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tęsiasi ir 
Streiki- 

skriaud- 
be jokio, 

suarš-

viltis, jog išliksime- 
laukiame tos valan-

anglį beliuosuojant 
prie vieno vandens ba- 

kuris apačioj paliuo- 
baisiu smarkumu pa- 
žemyn, užpildams van-

ruo- jt

vandens mulą ir jo mėsą nors 
žalią ir jau vandenyj permir- 

j kusią, valgyti, bet. sumany
mas neįvykdinta: “blackda-

Veltui jūs statysite bažnyči 
remsite misijas, veltui st 

mokyklas — visi tie jūsų 
visos tos

niekais jei jūs nei 
vartoj? apsigynimui ir užpuoli
mui to tinkamo ginklo, kokiuo 
yra grynoji ir tikroji katalikiš
koji spauda.

Popiežius Pins Dešimtasis.
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_____________________ tbl sa so. Bortan. Organas Am. Lietuvių Rymo-katal&ų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.
‘Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Bostou, Mass.,under the Act of Mareli 3,1879.

TeL 620 So. Bostou

KOKIŲ ŽINIŲ LAUKIAME 
IŠ UNIJŲ NARIŲ.

_____ A 
“Darbininko” skaitytojų, 

prigulinčių prie amatų unijų, 
prašome siuntinėti mums ypa
tingai šių žinių:
1) unijos pilnas vardas?
2) Kaip senai ta unija, kurios 

jis yra nariu, yra įsisteigu
si?

3) Kiek ji turi savo skyrių 
(lokalų) ir kiek narių?

4) Ar ta unija priguli į Ame
rikos Darbo Federaciją (A- 
merican Federation of La- 
bor) ?

5) Kokios sąlygos prigulėjimo, 
ypač mokesni ai?

6) Kiek, maž daug toje uni
joje yra iš viso lietuvių? 
Arba bent, kiek lietuvių 
priguli į vietinį unijos loka-

’ lą?
7) Kokius santykius unija, ar 

jų vietinis lokalas turėjo su 
darbdaviais? Ar unija pa
gerino darbininkų padėji
mą? Kiek ir kaip? Kiek da
bar mokama už darbą? Kiek 
valandų dirbama? Ar dirba 
ir vaikai? Nuo kiek metų?

8) Ar buvo streikų?
jie pasibaigė?

9) Ar darbdaviai pripažįsta 
uniją, . ar ne? Ar daro su 
unija kontraktus?

10) Kokie santykiai savytar- 
—plak pačioje unijoje!
11) Kaip unija atsižiūri į sa

vo narius kitataučius — a- 
teivius ?
Tų ir kitų žinių apie unijas 

malonėtume kuo daugiausiai 
sulaukti iš savo skaitytojų.

resnes algas ir jie neprisidė
jo prie streikininkų. Dirba 
ir graikų, bet šie sako prisi
dėsiu prie unijos, kai strei
kas bus laimėtas. Mat laukia 
keptų karvelių.

STREIKLAUŽIŲ GYVENI
MAS.

Braintree. — Streiklaužiai, 
kurie dirba vietoj sustreikavu
sių Bostono prekių gabentojų, 
kas vakaras atvežami į Brain
tree. Streiklaužių yra 800. Jie 
atvežami*} Bostoną 12 vagonų. 
Jų kvatieros dabojamos gele
žinkelių policijos.

NASHUOS STREIKININKŲ 
REIKALAI.

Audėjų streikas 
jam galo nematyti, 
ninkai persekiojami, 
žiami, areštuojami,
be mažiausio reikalo 
tuota A. Čaplikas ir K. Barau
skas. Ir laikomi kalėjime. 
Tai tie iš lietuvių. Taip-gi 
be jokio reikalo suareštuotas 
ir uždarytas vienas lenkas.

Kaip prasidėjo streikas, 
tai kompanija urnai žadėjo 
sušaukti posėdį ir kartu su 
streikininkų atstovais aptarti 
reikalus. Bet atėjo paskirto
ji diena posėdžio neįvykda- 

Taip po keletą kartų bu- 
prižadėta ir vis neišpildy- 

Matvt kompanija tyčia 
daro, žino, kad darbinin

kai vargo jau dirbdami dėl 
mažų algų, o dabar paskuti
nis duonos kąsnis išplėštas, 
tai tuoj sušmėkšėjo darbinin
kams badas į akis. Dabar 
jau yra badaujančių šeimynų. 
Nes jau veik du mėnesiu, kai 
streikas prasidėjo. Kompa
nija turbūt nori pavargyti 
biednus darbininkus, suerzin
ti juos, kad paskui badu 
priversti gryšti prie darbo.

Kol kas streikininkai nesi- 
šaukė į visuomenę, bet jau 
matyt, kad prie to prieis. Jau 
neapsigys nuo bado.

Dabar jau darbininkų ko
mitetas atsišaukė privatiŠkai 
į dr-jas, atsiuntė Bostonan 
aukų rinkėjus, kurie priva
tiŠkai renka aukas. Aukų 
rinkėjai turi paliudijimus, 
įgaliojimus nuo unijos. Rin
kėjai yra P. Karlonas, lietuvis 
ir J. Believicz, lenkas.

Streikuoja veik vien lietu
viai ir lenkai. Dirbą ten ir

STREIKAI HARTFORDE.
Hartford, Gbnn. — Pereitos 

savaitės pabaigoje prasidėjo 
čionai dideli streikai. Sustrei
kavo Pratt and Whitney kom
panijos darbininkai. Ten dir
bo apie 200 lietuvių. Sustrei
kavo Hurt and Hugeman Co. 
darbininkai tarp kurių ir-gi v- 
ra nemažai lietuvių. Toliau
streikuoja Tailor’s and Tenn. 
Co. ir Errow Electric Co. dar
bininkai. Prie pastarosios 
kompanijos dirbo keletas lietu
vių.

Dabar jau ketina streikuoti 
didžiulė Undervoodo dirbtuvė, 
kur typev'riteriai dirbama. 
Agituojama, kad visos Hart
fordo dirbtuvės sustreikuotų.

Streikus čionai laimėti sun
ku. Kompanijos labai palai
ko viena antr^.."^Prteg' tam! 
kai-kurios kompanijos turi sa
vo skyrius kituose miestuose. 
Tai-gi užsakymus siunčia į ki
tus miestus į savo dirbtuves. 
O čia ir smaugia darbininkus. 
Pasitaikė, kad vienos kompa
nijos sustreikavusieji darbi
ninkai ėjo pas kitų, dirbti. Bet 
vos pusdienį padirbo ir buvo 
išvyti. Mat kompanijos susi
žinojo, kad streikininkai ir to
dėl pavarė.

Tatai sunki kova. Dar 
kovą pasunkina tas, kad ne 
visi išėjo streikan. Reikalau
jama 8 valandų darbo.
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Čia parodoma Šv. Jono par. mo
kykla Peabody, Mass., kur buvo 
ištikęs gaisras, kuriame žuvo 19 
mergaičių ir dvi mirė nuo žaizdų. 

Augščiau parodoma deganti 
mokykla.

E.

lysim į tuos baisius anglių 
kalnus, 
maisto.

Jei
kalnas 
kinsiu,

Į

kam - žingeidu, kodėl 
griuvo, trumpai išaiš- 
kaip tai atsitiko.

Penkios dešimtys metų at
galios, gal ir daugiau, tuose 
kalnuose jau būta anglies ka
sama, bet po kiek laiko vėl 

i sustota ir visų užmiršta, kad 
i juose urvai išvadžioti ir pil
na vandens. Taigi angleka- 
siams besirausiant tuose kal- 

i nuošė, 
prieita 
seino, 
suotas, 
sileido
deniu ir akmenimis užversda
mas išėjimus oran. Tokių 
nežinomų vandens baseinų, 
•sako, esama kalnuose daug.

Taigi tarp ištokių aplinky
bių anglekasių uždarbiauja
ma gyvybės išlaikymui.

20 spalio 1915. Kazys Mata- 
kas. Coaldale, Pa.

MONTELLO, MASS.
Nedėlios vakare spalio 31, Į 

Šv. Roko svetainėje invyko[ 
prakalbos, surengtos dėl rin- Į 
kimo aukų Nashuos streikie- i 
riams.

Ant prakalbų pribuvo strei- 
kierių delegatas ir paaiškino 
dabartinį streikierių padėjimą. 
Toliaus kalbėjo vietinis klebo
nas kun. Urbanavičius ir mok
sleivis Kazimieras Česnulevi
čius.

Žmonių prisirinko neskait
lingas būrelis, nes prakalbos 
buvo trumpu laiku surengtos, 
ir mažai pagarsintos. Aukų 
surinko pusėtiną sumą.

Pienai buvo padaryti perei
ti per visų lietuvių stubas ir to
kiu būdu pasistengti daugiau 
aukų surinkti. Ant galo bu
vo nutarta laikyti didelį Mass- 
mitingą Lietuvių Tautiškam 
Name.

SUSTREIKAVO MAŠINIS
TAI

Worcester, Mass. — Crom- 
ton and Knovles Loom Works 
mašinistai sustreikavo skai
čiuje 2.000. Dabar Worees- 
ter’yje streikuojančių mašinis
tų yra 4.000.

—
LAIŠKAS GYVU PALAIDO

TO ANGLIŲ KASYK
LOSE.

Ką tik dar nesenai laik
raščiuose praskambėjo žinia— 
baisus nuotikis, kalno griuvi
mas anglių kasyklose Foster 
Tunnel, Coaldale, Pa., kur 9 
anglekasiai išbuvo apie 7 pa
ras baisiam mirties pavojuje. 
Tarp tų gyvais palaidotųjų bu
vo lemta ir man būti ir ištirti 
viso to nuotikio baisumą. 
Kaip mūs gyventa ir išsigelbė
ta paskelbsiu trumpais 
žais šiame raštelyje.

Įgriuvimas.
Kalnas Foster Tunnel, 

mes dirbome griuvo 27 d. rūgs. 
(Sept.) 11:30 prieš pietus, o 
mus išėmė 3 spalio (Oct.) 4:30- 
po pietų. Tai-gi viso išbūta 1 
6 paras 5 vai.

Mums bedirbant, susyk pa į 
sigirdo baisi audra, viesulą,, 
užtrenkus mums ausis ir bere
gint atsiradom lik juostai van- 1 
deny j. Baimės perimti ieš
kom išėjimo, bet, deja, ak
mens siena pastojus mums ke- į 
lią; čia pat 4 mulai parblokš
ti veik viens ant kito, piktais 
balsais kriokia — pagelbos
šaukia. Kas beliko daryti,—
vandenyj juk nebūsi ? Tad li
pom į šutą ir ten tyloj dejavo
me, verkėme, meldėmės. Kiek 
nurimę, kas ką turėdami, kas 
trupinius duonos, kas kaule
lius atlikusius pakrimtom ir 
pasistiprinę, laukėme be vil
ties išgelbėjimo.

Troškino garai.
Utarninke (28 rūgs.) nebe- 

tekom šviesos, kuri užgeso 
nuo atsiradusio “blackdamo” 
(troškinančios dujos), kuris 
ėmė migdyti ir mus. Širdį 
sugėlė — nebėr išėjimo — taip 
ir dingtelėjo galvoj: apačioj 
— gengvė pilna vandens, iš 
viršaus vis “blackdamas” lei
džias žemyn ir sutirštėjęs už

vijai, o pegelbos ne-j 
— aiškus galas, mirties L _ 

šmėkla spoksojo prieš akis, dar ilgiau ištversim. 
Kad bent kiek atsigynus nuo [kilo sumanymas ištr

sijudinti, mulo gi gulėta van-; 
denvj 9 pėdų giliai — tai pa-1 
sinėręs jį ištraukti, nei nema
nyk išnerti atgal.
Velijo mirti, negu taip kęsti. 

Baisus slogutis visą laiką 
mus slėgė —- jau Dievo pra- i 

o vįe .šėme greičiau mirtį prisiųsti,
• -- - - • ” Baisus ■ ne£u taiP baisiai dar ilgiau

alo kankinantis troškulys var^k

------------ | 
slopinančių dujų, gulėme ant 
žemės ir veidus sukišę į ją (že
mę), kvėpavome, traukėme iš 
jos tyresnį orą. Taip išgulė
ta penkios dienos beveik be 
pasijudinimo, be valgio,

i toj apsireikalaudami. L__ . .
be galo kankinantis troškulys [ var^k Bet-gi, nors jau fru- 
vertė savo šlapumą gerti; nu-|vome Pusgyviais, vis dar ru- 

balkių žieves, čeverykų gu-|Į®’ ^ip ’r sakyti lyg sakė kas, į 
mas, žibinimo taukus. Taip Juk duos Dievas, išlyksime I 
besikamuojant, nuo gyvais. Kiekvienam širdis,

ramdymui gi alkio kramtėme įmumyse vilties kibirkštė- 
l gu-1 -

Taįn duos Dievas,
___ ____ šalčio ^y\ais-
drėgmės sustyro rankos, ko- ^^3° ‘ kam bvuvo ^aila Jau 

gu_ nystes, kam pačių, vaikų.

GRIOVIMĄ SEKA STATY
MAS.

Kur eina karė, tai naikini- 
mo, griovimo darbas neišveng- 
tinas. Bet kaikurių dalykų 
griovimą seka atstatymas. 
Štai ką rašo į Boston Globė 
James O’Donnell Bennett iš 

I Lenkijos apie atstatymus:
Jūs kalbate apie “išsigi- 

: musią Europą ’ ’ ir apie ‘ ‘ supu
vusias monarchijas senojo 
[svieto.” Aš noriu, kad jūs 
būtumėte matę, kaip keletas 
šimtų tų Europos išsigimėlių 
atstatė milžinišką plieno til
tą per Vislą ties Ivangrodu. 

! J ie buvo ant pontonų, saulė 
kaitino ir kadangi tai buvo 
karės laikas, tai turėjo savo 

1 darbe daug trukdėsių ir ma
žai patogumų.

Vyrų būrelis dirbo ant siu- 
bojančios platformos, stovin
čios ant pontonų. Be plat- 

[ formos dar buvo didžiulis prie
maišas kuolams kalti. Garo 
j kūjį varinėti neturėta. Tai 
didelį kūjį kilnota ir leista vir
vėmis, kurią tąsė koks tu
zinas vyrų. Tai buvo sunkus . S.ir nuobodus darbas. Bet jei 
jūs būtumėte tik girdėję o ne 
matę visą tai, tai jūs būtu
mėte pamanę, jog tai čia Kas 
nors žaidžia.

Nes tie vyrai, ktfFie dirbo 
i nuo aušros — o dabar jau ne- 
įtoli pietūs/— dainavo dirbda- 
|mi, juoką; o, laistė viens ant 
! antro vaiidenį protarpiuose.
i Ir darė-7tą įmebodų Įimrfrą i ■ m 
' gyviausiu kaip tik galima įsi- 
j vaizdinti.l

Ar jie Inigštėsi tų visų nu- 
teriojimų ir darbo, kurį turė
jo atlikti? Visai ne. Ivan- 
gorodo tiltas buvo lūžęs astuo
niose ' vietose. Vienos dalys 
buvo nukritusios upėn, kitos 
kyšojo nusistiepusios augštvn. 
Rodos buvo tai nepataisomas 
dalykas.

Šitie-gi “išsigimėliai” ki
taip žiurėjo į dalyką. Jie 
karstėsi, kahinėjosi, nėrė ių>ės 
dugnan, mieravo ir pradėjo 
kelti dalis augštvn. Susista
tė pontonus, susitaisė įrankius, 
užtraukė dainas ir sutauškėjo 
mašinos, supyškėjo kūjai — 
darbas virte virė. Ir kągi ? 
Milžiniškos plieninės tH4o da
lys ėmė kilti iš vandens.

Per kiaurą dieną eina dar
bas. Ima temti, nesimato ge
rai ir juostos baltų šviesų 
nušviečia darbo vietą, nuš
viečia upę, dainuojančius vy
rus, kurie tiesia Sulankstytas 
štangas, dėstinėja į savo vietas.

Tuo tarpu kaip senas plie-
Ino tiltas buvo taisomas, kar- 
[ tu augščiau per tą pat upę 
austrai ir vokiečiai statė nau- 

i ją, medinį tiltą, kurs veda 
j tiesiai į Ivangorodo tvirtoves.

Štai prikalama paskutinė 
lenta, padainuoja dar vieną 
dainą ir puošia abu tilto ga
lu vainikais iš gėlių ir ant len
tos nupiešia tilto vardą: 
‘Kaiser Franz Josef Bruecke. ” 
Visų veidas nušvito, kuomet 
vyriausiasis karinis inžinie
rius pasakė jiems: “Tai, vy
ručiai, puikiai, įstabiai gerai 
padarėte.”

Tokie tiltų atstatymo dar
bai eina po visą Lenkiją. 
Vienas oficierius man pasakė, 
kad vien ant Ivangorodo li
nijos 5.000 kareivių taiso ke
lius ir atstatinėja tiltus.

Tokie tai darbai dedasi Eu
ropoje, kuomet jūs ten na
mie traukote pečiais, apgai- 
listaujate kančias ir sunkeny
bes. Žmonės, kurie kenčia 
kančias ir neša tas naštas, vi
sai nerėkauja apie tat’r

SERBIJAI VIS BLOGYN.
Londonas. — Visos žinios, 

; ateinančios nuo Balkanų, paro 
j do, kad Serbijai einasi vis blo- 
[gyn. Laikinoji sostinė Nish 
jau ūmai pateksianti į prieši
ninkų rankas. \

nei * vietom na^ul Bul«arai užėmė serbų mies-

nuo rubežiaus. 0 Pirot buvo 
rokuojamas raktu į Nish.

Teutonai savo keliu spau
džia serbus. Teutonai dabar 
bando apsupti Kraguyevatz, 
kur yra serbų arsenalas ir amu
nicijos sandėliai. |

Gi talkininkai dar toli nuo 
pačios Serbijos. Francuzai 
dar yra už 125 mylių nuo Nish. 

Į O kadangi geležinkelis perkir-1 
Įstas, tai jų pribuvimas visai 
sutrukdytas.

jos; drugys ėmė krėsti, 
siglaudę tad šildėmės, viens 
kitą drąsinome be mažiausios 
vilties išlikti gyvais. Užge
sus utarninke (28 rūgs.) švie- 

j sai, nebežinojome nei kas lai
kas, nei kaip ilgai mūsų varg- 
stama. Jautėmės aiškiai einą i čiausias jūres, kur 
silpnyn, — jaunesnieji mažai 
gyvybės berodė — bet gi viens 
kitą dar prižiūrėjome, judi
nome, įnikdami klausėme, ar 
dar gyvi. Galop pasidarė dar 
blogiau, — sutino kojos, gal
vos, dantų smegenys — nebe
galėjome nei žievių, nei gumų 
bekrimsti, kad numalšinus bai
sų alkį. Savo laimei tuom 
tarpu susekėme besruvenančią 
tarp akmenų gyva yandens 
gyslelę, kur nors mainų sie
ros nemažai būta, bet-gi mums 
tikra palaimą teikė. Aš kai
po viens stipresniųjų nosimi 
žemę ardamas tris žingsnius 
tolio nuslinkdavau atnešti 
skardinę (kenu) vandens ir vi
sus apdalydavau. Kol būdavo 
atneši — jauti —galva svaigs
ta, krioksi, krisi, rodos, ne
gyvas ir gana, bet kitokios ro
dos nebuvo, reikėjo pasišven- 
sti Ta vandens gyslelė teikė 
mums ir tą gerą, kad savim 
atgabendavo šviežio oro, kuris 
pažemiu skleizdamos praskiez- 
davo tą mirtinai troškinantį
“blackdamą.”

. Sugrįžo Viltis.
Surastas vanduo mus. ruažu- 

I ma suramino, atėjo viltis, kad 
_ _ Sykių

kilo sumanymas ištraukti iš

Dyvnas sapnas.
Sykį užmigęs sapnuoju-lyg 

dangus augštvbėj iškilęs la
kuoju — rankose laikau grįštis 
mėlynos" ugnies, ir štai ūmai 
krintu žemyn, tiesiok į pla- 

besika- 
Nubu-muodamas nubudau.

dęs lyg apsidžiaugiau nenus
kendęs, — teciau sykiu dar bai
siau širdį sugėlė, pasijutus 
sustyrusiu o ir blackdamo pris
lėgtu esant. Bet štai lyg 
sapne girdžiu.... šūvis — kal
nas dunda-ženklas, jog mūsų 
ieško, 
išsiilgę, 
dos.

VOKIEČIŲ ATAKOS 
ATMUŠTOS.

Paryžius. — Champagne ap
skrityje, Francijoj, vokiečiai 
buvo gerai susiorganizavę pa
daryti atakas ant penkių mylių 
fronto. Francuzai skelbia, 
kad ant viso fronto atmušę vo
kiečius. Be to vokiečiai pa- 
nešę daug nuostolių.

Išgelbėjimas.
Galop jau gelbėtojai mus 

apspito; gydytojas apžiurėjo, 
uždavė vaistų, uždengė akis, 
kad nuo stagos šviesos nepa
gestų. Štai jau mus neša, juo
dus it anglies gabalus gabe
na ligonbutin.

Jau dabar atsigavom, su- 
tvirtėjom, tik dar koja® bei 
strėnas geli. Bet ačiū Vieš
pačiui, leidusiam mums išsi
gelbėti.
Verčiau karėn, negu tokion 

nelaisvėn.
Kai atsimenu tas basias die

nas, šiurpuliai krečia, regis 
šimtą kartų eitum verčiau ka
rėn, negu vėl į tokią nelaimę 
papulti.

Tarp tų buvusių gyvais pa
laidotųjų apart manęs dar bu
vo kitas lietuvį X Laigonas. 
Visi jau sveiki irx vfi

—
: : Talkininkų laivynas at- ‘ 

naujino bombardavimą Bulga- j 
rijos uostų palei Egėjaus jūrės. I

: : Bulgarai po smarkių susi-1 
rėmimų Serbijoj užėmė tarp- 
kalnį Katchinick.

: : Šiaurės vakarinėj Serbijos 
dalyje vokiečiai pastūmėjo ser
bus kelias mylias į rytus nuo 
Svilajnac.

: : Teutonams Serbijoj pribu
vo talkon nauji bavarų pulkai.

: : Prie Cemogorijos rube
žiaus austrai persikėlė per 
Driną ir įsiveržė Serbijon.

: : Moravos abiem krantais 
serbai varomi teutonų atgal.

: : Francijoj ties Neuville ba
varų pulkai paėmė pusės my
lios drutvietę ir 200 kareivių 
nelaisvėn.

: : Talkininkai pradėjo 
bombarduoti Dardanelius.

GOREMYKIN BU8 
KANCLIERIU.

Londonas. — Atėjo žinia, 
kad ūmu laiku ~ * premje
ras Goremykin į bus

ikanclieriu. Tai jis bus jau 
dvyliktas Rusijos kanclerius. 
Pirmas buvo Gh^vkin Petro
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Bus viskas perdirbama, bus

B. K.' Šv. 
Sąjungos.

negu “Pažvalgai.“ 
Rimka visuomet sten-

visą šitą 
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jos ir be to jisai kas met iš
duos pilniausias apyskaitas vi
sas parapijos ineigų ir išlai
dų.

Jeigu klebonas pasirodytų 
žmogus nesąžiningas, jeigu 
imtų savinties parapijos pini
gus, tas greitai išeitų aikštėn. 
Tokį vyskupas kaip bematant 
išgrūs, kur pipirai auga, ar
ba jisai pats pabėgs. Žino
ma, klebono pabėgimas su pi
nigais — būtų labai didelė ne
laimė. Ji kartais gali ir pa
sitaikinti. Judošių visada 
buvo, gal ir bus. Bet ar svie- 
tiškiai, prie pinigų priėję, ne
padaro suktybių? Argi ne
pilni laikraščiai apįe apsivogi- 
mus įvairių bankininkų ir val
dininkų ?

Kad klebonas ir vyskupas 
globoja parapijos turtą — ta
me jokios bėdos nėra. Daug 
būtų blogiau, jeigu tuos tur
tus imtų globoti minia. Mi
nia, kaip minia. Dažnai pa
tiki pirmam, kurs pasitaikys, 
gabesniam demagogui, kurs 
mokės gražiais žodeliais minią 
prie savęs patraukti. Įsivaiz
dinkime sau, kad, pavyz
džiui, p. Rimkai pasisektų, 
štai kokioj nors parapijoj 
įvesti savo tvarką. Pinigų 
globojimas atimtas iš kun. Kle
bono. Parapijos reikalus veda 
nebe klebonas, bet komitetas, 
išrinktas lygiu, slaptu betar
piu, visuotinu balsavimu. Kur 
garantija, kad Į tokį komite
tą nepatektų p. Rimkos ir 
Grigaičiai su Michelsonais. 
Galime numanyti, kaip jie 
imtų “tvarkyti” parapijos 
reikalus kur link imtų tempti 
parapijos veikimą. Kun. kle- 

[bonai, kaip žinome, nors 
[pilnas apyskaitas kas met sa- 
ivo parapijonams išduoda; kun. 
klebonai svarbesniame reikale 

[pasitaria su savo padėjėjais 
'kolektoriais, ar šiai]) su rim
tesniais parapijonais. Bet ar 
darytų tai pp. Rimkos — tai 
dar didelis klausimas. Antai 
“Vien. Liet.” No. 43-iame p. 
Vitkauskas, su kuriuomi p. 
Rimka buvo žadėjęs bendrai 
leisti “.Jaunąją Lietuvą” ir 

(“Pažvalgą” ir dalinties su 
juo visais • džiaugsmais ir ne
laimėmis, ir abiem drauge 
skaityti inplaukiamus pinigė
lius — dabar štai kaip ant p. 
Rimkos skundžiasi: (straips
nyje -- savotiška teisybė)

“<
kad prenumeratos “Jaun. 
Liet.“ ateidinėjo 5 syk dau
giau, 
Gerb.
gėsi paimti ir atplėšti laiškus, 
adresuotus bendrovei, 
gus laikė batikoje, ne 
d rovės, 
niekuomet nesakydavo, 
inplaukia pinigų, 
bar gali tikrinti, 
na jai Lietuvai” 
daugiau 
“ Pažvalgai. 
Vyskupui ir kunigams pa

rapijų valdyme ir žmonių mo-l 
kinime reikalinga yra nepri- 
gulrningumas nuo minios sim
patijų ir ingeidžių. Vyskupų 
ir kunigų veikimui turi vado- i 
vauti vien Bažnyčios mokslas i 
paremtas Kristaus mokslu, tuo 
mokslu remdamies* jie turi į 
eiti į žmones. Žmonių vedi- [ 
mas tikėjimo ir doros dalykuo
se — privalo eiti iš viršaus, oi 
ne iš apačios. Bet kaip va-[ 
dovaus žmonių dorai toksai' 
klebonas, kuriam, sakysime, Į 
koks nors saliūnininkas ar lais- j 

ivamanis algą mokės, su kurių 
nuomonėmis ir reikalavimais j 

__  _______  reikės tada klebonui skaity-' 
kas kita demokratiškoje drau- Ges.
gijoje mokesnis, mėnesinis, ar Parapija yra visai skirtina, 
mėtinis. Parapijos užsilaiko: savotiška organizacija, prie 
iš parapijonų aukų. Žmogui kurios negali pritaikinti savo 
reikalinga dvasinė pagelba, ti- j demokratizmo saiko.
kybos ir doros mokslas. Visa Tai-gi jr “Ateities” ir “Nau
tai jis gauna iš parapijos. Jis jienų” žygis prieš parapijas 
ir aukoja jos užlaikymui — j Xra visai bergždžias, 
pagal pasigalėjimo ir pagal “ATEITIES PATARIMAI, 
duosnumo. Bet jau sykį au- “Ateitis” kursto katalikus 
ką davė, jau nebeturi rūpin- reikalauti: 
ties, kas dėsis su ta jo auka. 
Klebonas atsakys už tos aukos ■ 
sunaudojimą ir prieš Dievą, ir 
prieš savo viršininkus, ir prieš 
katalikiškąją visuomenę (žino
ma, tik ne prieš “Ateities” 
redaktorių). O kad nebūtų 
jokių nesusipratimų tarp jo ir 
parapijonų, jisai turės sau 
padėjėjus iš parapijonų, ku
rie bus ryšiu tarp jo ir parapi-1

išeina utarninkais, kėy.e.-g;..;Ųr
subatomis.
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NAUJI PARAPIJŲ 
TVARKYTOJAI.

Ligšiol parapijų reikalus 
tvarkė katalikų vyskupai ir 
Bažnyčios sinodai (pa v. pasku
tinis Baltimorės sinodas). Bet 
dabar tuos reikalus žada pra
dėti tvarkyti “Naujienų” ir 
‘‘Ateities” redaktoriai.

Gal paklausite, kokią turi 
teisę kišties į parapijų reika 
lūs tie, kurie prie jų neprigu
li, kurie jas stengiasi iš pa
matų griauti, kurie yra amži
ni parapijų priešininkai.

Bet pirmeiviška gudrybė 
atsako į tai: jeigu ko ne tu
ri, gali pasisavinti iš kito. 
Taip ir mūsų laisvamaniškų 
laikraščių redaktoriai savina- 
si tą teisę, pamatuodami štai 
kuo: girdi “mūsų parapijos 
turi nemažai žemiškų turtų ir 
visi tie turtai sudėti pačių ne
turtingiausių žmonių. ”(“ Atei- 
'ttff*1' 4d nurny^K jie ; kaipo tų 
turtų atstovai ir globėjai, ir 
gali kelti savo balsą ! apie jų 
sunaudojimą, nors. Jtarp mū
sų kalbant, jie prie) tų žemiš
kų parapijų turtų, ftie abejo
nės nėra pridėję and sulūžusio 
cento — bent čia Amerikoje.

“Pamatinė mūsų parapijų 
yda, sako “Ateities” redak
torius 48-me “Ateities” nume
ryje -— yra tame, kad jų tvar
kymo reikaluose patys parapi- 
jonys neturi sprendžiamo 
so, o viskas priklauso nuo 
kupo ir klebonų.“

Bet kas vienam išrodo
kitam gali pasirodyti tvirtumo 
šaltinis. Taip ir čia. Kur 
ne kur, bet Katalikų Bažny
čioj visiško demokratizmo ne
gali būti. .Ją Įsteigė ne koks 
nors minios susirinkimas, 
vienas Žmogus Dievas, 
Kristus ir pavedė valdyti
Petrui ir kitiems apaštalams. 
Tie skyrė paskui nuo savęs 
vyskupus ir kunigus, tikintie
ji gi, kurie dėdavosi Į Bažny
čią, atnešdavo ii- dėdavo savo 
aukas po kojų apaštalų, kurie 
skyrė nuo savęs tų aukų pri
žiūrėtojus, t vaiky tojus ir da
lintojus (djakonus). Auko
tojų nesiklauadavo, ką jie nu
spręs daryti su tomis aukomis. 
Tokia tvarka ėjo per visus 
Amžius.

Reikia nors sykis suprasti 
šit kokia tiesa: Kas kita anka,

“DARBININKAS”

prieš pačius parapijoms.
Lygiai tokia tvarką, kaip 

“Ateitis” siūlo, per neapsižiū
rėjimą vyskupų ar kunigų yra 
poroje mūsų parapijų čia Ame
rikoje (Pennsylvanijoje). Ko
mitetuose sėdi daugiausia sa- 
liūninkai Jie ne tiek parapi
jų reikalais rūpinasi, kiek sa
vo girto biznio reikalais, su
naudodami tam “prakilniam” 
tikslui ir parapijas, ir savo 
augštas vietas jose. Klebonai 
su jais priversti skaityties. 
Ir kokios gi pasekmės? Gi 
tos, kad anos parapijos skęs
ta baisiausiai girtybėje ir tam
sybėje ir yra atsilikusios nuo 
viso mūsų gyvenimo 
kultūrinio judėjimo, 
ir negali būti, kur 
viešpatauja.

Bet ar girdėjote, 
jai, apie aną sutvėrimą, kurs, 
laimė, kad ragų neturi, nes 

[jeigu turėtų, tai visą svietą 
išbadytų. Taip ir anie nauji 
ir neprašyti parapijų globėjai, 

į Jie neišbadvs mūsų parapijų 
' vien dėl tos priežasties, kad 
j lietuviai katalikai jau tiek yra 
išgudrėję, jog atskiria priete- 
lių nuo viliugio. Ir ištikrų- 
jų kokiuo gi tikslu socijalistiš- 
kos “Naujienos” ir pusiau-so- 
cijalistiška-laisvamaniška ‘ ‘ A- 
teitis” kišasi į parapijų rei
kalus ir tiek daug vietos pa
švenčia tų reikalų svarsty
mui? JuS*bene tam tiktai, 
kad sudramsčius lietuvių kata
likų tarpe sutarimą, suardžius 
vienybę, kad atitraukus jų 
domą nuo rimto darbo ir vei
kimo, ir pastūmėjus juos į 
tuščius,

I dvasiška vyresnybe, 
broleliai, neapgausite.

j žinome, ko jūs norite, 
• važiuokit sau, sveiki, 
keliu.

j kitę.

pastūmėjus 
bergždžius vaidus su 

Bet ne, 
Mes 

tai-gi 
savo 

o Į svetimą daržą nelįs-

GRAŽUS SUMANYMAS.
Lietuvių atstovas ir Lietu

vių Draugijos pirmininkas 
Martynas Yčas savo laikraš
tyje “Lietuvių Balse” padavė 

i mums, amerikiečiams lietu
viams, sumanymą: suorgani
zuoti ir nusiųsti Į Jjietuvą skra
jojantį būrelį iš 20-30 žmonių, 
kuris teiktų svarbią pagelbą 
lietuviams, nukentėjusiems nuo 
karės. Tame būrelyje turė
tų būti gydytojų, seserų mie- 

Gerb. A. Rimka tikrina, i laširdvstės, ir bent vienas ku-| 
nigas. Kad Vokiečių vald
žia negalėtų jų veikimo truk
dyti, tai būreliu. sako, ture- [ 
tų ineiti tik Amerikos piliečiai. Į 

Mūsų spauda apskritai i- 
mant šį sumanymą priėmė I 
gan šaltai. Ligšiol tik vie
nas “Draugas“ tam sumany
mui gražiai pritarė ir ragino! 
mūsų visuomenę rūpinties jo ' 
įvykinimu. Anot “Draugo”! 
šiam naujam sumanymui ga- i 
lėtų mūsų visuomenė sumes
ti nemaža aukų ir jis galėtų I 
įvykti.

Ir mūsų nuomone, šitas [ 
sumanymas yra būtinai remti- i 
nas ir vykintinas. Niekas taip 
gerai nesurišti] kenčiančios I 
Lietuvos su jos išeiviais ame-j 
rikiečiais ir su jos pabėgėliais, i 
esančiais Rusijos gilumoje,! 
kaip toksai būrelis.

Mes, amerikiečiai, nors sy-j 
kį turėtume jau tikrų žinių, 
koks dabar yra Isietuvoje pa- 

[ dėjimas. Daugelis tų. kurie 
[šiandien jokių žinių negauna 
[iš savo giminių: ar jie gyvi, 
į ar sveiki — tam būreliui tarpi
ninkaujant tokių žinių galėtų 

įgauti. Mūsų pasiuntiniai, pa
tyrę tikrą dalykų stovį, ga- 

I lėtų kaip tik nešti pagelbą ten, 
kur ji reikalingiausia. Pa
šalpa turėtų būti suteikiama 
pinigais, drabužiais ir sanita
riška (daktariška) pagelba. 
Štai kad ir sveikatos reikalais. 
Ligos jau ir dabar siaučia. 
Ateityje galės būti dar blogiau.

Lietuvoje daktarų kaip ir 
nebėra. Pabėgo į Rusiją. Sun
ku laukti, kad vokiečiams la
bai parūptų lietuvių sodie
čių sveikatos stovis. Jie tu
ri savo sveikata rūpinties. 
Taigi tų mūsų pasiuntinių 
pagelba kaip tik jr būtų rei
kalingiausia. į- , :

Nauda būtų, dar it ta, kad

atsilieptų jų širdyse. Savo 
jausiuos, patyrinras- jie sugry- 
žę slĮeistų tarp kitų brolių 
ir seserų amerikiečių.

Bet kaip šitą sumanymą į- 
vy kinus?

Tegul, sakysime, sumažį- 
sime to būrelio skaičių iki 
keliolikos žmonių. Bet vis 
dėlto ir jo išlaidos būtų nema
žos. Visų-pirma reikės ap
mokėti jų visos kelionės išlai
dos. Jiems reikės taip-pat 
skirti ir kokią nors algą, nes 
iš kogi pragyventų bė algos. 
Negalima reikalauti, kad jie 
perdaug pasišvęstų, arba kad 
savo išlaikymui elgetautų.

Kas svarbiausia gi-būreliš 
turės teikti Lietuvos žmonėms 
įvairių pagelbą, kam reikia 
daug pinigo.

Ar mes, vieni lietuviai ame
rikiečiai, galėtume to suma
nymo įvykinimui surinkti dar 
nuo $50.000.00 — iki $100.000. 
00. Mes į tai netikime. At
siminkime, kad per 15 karės 
mėnesių, kada Lietuva buvo 
paplukusi kraujuose, mes vos 
įsteigėme surinkti į savo fon
dus 40 suviršum tūkstančių! 
O juk ir patys agitavome, ir 
Lietuvos atstovas graudino 
mūsų širdis.. Čia kalta mū- teisdarių, teismų įstaigų, daugybės geriausių, I 
sų srovinė kova, ir daugelio (gudriausių teisėjų ir visokių valdininkų ir urė-Į 
mūsų brolių nejautrumas, gir-Įdninkų, sergėjančių ir prižiūrinčių teisybę, bet 
tavimas. Tad ir šiam nau- pačios teisybės, tai nebuvo. Ir negana ką nie- 
jam sumanymui labai didelių kados nebuvo, bet dar dauguma gyventojų 
pinigų gal ir nesumestume. j tvirtai tikėjo, kad ir niekados nebusią. Tik 
Nors vis dėlto galime tikėties, kasžin ar jie neapsiriko.

Kaip jau sakiau, tai tame mieste visko bu
vo, visokių turtų, visokių brangenybių, vi
sokių gardumynų, saldumynų, gražiausių [ 
aprėdalų, ir papuošalų. Vienu žodžiu už mi
lijonų milijonus dolerių gėrybių, nes visko bu
vo labai daug. Žinoma, kaip Amerikoje. I 
Ale būkite tamstos tai]) geri, ir pasakykite i 
man ko tame mieste už viską daugių daugiau
sia buvo.

Manau, iš syk spėsite, kad vargo, tai už 
vis ką daugiausiai taute mieste buvo. Ir jūsų 
spėjimas teisingas.

Šiandien pasiryžau tamsteles suvest į pažin
tį su tuom didmiesctlj vargu, jei tik nenuluž 
plunksna berašant. Taigi klausykite gerbia 
mieji.

Netoli dideliausio dieną ir naktį ūžiančio ir 
rūkstančio fabriko, kuriame dirbdavo tūkstan
čiai darbininkų, stovėjo sena, surūkus lindy
nė, < tai]) kaip daugiausiai Amerikoje matoma, 
trioba. Toje trioboje gyveno įsisanidęs Bau
žų .Jonas su savo šeimyna susidedančia iš ser
gančios jau nebejaunos žmonos, jo pačios Onos, 
ir dviejų juodviejų vaikų, sūnaus .Jonuko dvy- ])U(-.l!1Oįa jH 
likos metų ir dukters Barbutės septyniolikos ' 
metų.

Gyveno jieji didžių didžiausiame varge ir 
biednystėje. Neturėjo nei ko pavalgyt, nei 
kuom apsivilkt, nei kuom pečių pakūrenk 
kad nors kiek užsišildyti atšalusią, kai]) vilki 
nyčią grinčią.

Kitados jie nelmvo taip suvargę - jie skai
tės pasiturinčiais ir net bagetais. Jisai buvo 
stiprus ir darbštus žmogus, .jinai ajisukri ir 
taupi šeimininkė. Buvo sotūs ir apsirėdę ir ke

pis desėtkus dolerių bankoje turėjo pasidėję 
juodai dienelei. Buvo laimingi.

O kas juos privedė link dabartinio kritiško 
padėjimo? Nors trumpai tamstelėms ir pasi
ryžau, kiek žinodamas ir valiodamas papasa- 
’ kot.

Tai-gi klausykite ausis išplėtę, o aš rėški. 
Bųuža ilgą laiką dirbo viršminėtoje dirb

tuvėje ir buvo jau Įsivaręs į gerą darbą ir 
įgaudavo nemenką algą. Tai žinoma biskį bu
vo jau ir nosį jiradejęs kelti augštyn, ir bile į kovotoju, 
durniui geliuot neduodavo.

Pasitaikė tuom laiku streikas, sustreikavo 
(visos dirl)tuvės ir ta dirbtuvė, kurioje dirbo 

Kaipo apsukresnį, iškalbesnį ir ga
idresnį, tai visi darbininkai išrinko Baužą savo i 

atsto- 
Įvu. Bauža savo uždavinį gerai atliko, strei- 

in kas buvo laimėtas ir darbininkai iškovojo pa-

Iš po Darbininko Plunksnos.

Viename Amerikos dideliame mieste, kur 
buvo Šimtai Įvairiausių fabrikų ir dirbtuvių, 
gyveno tūkstančiai turtuolių ir visokių dyka
duonių ir šimtai tūkstančių varguolių darbi
ninkėlių su jų alkstančiomis ir skurstančiomis 
šeimynomis. - ,

To miesto tamstoms neįvardysiu, tik tiek 
tepasakysiu, kad tai vardas gerai yra žinomas 
ne tik ką Amerikoje, bet ir visame pasaulyje, 
ir dar tą pridursiu, kad tas vardas toks buvo 
pirm kelių šimtų metų, o ir šiandien dar toks 
tebėra. Nors miestas visai tame laikotarpyje 
persimainė ir iš maželio kitados buvusiojo mies
tuko pavirto didžiausiu pasaulinės pramonijos 
ir turto centru.

Tame dideliausianie mieste visko buvo, ko 
tik kas norėjo, tą įgyt galėjo. O vieno daik
to — ir tai koreikalingiausio daikto — tame 
mieste nebuvo. O kad tamstoms nekvaršyt 
galvas spėjimais — tai tiesiog pasakysiu atvi
rai ir aiškiai, kad visi žinotumėt ir suprastu
mėt — jog tame mieste tai nebuvo teisybės.

Tiesa, tame mieste buvo daugelis dvasiškų
jų ir svietiškųjų visokio laipsnio, mokslo ir 
pakraipų teisybės skelbėjų. Buvo daugybės

jog darbą pradėjus, ypač žinių Į 
gavus iš savo pasiuntinių apie 
tikrąjį Lietuvos padėjiiną-au- 
kos gal pradėtų gausiau plau
kti.

Bet yra dar vienas šaltinis, 
Į kuri mes ligšiol visai beveik 
nei nesikreipėme. Tai pa- 

Įgelba kitų tautų. Štai Ame
rikonai šelpia gausiai Belgiją, 

(šelpia Lenkiją. Šelpia dėlto, 
kad žino" jų reikalus. Ką 

i mes ęsame padarę, kad ame-1 
rikonai sužinotų Lietuvos var- j 
gus? Ar istorija negalės ap- 

Į kaltinti mūsų už tai. kad mes 
[svarbiausiu momentu neatlie
kame savo priedermių?

.Jei amerikonų laikraščiuose 
■būtų taip^laug rašoma apie 
Lietuvos padėjimą, kiek Bel- 

1 gijos ir Lenkijos, tai beabejo- 
nės ir Lietuva gautų iš jų ne
maža pašalpos.

Mūsų nuomone, 
sumanymą turėtų 
“Tautos Fondas”, 
mas L. Inf. Biuro skyrių, 
prisidėtų ir kiti fondai, būtų 
dar geriau.

Sujungę savo pajiegas su 
amerikonų parama — galėtu
me M. Yčo sumanymą įvykin
ti.

Amerikonų gi informavimą 
reikia pastatyti plačiau, geriau 
sutvarkyti. Reikia tuo tikslu 
organizuoties, steigiant Lietu
vių Informacijos Biuro skyrius. 
Turime nemaža gražios nied- 
žegos, kurią galėtume suteik
ti amerikonams, kad supa
žindinus

Pas
torių (adr. Rev F. 

[50 \V.
Mas s.) galima ,-uu

[išleistų L. Inf. Biuro Paryžiu
je: 

11) A Skėteli of the Lithuanian Bauža, 
j nation.
2) Litliuania and Autonomy of reikalų išreiškėju kompanijai — savo 

Poland. Įvu. Bauža savo uždavinį gerai atliko,
j3) The Polish Question, 
I eonneetion with the Lithua-[kėlimą algos už savo darbą ir sumažinimą dar- 

nian, Ruthenian, and .Iewish bo valandų ir visi džiaugėsi.
Qnestions.

4) Pro Litliuania, a Monthly j
Review.
Kas gali prieiti į intek- darbo nėra, nes tas skyrius, 

mingus' amerikonus, ypač į stoja dirbęs, 
laikraščius, lai parsigabena tų padidinta fabrike, 
knygučių ir lai jų inteikia, kur 
reikia. Išpildykime šių dienų 
svarbiausią savo tautišką prie
dermę.

kad 
su Lietuva.

Tautos Tarybos sekre- 
Kemėšis, 

6-tli St., So. Boston 
gauti šių knygų

Bet prieš vėją nepapūsi, taip ir parėjo na
mo.

Žinoma pinigai, esant be darbo, greitai 
tirpo ir noroms nenorams turėjo eit ieškot dar
bo kitur. _

Kur tik įeina į kokią fabrikę ar į dirbtu
vę, kaip tik pasako savo vardą ir pavardę, 
tai tuojaus gauna atsakymą, kad tau nėr dar
bo. Matot, visos kompanijos tarp savęs su- 

Įsižinojo ir nori žmogelį nubaust, kam jis vado
vavo darbininkams streikuojant.

Ant galo žmogelis gavo darbą prie miesto 
kanalizacijos. Pasitaikė lyg tyčia kast grio
vį šlapioje vietoje. Reikėjo braidžiot po dum- 
Iblynę veik aukščiau kelių ir gavo vargšas reu
matizmą ir kosulį Atgulė į patalą ir serga 
aštuntas mėnuo.

Pati susikrimto susirūpino, daugel raudojo, 
karštis įsimetė į galvą, nuo to puolė į akis ir 
nabagė apjako tai]), kad nelabai matė, ir 
na be kito pagalbos nevaliodavo nei per 
pereiti.

Barbutė ėjo ieškotis darbo po dirbtuves, 
kai]) tik pasisakydavo savo pavardę, tai
jaus gaudavo atsakymą, kad jai darbo nėra. 
Jonukas neatsitraukdavo nuo tėvų ir jiems pa

tarnaudavo kuomi galėdamas.
O kaimynai, tai tik rankas trynė ir šidijo- 

si iš jų nelaimės ir skurdo sakydami: “Va, tai 
tau nosį riest augštyn, mes tai vargstame per 
girtybę ir paleistuvystę — o tu ir negeri, ir 
nieko neturi, ir dar badu pastipsi su visa 
savo šeimyna, arba sušalsit, kaip tarako
nai.”

Skaudu buvo žmoneliams kęst vargą badą 
ir šaltį, bet šimtą sykių skaudžiaus laivo gir
dėt pasityčiojimus kaimynų.

Ale Bauža kentėjo dantis sukandęs, ir prieš 
Dievą nemurmėjo.*****

Pardavė ir pravalgė visus rakandus ir pa- 
duškėles iš po galvų, ir nebeliko nieko.

Vėjas ūžė ir kaukė langines klebendamas ir 
sniegą nešdamas ir dumdamas dideliausius pus
nynus supildamas. Nekūrentoje grinčioje šal
tis nepakenčiama^ o ligoniai antra diena nie
ko nevalgę vien vandenėliu gyvi.

Bet štai staiga atsidaro durys, įeina jauna 
."kaisti kaip aniolas Barbukė, kad ir {(rastuose 
dra.panuose. kad ir išbalus ir nublankus nuo 
nikio ir rūpesčių, bet vis-gi prakilni savo jau
nystės ir nekaltybės atspindžiu aiškiai spindin

čiu nuo jos malonaus veidelio ir iš jos skaisčiai 
[žėrinčių mėlynų akelių.

Priėjus prie gulinėjo tėvelio ir motinėlės pa- 
rankeles ir tylėdama atsisėda ant 

[apvožto tuščio bakso ir nuleidžia žemyn savo 
[dailę galvelę ir atsidusta giliai, giliai iš pat gi
lumos savo krutinės o tas atdusis išreiškia 

[tiek daug jausmų, tiek daug sielvarto, tokį 
mi<iminimą. ir užjautimą tėvelių vargui ir sa
vo nelaimei.... Ir praded rėdėti per jos skais
čius skruostelius ašaros, kaip perlai viena pas
kui kitą ir krinta ant jos kelių, o jinai tyli 

,ir tyli, tiktai girdisi jos priskubintas kvėpavi- 
. mas ir kartas nuo karto gilesnis atsidūksėji- 
i mas.

'htikeli, ką girdėjai ar gausime bent ko- 
[kia pašelpą iš miesto valdybos palaikymui mū- 
[sų vargingo gyvenimo.

Nieko negausime, komitete yra pirmi- 
■ ninku buvęs musu konųianierius ir jis pasakė, 
, kad mes neverti miesto pašalpos, nes mes esą 
niekam nevei t i žmones.

1) kad parapijų komitetai 
būtų renkami visų parapijo- 
nų be jokio klebonų įsikiši
mo, 2) kad vyriausiu para
pijos šeimyninku būtų ne 
klebonas ir ne vyskupas, bet 
patys parapijonys su savo 
išrinktu komitetu, 3) kad bent keliolika lietuvių, čia 
parapijų komitetams reikėtų *■“ 
atsakyti ne prieš klebonus 
ir ne prieš vyskupą, bet tik

Amerikoje .Augusią, pažintų 
Lietuvą, ir tai verkiančią ir 
kenčiančią. Tėvynės kančios

DARBININKAI, 
“DARBININKO”

PRIETEMAI!
Pasirūpinkite, kad katalikiš
kos draugijos imtų “Darbinin
ką” — savaitraštį — savo or 
ganu. < Leisime už $1.00 me
tams. Tik visi turėtų imti.

“DARBININKĄ“ — SA
VAITRAŠTĮ (subatos numerį) 
galima užsisakyti skyrium. Me
tams kaštuoja $1.50. Puse" 
metų — 75c,

Bauža tiems žodžiams intikėjo ir mano sau 
tai kas, palauksiu valandą nedirbdamas. Dar 
turiu iš ko maityties vis bado nematysiu, bene 
mano didi šeimyna ar ką. Padarys didesnę 
fabriką, tai bus dar geidaus.

Taip praslinko kelios savaitės. Užbaigė 
visus pataisymus. Eina darbas fabrikėje, kad 
net sienos ūžia ir žemė dreba

Nueina Bauža į darbą. Sako jam: “Tau čio
nai nėra darbo. Tu niekai darbininkas.”

Dabar tai žmogelis suprato, kad jį tyčia 
paršalino iš darbo už vadovavimą laike streiko.

Pabarškino išlengvo j duris. Barbutė pri
šokus atidaro ii- įėjo į vidų dvi vienuolės.

Tegul )>u> pagarbintas .Jėzus Kristus. 
Ant amžių amžinųjų. Amen.
Ar tai čia gy\ena .Jonas Bauža su savo 

šeimyna.
Čionai tamstelės. Kuomi galime tarnau

ti.
— Atleiskit tamstos mums už atsilankymą, 

mes nuo vaikučiu parapijinėje mokslainėje iš
girdome apie tamstų ligą ir atėjome tamstų 
aplankyt ir jeigu bus gfUima, tai kiek valio
siu ■ mėginsime tamstoms pagelbėt šioje nelai
mėje.

D dabar tai atnešėme tamstoms biskį val
gio, paėmusius iš miesto. Kunigas klebonas 
Įdavė per mus tamstoms kelis dolerius ant gy
duolių ir paprašė daktaro Bažiuko, kad atei
tų tainstas apžiūrėt.

Nušvito visiems akys tarytumei būtų anio- 
!as iš dangaus aplankęs tą stubelę. Visi dė- 
kavojo vienuolėms ir laimino geraširdį klebo
ną ir byrėjo ašaros visiems iš akių, ale ašaros 
džiaugsmo. Ir įžengė į tuos namelius viltis 
— o nusiminimas buvo prašalintas.

Ir garbino Viešpatį visi, i

* 1-V " t

Visuomet perskaitykite, kas

po darbininko plunksnos.

T. V.



pos draugijos, dvi koopera-; iliustruoto, gero popiero ka-
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Streikas.
kelinta savaite, kai sus-

€ 
Yra dvi savitarpinės pašei- Į gražaus, didelio, taip gausiai

■ ''A

LIETUVA IR LENKIJA. skiriasi ant Urkionių h- Km-

duonos 
kurių sko- 

o ypač iš

jų neapkenčia,

Trakuose ir-gi 
nugriautas ir granata 
stogam 
lubas,

Mat, tie pavadintieji mūsų 
pasakyti 

. to- 
fA vienaip 

misbja

neišpasakytos
Bet “ Tai politikų 

Šis 
atidarymui 
Prakilnus 
Reikia 
mokslo,

<> kad

Jau 
treikavo Meryd anglių kasyklų 
darbininkai,- kurie reikalauji ii 
kompanijos tarp ko kito pridėti

WATERBURY, CONN.
Iš 26 Į 27 spalio buvo griausti

nis, žaibai ir lytus.
Oras atšilo.
Žmonės spėja kad bus ilgas ru

duo.
Darbai eina po senovei.

Šešupė.

Londono priemies- 
būsia geriau. Sau būsiąs 

Tečiau pamatysim kas iš 
bet vargu dvi lietuviškos 

keptuvės, galės užsilaikv-

sunku, te- 
keliai, 

visai
Karei vijos

“tautiečiai” ( 
“tamaiečiai”) 
kiu ■ dvipusišku 
su tavim šneka, o

tūkstančių šrapnelių ir 
didžiausioms armo- 
Pagautas rusų leite- 
bažijosi, kad ta amu-

LONDONAS, ANGLIJA.
Pora savaičių atgal “Birutės“ 

duonos keptuvei pasidarė lyg ne
gerumai, kurių visai nesitikėta. 
Buvęs net valdybos nariu p-nas 
Užupis, ir duonos išvežiotojas 
pasitraukė ūmai nuo vietos, pada
ręs dar ir nemalonumų “ Biru- 

duoną beva- 
daug 
iš

kiek ar-
Oficieriai pasakojo 

kad rusų oficierių kva- 
rasta moterims pri-

padarvti. Vienaip tau prižada, 
o kitaip padaro. O paskui vėl 
tau švelniai teisinasi.

Nematau juos kitokiais nei 
ar laisvamanį, ar tautie- 
šliuptarnį, ar cicilikėlį,

> 
tas pats. Visi,

vai retenybė ir žmonės į juos žiuri, kaip į dyvus. Ir dabar daug nevvyorkiečių ėjo pasi
žiūrėti į senoviškų laivų.

jog jos kas kartą artinasi 
užmanytojo tikslo. Tai

ręs dar ir nemalonumų 
tei.” Mat Užupis 
žinodamas, įteikė 
ant bargo tokiems, 
la sunku busią išgauti, 
svetimtaučių.

Tečiau “Birutės“

liū-
nes 
die- 
pa-
P° į jie pučia visi į savo 

ir be to 
vakaras bus 

vakarinių 
to vakaro

merginoms ir 
apšvietos, iš- 

atidengus joms 
reikia ir pini-

Tai-gi, baltimoriečiai- Rem- 
atsilankydaini ant 

būdu, atliksi- 
naudingą dar- 
joms apšvietos

sven- 
pasiskyre. bet 

išpaišyta, gali viso- 
lygii moterys prigulė
tu delko taip daroma. 
/ didesnis -bunčiu’s”' 
/.-išpieštų. Dr-ja ne- 

ė,' nors ji liuosa. bet 
au^a. Gal permato-

minių. Anot jo žodžių nuo 
Ko- šovinių viskas dreba. Iš to- 

į liau nud OnušiŠkės žmonės bė- 
i ga Bu gyvuliais ir manta. Pa

NEW PHILADELPHIA, PA.
Du lietuviu sudraskė i šmotelius.

22 spalio vietos anglių kasyk- 
! lose šūvis pagavo du anglekasiu 
Praną Špoką ir Vincą Kvietėnių. 
Abu tapo sudraskytu į gabalėlius, 

i kad ir surasti negalėjo, kas prie 
katro priklausė. Pranas Špokas 

■26 metų jau vedęs, paėjo iš Kro- 
• kių parapijos, Kauno gub., o V.
Kvietinius, pavienis, 31 m., 

j balackio par., Vilniaus gub.
Nelaimė ištiko žuvusiųjų neat

sargumo dėlei : nemokėjimas ap
sieiti su dinamitu.

Iš civilio,Lietovos valdymo. 
Miškų iždo^Mtentas 
nig iš Lateuvos pašai 
Lietuvos civilinį vald '

g

Nuo širdies patartume vi-
saviškius sierns jį ingyti.“

i---------------------------------------------------------------—.—.

Nūn eina tarybos abie
jų pusių ir jei kompanija sutiks: 

| bent ant paminėto priedo, tai I 
[ darbai tuoj prasidės.

Kalnakasys.

1, 2, 3,^ 4 
radęs geras; 

armotas, ištep-1 
vartojimui, 
paoficier-ius

Kas girdėt
Lietuvoj

ten įsteigtų ir vestų miškų 
iį-įf iždą. y-

Naujas Kauno tvirtovės ko- 
mandajitas.

Buvęs Jenos apskričio ko- 
mandantas oberstas Werner- 
Ehrenfeucht paskirtas KaunoTARP KAUNO IR 

VILNIAUS.
Korespondentas laikraščio 

“Beriiner Tageblatt” D-ras 
Paul Michaelis iš Žiežmarių 
rugpiučio pabaigoje rašo:

Taip greitai einama tolyn, 
kad Kauno apgalėto j ai net
laiko neturėjo, pamatyti šio 
miesto gražumo, o dar mažiau 
juomi pasidžiaugti. Jie tik 
tematė uždarytas krautuves 
ir apleistus gyvenimus, to
dėl kad Rusai Žydus ir Vokie
čius buvo išvarę jau balanžio 
ir gegužės mėnesyj. Pirkti 
nebuvo gaunama nieko, o jei 
dar kų pardavė, tai prašė be
gėdiškas kainas. Pamaži vie
nok apmiręs miestas prade-: 
jo atsigauti, bailiai atsivėrė Į 
viena, antra krautuvė, kepyk- ■ 
los, valgomųjų daigtų krau-I 
tuvės, barzdaskučių ir skait
lingos aptiekos. Bet ilgai dar 
truks, kol visiškai vėl atsigaus 
viskas nuo brutalio Rusų vai- į 
džios veikimo.

Tillmanno didžioji sriubų 
fabriką yra visai sunaikinta. į 
Rusai dar tebenaikino fabrikų. I 
kada mūsų būriai buvo įsiver- į 
žę į miestų. Taip jau ir vie
na didelė bružė (bravoras) yra 
iki pamato išgriauta. Rusai • 
nuodugniai pasirūpino, kad Į 
Kaunas dar ilgus laikus at
mintų savo nelaimes. Nei j 
viešosios triobos, nei bažny- i 
čios nebuvo saugojamos. Baž- i 
nyčios beveik visos yra nuken-| 
tėjusios, o ypačiai Rusų cerk
vė ant rinkos. Man jų ap-' 
lankant, ant grindų gulėjo 
brangus kaurai, popų kepu
rės, sidabriniai žibintuvai 
(liktoriai,) paauksuoti kryžiai 
ir kitokie brangus daiktai. 
Ir žydų 
ta, bet 
talikų 
koma 
protestantų 
tėlėj. šo.

Iš Kauno Į rytus toliau va-' fortus, 
žinoti buvo labai 
nai labai blogi 
gu dar lyja, tai 
žinoti negalima, 
atgal traukimas bei bagažų 
kelionės išardo juos dar dau
giau. Visai stebėtina yra. 
kad tarp miestų kaipo Kau
nas nuo 100.000. ir Vilnius 250. 
000 gyventojų tik vienas 
lių kelias teeina, 
nematyti jokios 
symo. 
blogų Įspūdį. Rusai tur-būt 
nemanė, kad vokiečiai taip 
greitai ateisią į tą kraštų. O 
Kaunui puolus, jau nebeliko 
rusams laiko .jį sunaikinti. To
dėl palyginant į kitus, šitas 
kraštas nedaug yra nukentė
jęs. Berods rusai bandė pa
vežti dagą (javus.) bet dar 
yra gana javų, ir gyvulių ne
trūksta. Gyventojai buvo ka- 
Žinkur pasislėpę, bet pamažu 
gryšta atgal. Ūkininkavimas 
čionai yra geresnis ne kaip 
Lenkijoj, didžiausioji dalis 
nuvalytųjų laukų jau vėl ap
arta. Žeme yra įvairios rų- 
šies, bet iš viso gana derlinga. 
Pastebėtina, kad trobos yra 
apsodintos medžiais, o ypač 
geltonų slyvų begalės, bet au
ginama ir didžiai daug daržo
vių.

Rusiškumas visai tik pavir
šutinis. Aš manau, jog Lie
tuvių ir Lenkų skaitlius Ru
sijoj yra daug didesnis, kaip 
valdiška statistika tat paduo
da. Apie tai. kad rusų kal
ba bei dvasia būtų persunku
si Baltijos provincijų bei Lie
tuvos gyvenimų, negali būti 
nei kalbos. Visa Kauno bu- 
bemija yra grynai lietuviška, 
bet Vilnius tai yra vyriausias 
Lietuvos miestas. Lietuva 
vėl visai skiriasi nuo Lenki
jos. Jos darbštus gyvento
jai arčiau stovi vikieČiams, 
negu tikrieji lenkai. Bet 
kad jie mus mylėtų, tų pigiai 
negalima reikalauti. Ant
raip rusais jie biatirisi.

tvirtovės koman dantų.
Lietuviškų išdirbinių paro

da Berline.
“Dabarties’* penktame 

meryje rašėme apie lietuviš
kų išdirbinių parodų Berline. 
Dabar pranešama, jog Vokie- 
čių kaizerienė, kuri labai 
mėgsta lietuviškus išdirbinius 
ir daug jų nusipirkusi, dido
kų skaitlių parodoje išdėtųjų 
dalykų davė nusiųsti savo ru- 
muosna o dabar užsisakiusi dar 
daug juostų, staltiesių, kėde
lių, užklodžių ir t. t.

(Dabartis.)

čiams. Neduoda jokio darbo 
ir apsunkina įvažiavimų. Tik 
ačiū žydams, kuriuos anglai 
pas save insileido pasimasinę 
jų kapitalais, lietuvių koloni
ja neišnyko, nes tik pas žyde
lius gaudavo darbų. Išmokę 
darbo patys ant savęs pradėjo 
dirbti ir taip sustiprėjo.

Iš pat pradžių kaip ir visur 
užrubežyje lietuviai laikėsi 
kartu su lenkais ir save pa
liokais laikė, bet su laiku at
siradus tautiškam susiprati
mui, atsiskyrė nuo lenkų ir

_ ena mūs
Dabar nuo savęs “Draugas” 
prideda, jog tikrai taip bū
rių. ' ~ ‘ :

štai kų “Draugas” nuo 
savęs sako apie Metraštį.

“Aname numeryje buvo 
skelbiama, kad Katalikų Spau
dos draugijos Metraštis atei
nantiems metams bus tikra 
naujienų lietuvių raštijoje. Te
bemano skaitytojai, jog tai 
tuščias Spaudos Draugijos pa
sigyrimas.

Stovint arčiau prie viso 
sutvėrė savo parapijų 1899 m. metraščio leidimo darbo, ga- 

1912 m. pasistatė naujų ba-( lime užtikrinti, kad tuo met- 
žnyčių. raščiu bile prieš kų galės pa-

Orga.ni žarijos isigirti, pasididžiuoti. Tokio

brangus
synagoga buvo išplėš- 

šiaip nesugriauta. Ka- 
bažnyčioj jau vėl sa- 
paniokslai. taippat 

Gertrūdos bažny-

smė
line kurio 

žymes tai- 
Šiaip kraštas daro ne- 

Įspudį.
kad

KĄ PALIKO RUSAI KAUNE.
United Press Staff kores

pondentas praneša, kad Kau- 
j no devyni fortai ir 20 batarijų 
' su didžiulėmis anuotomis, skai
čiuje arti 1.300 liko vokie
čiams ir jos daugiausia nesu- 
gadytos. Kalnas panemuny- 
se yra sandėliai pilni amuni
cijos. Miestas apiplėštas, 
krautuvės išlaužtos, o liku
sieji 25.000 gyventojų yra ba

lsi, be turto.
Jei Rusija būtų Amerika, 

;tai kongresas rastų daug med
žiagos tyrinėjimams, pasiner- 
į kimams, armijos reorganiza- 
1 ei jai.

Kaune palikta daugiau, 
kaip 7.000.()00 patronų, keli 

I šimtai 
šovinių 

1 toms.
inantas 
nicija netinka anuotoms.

Toliau tyrinėjimai parodo 
pėdsakus baisaus lėbavimo. 

(Tuščių šampano ir alaus bute
lių veik tiek daug, 
motų.
mums, 
tierose 

■gulinčių daiktų ir kitokių žen
klų “šumnaus“ gyvenimo.

Toliau korespondentaszra- rių. 
kad aplankęs 

Visuose 
: nesugadvtas 

o jei-(tas ir gatavas 
išva-(Pagautas rusų 

tvirtina, kad iš 4 forto nei vie
nas šūvis neiššautas.

Anot korespondento Kau
nas turėjęs būt apleistas stai- 
(ga ir netvarkoj.

Mieste likę tik moters ir
seneliai, kurie negalėjo su ki-Įper Švediją, 
tais bėgti. Turėjo būti mieš- ( 
Ite laike bombardavimo, kuo-į 
met miestan lėkė šoviniai it 
juodi paukščiai.

Daug namų išgriauta. Ant 
jkaikurių gatvių namų priešą- 
jkiai rodo kulkosvaidžių veik
mių.

Siena bažnyčios, kuri ran- 
jdasi priešais miesto salės ap
šlakstyta krauju, o geležinė 
(tvora aplink paminklą taip 
sušipuliuota, kaip kad ji me
dinė būt buvus. Daug dide
lių namų išdegė.

Ant stulpų viešose vietose 
užlipyti plakatai, kuriuose 
persergstama žmones nuo cbo- 

Jeros. Kareiviams ir gyven- 
Itojams uždrausta gerti neatvi- 
rinto vandens.

I Žiema dar neatėjo ir musių, j 
tai spiečiai lakioja ir visur 
pilna. Koteliuose ir valgyk-1 

(lose, tai viena ranka valgai, 
!o antra muses giniesi.

Su vokiečiais pribuvo alus, I 
laikraščiai ir taboka. Tie da- ’ 

llykai atgabenama Nemunu.
Anot korespondento mėsos | 

ir duonos esą apščiai. 
i Sužeistųjų Kaune daug Ru- 
Įsai paliko 1.200 sunkiai 
žeistų kareivių.

įo:: it ifc W

tyviškos keptuvės, du krome-Į lendoriaus niekas nebuvo išlei-
Įliai, savo svetainė (kliubas), i dęs nei, Lietuvoje, i.
j blaivininkų-abstinentų drau- koje.

apšvietos drau- j dorių vargiai 
taučiai, pvzd.

Metraštis — 
rėš su virš 400 
pins savyje 
galybes iliustracijų,

nei Ameri- 
Tokių turtingų kalen- 

leidžia ir kita- 
amerikiečiai. 
kalendorius tu- 
puslapių, tal- 

turiningų raštų, 
statisti- 

Vienu žodžiu kaip tu- 
taip paviršutine išvaiz-

gija, “Rūta” 
jgija, “Šv. Vincento“ šelpimui 
i pavargusių ypač našlių dr., 
j na ir pagalios šiemet da susi
tvėrė. socijalistų kuopa pasi
guodimui savo ištvirkimo.

Kaip minėjau anglai neap- kų etc. 
kenčia svetimtaučių ir neduo-' riniu, 

jda jokio darbo. Tad kiek- da reikia tik pasigerėti, 
vienas turi išmokti kokio nors

’ amato ir dirba pas 
arba žydelius.

Labiausiai prasiplatinę ama
tai staliorių, kriaučių ir kur
pių.

skiau iš laikraščių dažinojau, ■ 50 c. daugiau už sieksnį iškastos 
kad miškuose tarp Radžiškių anglies.
ir Valkininkų buvo pasislėpę 
apie 20.000 žmonių, o per šau- 

i tiesį, tai daug žmonių iš pro
to išėjo. Tik Valkininkuose
buvo užregistruota 80 pamišė-. 
lių. Iš pašalinių šaltinių da-!

| žinojau, kad Kalviai ir Lie-; 
ponis sudeginti. Trakų ba
žnyčios vieną bokštą sugurino. ;

' Sienon pateko viena granata. 
Kolėjinias sugurintas. Dalis 
miesto apie tiltą sudegė. Se- . 
nuošė Trakuose ir-gi vienas 
bokštas 
pataikė 
išlaužė

Pabėgėlių 
bangos plaukia Rusijon, 
ligšiol aš iš saviškių negavau i 
jokios žinios. Iš ko aišku, kad 
jie pasiliko ant vietos. Ir aš i 
numanau, kad jų padėjimas, ■ 
apverktinas ir reikalauja pa-, 
gelbos. Aš netik kad negaliu 
pagelbėti, bet nei susirašinė
ti, nes laiškų nepraleidžia. 
Buvo pirma galima rašinėti 

Bet buvo rašy
ta laikraščiuose, kad komite-1 
tas Švedijoj nepriima ir kad. 
laiškai bus grąžinami.”

IS VARGO ŠALIES.
P. K. Česnulevičius iš Mon- 

tello, Mass. gavo nuo dėdės 
laiškų iš Voronežo, Laiške 
tarp kito ko štai kas rašoma:

‘ ‘ Aš gavau iš tavo tėvo lai
škelį, rašyta rugpj,. 15 d. Jis 
rašė, kad kareiviai, kaip van
duo eina DzekčioriusfVilniaus 
gub.) naujai padarytu keliu 
nuo Valkininkų stoties.

Tas kelias Uzekčiuoriuose

BALTIMORE, M. D.
Paremkite moterų sumanymą.

Buvo manoma, kad Moterų 
Sąjungos gražūs pasiketinimai pa

siliks tik prižadėjimais, bet da
bar arčiau prisižiūrėjus užtėmija- 

i nie, 
prie 

idija jų nuolatinis judėjimas, 
dabar jau mokinasi lošti ir 8 
ną lapkričio statys Šv. Jono 

■ rapijos svetainėj - “Verpėją
Kryžium,“ '"r-i ”

' bus dainos.
' lošiamas
i kursų. 
; tikslas-
moterims 

Į silavinimo, 
vakarinius kursus
šil
kite tą vakarą, 
lošimo, nes tokiu 
te prakilnų ir sau 
bą palengvindami 
reikaluose .

PHILADELPHIA, PA. 
Nukentėjo Lietuvis.

Pora dienų atgal vienas lietu
vis tapo suareštuotas ir užsimokė- Į 
jo $8.50 už tai, kad leido savo 
dukterei eiti į darbą be paliudyji- 
mo, kad ji turi keturioli^ metų. 
Ji jau turi 15 metų su vi^um, tad 
gi tėvas ir leido ją dirbti nemany
damas, kad kas nors negero ga
li atsitikti. Tuo tarpu valdžia, 
apie tris sykius perspėjusi, ant 
galo suareštavo ir dar $8.50 atė
mė.

Tai-gi svarbu yra kožnam vie
nam pasirūpinti gaut tam reika
lingus popierius. ’ \

Žvirblis.

WATERBURY, CONN.
Apie Moteris.

Kitose kolonijose Ameriko
je lietuvių užgyventose, daug 
tenka girdėti apie moterų vei
kimų. Mūsų mieste, iki šiol 
dar neteko girdėti tokio nau
jesnio apie moterų krutėjimų, 
nors yra čion kelios moterų 

draugijos, ypač labai pavyz
dinga moterų savišelpinė drau
gija Šv. Onos, kurioje priguli 
netoli trijų šimtų narių, neap- 
dr-joj susispietusio? rimčiau- 
siriksiu pasakęs, kad šioj 
sios ir pažangiausios moterys 

i ir merginos. Viduriniuos daly
kuos dr-ja labai gražiai tvar
ko.

Uždarbiai.
Stalioriai sulyg savo prasi- 

lavinimo gauna už valandą 
darbo nuo 6 iki II penų. Per 
savaitę gali uždirbti nuo 2 iki 
3 svarų (10—15 dolerių).

Kediniai niaž-daug tą pat 
uždirba, bet turi ilgiaus dirb-, 
ti.

Kriaučiai prie žiponų nuo 
1 svaro 10 šil. iki 2 sv. 10 šil., 
bet dabar laike karės dirbda-; 
mi nuo 8 v. iki 8 vai. vak. už
dirba nuo 3 svarų iki 4 svarų. 
Moterys nuo 1 svaro iki 1 sv. 
ir 10 šilin.

Kelniniai kriaučiai dirbda
mi nuo 0 v. ryto iki 11 v. nak. 
daugiausiai tegalėdavo uždirb
ti 2 svaru ir 10 šilingų.

Merginos dirbdamos nuo 
8 v. iki 8 v. vak tik 3 šilin
gus, o jeigu per naktis dar 
namie pas save dirbdamos per 
savaitę užsiūdavo kuri 1 sv. ir 

šilin. tai jau būdavo cbam- 
įpion. Dabar kares laike kel- 
hiiniai dirbdami nuo 8 v. ryt. 
iki 9 Vai vak. uždirba nuo 
10 šilin. iki 3svarų 10 šil. 
moterys nuo lsv. iki 1 sv. 
10 šilingų.

Kurpiai seniaus dirbdami 
nuo G v. r. iki 10 v. vak. per 

(savaitę padarydavo 1 sv. 10 Š.
iki 2 sv., dabar uždirba apie 

sv.
Nekurie dirba žydų arba vo

kiečių dirbtuvėse:
Cukraus dirbtuvėje dirba 

po 10 vai. į dieną, gauna už 
; valandą po 6 penus.

Skūrų dirbtuvėse nuo 7 v. 
r. iki 7 v. v. uždirbdavo 1 sv. 
5 šil. Į savaitę su overtime’u 
nuo 1 sv. 8 š. iki 1 sv. 9 š., da
bar su overtime’u gauna nuo 

| 1 sv. iki 1 sv. 18 šil.
Prie bombusų gauna už va- 

kad keptuvė tvirtai sto-' 7 S penus.
Gumų dirbtuvėse dirbda- 
nuo 7 v. iki 8. v. gaudavo 
šil. L s v., laike kares

: kiek;
tį, ar šliuptarnj, ar 
arba ir kitokį ištvirkėlį tikėjime 
visi jie, viens
jie, prieš savo brolius lietuvius 

j katalikus eina,
(jiem visuomet jei tik gali kliudo, 
juos pajuokia, ir tt. Patys tam- 

1 sus, kaip bato aulas, drįsta sa
vo brolius lietuvius katalikus vi
saip dergti, apie .juos išmislioti, 
jų doriškus jausmus užgaulioti. 
Broliai ir sesers lietuviai katali
kai, laikas mums nuo jų nusikra
tyti, nesiduoti suvedžioti, tegu 

dūdą prieš 
tikėjimą. O mes visi, išvien plau
kime Kristaus eldijoje, su tėvyniš
kais jausmais, labui mūsų bran
gios tėvynės Lietuvos, mūsų pa
čių lietuvių pakėlimo, ir garbė 
Lietuvos vardo.

Dievas ir tėvynė, tai mūs vie- 
mutinė. -- O visi šiukšles iš mūsų 
tautos teliekasi jiems tinkamoj 
vietoj sąšlavyne.

WATERBURY, CONN,
Tai mat kaip teisybę įspėjau, 

kaip kas sakė, kad aš tik sau 
viens prasimanąs, kad mūsų Wa-
terburiečių lietuvių scena kai-ka-j 
da esti svogūnais, arba česna
kais padabinta. Štai 27 d. spa
lio, laisvamaniai ir papuošė mū-l”' 
sų sceną lošimu “Jono Širdis.“ 
Tai tau ir progresas. Ką jau po 
plynių dar rodytis žmonėms su 
tokiu išsilavinimu. Tai dar ge
rai, kad nors žmonių nedaug te
buvo. Nebuvo kam daug juok
tis, iš nedakeptų aktorių. .

Reikia,, pastebėti, kad mū
sų miesto lietuviai katalikai, ačiū 
Dievui jau pradeda susiprasti,..ir 
nemėto savo centų ant tokių lais 
vamaniškų šiukšliuotų vakarų. 
Laisvamaniai, šliuptamėliai, ci- 
cilikėliai, ir kitokie tamstaėliai 
jie papratę dorus žmones, ir jų 
jausmus tikybinius užgaulioti, 
kad mat nuo jų centų tai gerai 
paimti. Šį sykį pasirodė tikras 
susipratimas. — Kad laisvamanė- 
liai savo skoniui vakarus pasiren
gė, tegu, jie tik po juos ir lanko
si. Labai puiku, kad lietuviai, 
katalikai į šį dalyką atkreipia sa
vo atydą ir neina laisvamaniškų 
svogūnų uostyti.

kompanija 
laikytam savo paskutiniame posė- 
dyj nesenai iš išduotų sąskaitų 
pasirodo, 
vi, tarpe ko kito nutarė tvirtai 
palaikyt duonos keptuvę, nepai
sant šių nesmagumų. P-nas U- 
župis, sako įsisteigsiąs sau atski
rai kitą duonos keptuvę, būtent 
Silvertoįvne, 
tyj„ 
ponas, 
to išeis, 
durtuos 
ti.

Silvertownę, nedidis skaičius 
lietuvių tėra. O “Birutė” jau 
tvirtai yra šaknis įleidus. . •

Tai šitokios naujienėlės. į'
> Kalnavertis.
, y • • • • ' ■
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LONDONAS, ANGLIJA. 
Lietuvių kolonijos pradžia.
Londono Lietuvių yra apie 

2000 dūšių. Pirmutiniai lie
tuviai, kurie išvydę Londoną 
buvo nelaisviai, patekę an
glams laike Kritniškos karės. 
Nuo šio laiko galima sakyK 
prasideda Lietuvos emigraci
jos istorija kaip Anglijon taip 
ir Amerikon, nes ir Amerikon 
iš Anglijos lietuviai pirmiau
siai dasigavo.

Londone lietuvių kolonija 
augo labai Vargiai ir išlėto, lies __■n -_- — -i—t. - -
anglai neužjaučia svetimtau- dos Draugijos Metraštis bus

nų
10 
gauna 1 sv. K) šil.

Pragyvenimas.
Pragyvenimas vyrui atsiei-
15 šil. savaitėj, bet dabarna

.jau reik mokėti 1 sv.
Merginos prieš karę pragy

vendavo už 6—7 šilingus per 
si vaite, dabar jau reik 9 ši
lingų, bet prie šių 9 šilingų 
turi šeimininkėms padėti apsi- 
trusti.

Karė pabrangino viską. Ge
riausių drapanų eilę seniaus 
galima biivo gauti už 1 sv. 10 
s., dabar už tokių pat reikia 
mokėti 2 sv. 5 šil. — 2sv. 10 š.

Čebatai būdavo 10—12 ši
lingų, dabar 18 Šilingų, mė
sos svaras 5—6 penai dabar nei 
už 12 penų negalima gauti.

Tiek tai aplamai apie Lon
dono lietuvius ir ,ių gyvenimų.

Toliau®! pasirūpinsiu smul
kiau aprašyt

Kukarerir

“Drauge” buvo garsinta ir 
“Darb.” pakartota, kad Šie
met leidžiamas Katalikų Spau-

Tai|)-pat gražiai užsilai
ko ir iš tikęjiiuiško atžvilgio.

Šv. Agotos dr-ja. nors 
tosios vardą 
ten mat nepaisyta, 
kili pažvči 
ti; nežin: 
gal kad 
moterų sd 

. perdidelė,' nors ji 1 
nelabai au^a. Gal 
ma kas tokio netikusio viduri
niuose dalykuose.

Puikiai gyvuoja Pilnųpų 
Blaivininkų dr-ja. Čia narių 
moteriškųjų bus netoli keturių 
šimtų. Toje draugijoje susi
spietusios pavyzdingiausios 
inoterys ir merginos. Turi sa- 
višelpinį skyrių. Turėjo siu
vimo mokyklą. Gal ir vėl da
bar žiemos vakarams atėjus 
pradės ką nors tokio naujesnio 
sumaynti.

Apaštalystės Maldos Dr-ja, 
taip-pat turi apie tris . šimtus 
su viršum, moteriškajame sky
riuje narių. Nors jos visos 
priguli ir kitose draugijose, bet 
čia pildo kaipo tikėjimiško pa
žangos darbą ir užsiima gai
lestingais darbai, stengiasi ap
rūpinti savo artimą nelaimei 
palietus.

šv. Vardo Jėzaus Dr-ja. taip- 
pat turi moteryi skyrių, kurios 
naudojasi privilegijomis tos 
draugijos. Jų tikslas yra ap
ginti Jėzaus Vardą prieš viso
kius burnojimus.

Gyvojo Rožančiaus Draugi
ja. turi keletą vainikų (rate
lių) moterų ir merginų. Jos 
labai pagirtiną darbą veikia.

Be to, čia yra dar “Vaikų 
Marijos“ Draugija, kurioje 
priguli apie 80 jaunų ir paau
gusių merginų.

Beje, o-gi dar Rūtos Dr-ja, 
į savišelpinė. Toji dr-ja buvo 
'sutverta taip-gi ant laisvų pa- 
Į žvalgų pamatų. Gali prigulė- 
I ti kokios nori, by tik lietuviš
kai moka kalbėti. Ten ir bu
vo visokių pažvalgų moterų 
susispietusių (nežinau gal buvo 
ir žydžių!), bet dabar jau, jau 
po truputį eina tvarkyn, jau 
katalikiškosios moterys paė- — • v • n •mė viršų, ir laisvamanes ap- 
stelbė. Gal savo laiku tapti 
daug pavyzdinga dr-ja.

Tai tokis stovis mūsų mies
to moterėlių.

Aplamai pasakius, mūsų 
miesto moterys rimtos, doros. 
Bent trečia dalis visai blaivioa, 
dū trečdaliu ne girtuoklių, 
vienas trečdalis, kurioms gal



bilius pasiv;

MONTELLO, MASS

PAJIEšKOJIMAI

X Krautuve

Neskaityk čionai,

Gy- 
jutns

SPROGIMAS DIRBTUVĖJ.
Aurora, HL — W. F Jobbiss 

Chemical kompanijos dirbtu
vėj, kurioj dirbama glicerinas, 
buvo smarkus sprogimas. Nuo
stolių pridaryta už $100.000.

Apie metus atgal tos pat 
kompanijos glycerino dirbtu
vėj buvo baisesnis sprogimas, 
kurs pridarė nuostolių už $700. 
000.

DARBININKAS”

£ V. LUKOŠEVIČIA, 
Minersville, - - Pa.

DIDIS PRIETILTIS 
APDEGĖ.

ATKIN'S LUNCH
Galima gauti pietus neštis į fabri 
ką. Valgius gardžiai gaminame.
81 SAWTELL AVĖ.

M. A. NORKŪNAS
Geriausia vietinis fotografistas 
Padaro paveikslus tinkamai ir pi 

giai. 195 Ames St.
JUOZAPAS PISČIUKAS

Kuri užlaiko visokio ta- 
▼oro, reikalingo maine- 
nieriams.

. 4, kv. 
perduoti 

Pranui Laukiui j Narodnij 
doni imperatora Nikolaja II.

Broliai ir seseris, siuvimo 
darbus paveskite mumis. Iš 
pirmo karto įsitikinsite, jog 

darbą atliekame prideramai.
JONAS BERZELONIS & C0.

28 Chandler St, Bestos, Mass. 
Vienos durys nuo Berkley st.

Esu išėjęs
tikrus

ir išdavęs ekzaminu 
numirėlius ir Į kiti: 

ir pargabenu iš k it

PASKYRĖ TARPININKUS.
Washington. — Sekretorius 

Wilson paskyrė J. Colposvs ir 
R. McWade patarpininkauti 
tarp darbdavių ir streikuojan
čių audėjų Nashuoj, N. H.

NETIKĖTAI VAIKAS PA
ŠAUTA.

Quincy. — Vaikų būrelis ra
do vienoj daržinėj šaudyklę. 
Ėmė ja bovytis, manydami, 
kad ji neužprovyta. Vienok, 
netikėtai šautuvas pasidargino 
ir šūvis pateko į Hartrey, 12 
metų vaiko, petį. Vaikas 
tuoj nugabenta ligoninėn ir gal 
pagys.

KARALIUS NUO ARKLIO 
NUKRITO.

Londonas. — Pastaromis die
nomis-Anglijos karalius lankė
si Francijoj karės lauke. Jam 
darant armijos apžvalgymus 
netikėtai karaliaus žirgas pasi
baidė ir numetė valdovų nuo 
savo nugaros. Gerokai kara
lius susižeidė ir silpnas guli lo
voj. Daktarai sako, kad jis 
palengva tesveiksta .

C. P. YURGELUN,
377 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

Užlaiko savo krautuvėje šviežius 
vaisius ir daržoves.

Adresas: 28 Ames St.

"Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON, 
Tel 502 S. B,

V Vienatinė Lietuviška *♦*

čia parodoma viens iš pen
kių suareštuotų vokiečių, in- 
tartų pasikėsinime susprogdin
ti garlaivius gabenančius tal
kininkams amuniciją iš Ameri
kos. Jis davęs pinigus dary
mui bombų. Paleistas po 
kaucija $25,000.

. irš 5 eilučių po 25c. už kiekvieną eilutę. Šie apgarsinimai priima 
ni ne ant trumpesnio laiko kaip 1 mėnesio.

Gerbiama Drauge!
Meldžiu būtinai pribūti ant 

Draugystės užprašytų mišių į 
pobažnytinę svetainę ant kam
po AVindsor Str. ir Webster 
Avė. nedėlioj 31 (Oct) spalio 
7-tą valandų iš ryto — su bal
tom pirštinaitėm ir kukardom. 
Kurios neturit kukardų galė
sit gaut.

Už nepribuvimų bausmės 
$1.00.

Su pagarba,
Sekr. A. Stukaitė, 

78 Willow Str.,
Cambridge, Mass.

NESTATYK SPĄSTŲ KI
TAM.

Canyonville, Ore. — Prie 
Fortune Brandi upės rasta 
surūdiję, spąstai ir .jame be
sąs žmogaus skeletas. Po 
tyrinėjimų paaiškėjo, jog tai 
skeletas tūlo Blynno, kurs 
statydavo meškoms spąstus. 
O mat pats j juos Įkliuvo ir 
žuvo. Išbuvo spąstuose 17 
metų.

Viršuje parodoma Angflijos kara
lius, kurs Francijoj nukrito nuo 
pasibaidžiusio žirgu iri susižeidė. 
Jis gerokai panašus Į Rusijos ca
rą. /

Viduryje matome žemlapėlį, kur 
parodoma Cyprus salsį. Tą salą 
Anglija siūlė Graikijai, t jei ji stos 
prieš teutonus. Sala randasi ar
ti šventosios Žemės — Palestinos. 
Graikija nesutiko ant to pasiūly
mo. Ant Cypi-cr, daugiausia 
graikai gyvena.

Apačioj parodomas Graikijos 
karalius Konstantinas.

26 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass
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BUČERNĖ
Mėsos, visokios rūšies daiktai. 
A. Algermonavičius ir P. Špokas 
260 4-th St. So. Boston, Mass.

Nuo Reumatizmjo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskąnų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

sto- 
ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadway, 133 Bowen St. 
SO. BOSTON, MASS.

SUVAŽINĖJO IR ĮMETĖ 
KŪDRON.

Bridgewater. — Skimmilk 
kūdroj rasta lavonas. Tyri
nėjimai parodė, kad jis auto
mobiliu buvo suvažinėtas ir 
užmuštas. Automobilistas, no
rėdamas savo darbelio pėdsa
kus paslėpti, nuvilko lavoną 
keliu ir įdrėbė kūdron.

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darbų vvrams.

S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
15 COURT ST., BOSTON, MASS.

SO. BOSTONIEČIAMS
Atminkite, kur yra 
GALINIS, barberis.

Ofisas:
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Pirmutinis ir geriausias barbe
ris. Plaukus kerpa šiokiomis 
dienomis už 15c. subatomis už 25c. 
Tai-gi žinokite ir plaukų kirptis 
ateikite šiokiomis dienomis. Busi
te čia geriau nukirpti, negu pas 
italijonus. Jei kam plaukai slen
ka, tai pas jį padeginama su 
žvake ir plaukai nustoja slinkę. 
Tik reikia laiku nueiti. Tai tik
ra teisybė, išbandytas dalykas. 
Dar veidą paprosina su elektri- 
kos mašina. Mašina nuima nuo 
veido papučkas ir taip pagražina 
veidą.

Todėl, tautiečiai atsiminkite 
mano ofisą ir atsilankykite pas 
mane.

JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ 
" REKORDŲ.
Mes patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti 

2fl gražų, naujos mados gramofoną ir linksmintis.
EN’ z - Naujausi lietuviški rekor-

dai, indainuoti M. Petrausko 
S ir kitų garsių dainininkų. Be

dainų yra visokių maršų, val- 
sų, polkų ir daug kitokių 

m gražių melodijų.
Reikalauk gramofonų ir 

S§ rekordų katalogo. Visiemą
siunčiame dykai. Tik reikia 
prisiųsti keturių centų stam- 
.pę parsiuntimui.

Be gramofonų turime dra- 
panų ir čeverykų didžiausią 
pasirinkimą. Tavoraa gera*, 

SS Kainos mažesnės kaip kitur.
GRAMOFONŲ KAINOS NUO $15 IR AUGtČIAU.

Be gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausią pa- 
ririnkimą. j- Tavoraa geras. Kainos mažesnės kaip kitur.

ši Chas. Urban ir A. Pilvinis. 
j|233 Broad way. - So. Boston Mas

N Siūdinkite drapanas 
pas mus.

C. <fc P. Phone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuotoj as

Pagrabus atlieku pigiai ir 
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės 

i mokslus 
: Siunčiu 
: miestus 
miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki 
tės pas mane. Ofisas

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 SO. PACA ST., 

BALTIMORE, M. D

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokiųi ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

Tel. Osford 4900.

J. P. TUINYLA

K. ŠVAGŽDIS
Į Užlaiko automobilių su septy 
| nioms sėdynėms. Patarnauja vi- 
Į suose reikaluose dieną ar naktį 
j Adresas: 242į W. Broadway.

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me- agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass.

Į
j Telephone So. Boston 605.

ANTANAS ŠAPALIS 
i

meistras
indeda telephonus, dengia
gus,

DIDELĖ KRAUTUVĖ 
knygų ir visokių religiškų daik
tų ; rožančių, škaplierių, kryže
lių ir medelikėlių.

Paulius P. Mikaaluskas,
248 W. 4-th St., So. Boston, Mass.

LIETUVIŠKA UŽEIGA.
Užlaiko Šiltų ir šaltų gėrimų, 

įvairių vaisių ir saldainių. Pris- 
tatom vestuvėms ir baliams. Mar
tinas Tamošaitis, 317 Broadiray, 
So. BostonM Mass.

ATSILIEPK, BROLAU.
Pranas Laukis dėl karės į- 

I puolęs didin vargan atsišaukia 
i į savo brolį J. Laukį, su ku- 
■ riuo per du metu nesusirašęs, 
j J. Laukis pirma gyvenęs Ra- 
cine. Tame pat mieste gyve- 

* no švogeris Kazimieras Pinke- 
j vičius. Labai prašo, kad bi 
i kuris ar a$ū. atsilieptų ir išties
tų pagelbos ranką.

Adresas:
Petrograd,

Inžinemaja ui. d. No
Ladikui, 

Laukiui į




