Veltui jūs statysite bažnyčias,
veltui remsite misijas, veltui stei
gsite mokyklas — visi tie jūsų
darbai, visos tos jūsų pastangos
nueis niekais jei^jūs nesugebėsite
vartoti apsigynimui ir užpuoli
mui to tinkamo ginklo, kokiuo
yra grynoji ir tikroji katalikiš
koji spauda.
Popiežius Pins Dešimtasis.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia imuos tikėtis,
tautos dora bujotą ten.

kur ti

kybos principai bus atmesti.

Jurgis Washiagton,

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.
“Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,under the Act of March 3, 1879.”
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Visur Republikonų viršus

Darbininkų gerbūvio pama bentų sau reikalingo maisto iš
tas — tai jų darbas, už kurį savo ūkių. Tokiuo būdu gre
jie gauna užmokesnį. Tai-gi ta šiandieninio kapitalizmo,
pirmiausia darbininkai ir turi kur viskas priguli ir viską val
—
rūpinties savo darbo sąlygų do saujalė kapitalistų — iš
gerinimu: pakėlimu mokesnio* augtų kooperatyviškas kapita
KODEL NEVYKSTA VOKIE kiemai prisipildė
liepsna.
už darbą, sutrumpinimu dar las, sudarytas susipratusių ir i
ČIAMS TIES RYGA.
Toji liepsna tai apdegino 17
bo valandų, sveikatingumo susivienijusių darbininkų. Ta
Londonas. — Anglijos sub- žmonių. šiaip nuo sprogimo
pagerinimu, apdraudimu svei-! naujoji ekonominė ir socijalė
maęnų veikimas Baltikoj iš niekas nenukentėjo.
kabos ir gyvybės, pripažinimu pajėga padarytų milžinišką ingelbėjo
Rygą, Nes tie subtekmę į visą žmonijos susi
jų unijos ir tt.
marinai sutrugdė vokiečių
MOTERIS BE GALVOS.
Bet yra dar ir kitas darbi tvarkymą: prašalintų berei
veikimą
tose
vietose.
TaipPawtucket, R. J. — Ant gele
ninkų gerovės šaltinis — tai kalingas varžytines, išnaudo
gi
minos
•
Rygos
užlajoj
buvo
žinkelio rasta moteris su nu
veikimas išvien, bendrai — jimus, bedarbes, nustatytų į
didžiu
vokiečiams
trukdėsiu.
pjauta galva. .Ji besanti ge
savo ūkio reikalais. Tai ir yra kainas, apkarpytų peraugštus [
Vokiečiai tikėjosi visus rei- rai apsirėdžius. Nieko neras
kooperacija.
dividendus visų kompanijų ir
kalųigus__ .daiktus pristatyt ta prie jos, kas galėtų paro
Kiekvienas, ypač miesto trustų, kurie šiandien siau
.jure''
ir taip-gi užpulti Rygą dyti kokia jos pavardė. Ma
darbininkas, turi sau pirkties čia nevaržomi ir nekontroliuonuo
jūrės.
Kadangi tas nepa tyt ji ėjo geležinkeliu, pasi
valgomųjų produktų, drabu- i jami5 o net galėtų privesti su ■
vyko, tai
dabar vokiečiai vijo ją traukinis, parbloškė
žiu, avalinės, rakandų ir tt. Į laiku prie to,, kad kapitalis-j
ėmė
taisyti
Lietuvoj
ir Kurše žemėn ir nukirto galvą.
Ir kadangi jisai" už tuos daik tui jo akcijos nebeneštų jokio
kelius,
kuriais
būtų
galima
tus moka savo pinigais, tai pelno.
pristatyti reikalingi armijai
-jis ir turi nemažą, t. v. per
Išrodo tas viskas lyg pasa
CHINIJA VIRSTA MO
dūktai.
kamąją pajėgą. Jeigu vidu ka, ar svajonė. Bet kad tai
NARCHIJA.
Tuomi labiau vokiečių pa
tinė darbininkų šeimyna (tė ne pasaka ir ne svajonė — tai
dėjimas Kurše ir Lietuvoj pa
Washington, D. C. — Chinivas, motyna ir 1, ar 2 vaiku) parodė Anglijos darbininkai Į
blogėjo,
kad
ten
šiemet
užsto

joj
dabar eina rinkimai dele
kas met savo pragyvenimui' kooperatoriai. Prieš porą me- ii
jo ankstyba žiema. Kad tik gatų į pavietus. Pavietiniai
perkasi visokių daiktų už { tų Anglijos suvienytos koope- i
nebūtų su vokiečiais taip, kai p delegatai iš savo tarpo siųs
$300.00 — iki $400.00, tai skai-Į racijos jau turėjo suviršum
šimtas metų atgal su francu- delegatus į provincijinius sui
-------1__ i-urvA
tant perkupčiams
pelną
tik 20 2qq milijonų rublių sudėtų pi
zais, kuomet jie buvo Maskvo- { važiavimus. Tie tai Lš savo
nuoš. (nuo dolerio — 20 cen nigų, kurie darė per metus
Gal taip ir nebus, nes vo tarpo rinks delegatus Į Pekiną.
tų), — tokia'šeimyna duos apievartos suviršum milijardą
lai prižiūri visokias smul- Tokiuo budu išriktieji deleperkupčiui kas met gryno už (tūkstantį milijonų) rublių;
nas .
, gatai tars apie pavertimą
darbio nuo $60.00 iki $80.00. turėjo savo 120 įvairių dirbIChinijos
į monarchiją. Dabar
Vienstipiš darbininkas duos‘tuvių (tarp tų if didžiūlftj/fa-*
NAUJAS GANDAS jtfts v
linkimai
ema jau
uždarbio per metus vidutinis- brikų,) ūkių; turėjo savo lai-Į
KAIZERIO ĮPĖDINĮ.
(1)
Parodo
Fay,
kurs
yra
suareštuotas
ir
intariama'
pasikėsinime
sprogdinti
iš
Ame

tuose.
Iš
to kas jau ten daro
kai nuo $40.00 iki $60.00. Vi-1 vus, kuriais vežiojo savo pre-|
Turiu, Italija. — Gazetta si, tai matosi, kad greičiau
si tie miestų pirkliai pelnosi ’kės ir tt. Savų sutaupytų pi-i rikos einančius su amunicija talkininkams garlaivius. (2) Fay’o čemodanas su dinamitu,
ūsais,
barzdomis
ir
tt.
(3)
Fay
’
o
motorinis
botas.
(4)
Fay
’
o
bomba.
dėl Popolo skelbia, kad kai sia Chinija virs monarchija.
ir turtus krauja daugiausiai iš Į nigų jie tiek jau turi, kad iš
Iki Kalėdų rinkimai jau
zerio įpėdinis Frederikas Vi
darbininkų, kurių yra minių: šalies paskolų nebereikalau■ pasibaigs ir delegatai suva
Vokietija pasiuntė oficia- lius esąs žuvęs.
I
minios.
na. Už indėtus pinigus mo- parapijoj; nedėlioj, 7 •S
Iš
kares
lauko
lę
delegaciją
į
Graikijos
sosti

Jau tiek ir tiek kartų buvo žiuos Pekinan galutinai nu
Bet darbininkas ne tik, kad ’ ka procentus tik savo na- Šv. Petro ir Povilo parapijoj
nę prašyti karaliaus Konstan skelbiama apie kaizerio įpėdi- lemti ('Linijos valdžios sis
padovanoja be reikalo tarpi- riams, pašalinių gi žmonių Elizabeth, N. Y.
temą.
tino, 1kad paleistų ’sumobili-! nio žuvimą.
Jis pasakoja apie nepapras RINKS TARYBĄ KARĖS
ninkui-perkupčiui kasmet po pinigus kai-kurios kooperaciDabar kaikurių diploma
zuotus vyrus, t.y. kad demobi- i
VEDIMUL
kelias dešimtis — ir iki šimto Įjos priima tik palaikyti, bet tai baisų dabartinės mūsų tė
tų
nurodoma, kad nauja re
lizuotų
savo
armiją.
VOS IŠSIGELBĖJO.
vynės Lietuvos stovį, Dalydolerių, bet dažnai už savo i nuošimčių nemoka.
Londonas.
—
Anglijos
pre-j
Malden, ntass. — Veik 20 voliucija galės kilti Chinijoj,
pinigus negali gauti gerų pre
Kapitalistas pirmą sykį, kas apie kurį jis kalba yra mieras parlamente laikė ilgą
Anglijos
torpedinis
botas darbininkų vos
taip
įdomus
ir
taip
griaudinišsigelbėjo, jei valdymo sistema bus per
kių (tavoro), sveiko maisto. kaip pasaulis pasauliu, gavo
kalbą
apie
karės
reikalus.
Nu-Į
susikalė
su
prekiniu
garlaiviu
kuomet ištiko gaisras Coch- keičiama.
Baisi konkurencija pirklių tar ne juokais išsigąsti, kad jo gas, jog nevienam besiklau- rodė, kad tolimesniu karės
Gibraltaro
pertakoje.
Torpedi

rane / Manufacturing dirbtu
pe, jų godumas, valdžios ne- kapitalas nebeneša nuošimčio, sant ašaros riedėjo, Ir pats vedimu užsiims tam tikra iš- i
nis
botas
nuskendo
ir
kartu
žu

žymusis
amerikonų
laikraštis
vėj. \ Darbininkai daugiausia LENGVAI NEŠA 93 METUS
pridabojimas — visa tai pri ipasidaro jam nebenaudingas.
rinktoji taryba iš trijų ar pen vo 9 jurininkai.
ANT PEČIŲ.
New-York
Times
rado
reikalenkaiur italai.
vedė šiandien prie to, jog dar
Bet prie to visa darbinin
kių
asmenų.
Norwood. — Kdinuiul FJston
bininkui beveik negalima gau kai priėjo ilgų metų darbu, pa- : lingu paskelbti savo skaityto
C'
Toliau premieras išrodinėjo I
jams
Lietuvos
vargus
apsaky

PASIMAŽINO
KALNIERIAL
yra
seniausias šio miesto gy
ti neatskiesto vandeniu ir be sišventimu ir vienybe. Prie
Cernogorai ėmė smarkiai j
ir aiškino karės pienus.
Sa
mus
kun.
Maliauskio.
Žiūrėk
kreidos pieno, sveikos geros į Anglijos kooperatyvų šiandien
bombarduoti austrų pozicijas \ Londonas. — Launderers’ ventojas. Panedėlį jam sukaĮ kė, kad visos kolonijos gerai {ties Vishegrad.
mėsos, tikro sviesto ir kitų ge priguli arti trijų milijonų na No. October 30.
Association skelbia, kad jų i ko 93 metai. Tą dieną jis
remia karę.
i
-------------------------------------|
rų, nefalsikuotų produktų ir trių, beveik vien darbininkų.
biznis sumažėjo, mažiau te traukiniu atvažiavo j Bostoną
Pagal p/emierą talkininkai
prekių.
(Ketvirtoji dalis .Anglijos gy RINKIMŲ PASEKMĖS.
Vokiečiai, paėmę Serbijos i gauna skalbinių. Anot minė ir pėsčias sugrįžo namo. O
nepasitrauksią nuo Dardanejseredoj jis pienavo ateiti Bos
Darbininkams nesunku bu ventojų jau intraukta į koopeLapkričio 2 d. daugelyje lių. Ten karė buvus užvesta (miestą Kraguyevatz su arsena- tos bendrovės dabar Anglijoj tonan ir sugrįsti pėsčias navo dasiprotėti, jog jeigu jie I racijos sukurį.
valstijų atsibuvo rinkimai žy ypač tam, kad pakreipus sa i lais, pastūmė serbus dar to- i nešiojama 12.000.000 mažiau I mo. Nuo Bostono iki Norsujungtų į krūvą savo kad ir
kalnierių, negu prieš karę.
O kaip visa tai prasidėjo— mių valdininkų, trijose val vo pusėn Balkanų tautas, kad į liau abipusiai Moravos.
woodo yra apie 14 mylių.
nedideles perkamąsias pajė- išgirsite kitą sykį,
stijose norėta suteikti mote prasimušus per Dardanelius ir
Tasai vyras yra dalyvavęs
Ant
geležinkelio
tarp
Tuku
PAGADINO TILTĄ.
gas (maž daug po $300.00 kas__________________ __ _ __ ( rims balsavimo teisę ir Ohio suteikus amunicijos Rusijai.
krimiškoj
karėj. Jis yra an
Atėnai. — Iš Konstantinopo
met), tai pasidarytų didžiulė
A MALIAUSKAS valstijoj norėta įvesti privers Todėl tai čia buvęs išrokavi- mo ir Rygos vokiečiai pasiva
glas.
Dalyvavo
Sevastopolio
milžiniška pajėga, kuri dar
mas užvesti karę. Bet kadan rė pirmyn. Ties Dvinsku ru- lio atėjo žinia, kad vokiečių
tiną blaivybę.
— AMERIKOJE.
garlaivis, ištrukęs nuo ang apsupime.
bininkams padėtų atsiekti dve- į
gi ta.* nepavyko, tai jau ki sų atakos atmuštos.
(Iš kun. A. Miluko, Maspeth’o
♦
•
•
•
Pereitą vasarą dirbo ant
Massachusetts
valstijoj
vir

jopą tikslą: 1) tie turtai, ku klebono esame gavę žinią, kurią
lių submarino, dūmė smarkiai
tas dalykas.
farmų
ir smarkiau dirbo, ne
šų
gavo
republikonai.
McCall,
Bulgarijos finansų m mis i Konstantinopoli n ir atsimušė
riuos jie sukrauna šiandien ir dedame ištisai "Darb.” Red.) '
Galop premieras sakė, kad
gu
su
juo
dirbęs 20 metų vai
republikonų Jrandidatas į gu priverstino ėmimo armijon ne teris M. Toncheff išvažiavo į tiltą uoste. Tiltas tuomi ta
perkupčiams - tarpininkams —
Kunigas
Dras
Antanas
Mabernatorius, sukirto dabarti bus. Nurodė, jog dar daug Berlynan gauti paskolos pa- po taip sugadintas, kad juomi kinas.
galėtų likti patiems darbinin
liauskis
Kauno
Šv.
Kazimiero
{
nį
demokratų gubernatorių reikėsią žmonių ir pinigų, Jpol dengimui karinių išlaidų.
kams (steigiant sudėtais pini
I negalima naudotis.
Draugijos
ir
“
Draugijos
”
re

RYME PABRANGO ANGLIS.
Walsh.
Republikonai laimėjo priešas bus sumuštas.
gais savo krautuves), 2) už sa
dakcijos
narys
yra
atsiųstas
ti^6.363 didžiuma balsų.
Rymas. — Baisiai pabran
Timok klonyje, Serbijoj, I
SUDEGĖ 13 LENKŲ.
vo pinigus jie galėtų gauti
Amerikon
Lietuvos
katalikų
go
Italijoj anglis. Ryme mo
M&s.
valstijos
sufragietės
taip
smarkiai
ėmėsi
!
bulgarai
New York. — Brooklyne
sveiką maistą ir kitus reika
SERBAI NESULAUKIA
veikėjų,
raštijos
bei
draugijų
su serbais, kad iš trečiojo Bul prie 6 gt. sudegė trijų augštų kama už toną $30. Dabar
gali jaustis labai nesmagiai.
lingus daiktus — sveikus, tik
PAGELBOS.
garijos pulko tik 50 vyrų be plytiniai namai. Gaisre žu ketinama gabentis anglių iš
rus ir nesugadintus — dar-gi kaipo specialis delegatas Kata Nes už suteikimą moterims
Londonas.
—
Bulgarai
ir
likiškosios
Lietuvos,
kaipo
to

balsavimo
teisės
duota
162.114
liko.
20.000 serbų ieškojo vo šeši vyrai, trys moterys Japonijos. Japonijoj anglių
už visa tai nepermokėdami,
teutonai
varosi
sau
į
Serbijos
kios
reikalais.
Iki
vokiečiams
balsų, prieš 294.497.
Vi
prieglaudos Rumunijoj.
ir keturi vaikai. Visi lenkai. tonas $3.
kaip dabar dažnai pasitaiko.
•
•
•
•
•
gilumas.
Niekas
nepribuva
užimant
Vilnių
jis
veikė
mū-,
suose miestuose didžiuma bal
Apatiniame
pagyvenime
Be to visa, jei susijungę
serbams talkon.
Dabar kol
GYVENA BE VALGIO.
Anglijos karalius sugrįžo ėmė "Veržtis gazas. » Paskui
kooperacijon darbininkai susi sų sostinėje ir katalikiškosios savo prieš moterų teises.
kas
vis
dar
sakoma,
kad
serraštijos
dirvoje,
ir
visuomenės
New
Yorko
valstija
baisiai
iš
karės
lauko
Londonan.
Pra

gazas ekspliodavo ir uždegė Baltimore, Md. — Kate Larprastų neatsiimti iš savo ben
at?»aikyti ">t aug- deda atsitaisyti m>o susitrauki namus. Vienas žmogus atbė ber, 13 metų mergaitė, jau
dros krautuvės pelno, kurį srytyje, kaipo vice-pirminin- neprielanki suteikimui batam-''J“"
jie tenai pirkdami padaro, o kas Vilniaus skyriaus Lietuvių mo teisės. Ta teisė ten su štųjų kalnų ir ten francuzai ir mo, kai krito nuo žirgo Fran gęs prie degančių namų stai būdama 14 mėnesių amžiaus
Bet cijoj.
kiekvienas savo dalį taupytų Draugjios nukentėjusiems dėl mušta 200.000 dauguma balsų. anglai pribus talkon,
ga nuvirto* negyvas iš didelio neteko apetito ir nieko neval
ka-žin
ar
tas
išsipildys.
•
• ■' i
•
karės
šelpti.
Lygiai tas»pat atsitiko su
susijaudinimo.
ir augintų, atsiimdamas tik
go; Ji tik geria labai daug
Eina visokių gandų apie
Vokietijos su bm aririas suAtvykęs į Ameriką kun. moterų teisėmis Pennsylvanisvarbiausiame reikale — tuo
kavos. Kartais jos išgeria po
Rusijos talką serbams.
Sa torpedavo Anglijos garlaivį SPROGIMAS PARAKO DIR- 20 puodelių dienoje. Ji buvo
met darbininkai galėtų sau iš Dras A. Maliauskis jau kalbė jos valstijoj.
/ ^TUVĖJ.
siauginti milžiniškus kapita joJietuvių susirinkimuose 30 ' Ohio valstija pasiliko “šla ko, kad rusų kariuomenė per Tavard. Visi jurininkai ir
gydoma įvairiose ligoninėse.
Rumuniją skubiai einanti į pasažieriai išsigelbėjo.
Wilmington, DeL — Mieste Dabar sulaukus 13 metų am
lus, kuriais galėtų steigti sa d. spalių North Williamsburgo pia.”
Demokratų kandidatai "lai Serbiją. Dar kitas gandas
vo dirbtuves, pirkties ūkius parapijoj, 31 spalių — Mas• Caraey’8 Point, N. J. parako žiaus ji baisiai išdžiuvo netu
eina,
kad
rusai
išsėdo
ant
bul

mėjo
Maryland
valstijoj.
Dardanieliuose
turkų
arpetho
parapijoj;
2
lapkr.
kal

ir tokiuo būdu aprūpinti ben
dirbtuvėj ištiko baisi eksplio- ri jėgų pasijudinti. Guli
Išrodo, kad demokratai garų žemės ties uostu Varna. motų
šūviais nuskandinta zija. Dirbtuvė priguli Du dieną ir naktį.
drai visus savo reikalus: pasi bės Newarko lietuviams; 3 d.
Niekuomet
Francijos laikraščiai rašo. Francuzijos submarinas Tur- Pont Powder Works kompa- negalėjo eiti mokyklon ir ne
daryti sau reikalingų daiktų lapkričio Brooklyne Šv. Jurgio laimės Kentucky valstijoj.
savo dirbtuvėse, nusipirkti parapijoj. Sųbatoje 6 tapk. — . New Yorko valstijoj laimė- kad Rumunijat linkstazlti 10- quoise. Jo jurininkai skai rijai. Kai ištiko parako spro turėjo jokio noro bovytis ra
/I
čiuje 26 pateko nelaisvėn.
gimas, tai
dirbtuvės vaikais. Protą turi normalį.
jų savo krautuvėse, atsiga- Philadelphijoj Šv. Kazimiero jo republikonai.

Moterys negavo balsavimo teises.Ohio paliko šlapia.
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“DARBININKAS”
Štu į mūsų katalikų visuome
Nutarta, kad valdyba būtų
nę ir klausia: o pas mus, gird, renkama iki sausio 1, d. 1917 j
kaip yra. Mūsų katalikų vei metų.
Magdalena Avietikime jisai mato daug fanatiz naitė likosi vienbalsiai išrin
mo ir dėlto jam visas tas vei kta pirmininke, Pranas Gu
kimas nepatinka.
das pagelbninkas, Jonas J.
Bet indomu, kad “Katali Ramanauskas raštininkas ir
kas” nemato skirtumo tarp Kazimieras Šidlauskas kasinin
amerikonų ir lietuvių darbų kas.
ir kovos. Ar “Katalikas”
Buvo tariama, kaip pasekpatėmijo kur nors čia Ameri
ia yeikti, kad atsiek
koje kovų, fanatiškų neapsitų, dėl kurio lietukentiinų tarp lietuvių katali
likosi įsteigtas.
kų ir Keturių protestonų? Paduota daug gerų , sumany
Niesur ' ir niekuomet. Bent mų, bet paaiškėjo, kad dau
mes apie tai niekados neesame giausiai priklauso nuo valdy
girdėję. Tos neapykantos tarp bos ir taip narių ypatiško vei
dviejų tikėjimų žmonių nėra kimo. Nutarta siuntinėti bro
net ir Lietuvoje.
Tad mes, šiūrėles žymesniems redak
lietuviai, ačiū Dievui, esa toriams, politikieriams ir šiaip
me liuosi nuo tokio tikybinio veiklesniems žmonėms.
fanatizmo.
Nutarta sekantį susirinki
Bet argi “Katalikas” ne mų laikyti Worcester, Mass.
mato, kad pas mus eina ko Valdyba paskirs laikų ant ku
Kata- rio susirinkimas bus sušauk
1
Kiečių — guanai
.
kiečių
gudriai čiulpiami ir va visai dėl ko kito.
SVEČIŲ TIEK IR TIEK. skutami
Prie Marelės taip prilipo
Nors kiauros sienos ale drūtas
tų vokiečių, palikti !lk? *7? pasijuto aPsuPį® tas.
Kaip širšė prie grūšės:
be sanitariškos pagelbos, dau- ^dtevybes
laisvamanybes
------- pirmininkė
_
Kad ir priplėkęs pripelėjęs...
Tuomi
uždarė
Prasidėjus karei Lietuvoje
j
kūkaliais,
taip
.rūpestingai
per
SU
sirinkimų.
Paskirtas prieplauka žmoni
įsisteigė Lietuvių Draugija šel gelis be trobų, be drabužių,- ; ilgus metus sėtais daktaro
Anie
Ar darželyj ar sodelyj
jos
Apie In
Informacijos Biuro
be
maisto.
Tad
daugiausiai
pti nukentėjusiems nuo karės.
Eina
žmogelis
nusiminęs,
Šliupo
ir
jo
pasekėjų.
Kata

Ar
žalioj pievelėj
Narių
vargingiausiųjų,
įsteigimų
plačiai
aprašė
BosTon Draugijon susispietė visi aukų mes turime skirti Rusijos , likai turi ginties nuo bedie ton Globė.
Ieškodams
priemiestyj
nakvy

Vis
Mariutė jo galvelėj,
rimtieji Lietuvos veikėjai, ge pabėgėliams ir po vokiečiu e-1 vybės ir ištvirkimo, ir kad
nės.
Mintyj
ir širdelėj.
Kurie
sveikatų
palydėjo
riausios mūsų pajėgos. Taip santiems, veikdami sutarti- [ geriau apsigynus, jie organi
Visi
drabužiai
jo
apskurę,
Visas savo jėgas padėjo
MAINIERIŲ ŠVENTE.
vadinami Lietuvos ‘ ‘ pirmei nai su prūsų lietuvių komite-1 zuojasi tarp savęs ir tveria sa
Šliurės
kiauros
o
pirštai
žiūri
Kone pakvaišo iš meilės
Gaminimui turtuoliams turtų.
Spalių 29 diena, tai meti Per galų lauk išlindę.
viai” — kurių pirmeivybė ar- tu, vokiečių valdžios patvir vo spaudų.
Nabagas Juozelis
Ir
kad
jiems
į
akis
nedurtų
nė kietųjų anglhj kasėjų šven
ba pažanga apsireikšdavo vi- tintu (nes kitokiems komite
Ir
katalikas
ir
protestonas
Susikrimtęs
kamaraitėj
Skriauda
daryta
vargšams,
suomet tik tuomi, jog jie ko- tams, ar draugijoms, vokie — abudu yra religijantai, abu tė — tai taip vadinama “Mit- Veidas sunykęs sudulkėjęs,
Guli ant lovelės.
Ta diena anglevojo prieš kiekvienų kad ir čių valdžia, greičiausiai, ne 'garbina Kristų. Abu, vadi- chel Dav.”
Jo
žilus
plaukus
taršo
vėjas,
Tai
tų
lindynę
paaukavo
gražiausi darbų katalikų vi- leis veikti.)
. naši, turi po kojų pamatų. kasių švenčiama iškilmingai: Jo akįs pilnos nuliudimo
() Mariutė vištas lesin,
Ir tuomi vardų sau įgavo
daroma kai-kur mitingai, pa
suomenės ir juodindavo kata
Bet
kokį
pamatų
tiesia
tautai
Trenkia
atspindžiu
užvylimo
—
Garbių
labdarių,
filantropų:
Viščiukus daboja,
KAIP TUOS SVEČIUS
rodos, prakalbos, kuom to
likų veikėjus — pirmeiviai
I
“
Šakės
”
ir
“
Keleiviai?
”
Ar
Pergyventų nelaimių.
Šaukštukų sriubos iš trijų Ant Juozelio karštos meilės
SUTIKSIME.
išpradžių parodė norų veikti
kovų su tais šlamštais “Kata je dienoje, ir pasižymėjo ypač
Visai neatboja.
kruopų
Shamokin, Pa. miestas. Tų
/
išvien su Lietuvių Draugija,
Varguoliams dykai duoda.
Zinoma, kaip lietuviams likas” skaito tikybinio fana diena apvaikščiojama atmin Vargų bėdų nelaimingųjų,
Ilgainiui vienok, berenkant pridera: mandagiai, svetin- tizmo
apsireiškimais?
Ne,
Sunkių darbų nedėkingųjų,
Senė Barbė jų mokina;
komitetų, pareikalavo per gai. Palinkėkime jiems net gerbiamasis, čia yra visų-pir- čiai pasekmingai užbaigtų Kurie-sveikatų sunaikino
Silsėk, miegok, ant gryno, pli Patarimus duoda:
daug sau atstovų jos komite- geriausio pasisekimo... tarp ma gelbėjimas tautos nuo jai streikų 1900 metuose, vado Širdį vien sielvartais maitino
“Nebūk tokia pasišiaušus
ko
te ir ypač užsispyrė inbrukti Amerikos laisvamanių ir soci- grasančio išnykimo, išsigimi vaujant Jonui Mitcheliui, ku Ir vilties diegų gniaužė.
“ I)žiaugkis,kad Dievs duoda
Lentos
galo,
kurs
atsiliko
ris mainierių taip gerbiamas,
vienų, visų rimtesniųjų vei jalistų.
mo
—
kaip
dvasinio
taip
ir
fyDar
neužimtas
tavo
brolio
Mes, lietuviai kakėjų nemėgiamų atstovų. Ka talikai,, turime čia atstovų ziško pavojaus. Ką daro “Ša kad net savo šventę jo vardu Visa spėkų baisioj kovoje
Tokio kaip ir tu pats varguolio “Tokį gražų, toki dailų
dangi du trečdaliu draugijos Lietuvos Draugijos — p. Šim kės” su “Keleiviais,” tų pa pavadino.
“Žaliukų vaikinų.
Aukos kapitalizmo.
Už
savo
būvį
suvartojo.
Jonas Mitchel reikia pažy
narių su jų reikalavimais ne kų. Ta Draugija mes labiau ltį daro Šliupas su savo pasekė-1
“Tavo šaltis jau sveikata
Vien skūra kaulai dabar likos
sutiko, tad kai-kurie “pirmei sia galime pasitikėti ir užtat, jais, tik truputį kitoniškais [ mėti buvo rimčiausis bei ener- Ir dreba kūdos, plikos
‘
‘Juozo sunaikino.
Ir
būk
dėkingas
jei
tik
nori
viai” iš draugijos pasitraukė mūsų priedermė remti visų- I būdais. Bet skirtumas tarp giškiausis anglekasių unijos Senelio silpnos rankos.
Už tai kų tave smaugė korė Į
ir netrukus organizavo savo pirma p. Šimkaus misijų. Jei jų yra tik tas, kad vieni yra Organizatorius: jis ne tik kų
“Kaip jis numirs, tu gailėsi,
Kol
tu dar dirbt galėjai darbą
dvi naujas organizacijas: 1) jis vienas, kaip matyt, neap gimdytojai, kiti jų vaikai. Ir Į suorganizavo unijų, davė jai
“Pasensi, kaip boba,
Jie
tau
dabar
suteikia
gardą
i
“Globų” — globoti prūsų lie-; rėpia viso darbo, negali pa jeigu “Katalikas” tos katali tvirtą pamatų, iškovojo an- Ir virpa, vos tik veikus kojas Iš savo geros širdies.
“Kas tuom kart prie tavęs
tuviams belaisviams, esan-1 tenkinti visų pakvietimų, tai kų kovos nemato reikalo, jei glekasiams geresnes sųlygas, Nuolat pakinkiuose linkčiuoglausis,
F. V.
tiems Rusijoje ir 2) “Lietuvių mes juk turime čia savo jau gu jam ta kova nepatinka, tai bet prisitarnavo ir kompani
“
Kas
tau
suteiks globų?
Draugijų Agronomijos ir tei-; galingų organizacijų “Tautos lai jis verčiau visai ištrina tų į joms, kur baisi betvarkė bu Kupra senelio atsikišo
šių pagelbai teikti..”
Užda Fondų,” kuris ligšiol jau be- katalikybės šešėlį, kurs ant vo, kur užveizdos skriaudė ne Galva, valdovė kūno viso
Barbės rodą. “Būsi nuo visų apleista
tiek darbininkus, kiek pa- Liūdnai žemyn nusviro.
viniai ir vienos ir kitos draujo
pirmo
puslapio
dar
užsili

“Senmergė, . pelėda,
ukart tiek surinko aujčias koriĮphnijas — jo tai-gi dė
■gšįo^gražūs. '"Globa” susi-'
“
Neduok, Dieve, to sulauktum
iek visi kili fondai — ko. •' Tada jis bus bent nuo ka kompanijos užvedė geres- Nedūsauk, silpnasai seneli.
, Marė buvo jaunutėlė,
laukė nemaža paramos iš Lie- i[ krūvon suimti (su viršum seklesnis.
“
Tai net man būt gėda.
; nę pas save kontrolę.
Apverkdams savo baisių dalį. Kaip lelija balta
tuvių visuomenės, taip-pat ir j $‘27.(MX).OO). Bet ta suma mes
Jono Michel’o sudrūtyta Sotūs, laimingi, turčiai ponai Tik turėjo širdį kvailą.
iš Amerikiečių. Ir mūsų “Tau j negalime pasitenkinti.
“Tirpyk ledus širdies savo,
Mes LIETUVIŲ INFORMACIJOS i mainierių unija, kas metai vis Kapitalistai ir valdovai
Kaip ledinę — šaltą.
tos Fondas” sušelpė tą Drau-[ ją turėtume trumpu laiku bent
“Pamylėk .Juozeli.
BIURO SKYRIUS.
[stiprėja, — netolimoj ateityj lir tavęs neužmiršo.
gijų 2000 rublių.
Prūsų lie į dvigubai padidinti. Štai 9
“Būsite abu laimingu
Nedėlios vakarų spalio 31, (sutrauks vienybėn likusius anJuozuks vaikins,kaip priguli.
tuviai belaisviai, ten kur apie į[ir 10 lapkričio Pittsburge bus
“Apskrita amželį.”
Augštas geltonūsis
Volgų buvę nuvaryti, buvo suvažiavimas Tautos Tarybos, 1915. įvyko pirmas susirinki [glekasius, kurie lig šiol, kaip Krašte miesto sulūžęs butas
Ę. V.
mas Lietuvių Inf. Biuro, Nau ir nesupranta vienybės svarbos.
šiaip taip užlaikomi rusų vy [drauge ir Tautos Fondo Val- josios Anglijos Skyriaus, šv.:
riausybės, paskutiniaisiais gi jdybos ir dar kai-kurių kitų Petro svetainėje, So. Boston, Reikia tikėties, kad tokie ne
išmanėliai greitai pranyks.
dabar amuraščių, atmeskit laikraštį — —-skaito antgalvį “lektorius” sai iš keleivių
laikais atsiradęs sumanymas {Tautos Fondo veikėjų.
Rei- Mass.
P.
Kaina
vertis.
taip šaukė veik visi, tarytum
iniciją darome.
—“Kokių velnių taika!
^rųžinti juos vokiečiams.
kėtų rimtai paieškoti kelio,
Į šį susirinkimą buvo laiš-1
Dar metus! — atsidūsta
kokis choras.
“Agronomijos gi pagelba.” [kaip sutvarkyti geriau aukų kais kviesti žymesni Lietu-'
pykdamas išsitaria koksai ten
valstietis,
galvą palingavęs,
Keliauninkai
nuo
palubos
kiek žinome, gyvavo tik ant rinkimą į “Tautos Fondų.” o viai iš visų aplinkinių kolo-'
barzdyla, — skaityk apie Dū
kiek
dar
svietelio išklos!
nužengė
į
kajutas,
išnešė
ko-į
mų. Apie taikų dar prispėsi.
Laikraščių,
popieros; ir kokią ten agro ypač pagalvoti apie įvykinimų ni jų.
kilis turėjo jau perskaitytusį Dar reikia vokiečius j savo O vis gi taip palikt negalima.
nomijos pagelbą teiksi, kada j svarbaus sumanymo Lietuvių
Žmonių susirinkiman pri- j
suko į dūdeles, vietų nuvaryt. Na-gi, ką Dū [Tai vokietis visai mus užėsanuotos dunda visame krašte Draugijos pirmininko M. Yčo buvo iš Brockton, Boston, j
Laikraščių! laikraščius,
ir
.metė
nuo
palubos
ant prie ma pasakoja?
tų....
ir kulkos zvimbia ant žmonių apie siuntimų vokiečių užim- IVorcester ir Norwood.
VAIZDELIS
IŠ
GYVENIMO
() kode! mes vis traukia
plaukos į žmones.
Ir prasideda skaitymas
galvų.
’ton Lietuvon sanitarų būrelio.
Susirinkimų atidarė kun. MASKOLIJOS GILUMOJE.
Kaip tik keliauninkas užsi Dūmos posėdžių. Laike skai moms ir traukiamės, o vokietis
Ypač dabar, kada visa
Kaip matome, darbo prieš F. Kemėšis. Jis paaiškino
i
Mes papratę rusus žemiau modavo ranka su laikraščiu, tymo atstovų kalbų, tai t ik vis lenda ir lenda’!
Lietuva atsirado vokiečių val ■akis begalės, Reikėtų tik su- tikslą susirinkimo ir perskaiO, mes armotas ir šo
džioje ta draugija, rusų val knisti veikti, visų-pirma gi tė iš “Draugo” J. Gabrio už save statyti, bet spren kad užmest jį ant prieplaukos, vien ir girdisi balsai:
kinius dabar gaminame, kad
— Teisingai!
džios patvirtinta, negi galės ; organizuoties. Ten, kur dar straipsnį, kuriame jis ragina džiant iš to vaizdelio ar pas Į tai tuoj dešimčiai rankų pasi
išsyk vokietį pradėt atremt,
—
Gerai!
kėlė
į
orų,
godūs
žvilgsniai
rusus
nedidesnis
troškimas
lietuvių valstiečių tarpe dar- I nėra Tautos Fondo skyriaus : lietuvius steigti Inf. Biuro
i
ir vyt iki galo.
aiškina nuo
—
Taip
ir
reik!
buoties, juo labiau, kad drau Į— reikia tuojau įsteigti. Gir- skyrius ir nurodinėja, kaip žinoti,. suprasti, negu pas i įsismeigdavo į atlekiantį laik
'palubos
jaunas
žmogus.
— Bravo!
raštį.
Tokie veidai, ir to-i
mus.
gijos steigėjai ir vyriausieji dėjome, kad “Tautos Fondo”'juos galima sutverti.
• • • « *
O, Viešpatie, kad tik ko—
Mikliai sumanyta
kie
žvilgsniai
būna
tik
pas
manytieji veikėjai išvažiavo i konstitucijos yra atspauzdin-i
Po kun. Kemėšio kalbos i
!
greičiausiai
dūsauja senelė.
mokesčius
—
dabar
jau
<
žmones,
kelias
dienas
neturė

į Ameriką. Mūsų laisvamanių tos atskiromis 1brošiūrėlėmis buvo renkamas lig-laikinis Pir-’
Rami, lygi, plačioji Vol
Kodelgi
išsyk mes ne
laikraščiai jau senai rašė, jog ir kad šiomis dienomis yra mininkas ir Sekretorius,
Sekretorius. Vien- ga. Prieš didelius langus [ jusius burnoje kąsnelio duo-[ poniai neišsisuks.
turėjom!
“
amunicijos?
Tai ap
“Globa” žadanti atsiųsti į i siuntinėjamos į visas koloni- balsiai
buvo išrinkti; pirmi-i garlaivio svetainės slenka pui nos. kada jie alkani, suvar- Vienu žodžiu — Dūma. Ten
sileidimas?... užklausia barzAmeriką Žemaitę ir Bulotą su jas. Jų galima gauti pas Tau- įninkąs kun. F. Kemėšis, sek-! kiausi upės pakraščių vaizdai. gyti, užmaryti, prisigriebia žino.
galiausiai
prie
valgio.
Bulotiene, dabar-gi.iš “Atei tos Fondo sekretorių Adv. A. rotorius Jonas J. Ramanaus-1 Nuolaidūs smėlio krantai, to
Prieinu prie kitos kuopė-idvla.
“'
Dabar bus teismas, —
ties” 52 No. sužinome, jog šlakį, 3255 So. Halsted Str., įkas.
lumoje susivieniję, susilieję I Laikraštis pagautas. Džiau lės.
ir “agronomijos
pagelba”) Chicago, 111.
— Jonai, ogi kaip ten apie aišk i na Jonas. — Kad nemieTada buvo svarstoma apie [ su žaliais gojeliais, tarpais • gsmas aiškiai matėsi ant veido
gotu, kada armotas reikia
siunčianti į Ameriką savo ats
įsteigimų Lietuvių Inf. Biuro persikeičia į tankias girias ir sugriebusiojo laikraštį, nu karės pabėgėlius?
dirbti. ir kad žmonių atstodžiunga
visi,
šypsosi
kam
tovų būtent adv. .Jonų Vilei-'
— Tai-gi,
varguoliai
I skyriaus naujoje Anglijoje, i miškus, užgulančius lig pat
AR-GI
ČIA
TIKYBINIS
Dūmoje tiesą sakytų.
šį. (Dar atvažiuojąs kaž koks
Tam užmanymui jautrioje kal vandens, net ir į vandenį nu- pasiseka, ištraukia laikraštį gailestauja senelė, pilkoje vams
FANATIZMAS?
Trečias
švilpukas,
Girdi“pirmeivis” mokytojas M. Į
boje gerb. kun T. Žilinskas Įsileidžia kabančios, kaip bi iš kito. Darbo turi ir alku-j klėtkuotoje šlebėje, žingeisi
kapitono
komanda,
virves
nes,
net
ir
kumščios,
BeŠalčius.) Visi čia paminėtieji [
džiai tėmįjanti į Jonų.
Lietuvių Dienraštis ‘‘Kata-i pritarė. Dar kalbėjo ir kiti jūnai, medžių šaknys. Augšti
vyrai ir moterys — tai Lietu i tikas,” bekovodamas bala ži-[bet visų nuomonės buvo, kad kalnai su žaliomis viršūnėmis, veik peštynės įvyksta.
Jonas skaito apie prisikim- atleidžioja.
Kad taip mums, bent
Dzin, dzin... Lekia šmo-! šimų pabėgėlių visokiose vie
vos pirmeivių svarbiausieji ■ no kuriam galui m dėl kokių i įsteigti tą minėtų skyrių. i statūs, lyg nukirsti, į jus veitų laikraščių gaut, O tai daŠtai dideliausis kalnas, teliai alkūne išpyškvto konto tose Maskolijoje.
šulai: leidėjai laisvamaniškų-: priežasčių su kun. Kemešiu ir Leista ant balsavimo ir vien ri.
— Turbūt ir pas mus at bar visai be jų gyvent negali
visas nua pat apačios iki vir ros lango, laikraštį begau- i
jų laikraščių, steigėjai ir rė su visu dabartiniu organizuo balsiai priimta.
.
siųs. Turėsime priglaust ir ma.
Tuojaus prisirašė į vietinį šūnės apstatytos triobėsiais— dant. ■. '
mėjai laisvamaniškų organiza tu lietuvių katalikų darbu —
Nekurie laikraščiai nedale- pavalgydyt nabagėlius — ta Garlaivis palengvėl nuo kra
mažais mediniais nameliais,
cijų. Tuščia jų ant galo, griebėsi štai kokio argumento. skyrių sekantieji žmonės:
što atsitraukia ir nuplaukia
kur jie eitų: ar pirmyn, ar Mieste Buffalo katalikų ir pro- Kun. T. Žilinskas, kun. F. Ke ir dideliausiais mūriniais rū kia lik prieplaukos, krinta ; rė Jonas.
į vandenį ir juos vejasi ir gau ** — Mums čia geriau. Ar- tolyn.
atapakalin, by tik svarbiam testonų veikėjai, kunigai, pas mėšis, K. Šidlauskas, Jonas mais.
(Iš “Rieč.”)
reikalui rinktų aukas (nes tam toriai ir svietiškieji, padavę J. Ramanauskas, Jonas V. Va- Garlaivis pasuko link priep do su valtelėmis jauni vaiki motos nesiekia — patėmija at
sirėmęs su alkūnėmis į sienų
jie, anot “Ateities” čia ir va sau rankas kovai prieš tikybi liukonis, Ona Migauskaitė, laukos didelio pavolgio ba nuinį
fanatizmų
(neapykantą
ki

Buvusiais
pas
keliauninkus
prieplaukos
valstietis su pra REDAKCIJOS ATSAKYMAI
žnytkaimio.
Prieplauka
pil

Jonas
Červokas,
K.
Ziblikas,
žiuoja). Globa, pakol ji turi
Philadelphiečiui, Philadelphia,
tų
tikėjimų)',
kurs,
žinoma,
žilusia
barzda,
— o jie ką
laikraščiais
pareikalavimas
nutėlė
žmonių.
Didžiuma
ris
M. Abračinskas. Vincas Yuška,
kų globoti, ištikrųjų aukų rei
Pa.
— Už žinutes tariame ačiū.
yra
labai
peiktinas-dalykas
ir
Maiimilijonas Kubilius, Ona vyrai: barzdoti valstiečiai, neužganėdintas, ir ore laksto matėt Gyvuliai tur-būt visi
kalinga. Tik vis dėlto mums
dingo. O apie duonelę tai Lauksime daugiau.
rodosi, jog daugiausiai ener kuriam ypač čia, kur yra pil Kašėtaitė, Pranas Kalinauskas, jauni vaikinai. . Kaip šventų svaidomi žurnalai.
na
tikėjimo
Iiuosybė,
visai
*
Aplink
“
laiminguosius
”
nei nešnekėk.
dienų,
tai
apsirengę
šventa

Antanas
Mėšlis,
Jonas
Skud

gijos ir aukų mes turime pa
~
Ji _ a.. 1
_
negali
būti'
vietos.
Matyt
J. Oižamlnd, Woree«ter, Mass.
Antras švilpukas. . Laik
dieniškai:
išsiuvinėti
maršką
kaip
bematant
susidafo
būre

ria, Jonas Mėšlis, Jonas Šiaudėti, kad gelbėjąs nuo bado,
—
Pažiūrėsime, gal sunaudoeiBuffaliečiams
buvo
tas
fana

lis, ir Magdalena Avietėnaitė. liai, glencevoti batai, spal liai ir prasideda skaitymas raščių skaitymas pertraukta.
Šalčio ir ligų — rišę Lietūvų.
r
Pirmiausiai žinoma, Prieplauka vėliai prisipildo sime.
Buvo paaiškinta, kad turi vuoti diržai. Kaip tik spėjo balsu.
Didelė Lietuvos dalis — tai tizmas gyvai įsiėdęs. Nėt ir
augŠtoji
katalikų
dvasiškija
ir
keleivius
apipila
klausi

skaitoma
pranešimai
angščiaugarlaivys
prieit
prie
krašto,
ma daug medžiagos, su kuria
Rusijos pabėgėliai, kur jie,
Kolektoriui, Worcester, Mass.
bus galima anglams praneš pintas žodis iš prieplaukos Biojo vado. Po to eina žinios mais:
kaip žinios neša, kenčia neiš tam judėjimui pritarus.
— Kažkuriose vietose negalėjome
IŠ to riša tik džiaugties rei ti apie lietuvius, nes esą net stoties buvo:
— Ar ilgai kariausime f
apie posėdžius Valstybės Dū
pasakytų vargų dėl rusų val
išskaityti, todėl turėjome pra—
Kokius
metus
—
dar
vis
moj.
—
I>aikraščių!
keturių
rūšių
brošiūrėlės
an

kia.
džios apsileidimo ir neapeikariausime,
—
išsitaria
nekurleisti.
“
Gandas
apie
taikų,
”
Bet “Katalikas’’ rodo pir- glų kalboje.
Likusieji po vo■B
Sfirėjimo.
DARBININKAS,
(The Worker)
The most populas Lithuanian
Newspaper
išeina utarninkais, ketvergais ir
published
every
Tuesday, Thurssubatomis.
day,
and
Saturday
by the
Leidžiamas Lietuvių R. K Šv.
Juozapo Darbininkų Sąjungos. St. Joseph’s Lithuanian R. C.
Association of Labor
M'. 13:
PRENUMERATA:
SUBSCRIPTION
KATES:
Metams_______________ $3.00
Yearly
-----------------------$3.0Q
Pusmečiui_____________ $1.50
6 montha______________ $1.50
Trims mėnesiams_________ 75c.
Advertising
rates on applieatibn
Atskiras numeris 3 c.
Address
all
comuiunications to
Laiškus ir pinigus siųskite
adresu:
“DARBININKAS,”
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,
242 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
SO. BOSTON, MASS.
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kurios spauzdina katalikams
kad tą savaitę nedirbs dirbtu nesnių vyrų, kurie biskį liuovisokius apgarsinimus, konsti
vės, tai galės visi nariai daly sesnį gyvenimą sau veda. Tu
tucijas, pardavinėja rožan
rime keletą draugijų, visos dar
vauti. Nesnauskime L...
Lietuvoj.
čius, šventąją paveikslus, o
Pridursiu dar,' kad visos buojasi pagal savo išmanymą,
už valandėlės spjaudo ant tą
lietuvių dr-jos turėtų būti re pagal išgalių, neprieštaraujan
rožaačią ir paveikslą, susirie
prezentuojamos. Augščiau mi čios taip akyvai viena kitai.
tę
tyčiojasi
iš
kataliką
ir
juos
nėjau tiktai pačias didžiausias.
N&rįfi vaikai.
Iš tų kelių draugyščių svar
pravardžiuoja. Tokie daly
Štai ir kitos. Šv. Juozapo biausią rolę lošė: šv. Kazimie
kai man ding gali pasitaikyt
Brolija, 91 kp. S. L. R. K. A., ro ir šv. P. M. Rožancavos. Pas
Laikraščio “Vorvarts” ko
tiktai turbūt lietuvių tarpe ir
Šv.
Jurgio Kankintinio, 71 kp. kutinė nesenai tesusitvėrė, yra
respondentas iš karo laukų p.
tai
tik
Pittsburgh
’
e.
O
kas
S. L. R. K. A., Šv. Kazimie nedidelė, bet daili, kaip vyšnios
DuweĮl, apie savo prietikius Kas girdėt čia. aršiausia, kad niekas Pitts
ro
seniausia lietuvių visų dr-jų. medelis su žaliais lapeliais ir
Lietuvoje viršui paduotuoju
burgh’e nei nemano reaguoti
“
Lietuvos
Sūnų,” “Gedemi- prispėtomis vuogelėmis. Spalio
antgalviu tarp kitako rašo:*
PITTSBURGH, PA * prieš tokį keistą ir kenksmin
no,
”
“
L.
Brolių,
” “Piln. Blai 24-tą dieną, ačiū mūsų darbš
Begales vargų karas už
Miesto baisumas.
gą katalikams apsireiškimą.
vininkų, “Pilietiški kliubai” čiam vietiniam klebonui, ta pa
krovė lietuviams, lenkams,
Neveltui šį miestą pravar Aš norėčiau žinoti, kuom aiš
ir visos kitos kurių čia yra
latviams, žydams ir vokie džiuojama “Dūmų” ir “Gele kinasi tie, kurie turi šiokiąti draugijėlė buvo sutaisius šei
apie
20, kurios parodo savo mynišką vakarėlį; svečių turėčiams, vokiečių užimtame Ru žies” miestu. Nei vieno, nei tokią įtekmę katąlikiškose
šiokį tokį veikimą.
sijos krašte.
Gyventojai bė- kito Pittsburgh ’ui nestinga. draugijose, patįs vadinasi ka
| jo pilnutę svetainę; per vią^ laiDabar laikas, sukruski- i; ką visi kodaili<įsiai apsiėjo
go nuo atsitraukiančio priešo. Trįs upės: Ohio, Monongahe- talikais, tečiau žiūri per pir
me!
Kaipo pirmieji beg© rusų val la ir -Alegheny susibėga pačio štus ant vįsų neprotingą katali
i prijaučiant gerą padarymą mūJuozas Baltrutis. sų naujai susitvėrusios draugijėdininkai, paskui civilinė po je Pittsburgh’o širdyje. Upių kišką draugijų darbelių. Išlicija, po jų turtingieji len j krantai sėte-nusėti įvairiomis tikro, reikėtų atkreipti di
j lės sumanymui; ir taip jau paHARTFORD, CONN.
kai, lietuviai, latviai ir žy [geležies fabrikomis. Kaminai džiausią domą ant mūs neva
įšokę, padainavę geriausiam upe
dai. Žemasis Lietuvos, Len it miškas atrodo.
Į išsiskirstėme į namus.
Dūmai iš katalikiškų draugijų nes jos
Čionykštės moters sujudo.
kijos ir Kuršo luomas labai siveržia iš tų kaminų paslepia tankiai eina visai klaidingais
Vietinė A. L. R. K. Moterų Nesenai gavome naują kleboną,
maža tik tebėgo.
Daugumas į saulę nuo gyventojų akių. Pa takais? Žinau vieną “kataliSąjungos kuopa stojo ant kojų kurs yra labai mums geras, kad
tikėjosi susilaukti nuo vokie kanka nakties laiku žvilgterėti kišką” draugiją, kuri turi pair žengia pirmyn. Pirmas žing jau geresnio negalime norėti;
čių išliuosavimo nuo rusų val (tųjų fabrikų link, vdant turėti Į siėmus organu “Keleivį.” Ar
snis
buvo tai prakalbos, ku jaunas, darbštus, išmintingas,
džios priespaudų ir skriaudos, nors mažą supratimą apie pra to negana, kad aiškiai supra
rios atsibuvo spalio 3 d. Sąjun- nuolankus ir atlaidus visiems
ir manė pasveikinti vokiečius garo nasrus. Tuose pragaro tus, koks didelis pavojus gręgietės pamatė, kad susirinku- neišmanėliams. Jeigu mes jau ši
kaipo išgelbėtojus.
Bet ru nasruose kruta-juda tūkstan- sia parapijų tvarkai, pačiai
šieji buvo užganėdinti
tomis tą kunigą paniekintumėme, tai
sai be gailesčio varė tūkstan Įčiai lietuvių-darbininkų, pa net katalikystei iš pusės neva
prakalbomis, Tas joms davė di- patys niekšais
patiktumėme,
čiais Lietuvos, Lenkijos ir metusių Lietuvos gražius lau katalikiškų draugijų. Šalin
dėsnį norą veikti. Tai jos mė- i Storojasi dėl mūsų parapijos
Kuršo gyventojus gilyn į Ru kus ir puikų josios orą. Dar bailumas! Šalin pataikavimas!
gina antrą žinksnį ženkti pir- kiek galėdamas, tik mes patįs
siją. Tik ne dėl jiems nuo bininkai Pittsburgh’o dirbtu Matydami blogus kat. dr-jų
įnyn.
Rengia vakarėlį lapkri- jstorokimės, kad pagelbėjus jam
ELd,
u.
J
d.-Uol3aS
Sav. Valstijų šarvuotis Ne vada.
vokiečių gręsiančio pavojaus vėse yra labai menkai apmoka darbus netylėkime šventos ra Amerikos karės laivas.
čio 6 d. su perstatymu juokingos pirkti prie bažnyčios daugiau
ir ne dėl jųjų gerovės. Prie- į mi.
komedijos “Kas Bailys.”
mybės delei, biznio delei, arba i
žemės, kad greičiau ar vėliau gavarta išvarytuosius iš tėviškės;
Lietuvių Apsileidimas.
Taipo-gi bus gražių tautiškų ■ lėtumėme įsteigti savo parapijinę
kitų žemų priežasčių delei.
i
pinigų,
ir
kad
jis
tuojaus
at“
Aš
jiems
gatava
ir
akis
išlup

ir sodybų rusai nustūmė į ’
Nors Pittsburgh’as yra vie
Drąsutis. į neš. Savininkas nesulaukda-įki!...” Tai vis prie pažangos!... dainelių, monologų, grieš puiki i mokyklą, kur mūsų vaikeliai
tamsią nežinomą ateitį.
Jie ( nu didesniųjų Amerikos mies
muzika ir t. t. Todėl kviečiame (išauklėtų save lietuviškoje dvaApie ai-doblistus.
kartais neleido nei reikalin- j tų, nors lietuvių čia yra susi WATERURY’O ŽINIOS— į nias atnešant dešimtuko ėjo pa- Į
visus
tautiečius atsilankyti i mi' sieškoti. Susitikę užėjo į
Jau pirmiaus buvo rašyta nėtą vakarėlį, Praleisite nau- j šioje, kad neištautėtų, neištvirk
giausius daiktus drauge pasi spietusių keletas tūkstančių,
ŽINELĖS.
tų, kaip panašiai dedas ant svieto.
j smuklę, ten žodis po žodžio ir apie besitveriančia I. W. W.
imti.
Atgal gryžę rasdavo i tečiau tautiškos gyvybės labai
dingai laiką, Nesigailėsit nei
Visiems prisidėjusiems prie supradėjo
plaukus
rauti
viens
kii
Sužeidė Lietuvę.
uniją. Tai 24 spalių buvo vienas. Turiu paminėti, kad
visą turtą sunaikintą arba pa į mažai tepasirodo. Čia kalbu Į
27 spalių š. m. “Waterbury tam... Tuč tuojaus ir policmo- bandoma šaukti susirinkimą mes turime vieną gabią narę (rengimo minėto vakaro, tariu
vilktą.
Daug jų, norėdami apie pačią Pittsburgh’o širdį
i
Manufacturing
Co.” lietu inas atsirado ir suareštino. Ant kas daryti ateityje ar laikytis, p-lę U. Gurkliutę, kuri darbuo širdingai ačiū, ypač gerbiamam
išvengti pavilk i mo, išbėgo į ' South Side ir North Side, ne- Į
viams
žinoma
kaipo
“Žydinėj” 1 rytojaus J. Akmonaičiui teisė ar likviduoti.
Į susirinkimą jasi pagal savo išgalės, ta ga- i mūsų klebonui, p. Z. Popelienei,
vokiečių užimtąjį kraštą, pa 'kliudau Pittsburgho pakraščių
jas
pasakė
kad
“
barzdos
nu-į
į atsilankė penkios ypatos... mina dailių juokelių, sudeda į p. B. Norvaišienei, p. Sokelienei,
sislėpė nuo rusų bizūno girio 'bei priemiesčių, kaip antai tapo sunkiai sužeista Ona (Tuise ar urvuose.
Labai dažnai I Homestead, McKees Rocks ir niliutė) Surdokienė. Nukir 'skutimas $25.1X1 ir lėšos.” Bra Žmonės, pasimokinę nenori eilių, pritaikindama sąjungie- '(). Daukšienei, p. K. Balandienei,
p. Bakamonienei, p. F. Podienei,
rusų kariumenė apsieidavo su i kiti.
Pastarame laike Pitts-į to abiejų rankų po du pirštu— vo! brangiau vargiai ir J. neį girdėti apie ai-doblistus. tems, nurodinėja Moterų Sąjun- . ir p. A. Vaitoniutei.
“
St.
Rockefelleris
moka.
mažulį
ir
bevardį.
Guli
Vienok-gi reikėtų turėti susi- i gos naudą, Taip ir visos narės j
savo pačių žemės žmonėmis jburgh’e galima patėmvti visišB. Mylimienė.
Mirė,
įsirinkimas, nes yra keliolika nesnaudžia, ale veikia kas ;yne- ]
kaipo su priešais. Jie kan ikas apmirimas. Šioji milžini- Mary’s” ligonbutyje. Dirbo
28 spalių š. m. mirė J. Ta-! dolerių ką sumokėjo įstojimus, rikietėms moterims ir mergi
kindavo juos ir sunaikindavo Iška lietuvių kolonija yra toli ant “foot press’o;” kas-žin kas
pradėjo
neiti
gerai.
Ji
pasi
įmošaitis
savininkas niėsinvčios. reikėtų jie paskirti na kad ir noms pritinka, nės nuo jų prigu- Į
jų turtus.
WORCESTER, MASS.
atsilikusi nuo tautiškai-kataliužveizdą,
pasakė,
kad
Buvo
nei
šio
nei
to
žmogus
“
Lietuvos
nukentėjusioms
nuo
Aš užėjau Lenkijoj, Lietu kiško visos Amerikos lietuvių įšaukus
I
Ii geresnė ateitis.
Didelė Pramoga.
voj ir Kurše daug gyventojų, judėjimo. Tiesa, soutsaidiš- darbas išeina sugadintas. Tai ] gan gabus biznierius, tik ne kares.” Kam-gi turėtų lik
Taigi brangios lietuvaitės,
Spalio 28 d. Šv. Kazimiero pa
'
(žinoma jam pa-1 ti keno kišeniuje?..
kuriems viskas buvo atimta, kiai turi pasistatę puikią ba I užveizdą liepė jai nuvalyti su |“laimė" tame,
eikime į vienybę, tai>vkim ge rapijos salėj buvo vakaras pagerpirštais
apačias
“
press
’
o.
”
Jai ( čiam), kad perdaug mylėjo
nepalikta nei vieno galvijo nei žnyčią, gražią mokyklą, bet
Baigia statyti City Hali.
resnę ateitį sau ir visai tautai. I bimui mūsų klebono kun. J. J.
vištos, nei duonos. Buvo at ant to ir apsistojo, toliau ne bevalant, puolė “press’as ” svaigalus. įrišto, kaip gv-j Šiemet, mūsų miestas pasr- Tuom susimažins skurdas. Mes I Jakaičio.
sitikimai, kad žmonės neturė- bežengia nei žingsnio. Mote ir pasijuto be pirštų... Aiški dvtojai sako St. Mary’s ligon-. puoš puikiais vienais milžiniš- sąjungietės esame kovotojos prieš
Labai daug žmonių buvo pri
kompanijos. Minėtoji-bučio, gavęs sumišimą pro ; kais namais tai “City fHall.”
—nei -trupučio rinrskup-. ~Pak-; rų'judėjimas, 'Vyčių organiza-įkaitė
'
Į visus blogus papročius! ’fabiau- sirinkę. NeYY’Vietdš'' 'pritruk'**"
ir nors prieš mirsiant atsi i Pastatvmas lėšuoias apie nu- ' šia skleiškim blaivybę savo tarpe. i
Įausti, kas viską atėmė, sa- į ei ja, Darbininkų
Sąjunga, moteris priguli prie pašelpinių_4o...
»’
______ ______ _____________________________ •
....
” ‘
r
Susirinkusieji labai gražiai elgė
kvdavo, “Ruski alles fort.”įI Katalikiškoji spauda Pitts- dr-jų, “Piln. Blaivininkų” ir gavo pasidarė normališkas, bet
santro milijono dol. Įkurtu ' Ateis laikas, laukime su pasiti- si. Daug buvo saldi, io (ice(rusas viską paėmė.) Toks tai jj burghiškiams yra beveik sve “Rūtos;” gYveno su savo gavo kitą ligą uždegimą žarnų, vės atsibus “Padėkavonės die ikėjiniu, kad užžibs dar viena
cream).
Buvo daiktų išlaimėbuvo pasiskundimas nelaimin timi nežinomi, negirdėti daly dviem dukrelėm. Vyras yra ir iš to mirė.
noje“ 25 d. lapkričio š. m. žvaigždelė moterų tarpe.
jimui.
Iš
tos
pramogos pelno pa
Gir Puiki pamoka visiems kitiems Miestas rengia dideles iškil-|
gųjų apgailėtinų žmonių, ku kai.
Pittsburgh’as yra toli ją su vaikais pametęs.
Turim
mes
Hartfordietės
gerapijai liko $361.00.
rie ašarotomis akimis prašė užpakalyje pasilikęs nuog suly dėtis, kad trankosi, kur apie kurie sako, kad ir mirsiu, mes.
Bus raprezentuojamos . rą padėjėją mūsų organizaci
Prakalbos.
gabalėlio duonos.
ginant daug mažesnių koloni Shenandoah, Pa. Kas norėtų bet gersiu... Tik už vis kei visos <1 raugi jos visų tautų.
Lapkričio 2 d. čia buvo ren
Kaip tik rusai kur būdavo 1 jų. kaip antai McKees Rocks, su ja susižinoti gali kreiptis: sta kaip žmones Į tai atsine Lietuvių kas-žin kodėl ant pas joms kelti augštyn. Tai mūsų
klebonas kun. J. Amišginti, tuoj grįždavo atgal į Homestead, Braddock, Duq- Ona Surdokienė, “St. Mary’s ša, ypač tie, kurie dar ir iki kelbė programo nėra. Kodėl ■gerbiamas
i botas. Jis yra geriausias para- giamos blaivininkų prakalbos.
Kalbėjo kun. Saurusaitis.
Vy
kraštą pabėgėliai.
Vieni už įuesue, Donorą ir kiti. Tuose Hospital, Waterbury, Conn.
šiolei tiki, kad “alus ir deg taip?...
gytojas ir pritarėjas
geriems čių kuopa rengia gražų vakarėlį
sikrovę ant vežimaičio savo Į miestukuose tėra po šimtinę Nubaudė “Lietuviu Tautos tinė” reikalingi sveikatai...
Kitados buvo pirmutiniai.] užmanymams. Ragina prie skaiBeną.”
menką turtą, bet daugiausiai lietuviškų šeimynų, tečiau ten
Visokie kūmai-kūnmtės kei Nūnai lieka paskiausiai. Gana tymo gerų knygų ir laikraščių lapkričio 4 d. Toliau blaivinin
kai rengia vakarą lapkričio 11 d.
moters ir vaikai su ryšiais ant lietuviai kruta - juda - veikia. ■23 spalių š. m. “L. T. Benas” kė net nekurie susiriesdami priminti tokios milžiniškos dr- i
peties, o kiti ir visai tuščio- Tuom tarpu milžinas Pitts- buvo parengęs šokius svetai kam girdi, gydytojai drįsta tai jos “šv. .Juozapo” berods 1911 • ypač “Darbininko,” kad kožnoj Vskas atsibus parapijinėj salėj.
mis rankomis, jie traukdavo : burgi)’as, sutingęs, nusenęs, nėje 48 Green gt. Kas-žin sakyti, kad “žmogus gavo, m. išlošė pirmutinį prizą už katalikiškoj stuboj turėtų rasKolektorius.
atgal, atgal į savo išnaikin- merdėja... Gerai pasidairęs delko. pasinorėjo jiems turėti ar gali gauti proto sumišimą, gražų maršavimą. Narių tu- Į ties sveikų skaitymų.
17 Kuopos Raštininkė.
tus namus, s; įkvdami “ruski gal ir surastumei vieną-kitą, mažą bačkutę alučio.... Žino svaigalus begerdamas...” Lai ri apie 450, “Šv. Stanislovo” :
YONKERS, N. Y
kaput” jie grįžta pas savo val kurs nesidrovėtų tarti: “mano ma. ne dėl atsilankiusių... Bet mė tųjų daktarų, kad jie ne narių skaitliumi yra didžiausia
RACINE, WIS.
Susitvėrė Parapija.
stybės priešą, ir džiaugiasi |kaltybė, mano kaltybė,“ bet patys dėl savęs, mat lengviau lietuviai, bet amerikonai...“ ne tik \Vaterbury ’je, bet ir vi-!
išvengę pavilkime.
Bet di veltui ieškotumei to. kur tar- yra pūsti, na ir drąsiau, kaip O taip tai “kūmai-kūmutės” sam New Euglande, nes narių į
Yonkers yra netoli nuo New
Kaip visur, taip ir pas mus:
džiausia jų dalis nieko neturi, Įtų: “mano visų didžiausioji stiklą išsigeri, dar kitą, tai dar ir demonstracijas sureng skaito virš 000! O kur dar ki-jj svietelis juda, kruta, gyveni- Yorko. Guli prie Hudson upės.
o ir iš rusų bei jų valdžios jie j kaltybė...” Pittsburgh’as pui- ir “taktą” geriau gali laikyti, tų, kad nepripažįsta svaiga tos.
Rugpjūčio 28 d. čia buvo su
Būtinai lietuviai turime į mą sau daro. Lietuvių čia yra
ant nekuriu išsitarimo. Bet...
tikisi vien tik pikto sulaukti.
parapija.
Klebonu daj,
1
lus gerti už naudingą daiktą. imti dalyvumą ir pasirodyki- I pusėtinas buris, beveik visi geri,tverta
Nėra juose \ilties, kad rusas j ki darbui dirva, tik darbinin- nelaimė! Kaži n-kas pranešė Ypač tūla “Vinčienė” sako:
bar
yra
kun.
A.
Šukys.
katalikai
išskyrus
keletą
jau^
1
kuoskaitlingiausiai vpač, į
j kai kai kaž kur dingo. Vie policijai, Pribuvo pasiėmė su
pasirūpįsiąs atlyginti jų nuos
Kun. -J. Šeštokui reikia pripanas
turi
perskaityti
visų
laik

savim... ir berods 29 spalių be
tolius. sugražinti prapuldytą- {
žinti,
jog davė šiai parapijai
jį turtą.
Nieks nenušluosto raščiu “sporting pages.“ ki teismo sustaikė, užmokėdami
pamatą.
Nes jisai per penkis
Nemažina I tas bajorystes valkos ir j $100 dol!... L. T. B. nariai sa
jiems jų ašaras,
vis
atvažinėjo iš New
1
metus
jų skausmo koks nors įsitiki- i “politiką“ nesikiša, tuo tar kosi, kad tai ne jų kaltė, tik
I Yorko, - aprūpindavo čionykščių
n imas, ka< 1 i nsn valdžia jiems į pu jaunimo nėra kas organi tų ką pardavojo alų už baro...
, lietuvių dvasinius reikalus, gaigelbančią ranką išties.
Ar zuoja, nėra kas draugijose dar Vienok, kaip ten nebūtų L. T.
■ vino tikybą, kėlė dorą, palaiHusų kareivi-1 buojasi, nėra kas katalikišką B. užsitraukė ant savęs biaurią
tai ne kartu?
kė lietuvystę ir kvietė tautiečius
Pridurti reikia,
joj tarnauja daug lietuvių, len spaudą platina. Neįstabu, kad dėmę.
Į vienybę. .Jisai parūpino ir
kų ir žydų. Jie visi kovojo, Į jaunimas, kaip nepažabotas už tai ką juos suareštino,
kleboną Yonkeriečiams.
Yonkentėjo ir kraują liejo dėl Ru (arklys, bėga nesuvaldomas j kaltina vieną “saliūninką
keriečiai todėl laiko kun. J. šeš
sijos, bet ta pati Rusija var jamerikonizmo rėtį, katalikiš- Bet vargiai tam kas tikės. Nes
toką pagarboje.
gina ir skriaudžia jų tėvus, Įkos draugijos tampa tik kata anot patarlės: “Ar ir velniui
Naujoji parapija turi apie
įlikystės parodija, Dilgėlės bei nekurtos nuodėmės, bus permoteris ir vaikus.
1.000 narių, Daugelis iš parapiKokie jausmai turi apimti Piktžolės auga, kaip ant mie biaurios?...”
jom) labai pavyzdingai gyvena.
tuos kareivius,
atsimenant lių, ir tai vis už katalikų ska
Už svaigalų pardavojimą be
Darbai.
tikus.
Kojiems savųjų padėjimą,
“laisnių” t. y. laikymą slap
Čia yra didžiausios karpetų
Penktas Federacijos Kon tos smuklės, nubausti: Petras
kia širdperša namiškiams židirbtuvės, Prie tokių darbų monoti, kad jų draugai, gimi- gresas primigtinai pageidavo, Kajonis ir Jonas Jackis (iš
terys tinka, Tai kai kurios čia
nes, vaikai karo lauke varg- kad katalikiškos draugijos kreipta) abudu po $25.00 ir
merginos uždirba po daugiau nesta, kenčia. kraują lieja už plakatus, konstitucijas ir ki teismo lėšas... Jonas Lingis,
vyrai.
tą pačią Rusiją, kuri juos var tus spaudos darbus pavestų at smuklininkas, už leidimą dirbgina ir skriaudžia! Sunkį likti 'katalikų Spaustuvėms, ti moterei saliūne nubaustas
NEW YORK, N. Y.,
tamsi, baisi ir nelaiminga atei Nežinau, kaip su kitų miestų $75.00 ir teismo lėšos!.. Pet
■ Mirė lietuvis.
tis žvelgia jiems į akis.
Ką draugijomis yra, bet su Pitts ras Mažeika, smuklininkas,
jie iš karo sulauks, ką iš jo burgh’o neva katalikiškomis už leidimą lošti įvairius “gei
Spalio 24 d. čia buvo iškilmin
laimės, ką jiems atgabęs tai draugijomis tikra “košė” išei | mus” saliūile iš pinigų nubau
gos laidotuvės.
Buvo laidotas
ka?
Kurie žuvo, negalėjo na. Jos nešioja šventųjų var stas $35.00 ir teismo lėšas. Ta
V. Lelešius.
Jis buvo miręs
nei nusinešti kapuosna viltį, dus, o velniui tarnauja. Pikt praneša “Waterbury Republispalio 22 d.
Velionis vedė pa
kad karas sugrąžįs jų (automs žoles.peni, visus darbus ati can.” Tai kaip nekurie mū
vyzdingą katalikišką gyvenimą.
liuosybę.
Negyvieji jau ne duoda tiems, kurie tyčiojasi iš sų broliai lietuviai žengia kul
Paliko nuliūdusią žmoną.
Jų
beatsikels iš kapą, o ir gy katalikų ir jųjų tikybps. Ar tūros link-...
vienatinę dukterį 1913 m. -buvo
viesiems nešviečia saulė lai- bereikia didesnio keistumo^ir- “Barzdos nuskutamas 125.00.”
automobilius suvažinėjęs.
Ve
mifigbs ateities. Vis kas sae-4ba tieaiok tamsumo. Ačiū tam
Berods 27 spalių š. m. tūlas
lionis gražiai gyveno su visais,
tą dešimtomis ; įgyta sunkią katalikų tamsumui ir nesusi Jonas Akmonaitis (gal Akme
todėl paskutinį patarnavimą ati
darbą, dabar 'karo sunaikin pratimui čia Amerikoje gyvuo naitis) užėjo pas S. Šilkaitį nu
duoti susirinko didis žmonių
ta. Už tai, k$ ją vyrai, tė- ja net keletas tokių bambiziš- siskusti barzdą. Kuomet nu
Tarp tų dvie
Princetono it Harvardo universiteto studentu footbalninkų ka-pito-nai
skaičius.
vai, vaikai ir broliai mirė po kų spaustuvių (drukamių), siskuto pasisakė, kad neturįs jų universitetų studentų lapkričio 6 d. atsibus imtynės.
Ašarattak
■

>

■'* -

rusų vėliava, jie nukentėjo
visus karo išgąsčius, vargę, ir
skriaudų. Sunkiau negu ry
tų prūsų gyventojus baisioji
šio karo sloga prislėgė šiuos
lietuvius, lenkus bei žydus,
caro valstybėje gyvenančius.
(“Dabartis.)
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DARBININKAS
■..........................

WORCESTER, MASS.
Kaip darbuojasi moksleiviai
Mūsų mieste moksleiviai kata
likai pradėjo labai smarkiai dar
buotis.
Nors mūsų Moksleivių
kuopa nepersenai susitvėrė, ir
- skaitlius mažas, bet labai grei
tai pradėjo augštyn keltis. Lin
ksma sakyti, kad mūsų mokslei
vių kuopa sulaiko mūsų jaunus
moksleivius nuo ištautėjimo.
Laiko susirinkimus du kar
tu ant mėnesio.
Šitie susirinki
mai yra labai gyvi ir linksmus.
Laike susirinkimų yra laikomos
diskusijos, lavinimosi prakalbo
se, skaitoma lietuviška istorija,
trumpi programai ir tt.

APIE TĄ PATĮ VAKARĄ NUO
KITO KORESPONDENTO.
Spalio 27 d. buvo paskutinis
bandymas ir vakaras vaikams. O
spalio 28 d. buvo visiems. Žmo
nių buvo 315.
Dar buvo tuščių
vietų. P. J. S. Vasiliauskas pa
kalbėjo apie jaunimą ir L. Vyčius.
Paskui sekė lošimas Šv. Agnetės,
dąinos, rymiškas šokis, gyvieji
Susirinkusieji buvo
paveikslai
Tik dauguma nesupatenkinti,
prato, nes kur reikia verkt, tai
Iš to pasirodo, kad
prunkštė.
mūsų žmonės tragedijų nesupran
ta, o ateina į vakarus, norėda
mi tik komedijų matyti.
Šiaip
viskas buvo gerai.
Merginos
lošėjos Baltimorėj gimusios ir augusios ir priguli prie bažnytinio
Gerai dainavo ir gerai
choro,
Vedėjai buvo pp.
roles atliko.
P. Grajauskas ir J. Bučnius.
J. P. K.

ANT BANDOS.

Muzikos ir Dramos Draugijos Gabijos

Du kambariai ir virtuvė ant
viršaus “Darbininko” spaustuvės. Atsišaukite į “Darbininku,” 242 W. Broadway, So.
Boston, Mass.
vėms, krikštynoms ir tt
-Tokiuose reikaluose visuo
met kreipkis pas jį.
Mandagiai, maloniai, pi
giai visiems patarnauja.

VAKARAS
Bu Vaidiata J. KasiulaiSo 2 veiksnų fanu

“EKSPROPRUATORIDS’’
Paskiau šokiai
šis vakaras Įvyks Petnyčioj, Lapkričio-Nov 5 d.
Darys atdara 7 vai.--Pradžia 8 vai. vakare.

Lietuvių Svetainėje,

SO. BOSTONIEČIAMS

Siūdinkite drapanas
pas mus. ,

Atminkite, kur yra
GALINIS, barbens.
Ofisas:
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Pirmutinis ir geriausias barberis.
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
REIKALINGI
žvake ir plaukai nustoja slinkę.
DARBININKAI.
Tik reikia laiku nueiti. Tai tik-'
ra teisybė, išbandytas dalykas.
Pagmda.Tija.ma darbininkų Dar veidą paprosina su elektrikos mašina.
Mašina nuima nuo
prie visokių miesto darbų. Te veido papuekas ir taip pagražina
gu kreipiasi į mūsų ofisų visi, veidą

Siuvame vyrų ir moterų
drapanas.
Darbas užtikrintas.
Broliai ir seseris, siuvimo
darbus paveskite mumis. Iš
pirmo karto įsitikinsite, jog
darbą atliekame prideramai
JONAS BERZEL0N1S & CO.
28 Chandier St, Bestas, Mus.

I

Vienos durys nuo Berkley st

Kampas E ir Silver Gatvių, So. Boston,*Mass.
Perstatyme šio veikalo dalyvauja visi jau zinoDr. Paul J. Jakmauh
mi aktoriai-artistai, tai-gi iškalno galima tikėtis,
(Jakimavičius)
Ant pereito susirinkimo spa
kad vaidinimas bus įdomus. Pats veikalas ir-gi yra Y
Priėmimo valandos:
lio 20 dieną buvo sekantis trum
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo7 iki 8 vakare
labai įdomus ir begalo juokingas. Todėl užprašome Y
TodeĮ tautiečiai atsiminkite Į g »$
kurie tik norėtų to darbo. Bus
609 broad
BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
pas programas: P-lė Pranciška
kaip
Bostono
taip
ir
apielinkės
lietuvius,
koskaitT
Tel 502 S. B.
X
mano ofisą ir atsilankykite pas I
paaiškinta
apie
vietas,
sąlygas,
Migauskaitė ir p-lė Matilda Šulingiausiai atsilankyti ant šio vakaro. Taip-gi bus T
mane.
giLKKaaa
X
kiutė —paskambino ant piano
gera p. J. Dragašiaus vedama orkestrą. Po vai X algas ir tt Darbas visokiau
X
sias.
duetą “Phelomel Polką.” Paskui
šokiai ir tęsis
iki vėlai naktį.
Y dinimui
,___ ,prasidės
__________
,_________
_
T
-aRr
♦♦♦
Y
Kreipkitės į
Matilda Šukiutė ir Stanislovas
Vienatine Lietuviška
~
UNITED STATĖS EMPLOYVaškelevičius
sulošė dialogą
MONTELLO, MASS.
MENT OFFICE,
“Žvaigždė.” P-lė Marijona DaKas darbininkų prieteliai.
ATSILIEPK, BROLAU.
43
Portland
St., Boston, Mass.
minaičiutė padeklemavo “Dai
Spalio 31 d. Šv. Roko salėj at- Paieškome 50
ną. ’ ’ Toliaus buvo įvairūs lietu sibuvo prakalbos. Atsibuvo 2:00
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
Pranas Laukis dėl karės įviški skaitymai. Ant pabaigos vai. po pietų. Prakalbų tikslas
te
gaut
kokios
tik
pasaulyj
va.rtnj
fl.m
nR,
bet
ypatingai ge
PETER J. AKUNEVICH
Merginų.
į puolęs didin vargan atsišaukia AUTOMOBILIŲ
sudainavo visi“Lietuvos himną.” buvo papasakoti apie Nashuos
REAL ESTATE
ros sekančios gyduolės.
į savo brolį J. Laukį, su ku LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Amerikos Lietuvaitė. streiką ir parinkti aukų.
Pra į darbą prie tabako sortavimo.
riuo per du metu nesusirašęs.
Nuo Reumatizmo
1.00 Gyduolės dėl pataisymo
kalbų vedėju buvo J. Sličius. Užmokestis nuo $2.00 iki $3.00 į
J. Laukis pirma gyvenęs Ra- 1 Pardavinėju; namus, farmas ir
Nuo
PHILADELPHIA, PA.
slinkimo
plaukų
apetito
1.00
dieną.
Darbas
ant
visados.
Kalbėtojai aiškino darbininkiškus
cine.
Tame pat mieste gyve visokios rūšies automobilius, ge
ir
pleiskanų
75c.
P. St. Šimkus apsigyvens čia.
Gyduolės
dėl
suvalnimo
Atsišaukite
greitai
šiuo
adresu
:
reikalus ir pats delegatas nuo
Nuo kosulio, grippo
no švogeris Kazimieras Pinke- riausio ir naujausio išdirbimo,
vidurių
50c.
Lietuvių Muzikalės Svetainės Nashuos streikierių paaiškino,
KAIZER & BOSBERG,
ir slogos
1.00 Gyduolės nuo kosulio ir
naujus
ir
antrarankius
(Second
vičius. Labai prašo, kad bi
Bendrovė pastaruoju laiku pasi kaip ten žmonės persekiojami ir
Kraujo Valytojas
1.00
BROAD BROOK, CONN.
sunkaus kvėpavimo
1.00
kuris ar abu atsilieptų ir išties- Hand) ant lengvų išlygų Cash ar
kvietė apsigyventi Philadelphi- kaip jie vargsta.
Nuo saulės nudegimo
50c. Gyduolės nuo vištakių
Po prakalbų
ant išmokesčio. Lietuviai nau
Į
tų
pagelbos
ranką.
(15
—
20)
joj mūsų gerbiamą muziką kom p. K. Vaičiūnas ėjo užrašinėda
Bobro lašai
1.00
dokitės proga. Gerumas gva(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Adresas:
Nuo suirimo Nervų
1.00 Pilės dėl Kepenų
! rantuojamas. Teisingas patar-1
pozitorių p. Stasį Šimkų, kuriam mas, o delegatas aukas priiminė
Vaikų ramintojas
25c.
Į navimas visokiame reikale. Da- (
Petrograd,
pavedė suorganizuoti ir vesti damas. Nors salėj buvo žmonių ant pirmutinių misijų vakaro.
ir Inkstų
75c.
Pamoda
plaukams
25c.
(
rom
dovernastis
ir
kitokius
do1
4,
kv
j
Inžinernaja
ui.
d.
No.
Dainininkų Draugiją.
Ponas S. j tik arti 40, o sudėjo $13.00.
Proškos
nuo
nerviško
galVisi prisilaikė padoriai.
Nuo viduriavimo
Randavoja stubas vi- (
K. Ladikui, perduoti |Į kumentus.
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Šimkus tuo tarpu pašvęs Richsuaugusiems
Tą pat dieną vakare TautišKiekvieną dieną, pakol mi 1 54.
50c.
sose miesto dalyse. Mūsų ofisas ( k
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
mondiečiams tiktai liuosą laiką, I kame name buvo socijalistų dis sijos užsibaigs bus laikomos (Pranui Laukiui į Narodnij Į atdaras nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. M Nuo viduriavimo
mažiems
25c. Tikra lietuviška Trejanka
atliekamą nuo atstovaujamos kusijos.
Su visokiais reikalais
Ir ten delegatas buvo ankstyvos mišios dėl darbinin įdom imperatora Nikolaja II. vakare.
25c.
j kreipkitės prie
n Gydanti mostis
“Lietuvių Draugijos” reikalų. nuėjęs parinkti aukų. Kadir kų 5:30 iš ryto.
Antros mi
Visokie
kvepianti
nuo pučkų
k
50c.
PETER J. AKUNEVICH,
Vėliaus-gi — visą laiką pašvęs žmonių buvo apie 400, o aukų šios atsibus su pamokslu 8 va
muilai
10, 15 ir 25c.
Nuo
prakaitavimo
kojų
25c.
362
W.
Broadway,
So.
Boston,
M
Philadelphiečių reikalams.
tesudėjo lyg ant juoko vos tik landą ryte. O vakare bus du PAJIEŠKOJIMA I.
Mostis ir skysčiai
Perfumos visokių gėlių 25,
Didis koncertas dykai.
j $6.70.
niežų ir parkų
pamokslu su rožančių ir pa
1.00
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.
ATSIŠAUKITE.
Pono St. Šimkaus darbas tar- r Mieli broliai, ar matote kaip laiminimu Šv. Sakramentu.
Richmondiečių prasidės dide auklėja socijalistai žmones, kaip
Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
Montelliečiai turėtų naudo
Ieškome spaustuvei mokiliu koncertu ir paskaita apie lie jie išauklėjo žmonėse artimo mei sios proga ir lankyties ant mi
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums sveituvių dailę bei muziką.
Patsai lę. O dar vadinasi darbininkų sijų, nes ypač šiame mieste REIKALINGA kasdiena 25 mer nio-statytojo ant intertypo.
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
kompozitorius, p. S. Šimkus, užtarėjais. O kuomet darbinin lyje misijos yra gana reika ginos valgyklose, hoteliuose, dirb Darbas švarus, lengvas. Už
sąžiniškai patarnauta.
skambins savo kompozicijas. Da kai badauja, streikuodami, tai lingos.
tuvėse ir prie namų darbo, Vi- darbis ateityje labai geras.
RECEPTUS
SUTAISAU TEISINGAI,
Turi mokėti nors pusėtinai
lyvaus ir kiti įžymesni vietiniai grašius tededa.
Ergates šokių darbų vyrams.______
lietuvišką rašybą. Ieškome į nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, Gyartistai.
Koncertas atsibus ne'Ra.žinska.ą
S. GORALSKY
gero lietuvio ir kataliko.
dėlioj, 14 d. lapkričio 8 vai. va
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
DARBO
PAIEŠKOJIMO
OFISAS
PRAMOGA
N0RW00DE.
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
“
Darbininko
”
kare, Lietuvių Muzikalėj svetai
15 COURT ST., BOSTON, MASS. I
Bus
šioje
subatoje,
t.-y.
6
BROOKLYN,
N.
Y.
Administracija
nėj, Tilton St. ir Allegheny
K. ŠIDLAUSKAS
i d. lapkričio (Nov.) Dean sve
Susirinkimas T. N. reikale
Avė. ir bus visiems dykai — be
tainėje,
Bus
lošiamas
gražus
1
1
į
Spalio 28 d. -buvo sušaukta
Ąža^os~*nrokesČT»/
dr-jų konferencija.
Sušaukė j veikalass “Katriutė”. Pradžia?
226 Broadway,kerte C St, So. Boston,Mass.
(7
vai.
vakare.
J
(Tautiško
Namo
korporacija.
BALTIMORE, MD.
N. P. M. Šv. Moterų dr-ja (8 KainoT^ipgarsinimų7Tieną"mėnes^^eilutė!MŠL2^metam^l^D^
Tai-gi aiškinta dr-jų delega
Vyčių Vakaras.
j Tel. Oxford 4900.
Su džiaugsmu sutikome žinią, tams, kad jau dabartinis “Tau- parengia didelį ir gražy teatrą vir- 5 eiln{ių po 25e. už kiekvieną eilutę, Šie apgarsinimai priima- j C. & P. Phone St. Paul 5947
kad vyčiai rengia mums pramo jtiškas namas” neilgai tebus gali- ir kviečia atsilankyti visus ■ niį ne an| trumpesnio laiko kaip 1 mėnesio,
Grabininkas ir Balzamuotoj as J. P. TUINYLA,
gėlę statydami “Šventą Agnetę.” i ma turėti, yra perkama salė, vietinius ir apielinkės lietu- j
Pagrabus atlieku pigiai ir
vius.
Pelnas skiriamas įtaiPrisiminė man “Genavaitės” te (lieka tik saliunas.
SO.
BOSTON,
MASS
MONTELLO,
MASS
gražiai.
Esu išėjęs mokyk
Taip aiškino inicijatorius Ši- i symui šviesos pobažnvtinėje
atras ir todėl nuėjau ir dabar.
loj tam tikrus graborystės
Po teatro bus šokiai, MEISTRAS IR MALIORIUS
Maniau, kad dabar dar geriau gauskas. Tai, sakė, Brooklyno salėje.
mokslus ir išdavęs ekzaminus. (
M.
A.
NORKŪNAS
suloš, nes per tiek laiko ir išsi- (lietuviams reikia pirkti naują 1 Tai-gi, kas nori dailiai pra- atlieka darbą kuogeriausiai, kai
numirėlius ir į kitus
Siunčiu
’ lavino ir apsišvietė. Bet nera (vietą dėl namo ir turėti prieša (leisti laiką ir prisidėti prie šio nos žemiausios. Juozas Slaviškas, Geriausis vietinis fotografistas.
ir
pargabenu iš kitų
Bet kaip padavė j prakilnaus darbo, teatsilan- ofisas 310 W. Broadway, Namai ( Padaro paveikslus tinkamai ir pi miestus
dau to, ko tikėjaus. Kai-kurių ( kyje saliuną.
giai.
195 Ames St.
miestų.
76 B. St.
Tel. S. B. 562-R.
lošėjų kalba darkyta; kai-ku- svarstyti tą dalyką, tai ėmė taip iko.
____
JUOZAPAS
PIŠČIUKAS
Tai-gi, vientaučiai, laido
riems trūko judėjimo. Drapanos tąsyti tą “saliuną,” kad galop ŠiK. ŠVAGŽDIS
DIDELĖS
TAIKOS
gauskas
pasakė,
kad
priešakyje
jimo
reikale visuomet kreipki
ir-gi nebuvo gerai pritaikintos.
Užlaiko automobilių su septy Užlaiko savo krautuvėje šviežius
PRAKALBOS
tės pas mane.
Ofisas
Artistai roles turėjo geriau mo namo bus tiktai krautuvės. Sa
nioms sėdynėms. Patarnauja vi
vaisius ir daržoves.
atsibus
Lietuvių
svetainėje
2
liuną
kritikavo
ypač
katalikiškų
suose
reikaluose
dieną
ar
naktį.
Adresas:
28
Ames
St.
JONAS
GREBLIAUSKAS
kėti.
valandą po pietų 7 d. lapkri Adresas: 242į W. Broadway.
500 SO. PACA ST.,
Veikalėlis įspūdingas, bet tas dr-jų delegatai.
BALTIMORE, M. D.
visos ydos neleido man pagirti. ( Po ilgų "kalbėjimų nutarta dar Ičio.
ATKIN
’
S
LUNCH
________________________
BUČERNĖ
TuoGaila, nes tuo jausmu vedamas, kartą atsišaukti į dr-jas.
j Mėsos, visokios rūšies daiktai. Galima gauti pietus neštis į fabri
mi viskas pasibaigė. Mat inici- į DARBININKAI,
ėjau į vakarą.
A. Algermonavičius ir P. Špokas ką. Valgius gardžiai gaminame.
jatoriai neturėjo gerų pienų iš “DARBININKO”
Į 260 4-th St. So. Boston, Mass.
N enusiminkite.
Užlaikom diuziausia krautuvę
81 SAWTELL AVĖ.
Vienatine Lietuviška *♦* deimantų, laikrodžių ir visokių
PRIETELIAI!
Šis mano mažutėlis perspėji dirbę.
t
siutus ir overkotus, duo
Buvo delegatų nuo 11 dr-jų.
DIDELĖ KRAUTUVĖ
Pasirūpinkite, kad katalikiš
T žiedų,
mas tikiuosi pakreips vyčių vei
dam
ant
ir ant išmokesčių,
Delegatas. kos draugijos imtų “Darbinin- knygų ir visokių religiškų” daik Telephone So. Boston 605.
Krautuve T ant lengvųbargo
kimą gerojon pusėn.
Tai-gi
išlygų.

'
_
>
>
— savaitraštį — savo or tų; rožančių, škaplierių, kryže
T me agentų kiekvienamReikalauja
tautos viltis vyčiai stokite į dar
ANTANAS ŠAPALIS
mieste
Su
medelikėlių.
Kuri užlaiko visokio ta- t vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
MONTELLO, MASS.
ganu, Leisime už $1.00 me- lių irPaulius
bąNenusiminkite, jei nepa
meistras
P. Mikaaluskas,
voro, reikalingo maine- t delį nuošimtį duodam perkupMisijos.
tams. Tik visi turėtų imti.
vyko priederamai atlošti šiuo
248 W. 4-th St., So. Boston, Mass. indeda telephonus, dengia sto
t čiams, didelį, naują katalogą
nieriams.
Vakar vakare Šv. Roko ba
gus, ir atlieka visus stalioryskartu. Teneatšaldo tas nuo to
siunčiame ant pareikalavimo už
LIETUVIŠKA
UŽEIGA.
“DARBININKĄ” — SA
tės darbus prideramai.
Y 25
misijos.
limesnio vekimo. Bet tebūnie žnyčioje prasidėjo
V.
LUKOŠEVIČIA,
Užlaiko
šiltų
ir
šaltų
gėrimų,
KAINOS NEBRANGIOS.
*:* centus štampų.
paskatinimu prie uolesnio veiki Kun. Saurusaitis iš Waterbu- VAITRAŠTĮ (subatos numerį) įvairių vaisių ir saldainių. Pros
J. P. TUINILA.
Minersville, - - Pa. Y
mo. Tad broliukai ir sesutės rv, Conn. ves misijas per 8 die galima užsisakyti skyrium. Me tatom vestuvėms ir baliams. Mar
Ofisas
Gyvenimas
822
Washington
St., Boston. Mass.
nas; nuo lapkričio 2 iki 10 d. tams kaštuoja $1.50. Pusei kinas Tamošaitis, 317 Broadway, 315 W. Broadway, 133 Bowen St.
pasirodykite, ką galite.
SO. BOSTON, MASS.
So. BostonM Mass.
Žmonių prisirinko apie 500 metų — 75c.
Ten Buvęs.
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Neskaityk čionai,
JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ
REKORDŲ.

Mest patariame-“Darbininko” skaitytojams nusipirkti
gražų, naujos mados gramofoną ir linksmintis.
Naujausi lietuviški rekor
dai, indainuoti M. Petrausko
ir kitų garsių dainininkų. Be
dainų yra visokių maršų, val
sų,

polkų ir daug kitokių

gražių melodijų.

$6TnSrSpecijalispasiulimas-28 prezentai DOVANAI!

$

Kad mūsų 14K. Gold Filled Laikrodėlius kuogreičiausiai praplatinti, padarėme šitą Specijalį Pasiūlymą Tai-gi kiekvienam, kuris prisius mums
savo tikrą adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir 25 centus pradotko markėmis arba kvoterį, tuojaus išsiusime jam 14K. Gold Filled Laikrodėlį, moterišką
arba vyrišką, Gvarantuotą ant 20 metų, su geriausiu tos rūšies mechanizmu pasaulyj, ir prie kiekvieno laikrodėlio duosime augščiau parodytus 28 Prezentus visai DOVANAI, štai jie: Retežėlį su kabliuku, Žiedą Pypkę, Branzalietą, (miniature) Branzalietą su Laikrodėliu, Setą Spinkų,
32 cal. (model) Revolverį, Britvą Armoniką Krvžiuką Veidrodėlį su 3 Prietaisais, Peiluką, Diržą, Importuotą Atdarą (model) Laikrodėlį, Durk
lą. tabakui Skurinį Krepšelį, Nikelinę Dėžutę dėl Degtukų, (miniature) Budniką Laikrodėlį.
Kada atneš Tau į namus Laikrodėlį Prezentus ir būsi
užganėdintas, tai užsimokėsi likusius $6.00, taip-gi 30 centų už Prezentų persiuntimo lėšas.
Jeigu nebūtum užganėdintas, tai nepriimk, o mes Tau
sugrąžinsim 25 centus pradotko.
Apart to primenam, kad mūsų lakirodėliai yra 14K. Gold Filled, Gv;arantuoti ant 20 metų, ir mes laike tų 20
Tokiu budu
metų, mūsų laikrodėlius pataisom arba apmainom ant kitų visai DOVANAI, prisiuntus mums tik 15 centus už pernuntimo lėšas.
perkant nuo mūs laikrodėlį, nieko nerizikuoji.
Iš Kanados reikia visus pinigus prisiųsti iš kalno.
J<
Adresuok aiškiai taip:
YORK, N. Y.
UNITED COMMERCIAL COMPAN^ Knickerbrocker Bldg, (Fifth Avė.)

Reikalauk gramofonų ir
rekordų katalogo.
Visiems
siunčiame dykai Tik reikia
prisiųsti keturių centų stampę parsiuntimui
Be gramofonų turime dra
panų ir čeverykų didžiausią
pasirinkimą Tavoras geras.
Kainos mažesnės kaip kitur.
GRAMOFONŲ KAINOS NUO $15 IR AUGŠČIAU.
Be gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausią pa
sirinkimą
Tavoras geras.
Kainos mažesnės kaip kitur.

Chas. Urbon ir A. Pilvinis
33 Broadway, (priecst) So. Boston M u

