūsios žemės ir jis tamstoms aprodys pigių
lės ant armijos ir apskritai ajit . Lapkričio 2 d. tapo sutorpėT reiviškuose lageriuose.
Ii
X
A
1 * - *
TA
kitu valstybės daliu. Vienok I duotas Amerikos garlaivis Ro- paskelbė Vyriausysis Vytis Ja tuoj paklius vokiečiams. Ten farmų, visokių biznių dykai.
me A. Flahertv.
Kolumbo ! randari Milan, Verona, Padua, Nąndokitės gera proga, nes po
gali k»lti didis kraujo pratieji- chester. 4 žmonės prigėrė,
mas ir šalis dar labiau gali su- j........ ................................................... Vyčiai tam reikalui jau yra su- Cremona. Mautova, Vieenza ir karės bus du-syk brangiau,
sidemoralizuoti iki iškils vai- NUSKYRĖ MALDOS DIENA. i rinkę $3.000.000. Flaherty sa Brescia. O vokiečiai supranta, i negu dabar r jeigu patiks nadž;a virš to sujudimo užtektiAnglijos karalius nuskyrė kė, jog $5.000.000 bus surinkta jog užkariavę tas italų provin-lmas arba farma pirkti tai A.
pa- i Ivaczkevicz padarys vigus raš
nai stipri, kad paimti šalies sausio 6 d., kaipo “ypatingą ateinančią nedėlią katalikų ba- cijas ir paėmę tuos miestus
••
“
”
.
verstų
Italiją
į
antrą
Rusiją,
(tus teisingai ir atsakančiai.
kontrolę.
'dieną maldos ir padėkonės.” žnyčiose.
)

Dabar yra daug

PIGIŲ

drožti tokį smūgį, kaip kad"
teutonai gavo prie Marnos.
Ūž savaitės ar dviejų mes
jau matysime, kuriuo iš tų tri
jų kelių dalykai nueis. Todėl
pažiūrėkime, kas kiekviename
atsitikime gali sekti ir kaip tas
į Ameriką gali atsiliepti.
Pažvelgkime, kaip būtų
blogiausiame atsitikime.
Jei
Cadorna bus Mackenseno su
triuškintas, jei vokiečiai už
plūs Italiją ir suparalizuos jos
galę, kaipo kariaujančios tautos, tai tuomet kiekvienas amerikonas turi apsišarvoti il
gai karei, kurioj Suvienytos
Valstijos pakloti šimtus tūkstančių gyvybių ir išeikvoti bi
lijonus dolerių iki Vokietija
bus sutriuškinta.
Jei Italija bus sutriuškinta,
tai Austrijos submarinai, vei
kiantieji Dalmatijos pakrantė
se, bet valdomieji Italijos laivyn oi vii galėtų pradėt? savo
veikimą Viduržeminėj jurėj.
Susinėsimo linija su armija Sa
lonikuose būtų sunkiai palai
koma.

TURKAI IR BULGARAI
TALKININKAUJA.

Teutonai yra sutraukę šiaurinėn Italijon 1.000.000 su vir
šų kareivių. Tarpe jų yra ne
vien austrų, vengrų, vokiečių,
bet yra ir turkų ir bulgarų.
Kaip pirmiau kariaujant
prieš Rusiją, Serbiją ir Rumu
niją daug reiškė vien vokiečių
vardas, tai dabar italų fronte
vien vokiečių buvimas pripil
dė baime italus ir jie bėga. Iki'
šiol italai laikėsi prieš austrus
•
ir varėsi pirmyn, bet išgirdę apie vokiečiij atkakimą, neteko
galvų. Taip sako Hamilton
’
Fyfe London Daily Mail laik
raščio korespondentas, kurs
;
buvo Įvairiuose frontuose.

SPROGIMAS DIRBTUVĖJ.
New Kensington, Pa, Pa. La
pkričio 5. — Ištiko nelaime U;---S.
Aluminum parako dirbtu
i
vėj. Žuvo penki žmonės, ne
suranda dviejų, vienas mirtinai sužeistas, o 47 darbininkai
apdegė. Dirbtuvė sudegė.
j

Kad tą liniją užlaikyti ir
apsaugoti laivus, vežančius ja
Generalįs superintendentas
vus ir bovelną iš Egipto ir iš R. A. Hunt pasakė: “Galima
rytų, Anglija turėtų padidin daleisti, jog šio gaisro kalti
ti savo skaičių patrulinių lai; ninkai yra vokiečių šnipai.”
vų Viduržeminėj jurėj.
Tuo
Toje dirbtuvėje dirbo 3.500
mi būtų susilpnintas patrulia
darbininkų. Sako, jog dirbo
vimas Atlantike ir pasididintų
tam tikrą ugnį, kurią galima
čia pavojus kelionėms.
purkšti į priešininkus.
Tas
-Jei Italija bus sutrinta, tai
buvo užsakyta talkininkų val
Vokietija galės daug savo ka- !
džių. Tokiuo būdu vandeniu
riuomenės nuskirti Rusijos ir
nebuvo galima gesinti to gais
Rumunijos frontan.
Pasiva
ro. Buvo į ugnį verčiama
rytų iki v'etų, kur jai būtų
smiltys.
saugiausia, o vakaruose padi
dinus savo armiją galėtų atsi
laikyti prieš anglus, francūzus I
KURKIU BUS UŽTEKTINAI
ir amerikonus.
Maisto administracija skel
Jeigi Cadorna išgalės sulai
bia,
jog šiemet Padėkonės Die
kyti vokiečius Udine arba ki
nai
kurkiu
bus daug ir bus par
tose linijose iki talkininkai ateis pagelbon, tai austro-vo- duodamos yž'prieinamas kai
kiečiams galės būti užduotas nas.
A
toks smūgis, kaip prie Verdu
no.
z
AMERIKOS ATSTOVAI
Galop, jei kokiuo nors būdu
galima bus pastumti vokiečius
Washington, lapkr. 7. — Se
atgal taip, kaip nuo Marnos kretorius Lansing paskelbė,
ir uždrožti smūgį Mackensenui, jog Amerikos delegatai į talki
tai tas nnotikis neišpasakytą ninkų konferenciją laimingai
įspūdį padarytų Vokietijoj.
perplaukė per Atlantiką. Toji

PROHIBICIJONISTAI LAI
MĖJO.

kofereųcija bus lapkričio 15 <L
Paryžiuje.

Amerikos komisija susideda
iš
pulk. E. M. House, admirolo
Atėjo pilnesnis balsų suskaitvmas iš New Mexico vals- Bensono, gen. Bliss, Crosby,
tiios.
Pasirodo, iog prohibi- V. McCormicko, Codby, Dr.
Taylor ir Thomas Page.
cijonistai pilnai laimėjo.

Lithuanian Agency,

!
!
!
!
!
!
1

JAMES M. KEYS, advokatas
350 RROADKAY,

ROUTH BOSTON, MASS..

Atsifinnkite prie manės sn visokiais teismiSkais reikalais. Duo
du pilnas informacijas kns-link Suvienyti) Vaistiji, Įstatymu.
Per kellnlikn metu
prityręs ir turfJes visokiu reikalu su
LIETUVIAIS, SUSAIS Ir LENKAIS teismuose Masaachusetts val
stijoje. A# esu tokiame stovyje, kad galite manimi pilnai nfcdtlkftL Visokius teismiškns reikalus atliekn Šioje valstijoje.
Turiu gerų prityrusių vertėjų arba perkalbftojų lietuvtų. rusų,
lenkų Ir latvių. Jeigu Jus norite tnrSti geras pasekmes ir iSlatmAtt
prova. tai paveskite man. Te1ef<,nuokite, parašykite arba pasaukite,
iro BROADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.

JAMES M. KEYS,
rel. So. Bo* ton 113 or So. Bo»ton M0.
Jeigu vienas užimtas Sauk kita.

.
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Nuo širdies pageidautume,
kad visas Amerikos lietuvią
prakilnusis jaunimas “Vyčio”
keliamus obalsius suprastą, į
juos įsigilintą ir tiesumi keliu
žengtą pirmyn prie krikščio
niškos pažangos.
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NAUJAS VEIKALAS.
Upton Sindair, lietuviams
žinomas autorius Raisto —
The Jungle, parašė ir išleizdino naują panašą į The Jungle
veikalą KING COAL. Veika
las turi 396 puslapius. Girdė
jome, jog vienas moksleivių
ketina versti lietuvią kalbon.
Reikia paskelbti laikraščiuose,
jei kas tikrai imsis to darbo,
kad neatsirastą dvieją verti
mą.
.
.

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

NESMAGUMAS LIE
TUVIAMS.

**D A R B I N IM K A S991
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.

Angliškieji laikraščiai dabar
rašinėja apie tūlą Valiekounosą, kurs buvo Brooklyne pa
gautas benešant bombą ant lai
vo, kurs turėjo gabenti karei
vius Francijon. Tie laikraščiai
vis pamini, jog tai yra lietu
vis. Dėl tokio prasižengėlio
lietuvią vardas puola Ameri
kos visuomenės akyse.
Pagal įstatymus jam gręsia
būti nubaustu ant $20.000
arba ant 20 metą kalėjimam
New York Times rašo, būk už
tok įprasižengimą turi būti
mirties bausmė.

LĖKĖ, KAIP SAKALAS...
Niekuomet Amerike socijalistai nebuvo taip įsialasavę,
kaip šiemet prieš teisėją rinkimus Chicagoj ir majoro rinki
mus New Yorke. Išanksto paskelbė, jog Chicago ir New
Yorkas jiems klius. Bet lėkė,
kaip sakalas, nutūpė, kaip vabalas.
Teisybė, socijalistams laikas
ir aplinkybės buvo taip prie
lankios, kaip niekuomet. Juk
dabar tūkstančiai balsavo už
socijalistą kandidatus ne dėlto, kad balsuotojai virto socijalitsais, bet dėlto, kad išreikšti prielankumą kaizeriui ir
protestą Washingtono valdžiai,
Socijalistą kandidatai apščiai
gavo balsą žydą, vokiečią, airią. Kodėl vokiečiai balsavo
už priešingą šiai šaliai gaivaIą yra visiems aišku. Žydai
balsavo už juos dėlto, kad nepatenkinti priverstinu kareiviavimo įvedimu; airiai-gildeito, kad nepatenkinti Anglija
ir balsavo už kandidatus tos
- partijos, kuri statosi prieš
Suv. Valstiją žygius.
Nors tokios puikios buvo so
cijalistams aplinkybės ir lai
kas, vienok, socijalistai nieko
nepešė. Nieko negelbėjo ne Chi
cagos kaikurią “tautišką” drjų, LSA. kuopą rezoliucijos,
rėmusios socijalistą kandidatą.
Tas parodo, jog socijalistai
šioje šalyje nieko negeliuoja.
Amerikonai nei ištolo ją ne
prisileidžia, o ją būrelis susi
deda iš įvairią “foreneirią.”
h
------ --------<

aiškės ir tuomet pamatysime
tikrą teisybę, kas būtinai rei
,
kalinga sužinoti, nes atsiranda
,
lietuvią tarpe žmonią, kurie
J
tik neaiškaus pranešimo veda
mi,
drįsta jau juodinti ir šmei
’
žti ikišiol visą gerbiamą ypa:ą. Taip daro mūsą liberalai
iš “Lietuvos” ir “Vienybės
:
lietuvninkų” abazo. Socijaistai šiuo kartu pasirodė tak1tingesni. Jie net paabejoja apie kunigo Vlskonto kaltę.
Parsidavėlią ir Lietuvos prie
išą mes nemanome dengti nei KAIP BŪTŲ GALIMA LEN
ją toleruoti, bet kunigo Vis- GVIAUSIU BŪDU, NORS PA
conto incidente mes matome VYZDŽIUI ĮVYKINTI ANT
<daug neaiškumą, kurie mus ŽEMĖS SOCIJALIZMĄ, IR
verčia labai abejoti jį prasižen AR BŪTŲ IŠ TO ŽMONIJAI
jgusiu esant. Praeities darbai BENT KOKIA NAUDA?
rodo, kad jis buvo vienu iš ge*.^ Apie socijalizmą rašo, kalba
riausią veikėją Lietuvos dir ir ginčijasi visi mūsų laikraš
voje. Gal tą paliudys ir atei- čiai tarsi apie, dievai žino, ko
i is.
Todėl labai nekantriai kį svarbų dalyką. Bet, kad jį
] aukiame tikrą ir visą dalyką
praktikoje prie savęs kas pri
inušviečiančią faktą. Apkalti
taikintų, vargiai surastume to
inimus ar pateisimus, vyrai,
kių ir lietuvią socijalistą vadą
: “aktais paremkite.
tarpe, o, rodosi, kad čia yra
Gi ponams liberalams patar daiktas prasčią prasčiausias.
jsime per griovį neperšokus, ne
Juk prie įvykdinimo socija<sakyti: op! nes dar gali spran lizmo tvarkos reikia tik: išsi
<dą nusisukti.
žadėti savo turto, savo valios

Bet praktikoje išeitų visiš- nariais būti, kuomet įvyks pakai kas kitas.
godonė tikinčiąją ir viso to,
Pabandykite tiktai vienam kas tikintiems brangu ir kas ją
mėnesiui suleisti į vieną vietą godojama. ižnoma, mes nepa
Amerikos socijalistą vadus ir tariame prieš tokius katalikus
ją laikraščių redaktorius ponus jokią represiją daryti.
Vidikus, Grigaičius, Pruseikas, Michelsonus ir Kapsukus.
O pamatytume koks tenai bū
tą ramumas, kokia laimė ir su
siklausymas užviešpatautą ?!
Jau atspindį to; susiklausymo
ir sutikimo mes aiškiai mato
me ii- dabar ją raštuose, ku
riuose vieni kitiems kompli
mentas, kaip iš rankovės berte
beria.
Šeimynišką sugyvenimą so
cijalistai pripažįsta kaipo užganėdinimą kūno geidulią, o
šeimynišką priedermių neuž
kenčia ir įvairiais būdais ban
do nuo ją nusikratyti.
Kodel-gi socijalistai prakti
koje nenori sekti savo skelbia
mojo mokslo?
Dėlto, kad jie yra egoistais,
saumylia:s. Jie skelbia moks
lą, • kad reikia pasaulyje lygy
bės, bet tik tam, kad nuo ki
tą atėmus turtus, o sau prisi
savinus.

Jie skelbia, kad reikia iš
griauti visokią valdžią iš pa
matą, bet tik tam, kad tos val
džios vietoje pastačius socija
listus.

Mintijantis.
Chicago, UI.

PAAIŠKINIMAS — 1) Visi
socijalistai, visur nekenčia vi
so to, kas ne ją. Todėl jie
dergia Saldžia dėlto, kad ne jie
valdiškose vietose, smerkia vi
sas organizacijas ir įstaigas,
kur ne jie vadovauja, niekina
tikybą ir tikinčiuosius dėlto,
kad jie jos neišpažįsta.
Soci
jalistai yra tokie fanatikai,
kokią pasaulis dar nebuvo ma
tęs. 2) Negalima sakyti, kad
vien čia augęs jaunimas mėgs
ta judmuosius paveikslus. Juk
yra apysenią lietuvią, kurie
mėgsta tas įstaigas. Tas pri
guli nuo žmogaus skonies. Vie
ni geri žmonės labai juos mėg
sta, kiti ir-gi geri visai nemė
gsta

*

Jie skelbia, kad reikia atim
ti fabrikes ir darbo įrankius iš
dabartinių savininkų, bet tik
tai tam, kad tuos dalykus ir įrankius pavesti socijalistams.
Trumpiau sakant, jie nori iš
kitų viską atimti, kad pasiglemžus viską sau. Bet ki
tiems nemano duoti nieko.
Tai jums ir teisybė ir doru
mas viso socijalistiško surėdy
mo. Ir tie, kurie, trokšta so
cijalistiško surėdymo ir dėl jo
darbuojasi, tai taip daro kaip
anie senovės rusai, kurie užcviesdami sau valdovus, pasa
te : pridite vladiet i upravliat
narni”(ateikite valdyti ir tvar
dyti mūsų) o paskui, kaip ca
rai pradėjo valdyti, tai net
verkdami čiaudėt tas pats bū
rų ir socijalizmui įvykus.

F. V.

savo teisią, savo tikėjimiškų
pareigą, valdžios, šeimynos
ir jau būsi tikrai gera medžia
ga soeijalizmo surėdymui.
Netoli nuslinko tie laikai, 1 Visi soeijalizmo skleidėjai
kuomet mes labai, abejotinai į nuolatos apie tai aiškina, šau
savo jaunimą žiūrėjome ir, kia, rašo, agituoja ir, rodosi,
nors iš jo tautai tikėjomės di
kad jie į tai net tiki — bent
delės paramos, bet vis daugiau kaikurie, vienok tai nėra tie
ateityje, kaip dabar. Mažai
sa, nes jeigu jie į tą tikėtą, tai
KLAUSIMAS — Meldžiu
susiorganizavęs buvo mūsą
taip ir elgtųsi, kaip skelbia. Vi trumpai paaiškint, ką LDS.
jaunimas, truko jam dvasinių są pirmiausia duotą iš savęs
pajėgų, o užvis labiausia sto pavyzdį, vykindami pasauly kuopa turi daryt su tokiais na
riais, kurie prigulėdami prie
ta buvo gero veikimui kelro je socijalistiškąjį surėdymą.
PRIE KUNIGO VISKONTO
SLA. ima viešą dalyvavimą
džio. Graibstytasi, dangstvtaBet kad kas nemanytą kar vakaruose ir prakalbose SLA
APKALTINIMO.
si įvairiomis priemonėmis, o tais, kad čia kalbama taip sau
kuopos surengtose, kur keli
Amerikos lietuvią laikraštis prie tikro tikslo vis neprisiar
ant vėjo — tai prirodysiu ir nepraustburniai vis neišken
“Lietuva” kiek laiko atgal tinta.
faktus:
čia neužkabinę mūsą tikėjimo?
patalpino Šveicarijos lietuvią
Gal dėlto
mūsų Vyčiuose
“Keleivis” socijalistą laik Tiesa tokie mūsą draugai
pranešimą apie kunigo Vis- kartais apsireikšdavo stambūs
raštis ir jo redaktoriai visi so
konto prasižengimą prieš lie silpnumai, siūbavimai ir nenu- cijalistai. Jie turi nuosavybės neina prieš L. D. S. Jie dar
tuvią tautą. Jis tame praneši sistovėjimas. Nebuvo kur jau keletos dešimčią tūkstančių buojasi kiek gali dėl LDS. Bet,
me buvo apšauktas parsidavė nai dvasiai atsiremti ir jinai į- dolerių vertės, reiškia — jie kada jie dalyvaudami viršminėtuose vakaruose ir prakal
liu ir dideliu Lietuvos priešu. vairių gyvenimo sūkurių blaš yra kapitalistai.
bose nieko nesako tiems, ku
Bet nieko tokio tame praneši koma, ieškojo sau prieplaukos
Bostone randasi keliolika so rie užgauna mūsą tikėjimą, ir
me nebuvo paskelbta, kas duo visur, kur tik proga kokia pa cijalistą šeimynų, kurios nie
neatsisako dalyvaut tokiuose
tą progą pripažinti kunigą Vis- sitaikydavo.
ko neturi, vos-vos pragyvena,
kontą kaltą esant.
Apie tai
Gi dabar su džiaugsmu ir pa i Tegul tos vargšą šeimynos vakaruose, žinodami kad tuom
“Darbininke” savo laiku ir sitenkinimu turime pabrėžti, nueina pas “Keleivio” bosus jie duoda papiktinimą geriems
buvome pastebėję. Sykiu iš kad mūsą katalikiškoji jaunuo ir pareikalauja, kad išsižadė katalikams, tai jie matomai
reiškėme pageidavimą, kad ap- menė atsirado ant tikro krik tą savo turtą ir pasidalintą nori tarnaut dviem ponam.
LDS. Narys.
kaltintojai ne vien tik teistą ščioniškos pažangos kelio ir jais su kitais Bostono socijalisLietuvai pasitarnavusį žmogų, savo dvasinėse pajėgose nepa tais, lygiai taip, kaip komun
PAAIŠKINIMAS — Mes ge
bet sykiu faktais savo tvirtini prastai sustiprėjo. Užtenka į izmo mokslas reikalauja, kaip rai žinome, jog SLA yra daug
mus paremtą. Ikišiol dar jo jaunimo gyvenimą, o ypač į ją soeijalizmo surėdyme turėtą kataliką ir matome, jog toje
kią pamatuotą apkaltinimą iš dvasios židinį “Vyti” pažvel būti.
organizacijoje laisvamaniška
pusės kaltintoją nematome, gti, kad suprasti kiek prakil
Ir ką jūs manote, ar tie varg dvasia viešpatauja ir apskri
kas mus verčia manyti, kad numo, energijos, spėką ir sa šai ką gautą?
tai katalikai joj prigulėdami
paskelbtasis pranešimas nėra vo reikalą supratimo tik trum
Jie gautą greičiau špygą į turi daug nukęsti. Vis-gi ne
visai teisingas. Tą mūsą ma pu laiku mūsų jaunuomenėje panosę, o ne savo draugą kapi patariame SLA nariams kata
nymą patvirtino net Šveicari atsirado. Tai jau nebe vaka talistą turtus.
likams, mokėjusiems per kiek
joj gyvenantis, kun. A. Vili- rykščiai žaliukai, kurie bailiai
Čia “Keleivį” tik kaipo pa laiko, mesti tą organizaciją ir
mavičius, kurs “Draugui” aplinkui dairėsi, bet tvirta pa vyzdį privedžiau, bet ne jis“ dėtis prie katalikiškojo susi
tarp kitko rašo ir apie kunigo jėga ir pajėga naudinga mūsų vienas toksai; yra ir daugiau vienijimo. Mes labai pataria
Viskonto incidentą. Jis sako: tautai. Tai Lietuvos ateitis. tokią; jie visi vienodus.
me visiems SLA nariams kata
“Uetnvos” No. 82 Ir 35 bnvo pa
Duok Dieve, kad ta pajėga
likams tartis ir visur prie kiek
Imkime antrą pavyzdį:
dėti atralpanlai prieš kun. A. Vis dar labiau stiprėtų ir augtų
Soeijalizmo komunizmas rei vienos progos protestuoti prieš
konty. ZntoHmo* yra neteMnyaa, Lietuvai ant naudos.
kalauja, kad viskas būtą visu laisvamanišką organo ir kuopą
VOJbontM nekoltoa. Nesusipratimai
Dar turime pastebėti, kad bendra nuosavybė, kad visi pakraipą, prieš dergimą dva-

MŪSŲ JAUNIMAS AUGA
IR BRĘSTA

šnipelis •

tt

KLAUSIMAS — 1) Delko
socialistai neapkenčia valdžią
ir katalikišką visuomenę? 2),
Delko čia augęs jaunimas taip
mėgsta judomuosius paveiks
lus, ar tai nuo tėvą paeina, ar
iš kitokios priežasties ?

KLAUIMAS — 1) Ar vien
socijalistai sukėlė Rusijoj re
voliuciją 1905 m. ir atgavo
spaudą ar visi žmonės. 2) Ar
šitą revoliuciją sukėlė ir carą
nuvertė vien socijalistai ar vi
si žmonės. 3) Kaip dedama pi
nigai į Lietuvos Žemės Banką ?
Ar vėliaus galima bus atsiim
ti?

Detroitietis.
PAAIŠKINIMAS — Už lie
tuvią spaudos atgavimą socija
listai visai nekovojo ir nesirū
pino ją atgauti. Ir taip elgtis
jiems buvo išrokavimas.
Juk
jie žinojo, kad spaudą turint
lietuviai nebūtą gabenę iš už
sienio raštą. Tuomet iš užsie
nio socijalistą spaudai būtą
buvę sunku įsigauti. Gi kuo
met spaudos nebuvo, tai iš už
sienio veik be skirtumo viso
kie raštai buvo gabenami. O
1905 metais socijalistai pasižy
mėjo monopolių daužymu, arklią vogiiffu, esprorijacijomis,
o ne tikra kova už žmonią tei
ses. 2) Šias Rusijoj perversmes ir carą nuvertė nuo sosto
Dūma ir karvedžiai, o po to
laisvei užviešpatavus, socija
listai ėmė kelti revoliuciją,
pakrikdė iš mokytą vyrų susi
dėjusią valdžią, pakrikdė ar
miją ir abelnai visą Rusijos
gyvenimą. Kuomet caras at
siuntė Durnai paliepimą skirs
tytis, tai dumininkai nutarė
pasipriešinti tam paliepimui
nutarė versti carą nuo sosto.
Kovo 15 d. š. m. gen. Russki
ir kiti generolai pakišę carui
atsisakymo nuo sosto doku
mentą ir privertė jį pasirašyti.
3) Lietuvos Žemės Banko rei
kaluose visą paaiškinimą gali
ma gauti kreipiantis adresu:
Rev. J. Žilinskas, 50 Sixth St.,
So. Boston, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
Gerai nusisekė.

Spalio 27 d. L. Vyčią 44 kp.
buvo surengus “Package Party and Bali.” Pasekmės iš
pardavimo ryšelių ir visos pra
mogos buvo geros. Ryšelius
pardoudant buvo daug juoką
ir baiką.
Šitoji kuopa rengia teatrą
ir scenoj statys grąžą veikalą.
Apskritai Ši kuopa yra veik
li, gerai gyvuoja. Turi gim
nastikos skyrių.

Jaunimo darželis.
KAD BUČIAU PAUKŠTELIS...
(Kareivio Jurgučio mintis.)
Kad būčiau paukštelis, laisvai aš lakiočiau,
Malonią dainelę linksmai sau dainuočiau;
Galėčiau parlėkti į savo šalelę,
Nors kiek nuraminti suspaustą širdelę!..

Tenai-gi parlėkęs tėvelio sodelyj —
Raminčiau širdelę tarp medžią šakelių:
Aušrelė kai auštą, diena brėkšt pradėtą,
Jau mano dainelė sodelyj skambėtą.
Dabar-gi reik vargti tarpe svetimąją,
Ir nėr man paguodos, nėra čia savąją.
Vai kur-gi tu esi, manoji gimtinė?..
Be tavęs net plyšta iš skausmo krūtinė!

K J. J.

IŠMINTIES IR PROTO
PERLAI.
Teismas.
Pasaulio žmonėms, svarbus
ir didis žodis yra “Teismas.”
Teismas turėtą būti teisus-teisėtas.
Teisėjais žmonią turi būti
tyros sąžinės ir Dievo įsaky
mus pildanti žmonės.
Jei žmonią teismai būtą
Dievo teismais, tai daug šio
pasaulio pripažintą aniolais ei
tą į pragarą, o daug pasmerk
tą įeitą į dangą.
Nori būti teisingas, teisk
save iš ryto, o artimą po pietą.
Teisiant žmones — galva
turi būti apkaltintoju, širdisgi apginėju, o sąžinė teisėju.
Teisėjas pasmerkdamas ne
kaltą, pasmerkia pats savę, o
paliuosuodamas kaltą,
pats
bausmės vertas.
Jei esi be nuodėmės, mes
Bet ar
ki© akmeniu į kitą.
daug mūsą yra, kurie neturi
me nuodėmią?... Kaip gaila,
mes patys savę pirmiaus ne
nuteisiame. ,
Blogiausia mano apie kitus
tie, kurie patys savyje nieko
gero neturi.
Visokius neteisingus teis
mus, geriausia pergali “Kan
trybė.”
Kiekvieną teisėją dar teis
Augščiausis savo paskirtoje
dienoje...
Tuomet “Teisybė” į viršij
iškils, o “Kantrybė” bus išaugštinta.
Augščiausis Tei
sėjas visus teisingai nuteis.
Vargas tam, kuris to nepermato.

J. V. Šešupe.
NAŠLAITIS.
Būdam’s pas tėvelį,
Per dienas žaidžiau,
Nieko aš nedirbau,
Vargo nemačiau.
Bet praėj’ linksmybės,
Kaip viena diena,
Numirė tėvelis
Ir geroj’ mama.
Greitai prisiėjo
Vargo man patirt,
Duonos kad kąsnelį
Reikia užsidirbt.
Ašaros man biro
Kas diena, kas nakt’;
Ak, sunku, broliukai,
Tėvelią netekt.
Atsimenu aiškiai,
Kaip tai nesenai,
Tėvą neguodojau,
Bet kąrgi pelniau?...
Dabar, kada mane
Prispaudė vargai,
Kaip aš juos mylėčiau
Labai, oi labai!
Bet nebėr jau jąją,
Gal jiems ir gerai,
O man ištikrąją
Vieni tik vargau..

P. M.

ARTOJAS IR ARKLYS.
Užėjo nelaimią karė. Žmo
nės bėgo uuo neprietelių Atėjo artojas pievon ir sako į
arklį:
— Eikie greičiau paskui
mane, nes kitaip paims tave
neprieteliai.
Arklys-gi klausia:
— O ką jie man darys? —
Artojas sako:
— Lieps tau dirbti, muš,
kankins.

— Juk ir tu mane muši, —
tarė arklys. — Nors aš tau iš
tikimai tarnauju; o dirbti juk
man vistiek, ar pas tave, ar
pas juos, tai nėra ko man ta
vo tų neprietelių ir bijoti. No
ri būti mano prieteliu, kada
tave bėda ištinka.
Turėjai
progą su manimi ir pirmiau
gražiau apsieiti.
O nuo gero
prieteliaus ir aš pats ne bučiau
norėjęs pasilikti, bet dabar
man vistiek.
Nemanau, kad
man blogiau bus.

J. V. K... s.

PIRMAS SNIEGAS.
Mama, veizėk per langelį;
Vakar ne veltui katelė
Valėsi ūsus.
Purvo nėr, apklojo kiemą
Sniegas, reiškia: vėjas žiemą
Atpūtė pas mus..

Lauks lyg antklodė apklotas;
Visas baltas ir vienuodas;
PažiVrėk, ana:

Kaip giria išrodo dailiai,
Kad joje saulutė meiliai
Žaidžia su šalna!
Jau pirkia man nusibodo, —
Leista bus dabar į sodą
Man linksmai skrajot.
Taip, mamyte? Juk nebausi?
Bet tikrai tu šitaip tarsi:
— “Eik pasibėgiot!”

Jonas Daugšas.
PAMĄSTYK...
Prakalbėlė.
Už vis mums reikalingiau
siu daiktu yra, Tėvynės dir
voj dirbant,
vienybė.
Be
vienybės mes nieko gero nega
lime nuveikti nei sau, nei Tė
vynės labui.
Bet vienybės
nebent kokios! Neužtenka tik
žodį ištarti: “Laikykimės vie
nybės,” bet reikia tautos la
bui su noru ir pasišventimu,
dirbti. Tuomet darbas bus di
delės vertės ir atneš didelę
naudą Lietuvai. Savo artimui,
broliai lietuviai, visAdos dary
kime taip, kad kaip norėtume,
Tuomet mes iš vienas kito bū
sime užganėdinti, ir tarp mū
są bus vienybė, ir toji vienybė
atneš gausius vaisius mums ir
mūsą Tautai, ir brangiai mū
są Tėvynei Lietuvai!
Anelė.

Kas greičiausias.
— Kas ant svieto yra grei
JONAS: — Žyde, kodėl tu
čiausias?
nevalgai kaulienoe?
— Žmogaus mintis, nes -j
ŽYDAS: — Ui, matai, kad
vieną minutę mintimi gali api
kiaulė su šeriais.
bėgti visą pasaulį.
tarp kun. A. Viskonto, D. D. (Teo- pastarųjų laiką “Vytis,”
tai bendrai naudotųsi visų darbo Į aiškijos, niekinimų popiežiaus,
JONAS: — Na, jug ir tu
I
Ką tik išėjo iš spaudo® Joa- su barzda?
lodjoa Daktaras), M vienos punše ir
nebe tas “Vytis,” kurs seniau vaisiais, kad visi viskuom ben- žeminimą tikinčiųjų ir tikybos,
p. J. Gabrio Ir 8 knnlgg H kitos pu
Kas saldžiausias.
silpnai savo pajėgas mėgino, drai rūpintųsi ir bendrai tvar- Smarkus katalikų sujudimas ;nnoB Tamašauskaitės (Lakštu
ŽYDAS: — Ui, tai mano
tės)
eilės.
Knygelį.
64
pusla

ošė veiklai bus išvilkti švieson. Apie
— Kas žmonėms yra sal
“ bet dabar jus yra dvasios mil- kytūsi, kad nebūtų vyresnio nuramintų toje organizacijoje
toks prigimimas.
tai bus plačiau išaiškinta.
. žinu ir energingai kitus paskui nei mažesnio, vienu žodžiu, nepraustaburnius. Katalikai pių, ant gražios popieros. Kai- [ JONAS: — Ir kiaulės toks džiausiu ?
* Kunigo A Vilimavičiauss savę kviečia pasekti.
Vkuoįų na tik 25c. (tik vienas kvotė- į prigimimas...
— Saldžiausiu yra miegas,
kad žmonijoje viešpatautą
ly- Į turi tolintis nuo SLA
ris).Agentams nuleidžiama di
~-anešimas, tiesa, dar nenu-■Į Skaitydamas “Vyčio” nume gybė.
ŽYDAS: — Oi Jonai, nėr nes nors tave apipiltą auksu
veikimo ten, kur apsireiškia
delis nuošimtia Galima gauti
ima mesto ant kun. Viskonto rius supranti aiškiai ko mūsą
Rodos, ko-gi čia geresnio ir [katalikybės nepagodonė, kata- i pas autorę: 720 N. Main. StrM ką daug kalbėt, juk žinai kad ir visokioms gerybėms ir sma
i d ; ’ ji nuimi $ bet duoda vilti, jaunimas pageidauja ir matai į benorėti — būtų rojus, ramybė [tikai turi parodyti, jog sralės
guriais, bet jei miego norėsi,
Į kiaulė mėšlą valgo.
Kewanee r:
kad nfvisas dalykas pa- jaunimo tikai*.
nieks tau nebus miela.
ant žemės.
tilt '■---r*
•- 'ĄalįSkal?

AKivita.

Nauja Knyga

' TOKS PRIGIMIMAS.

DARBININKAS.
se nesilanko, nors patįs labai
nori katalikus matyti savo va
karuose.
Mūsų cicilikai net
savo vardo užsigina ir gėdis,
kad tik daugiau katalikų nuvi
liojus savo tuščiuosna vakaruosna. Bentleyville gyvuoja
101 socijalistų kuopa suside
danti iš pirmininko, raštinin
ko ir vieno nario.
Toji “didelė” kuopa nesenai surengė
koncertą.
Pittsburgh’o “Ai
das” silpnai temokąs dainuoti
I džiugino Bentleyville’s lietu| vius. Mūsų gudrus cicilikai,
kad sutraukus daugiau publi
kos, arba kad jos nenubaidžius,
išbraukė iš dalinamų plakatų
savo vardą. Tai yra užtepė
plakatuose tuos žodžius: “ren
gia 101 socijalistų Sąjungos
kuopa.”
Gerai darote vyrai,
kad gėdijatės savo vardo, nes
tas jūsų vardas neša gėdą
jums patiemsjr mūsų tautai.
Bentleyvilles cicilikai labai ne
mėgsta pirdėti apie katalikus
ir katalikystę.
Netyčia pa
kliuvę katalikų prakalbosna
keli cicilikėliai klausėsi ra
miai tol, kol neišgirdo žodžio
“katalikas,” “katalikų visuo
menė, ” “ katalikų veikimas. ’ ’
Išgirdę tuos baisius jiems žo
džius galvotrūkčiais dūmė že
myn į savo žemišką rojų, kad
išmaukti stiklą - kitą rojaus
skystimėlio.
Čia jau beveik
susitvėrė Vyčių kuopa, galvo
jama apie Moterų Sąjungos
kuopa, tai ir viskas, ką ga
liu pranešti apie šį kampelį.

YOUNGSTOWN, OHIO

N0RW00D, MASS.
Lapkričio 5 d. pobažnytinėj
svetainėj 1 vai. po pietų L. Vy
čių 27 kp. laikė mėnesinį susi
rinkimą. Narių permažai su
sirinko, pirmiausia buvo svar
styta pereito mėnesio reikalai,
paskui buvo kalbama kas link
didesnio veikimo ir patrauki
mo daugiau naujų narių. Ta
po nutarta surengti prakalbos
ir koncertas. Prakalbų suren
gimui pasiliko komisijoj K
Stašaitienė, V. Šiureika ir J.
Kiableka, paskum išdavė ra
portą delegatas J. Kašėta kurs
buvo apskričio suvažiavime
Athol, Mass. Išaiškino visus
nutarimus ir naujus sumany
mus. Sekantis apskričio suva
žiavimas bus Norwood, Mass.

Rašt. P. K

TRIJŲ ATIDENGIMŲ MELODRAMA.

MONTREAL, CANADA
Paskutiniu laikotarpiu Gyv.
Ražanč. Dr. labai paįvairino
mums vienodas dienas lietuvių
salėje pastatydama vienu va
karu net dvi komediji. Tas va
karas taip malonų svečiuose
paliko įspūdį,kad kuomet Var
do Marijos mergaičių draugija
toje pat vietoje paskelbė nepoilgam būsiančius jų paruoštus
lošiųrus, Montrealio publika
taip užsiinteresavo, kad dvigu
bu skaitlium suplaukė pasi
žiūrėti, pasigėrėti naujienėlė
mis.
Na ir neapsiriko, nes lietu
vaitės taip paįvairino vakarą,
kad viskas mirgėte mirgėjo,
gražumu išpildime ir prakilnu
NEW HAVEN, CONN.
Lapkričio 4 d. Tautos Fon mu idėjos. Pastatė taip-gi dvi
do 58 sk. turėjo mėnesinį susi naujas koedijas.
Prie progos saujai patobulin
rinkimą, kur apkalbėjus ne
ta
M. Bužo orkestrą paskelbė
kurtuos dalykus nutarta su
rengti agitativiškas prakalbas savo pagerintas pajėgas. Rodos
22 d. š. m.
Taip-gi nutarta net salė išsigando, sudrebėjo.*
Apsilankęs J. Zaris nustebi
surengti teatrą 25 d. lapkričio
dėl nukentėjusių nuo karės ir no svečius parodydamas pra
tuo tikslu buvo ingaliota p-lė jovus gyvai išmiklintu gimnas
K. Jankevičiūtė kreiptis į vie tikoje kūnu. Padabino vakarą
tines dr-jas užkviečiant prisi užlaikydamas tvarkoje lošikus
ir publiką vikrus gaspadorius
dėti.
Reikia pažymėti, kad mū p. Besasparis.
sų kolonijoj randasi kilnios
dvasios ir jausmo žmonių.
WORCESTER, MASS.
Todėl visi, kurie dar nemo
LDS. 7 kuopa laikys mėnesi
kate mėnesinių duoklių geisti nį susirinkimą seredoj, lapkri
na, kad prisidėtumet prie Tau čio 14 d., 7 vai. vakare, šv. Ka
tos Fondo paskirint nors po zimiero parapijos svetainėje,
25c. į mėnesį kol karė baigsis. 20 Waverly St. Meldžiu visų
O tuomi prisidėsime prie pribūti, nes yra labai svarbių
gelbėjimo mūsų brolių ir sesu dalykų. Taip-gi prie progos
čių Lietuvoje.
atsiveskite ir naujų narių.
Sekr. J. J. Ma&ulaitis.
, A. Račkauskas, rašt.

“ŽVIRBLIS,”
_242 W. Broadway, ..

N.
nin:r

ATIDENGIMAS PIRMAS.

Rytas. Saulei tekant. Žinyčios kiemas. Aukuras dega.
I-ma SCENA.
Kiaušis, vėliau Liepūnas.
(Kiaušis vienas vaikščioja po sceną, renka malkas, kursto
aukurą. Paskui ateina Liepūnas. Ištiesęs augštyn abi ranki
lenkiasi prieš aukurą, lenkiasi truputį prieš Kiaušį. Tą pat
daro Kiaušis.)
LIEPŪNAS. Labą rytą, brangusai Klausi, kaip svei
kas?.. Ar jau senai čia atėjai?
KLAUSIS. Aušrinei tik švystelėjus gerbiamasai tėve.
(Lenkiasi.).
s
LIEPŪNAS. Giriu tave už rūpestingumą. Gerai, kad taip
anksti atsikėlei. Beje, ar radai viską tvarkoje? Ugnis auku
ro ar degė?..
KLAUSIS. Taip, tėve, (lenkiasi). Viską radau tvarkoje.
Ugnis ant aukuro degė gerai. Vaidelytės prižiūrėjo atsakauciai.
,
LIEPŪNAS. Labai puiku! Malonu pasidžiaugti iš pa
klusnių dievų tarnaičių. Beje, pamiršau tau pasakyti, kad
šiandien Palangos Seniūnas rengia kviečių pjūtį. Vakar už
kvietė talkon daug pjovėjų ir grėbėjų iš visos Palangos apie
linkės. Nepamiršo taip-gi ir Palangos miestelio. Vakare bus
didelė puota, pabaigtuvių vakarienė. Į puotą pakviesta vi
si Palangos ir apielinkių kaimynai. Seniūnas sumanė kaimy
nus pavaišinti už paklusnumą if ramų sugyvenimą.
ŽVIRBLIS” JAU
KLAUSIS. Šitaip?.. Visai nieko nežinojau...
SKRENDA.
LIEPŪNAS. Šį rytą pakviesta ir vaidelytės anksti ateiti
Pakliuvęs į baisaus vanago į žinyčią. Birutė jas prašė pasimelsti dievams, kad pjūtis
(spaudos) nagus “Žvirblis” būtų laiminga. Apeigose dalyvaus ir pati Birutė, jos draugė
taip pasipūtė, kad iš puikybės Rūtelė ir Birutės broliai.
paėmė ir pavėlavo biskutį.
KLAUSIS. Tėve, tai vis geri ženklai apsireiškia.
Bet dabar jau jo širdelė atsi
LIEPŪNAS. Labai geri. Birutė rengiasi į vaidelyčių luo
leido ir skrenda jis, kaip ta mą įstoti.
nelaboji kulipka, pas savo
KLAUSIS. Taip, taip... Dievotumo pilna ji mergaitė.
draugus ir prietelius juos nu Tikiu, kad ateis prie aukuro visi Seniūno vaikai. Jie papras
raminti.
tai visi sueina, kaip tik Birutė eina prie aukuro.
Naujas “Žvirblis” atrodo
LIEPŪNAS. Gal tuojau ir ateis. Saulei tekant ketino vi
taip gražiai, kad saulė prieš jo si čia būti. Vaidelytės jau apsirengusios apeigų rūbais.
skaistumą temsta, o čirškia
KIAUŠIS (dairosi). Dar nematyti. (Priėjęs arčiau prie
taip smagiai, kad lakštingalos Liepūno.) Na, sakyk, tėve, kaip viskas užsibaigė. Ar Birutė
daina, tai niekis. Tik paklau tekės už to vokiečio kryžioko?..
sykit apie ką “Žvirblis” čirš
LIEPŪNAS. Viskas labai pasekmingai atsitiko. Biru
kia:
tė už jo visai nenorėjo tekėti ir jos broliai priešinosi tam. Pats
1. Katalikų Spaudos Savai Seniūnas, jau nuo seniau žinodamas vokiečių klastas, ir-gi
tės nuotakiai, (piešinys).
nemanė leisti savo dukters už vokiečio. Visi tik laukė, kad
2. Prarastas rojus (poema). be vaidų viskas užsibaigtų. Dabar jau atsakė vokiečiams,
3. Brangus “Žvirbli” (eilės) kad Birutė pasišventė dievam tarnauti-vaidelyčių tarpe ir tuo
4. “Žvirblio” juokas.
mi užsibaigė viskas.
5. Spaudos Savaitė (pieši
KLAUSIS. Ačiū dievams!
nys).
LIEPŪNAS. Jau nieko iš to nebus. Gerai Seniūnas pa
6. Cicilikų diskusijos (nau darė. Lai prasmenga tie vokiečiai! Nekenčiu jų ir noriu, kad
jos rūšies ir turinio teatra nei kojos jie ant mūsų žemės nekeltų.
liškas veikalas).
KLAUSIS. Ir vėl kada nors reikės su jais muštis, kaip
7. Stasio vargai (piešinys). su didžiausiais nenaudėliais.
8. Lietuviški karžygiai (pie
LIEPŪNAS (apsidairęs). Ana, — jau ateina vaidelytės.
šinys).
Tuojaus prasidės rytmetinė auka. (Žiūri ir Kiaušis).
* 9. Mano mergelė (eilės).
KLAUSIS. Ne vien tik vaidelytės ateina. Didesnį būrį
10. Parėmė (vaizdelis).
žmonių matau.
11. Rudeniui atėjus (eilės).
LIEPŪNAS (atidžiai žiūri). Tai Birutė ir jos broliai...
12. Laisvamanių žiedai.
Juodu Birutės vienos niekur nepaleidžia. Gal bijosi, kad vo
13. Brooklyno tautiečių puota kiečiai nepavogtų. (Klausini): Skubink sutvarkyti ugnelę,
(piešinys. )
kad gerai degtų. (Klausia deda daugiau malkų.).
Reikalavimus siųskite tuo
jaus.
“Žvirblio” pavieniai
numeriai — 10 centų; ant me
tų — $1.00.

Adresas:

VPT'

SENIŪNAS, Palangos miestelio viršaitis.
SENIŪNIENE, jo žmona.
TVIRČIUS )
) Seniūno sūnūs, Birutės broliai.
SIETYNAS )
BIRUTE, Seniūno duktė.
'
•
PRAUSĖ )
- - - - -_______ '____
~
) Seniūno šeimynoje tarnaitės mergaitės.
KLASTĖ )
LIEPŪNAS, Ęrivė.
KLAUSIS, Vaidyla.
KEISTUTIS, Lietuvos kunigaikštis.
KAREIVIAI.
PJOVĖJAI.
GRĖBĖJOS
MERGAITES, tarnaitės.
ŽMONES, svečiai, kaimynai.
VIETA. Palangos apielinkė. Vasara. Kviečių pjūties
laikas.

Vietinės žinios

JEIGU norite, kad jūsų namuose būtų sandėlis visokių ži
nių, patarimų, tai nusipirkite didelį

LIETUVIŲ DARBININKŲ

BOSTONO LIETUVIŲ MO
KSLEIVIŲ kuopos susirinki
mas bus nedėlioj, lapkričio 11
dienų tuojaus po mišparų, šv.
Petro parapijos svetainėje. Vi
si moksleiviai nariai yra prašo
Dėkite į konvertų po kvoterį ir siųskite mums, o tuoj gau
mi atsilankyti. Bus tartasi apie site tų Kalendorių. Adresas:
moksleivių rengiamų vakarų ir
“DARBININKAS,”
kitus svarbius dalykus. Taippat meldžiame ir naujus narius
242 W. BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
prisirašyti.

KALENDORIŲ
1918 m.

Harko

Harko

Siutai

Overkotai
DIDŽIAUSIAS LUTUVIŲ
BANKAS MASS. VALS
TIJOJE

Valdyba.
Lapkričio 12 d. bus svarbus
susirinkimas A. L. R. K. Fede
racijos komiteto ir Katalikų
Spaudos Savaites Komisijos.
Susirinkimo pradžia 7:30 v.
vakare, Bažnytinėje Salėje.
Į tų susirinkimų kviečiame
koskaitlingiausia susirinkti vi
sus narius ir tuos kurie prijaučia lietuvių katalikų veikimui.

Paieškau Mikolo VaiIcikevičiaus Vilniaus g.,
nuo Žaslių.

LAIKAS BĖGA
KAIP VANDUO.

/

Nenustok galvoti
apie pirkimų Vic-

Į

\

Valdyba.
RENGIASI PRIE FĖRŲ.
Panedėlio vakare, lapkričio 5
d. pobažnytinėję šv. Petro sve
tainėje buvo parapijos fėrų
rengėjų ir darbininkų susirin
kimas, kuriame nustatyta visa
fėrų tvarka.
Fėruose dalyvauja visos So.
Bostono lietuvių katalikiškos
organizacijos ir draugijos. Sta
lų bus net 13.
Visų darbininkų ūpas paki
lęs, visi tikisi kogeriausių iš tų
fėrų pasekmių.

Gyvendamas su ma
nim po No. 5 Atwood
Avė., Norwood, Mass.
išvežė mano $110.00 pi
nigų.
Jis yra tamsiai gels
vų plaukų ir kalba sku
biai.moteris
Augščio
pė
REIKALINGA
prie 5%
daboji
dų. vaikučių. Atsišauki
mo 3 ir 5 metų
Kas jį pamatysite
te pas M. GORSKIENŲ,
po No. ir2
teisingų
jo
Schrepel Placeprisiusite
(išeina iš 548
E. Third
adresų
gausite
dovanų
St.), So. Boston, Mass. Ant pirmų
$10.00.
lubų.
Pranešu, kad apsisaugotumet to
kio žmogaus.

R. W. SHANNON,

■TA

5

So. Boston.

JUOZAS PILECKAS,
Attcood Avė.,
Noricood, Mass.

■ *
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x PINIGUS ant apsaugojimopriimu ir moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku ir
parduodu pagal žemiausių die-

] ,

H
»

į J

į Musų rudeniniai ir žieminiai naujos mados |
į
—<
Siutai ir Overkotai
I

Visokių įvairių rekordų: lietuviš
kų, lenkiškų, rusiškų ir angliškų.
ATDARA VAKARAIS: Panedė
liais, seredomis ir subatomis.
LIETUVIS PARDAVĖJAS vi
suomet jums patarnaus.

ttfe

TeL Richmond 843.

šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautiečius ir
draugus ateiti pamatyt mane, kuomet jums reikės SIUTO,
OVERKOTO, APREDALŲ ar ČEVERYKŲ. Aš pats Jums vlsuomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už
Jūsų paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos ir ateityj.

j

KAINA nuo $20 iki $400.00.

į\

PAKVIETIMAS
j
j '

tor Victrola.
ATEIK tuojaus
į mūsų krautu
vę ir išgirsk maloniai skambančios
muzikos ir taip-pat išsirink grama
fonų, kuris tave linksmintų namuo
se.
<►

JUOZO KOWALIAUSKO.
111 Salėm St, Boston, Mass.

VfetrohXI $100
ia žhovru here

U

(i

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir madų, kuriuos galima pirkti stebėtinai pigiai. Nelaukite iki praeis pusė

®

sezono, bet steikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar Overkotą,
nes dabar geras laikas yra iš ko pasirinkti. Dėvėkite juos jų
sezone.

*>

į; Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.50 iki $35.

:

MES TAIPGI UŽLAIKOME VISĄ EILĘ VYRŲ PAPUOŠALŲ,

į!

SKRYBĖLIŲ IR ČEVERYKŲ.

Čeverykų kainos nuo $4 iki S10.

B

<|
||
Į|

MES GVABANTUOJAM, JEIGU KUOMI NORS BUSITE NEUŽGANĖDINTI, TAI MES APMAINYSIME ARBA SUGRĄŽINSIME PINIGUS.

į»

B

Atčję klauskite p. J. ZUPKAUSKO,

I

S. H. HARRISON CO.

t)

j

B 662 672 Washington St.
Boston, Mass. y
i®®©®®®®®©©®®®©©®®®®®®®®®®®©®©®®®®®®©®®®®®®®©®©®©®®©®
Brooklyn, N.

Y.

PAŠNEKĖSIS APIE LIETU
VIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

zfiBs

KRAUTUVĖJ.

Lithuanian Furniturė Co.,
268 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Jf. M. ANDRETVS
(M. M. Andriuliui)

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS
ST. ŠIMKAUS DAINOS:
AŠ JOJAU PER GIRELĘ ..................
30c.
VAI TU ŽIRGE-ŽIRGE ............................................................... 30c.
NESIGRAUDINK MERGUŽĖLE .... .....................................30c.
SĖDŽIU PO LANGELIU............................................................. 30c.
GERKIT BROLIUKAI VISI APLINKUI................................ 30c.
VAŽIAVAU DIENĄ.......................................................................25c.

ir Lietuviški Rekordai

PIEVINIO ir ZALDOKO

— Labų vakarą kūmute! Kur-gi
taip greit skuhįnatčs?
— Nagi einu į Lietuvių Rakandų
Krautuvę pažiūrėti. naujų pečių. Gir
dėjau, kad labai pigiai parduoda ir
ant lengvų išlygų. Patarnavimas taip
gi prielankus ir mandagus.
— Na tai ir man pasakyk, kur ta
Lietuvių Rakandų Krautuvė randasi,
gal ir aš nueisiu pažiūrėti?
— Eik Broadway ir netoli “Darbi
ninko” pamatysi iškabą.
.

Muzikos Mylėtojams

IGNAS KASPARAITIS,
102 MiU St.,
Duguesne, Pa.

gaunami

Prisiųsk po 75c. už kožnų Rekordų
parašydamas dainų vardus arba nu
merį, o męs tų pačių dienų išsiųsime jums Rekordus.
Už jų gerumų
gvarantuojame. Reikalaukit lietuviškų Rekordų Kataliogo paminėdami
ar jau turite mašinų, ar ne.
įdėk už 4c. štampų prisiuntimuf.

Paieškau savo gimdytojų J. J. Banišausko Ir Marijonos Banišauskienės 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 dėkin'gas.
JUOZAPAS BANIŠAUCKAS,
190 John St.,
Brooklyn, N. Y.

Visos šios dainos yra išleistos paskirium su pridėjimu po vieną
dainą iš seniau leistų to paties autoriaus “Mūsų Dainos.” Imant
chorams didesnį skaitlių egzempliorių duodu didelį nuošimtį.
Perrašinėjimas, kokiuo nors būdu, šios dainos yra griežtai už
drausta. Teiksis kopijuotojai įsitėmyti. Adresuokite:
K. STRUMSKIS,

222 DUFFIELD STR.,

PILVINIS IR ZALDOKAS,
233 BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

|
X

Sutaisau receptas su di

Skaityk Čia

džiausia atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarą.
Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone
ir Massachusetts valstijoj.
Gyduolių galit gaut, kokios

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.

BROOKLYN, N. Y.

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga,
lauja specialisto patarnavimo.
& IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GAUBSITE JĄ
J

Boston, Mass.

kuri reikaSURASTI.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rusių SAL

DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (fap
-cream), SODA ir CIGARŲ.
Taipgi įvairių

FRUKTŲ-VAISIŲ.

».

Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

PUIK RAKANDUS PAS

RICHMOND'S
Sutaupįsi pinigų.
Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.
Frank R. Richmond,
374-378 Broadvay,

So. Boston.

PIRMOS KLESOS

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

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

<£♦

DR. W. T. REILLY

tik pasaulyj yra vartojamos.
Galit reikalaut per laiškus, o
ai prisiųsiu per eipresą.

Spinininkai,, pinklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

Bankierius

111 Salėm St.,

Broadway, So. Boston, Massu
Kampas Dorehester Street

Paieškau švogerio Antano Baliaus,
paeina iš Kauno gub., Telšių pav., tiakių par., Detfaukių kaimo. Jeigu kas
žinote apie jį arba jis pats, praneški
te šiuo adresu:

Visi COLUMBIA Gramafonai

JUOZAS KOWALIAUSKAB

Centrai Spa.

MYKOLAS BRANGAITIS,
43 Gold St.,

PINIGUS pasiunčiu į Rusi
jos Valstybinę Apsaugos Ban
ką ir siuntėjams pristatau^,
to banko knygutes greitu lai
ku.
PINIGUS į Rusiją pasiunčiu?
pačtu ir telegrafu. Siuntėjam?
pristatau parašus adresatu.
PINIGUS inteikiu per 4 die
nas gyvenantiems Rusijoje, jei>
tiktai siuntėjai to nori.
PINIGAI man inteikti gvarantuojami mano kapitalu
$50.000.00.
NOTARAS IR TAIKOS
TEISĖJAS
Blankus, kurios išduodamo?
pasiliuosavimui nuo kareivijo?
išpildomos už dyką.

hington st.

469 Broadway,So. Butanus.
PRIT DORCBESTER 8T.

SIUVĖJA

J.J. McGowan Co
Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)
Priėmimo vateado*:
NooZ iki S popiet. Nno? iki 8 vakaro
BEOAOW>T Ccr. G ST. 80. BOSTON,
Tei»23.B.

,

AR JUS KENČIATE.
Nuo Rllpną nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenormalto širdies mušimo, silpną plaučių, Apsnūdimo, sunkaus jautiJ^mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo,
silpnumo

♦J$

J sąnarių, uleerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skauamų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvį
konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugą? šių Ir daug kitų
♦t* ligų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass
Namai "parsiduoda,
GAISRI,

“
STIKLUS,
(Plato glasa)

♦•♦tvirtumą ant visados.
Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky
damas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite
j kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių 1 trumpą-, laiką
gydy
*|* mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atal-

kambariai parendavojami.

minkite.

/

Lietuviškas Lietuvos
Žemlapis

INSURANCE
.

.

Taisė H, Šalčius. Kaina 60c i
Reikalaukite
“Dratannko” I

kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

DR. F. MATULAITIS
OfimjrfriMM
1-8 P. M. 7-8 P.M

-V-dovlMkiM Mus
PrtakMsAktataa

419 Baylstoi St Bosta, Naa.

»

