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Ačiū Dievui, Nežūsime

Ant pami^n “Daittninto”

numano vietoj No. 23, padėta
r'
Berlynas.— Vokietijos val Na 24. Todėl fis numeris pa
džia jau veik visą maistą paė lieka Na 24.
mė savo globon ir maitvs ly
Karės parblokšti, vejami iš atsišaukti dar sykį į tas lie
giai
visus — turtingus ir biedRymas. — Popiežius laikėsi
^tėvynės, varomi nelaisvėn-ro- tuvių organizacijas, kurios lig
nus.
Žiūrės, kad neturėtų Šv. Onos bažnyčioje, kuri ran
pos galėjome nusiminti ir pa šiol nedalyvavo -Tautos Ta
niekas progos pasipelnyti ir dasi už Vatikano ribų. Ligšiol
abejoti apie Lietuvos ateitį, rybos darbuose, 2) prašydama
kad jokie maisto dalykai nei po netekimo svietiškos val
ypač kada mūsų kraštas liko visuomenę laikyties pakantos
tų ant niekų. Pastanioju lai džios, popiežiai nevažiuodavo
Įiunaik’ntas, nudegintas, jau srovių santykiuose.
ku valdžia paėmė savo globon už Vatikano ribų.
Negalimas daiktas,
kad
nutės lietuvių kultūros žiedai
visą kavą, arbatą ir kokao.
sumindyti.
Tečiau lietuviai, tas jos balsas nerastų atbalsio
Tie maisto dalykai, kurie ITALAI ANT BALKANŲ. •
parodę įstabią gyvybę ir orga amerikiečių lietuvių širdyse.
nėra
dar valdžios monopolijoj
nizacijos jėgą per paskutinę Mes neabejojame, kad gal ne
Londonas. — Jau pasirodo,
turi būti parduodami valdžios
dešimtpietį, neiširo ir šiuo ne betoli tas laikas, kada visi.
kad italai ėmė veikti ant Bal
nustatytomis kainomis.
laimių metu.
Lietuvių Drau tikrai mylintieji.Lietuvą—lie-|
kanų.
Pirmas dalykas, tai
Ypatingas daiktas, tai Vo
gija nukentėjusioms nuo ka tuviai amerikiečiai suseis į ben-; yri.AN.Tt
Italijos skraiduolis bombarda
kietijoj valdžia įvedė pasnin
rės šelpti-plačiai suorganizavo drą darbą.
vo Bulgarijos uostą Dedeakus.
Pasninkus vadina be
nukentėjusių pašalpą, priva
Žemiau spausdiname Lie i
gatch.
Paskui Italija taiso
mėsinėmis dienomis.
Paskii
riusi savo išlaidas iki pusės tuvių Konferencijos Kopen- į
armiją išsodinti Avlonoj ir pa
tomis dienomis nevali i mėsos
milijono rublių kas mėnuo. hagoje nutarimus ir atsišau- ■
siųsti serbams talkon.
Itali
valgyti.
Visi, pabėgėliai iš Lietuvos, kimą.
Įsiklausykime
tam;
jos dalyvavimas ant Balkanų
Tėvvnės
balsas,
_______
_____
_______ if
žymiai pakreips Graikijos ka
išsklaistyti po plačią Rusiją, balsui.Tai
-•
KMCHŲftttr
KODĖL NEPAIMA
ralių talkininkų pusėn.
ačiū gerai organizacijai, suži Indomu, kad ten, Kopenhagoje f
DVINSKO.
CHIHFSč
susirinkusiems,
rūpėjo
tas
pats,
i
Taigi talkininkų reikalai
nomi, prižiūrimi ir globojami.
Berlynas. —- Vienas vokie
ant Balkanų lyg taisosi.
Veikiai kiekvienas Amerikie kas rūpėjo labiausiai ir Pitts- j
REPUBL/C
čių kapitonas laikraštyje VosGraikija ir Bulgarija pro
tis lietuvis galės sužinoti per burgh’e suvažiavusiai ameri-’i
l
BET
sische Zeitung aiškina kodėl testuoja Graikijai kam ji lei
Tautos Tarybai—bū-'
centralį biurą adresus savo kiečių
i
Dvinsko vokiečiai negali paim džia talkininkams išsodinti sa
CHINfJ
giminių, iš Lietuvos išvytų, tent—lietuvių vienybė; tad vi-ti.
Esą todėl, kad Dvinsko
vo spėkas Salonikuose.
ir galės pasiskubinti su savo si, kas gyvas ir vykinkime tą'
apkasai yra iš smėlio. Kapito
i
vienybę.
Graikijos karalius atsakė j
pagalba.
nas sako, kad jei ten apkasai
protestus, kad talkininkai ne
būt buvę iš akmenų cemento ir sulaužė Graikijos teisių ir jis
Daug sunkiau su tais, . ku IŠTRAUKA IŠII-^TO TAU- K
plieno, tai tie apkasai senai
rie pasiliko.
Koksai jų te TOS TARYBOS SUVAŽIAVI
liksiąs neutraliu.
būt buvę suskaldyti. Bet bai
nai dabar padėjimas,
mes
MO NUTARIMŲ.
siosios
bombos,
ardančios BOMBARDAVO VERONĄ.
nežinome.
Vis dėlto galime
- .
(Protokolas netrukus bus Į!
cemento
ir
plieno
sienas,
nie
numanyti „jog jie geresniame i
rsintag
doje)
(!
5IKH 5OL.DIEI2S R H D M&P SHOU/ING INDIf)
Rymas. — ■ Austrijos aerop
vrs
nanonma
narni
amo
na,
••
>
*•
,
»
ko nepadaro smėlio sienoms.
yra padėjime, negu anie pa
rnimtas Adv. A. Šlakio Į. Photo by Aroeneaa Press Asso^^'i
“Priimtas
lanai
bombardavo iš padangių
Be to smėlio apkasai, jei
bėgėliai.
rrL”
_ ūžimas, kreipties laiškais dar i
TO padėję
- - - ..J - Juoda
_
Už„
.
, kiek apgriatmamį, lengvai pa- Italijos miestą Veroną.
matojrti sufaSaij “4n-- taiso,^“
- F\
į tas orga Hicijas, kurios ■ skelbimų .kilu®
r
'
mušta
ž
n
t
on
Į
ų,
*
rikiečiai
lietuviai,
kuriuos
I dar neišrinko atstovų į Tautos i glijos valdžia griežtai užgina ki!iirs«jvo
‘cijos.
Iršuje matoma Indijos kareiviai.
InkiHirs<evo’ir
incijos.
Bombos buvo mestos
Lietuvių Centralis
Komite
Tarybą ir iš kurių buvo gauti Įdijoj, Hidebarado provincijoj (ant žemlapio balta vieta) buvęs numestas valdovas už didi
NEVALIA
IŠVEŽTI
< kivietės, kur daug b
tas kviečia atlikti svarbią prie
Anglijos rėmimą.
atsakymai į pirmąjį Tautos .*
ninku suvažiavę.
SVIESTO.
dermę—nusiųsti Lietuvon sa
Londonas. — Švedijos valnitarų būrelį. To* Centralio Tarybos pakvietimą—dar sylū ;
NUSKANDINO ITALIJOS šininkas užgynė kalbėti stoty džia uždraudė išgabenti sviestą TURKIJOS PARLAMENTAS
SUGRYŽO IŠ AFRIKOS.
Komiteto pasiuntinis Adv. J. kviečiant jas išrinkti savo ats-^
GARLAIVĮ.
se apie politiką. Nevalia kal- nuo lapkričio 15 d.
tovus, užeituojant laiškuose
ATSIDARĖ.
Tai da
Gabrys netrukus bus jau amej tuos Tautos Tarvbos konstiRymas. — Viduržeminėj ju- bėti nei atsilankantiems, nei bar iš Švedijos jau veik jokių
New York. — Iš Afrikos su-1
Konstantinopolis.
— Su pa
r’koje ir sužadins mus prie
j tucijos &&, kur kalbama apie gryžo Herbert Lang. Jis buvo rėj priešininko submarinas nu patiems gaisrininkams.
valgomųjų produktų nevalia prastomis iškilmėmis atsidarė
gvvesnio veikimo, duosnesnių
pasiųstas ten 1909 m. Ameri- skandino Italijos garlaivį FiTautos
Tarybos
bepartyviškuTurkijos parlamentas. Šaita
išgabenti.
aukų, o gal ir Amerikonų pa
PADIDINO LAIVYNĄ.
can Museum of Natūrai His- renze išplaukė iš Gemios ir
įmąirbūdą
rinkimų
į
ją
atsnas, jo įpėdinis ir didysis vi
šalpą pasiseks jam suorgani
torv organizacijos.
Jis su plaukė į Egipto uostą Alexan- Londonas.— Laikraštis Daily PAKORĖ PAČIOS NUŽUDY- zualius dalyvavo atidaryme.
įtovų.”
zuoti.
Express skelbia, kad nuo kasavo pagelbininkais per tuos dria.
TCJĄ.
Sultonas nuo trono apreiškė
Greta šelpimo reikalo, eina 1 ‘ ‘ Tautos Taryba svarstė klau- ištisus šeš;s metus landžiojo
Prigėrė
šeši
pasažieriai
ir
rėš pradžios Anglijos valdžia
:
simą
mūsų
srovių
santikių
ir
apie
susivienijimą su teutonaisplačia vaga ir politikos veiki
Baltimore, Md. — Towson
pastatydino 14 didelių karės
| priežastis nutolimo vienos sro po vidurinės Afrikos miškus 15 jurininkų.
ir
bulgarais
ir atidarymą ko
mas.
Pirmoji lietuvių poli
kalėjime pakartas Ben Davis,
Garlaivis
buvo
pastatytas
laivų
ir
daug
mažesnių
laivų.
ir
raistus
gaudydamas
žvėris,
munikacijos tarp Turkijos, Au
Tautos
tiška organizacija jau baigia vės veikėjų nuo kitos.
38 metų amžiaus.
Pereitą
—
gyvates ir paukščius muzėjui. 1912 m. buvo 344 p. ilgio.
Taryba,
atsižiūrėdama
į
tai,
ma vykinti. Lietuvių Drau
sausio mėnesį jis nužudė savo strijos ir Vokietijos sostinių.
Išbuvo Afrikos dalyje vadi
KAIP ĮGABENO BENZINĄ.
kad
visų
tautą
mylinčių
tarpe
gijos vedėjai naturališku ke
pačią.
ŽMONIJA NEPADARĖ
namoj Kongo, kuri
priguli
Haaga. — Holandijos val
MIRĖ GARSIAUSIAS NEG
esama
daugelio
bendrų
ir
svar

liu turėjo pradėti tą organi
MILIJONUS DOLERIŲ
I
PAŽANGOS.
Belgijai.
džia
suiminėja
daug
kontra

RAS.
zacijos darbą.
Jos centralis bių reikalų, kad dažnai vie
IŠLEIDŽIA.
Iš viso parsivežė apie 20.000
Minneapolis, Minn. — Gar bandos.
Kontrabanda buvo
nus
nuo
kitų
skiria
ne
tiek
Tuskegee,
Ola. — Mirė gar
komitetas, drauge su Vakarų
specimentų—žvėrių, paukščių - sus mokslo vyras Dr. James vokiečių gabenama daug benzi
Providence. — Providence sus negras Booker T. IVashing‘
principai,
kiek
šiurkštumas
saEuropos veikėjais, susispie
ir gyvačių.
Parvežė 9 Hutus, J. Walsh Pro Cathedral mo no į Belgiją; ir tas buvo da Journal susekė, jog Vokieti ton. Jis buvo negrų vadu šio
tusiais į Informacijos Biurą ir vytarpiniose santikiuose, kaip 4 dramblius 3 žirofas ir pilną
kyklos salėj laikė prakalbą, roma laabi ypatingu būdu. Bū jos valdžia išleidžia Amerike je šalyje. Buvo viršininką
susinešimuose,
vienybėje su Amerikos Tautos ypatiskuose
šeimyną
taurų
ir
noseragių.
kurioj išrodinėj®-, jog žmonija davo gabenami grabiniai pa milijonus dolerių savotiškai negrų kolegijos.
Taryba ir sudaro tą branduolį, taip ypač polemikoje per Įsik
Paliko pa
Parsivežė
800
gyvačių.
propagandai
šioje
šalyje.
Mi

minklai.
Ištikrųjų
tie
pamindoriškai
nei
kiek
nepakilo.
iš kurio netrukus išsivystvs naščius, atsimenant svarbą močią ir tris vaikus.
Laike tų šešių metų tik vie Žmonės tebesą taip saumeiliš- klai buvo su tuščiais viduriais nėtas laikraštis tvirtina ir nu
tikrasai “Lietuvių Centras”, m*®10’ . kuris įtinai reikalauBooker Washington buvo
ka;p tik galės įvykti visų tų j? sr°vlų vienybės —■ Tautos nas tebuvo nelaimingas atsi ki, žiaurūs, Tcaip ir laukiniai. ir talpindavo po 8 galionus rodo faktus, jog per pastaruo vyras augšto mokslo ir augšto
Vienas negras pri Sakė, kad progreso doroj ne- benzino,
Tokiu būdu buvo sius keturius mėnesius vokie išsilavinimo.
sričių atstovų suvažiavimas. Taryba nutarė kreipties į vi- tikimas.
Buvo prietelysbėgo
prie
pašauto
gulinčio
bu

čiai
savai
propagandai
čia
iš

padarė
žmonija.
Progresas
daug
benzino
įgabenta,
Šiandien tikrai jau galime ti- romėnę, prašant vykinti gytėje su McKinly, Rooseveltu,
to,
nes negras manė, kad padaromas moksle, technikoj,
lepę $35 ar $40 milijonų dole Taftų ir Clevelandu. Buvo tan
---------------venime
ir
srovių
santykiuose
keties, jog taika po kares ne
liūtas nušautas. Bet liūtas dailėj, bet ne doriškame gy- GIMIMO DIENOS DOVANA, rių.
Tie pinigai eina per Vo kiu svečiu Baltuose Rūmuose.
prieš savo vidėjinius
užklups mūsų neprisirengusių pakantą
.
.
.
Kalbėtojas
sakė: j
Fall River. — Gub. Walsl kietijos ambasadą ir išleidžia
ir jog mes sugebėsime tenai i pri®8minkus, trokštančius Lie- buvo gyvas ir šokęs paglostė venime.
Jis gimė vergu 1857 ar 1858
“ parodė,
----negrą savo letenomis ir ap “F
mi su ž;nia paties ambasado m. Jis nepažinojo savo tėvo,
Karė
kad
žmonės
tesavo
gimimo
dienoj
pasiuntė
tavai
gerovės,
tiktai
einan

vardu visos lietuvių tautos
kramtė. Negrui buvo kaput. bėra taip saumeil’ški, taip $1.000 čekį Holy Cross kolegi riaus.
nežinojo jo vardą Bet jis bu
savo reikalavimus pastatyti. čiais prie to tikslo skirtin
Visus tuos rinkmius reikėjo nepaisanti, kaip kad kitados jai.
Tie pinigai leidžiami viso vęs baltas, ne negras.
gais
keliais.
”
Gub.
Walsh
yra
baigę?
Netu
Tuo tikslu dar tik reikės at
iš vidurinės Afrikos gabenti jie buvo.
kiai
propagandai
už
vokiečių
Visi išradimai, vi tą kolegiją 1893 m.
Guber
rėjo progos mokintis ir suau
likti du dalyku: susižinoti su
pajūriu.
Bent 300 mylių rei sas mokslas pavartotas žudy natoriui lapkričio lt d. sukakc reikalus, atitraukimui darbi gęs tik vakarines mokyklas
DABAR
TIK
Prūsų Lietuvos atstovais ir
kėjo juos
nešti.
Neš’mui mui.”
ninkų iš amunicijų dirbtuvių, i lankydamas pradėjo mokslą.
43 metai.
IMK IR SKAITYK.
susitarti
amerikiečių lietu
kėlimui ten streikų ir tt.
Toliau kalbėtojas nurodė,
Begalinio vargo turėjo, kol
Šiuo vardu knygelė jau vi reikėjo pasisamdyti 2.000 neg
viams,
Tėvynę mylintiems.
rųGRAIKAI
GELBSTI
kad
žmonės
dabar
tebėra
taip
mokinosi.
Lankė Hampton
sai
gatava.
Jau
brošiuruojaBendroji veikimo arena, kur
Šitoji
Lango ekspedicija I prietaringi, kaip kitados, sa
CARAS RYGOJ.
TEUTONAMS.
Institute.
Paskui
įstojo į Wayma.
Tam
kartui
turime
par

mes, amerikiečiai lietuviai ga
yra
pilnai
nusisekusi.
AtgaPetrogradas.
—
Caras
su
sa

Rymas.
Graikijos
kontra
land
Seminary
AVashingtone.
kė:
“
Mes
juokiamės
iš
seno

Subatoj x*
ir ucu^uvj
nedalioj , ueiv.—tai Tautos
rautos Ta
ra- davimui.
lėsime sueiri.
vės prietarų.
Bet dabar mes bandistai -Viduržeminėj jure; vo sunumi ir įpėdiniu Aleksie Taip pats uždarbiaudamas ir
Ji .j«u jstegta,
ryba.
_ | ji gy- joeiipardavėme 200 su viršum.
ligšiol nebuvo dar muzejuose. ne geresni.
Mes išleidž/ame- suteikia teutonų submarinam: jų aplankė pirma Revelį, o mokydamasis pasiekė augšto
vuoja veikia, tik reikia pri
milijonus dolerių ant patentuo žibalą ir kurą. Jei ne gra kai paskui Rygą. Apžiūrėjo drut- išsilavinimo ir buvo paskirtas
sidėti kitoms srovėms. Dabar
ĮĮĮĮĮMĮ ” administra“Darbininko
O tai didžiausia kontrabandistai, tai teutonų vietes ir pasižymėjus1 ems už Hampton Institute profesorių.
bene tik užeina tas momentas, i eijojjau turime ir k tokių kny- NUSKANDINO SUBMARI-' tų vaistų.
NĄ.
' Jis buvo pirmu hsokytoju
submarinai negalėtų .veikti Vi kabinėjo medalius.
pasaulyje šulerystė.”
kad ima visiems atsibosti tuš- gelių.
Vietinių meldžiame aRygoj carą pasitiko gen. Tuskegee negrų kolegijoj. La
Nes s. b
Tebėra vergija, anot kal duržeminėj jurėj.
čios, bereikalingos peštynės, teiti pasirinkti.
Vėtau paSu tuo ge-, bai menkai turėjo paramos,
Londonas. — Anglijos vald bėtojo, kurs sakė: “Mes nu marinas negal daug kuo pasi Radko Dimitrief.
Kada tenai Lietuvoje ligos, garsinsime vardus ir kainas,
nerolu
caras
automobiliuje
va bet ačiū begalimam pasišveritiimti
ir
negal
toli
plaukti
n
;o
badas, karė—argi mums vai-; Tuomet galės išsirašyti ir iš ki- žia oficiabai pripažino, kad rodome į vergjjbš panaikinimą,
Jo gu jurėj jiems ko žinėjos’ apžval gydamas armi mui, išaugino kolegiją. Pra
ženklą. Bet uosto.
Dąrdanieliuose turkai nuskan kaipo į pro
dytiesj ar savo ambiciją vaiky- j tų miestų.
Paskui caras aplankė ar dėjo su 30 mokinių, paliko su
dino
jos
submariną
Ė
—
20
Dė

kie
kontrabandistai
pristato J jas.
ilijonus
vergų
mes
turime
ti.
Lai mušasi į krūtinę kiek- j
mijas
ties Vitebsku. Taip-gi, 1750.
\
Kai 1881 m. kolegiją
jau atėjo antras numeris
;_vyni
* JT XI*
jurininką
J
V*A &UAJ1IK*’ , paimta
*k1
XX^XC4A
nelai- šioje šalyje ši die. Kas-gi tos kuro, ta tuomet kas kita,
vienas, kurs šiandien neken_
į
-----------i buvo caras ir Dvinske.
Gen. pradėjo, tai nebuvo tinkamų
e, jei ne verarmijos Earo
čia savo brolio lietuvio tik už- “Vyčio.” Taipgi gražus, kaip Į svėn.
I
•
. •
Į Radko Dimitrief’ yra Rygos namų it visai nedaug žemės.
Turkai taip-gi paskelbė, gai!”
ta\ kad jis kiek kitoniškai ir pirmas.
Kaikur ais atžvil- j
į
vyriausiojo komendantu. Mat Dabar paliko, t.-v. po 35 me
j
*
Vokiečiai
jau
liovėsi
ataka

kad nuskandinę Anglijos sub
mano.
Tautos Taryba, su- gfcis dar gražesnis,
•
netiesa, kad caras skyrė Dimit- tų veikimo, 25000 akrų žemės,
APIE vę rusus ties Dvinsku ir Ry
mariną. Taibuvęs anot turkų NEVALIA
si rinkusi 9 ’r 10 lapkričio;
*
*
Dabar vokiečiai ten tik g'nasi. įriefą vadovauti armijai, > ski- 40 namų.
PO
Kolegijos turtai
Pittsburgh’e padarė pirmus i’ “ Dirbk arba žūk” yra gam- naujausio padarymo submari
[o
nedaro
atakų*
’
riamai
veikti
prieš
Bulgariją.
Maldea.
—
Gaisrininkų
virriekia
$1.500.000.
nas.
.
'
'
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Ko
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nuolat besi
_ Išplėtęs, savo yeiJdmo.rir ĮkeičiajaU ,Lietuvos.. reikalams
bas in visą Rusiją Centralinis nepaprastai sparčiai besiple
Lietuvių Draugijos Komite čiant reikia Tautos veikėjams
tas, trumpu laiku sutvar dažniau tartis dėl vertinųjų
kė visą darbą ir šiandien nėra darbų ir politikinės vagos
Rusijoj miesto-miestelio, kur krypsnio. Konferencija pasi
Centralinis Lietuvių Draugijos žymėjo sekančios konferenci
Komitetas per savo instaigas, jos dalyvius iš Didžiosios Lie
per savo ingaliotinius neteiktų tuvos, Amerikos ir Anglijos
pagelbos lietuviams pabėgė ir prireikus jie bus sukviesti.
liams— tremtiniams; nėra vi
BAIGDAMA savo darbus
soj Rusijoj bendros valstybinės konferencija dar kartą pas
■r visuomeninės organizacijos, varsčius’ visuomeninį veikimą
kurioj nebūtų Centralinio Lie Amerikos lietuvių vienbalsiai
.tuvių Draugijos Komiteto at priėmė sekančią rezoliuciją:
stovų. šiandien Centralinis
Pripažindama Tautos Tary
Lietuvių Draugijos Komitetas bai Amerikoj didelį svarbumą
pasiėmė svarbiausi ir galiausį mūsų Tautos gyvenime, kon
savo organizacijinės misijos ferencija išreiškia pageidavi
etapą, būtent — organizavi mą, kad visos k’tos amerikie
mą Lietuvos šelpimo, o lygiai čių lietuviij organizacijos dar
atstovavimą Lietuvių Tautos neturinčios savo atstovų Tau
Europoj ir Amerikoj. Šitą tos Taryboj pasiųstų juos kuodarbą atlikus, bus užbaigta greičiausia.
pirmoji priruošiamoji stadija.
Spalio m. 11 d. 1915 m.
O greta Centralinio Lietu
Sekmadienis.
vių Draugijos Komiteto diena

VILNIUS.

tinties vargais negalais galės.
Bet kurious atveža veltui, tie
yra atiduodami miesto komite
tui, o šis tuojau, visus grū
da sodžiuosna; kaip jie ten
gyvena, vienas Dievas težino.
Mano nuomone, būtų gera kaip
nors padaryti, kad lietuviai
nepakliūtų rusų tolimuosna sodžiuosnaj bet sulaikyti vežimą
aš — beginklis.
Dabar kal
bą, kad atvešią našlaičių vai
kų.
Ieškosiu.
Jeigu
bus
lietuvių, vieną kitą galiu pri
glausti pas save.
Bet jeigu
dauginus t Kadangi čia Išime esantieji, pabėgėliai yra pa
bėgę iš namų, šrapneliams
plyštant ir namams liepsno
jant, tai beveik visi atvyko
pliki, basi, už paskutiniuo
sius grašgalius nusipirkę bilie
tus.
Dabar ateina baisūs Si
biro šalčiai.
Gal už savaitės
kitos pradės belsties į duris.
Kas tada reiks daryti?

punkto.
Ten būtinai rei
ingna toks kunigas žmi
dvasios reikalams aprup
nusiminusiems
ir vargs
tiems nuraminti.
Reikia
žymėti, jog žmonelės bai
nusiminę, gailisi savo tėvi
palikę,
sakydami: “Gei
būtume ten, namie, gal
padėję, negu čia vargą var{
Moters ypač susirūpinus
nusiminusios, verkdamos kl
smėja, kur dėsią savo gy
liūs, kas būsią žiemai atė;
kas juos maitinsią.
Kol 1
gyvuliai ganosi gerose roc
ganyklose, po miškus.
Žie
ištikrųjų bus sunku, nes ]
šaro čia jam nebėra, net
tos gyventojai dėl jo trūku
išpardavinėjo savo gyvuli
Parduoti savo karvių pabėj
bai nenori, bet ir negaliu
nebebus tada kuo maitų
mažų vaikų.
Dauguma pal
gėlių tiesiog reikalauja, k
Išime iš senesnių laikų yra juos vežtų kur-nors, kame g
apsigyvenusios kelios še:my- lėtų ramiai gyventi lig ka
nos. Jie daugiausia lenkai galo.

Visai pasiliko nepabėgę vo
kiečiams ateinant, kunigą’:
Al. Dambrauskis, Dogelis, Ant.
Alekna; svietiškiai lietuvis’:
Ant. Smetona su šeimyna, Malinauskiai, Rimantai, d-rai Vi
LIETUVIŲ KONFERENCIJA josios vedėjų mokėjusių pers
leišiai, Liandsbergai Česlovai,
tatyti Lietuvos padėjimą tikKOPENHAGOJ 25—30
Bržiškos Mykolą', Janulaičiai
kroj šviesoj rusų valdžiai ir viSPALIŲ MEN.
arba sulenkėję bei surusėję
Liet. Dr. Centr. Komite
Aug.
suomenei, ačiū nuolatiniam
I. DABARTIS.
lietuviai, latviai.
įgaliotinins Žitkevičius.
Pernai metais vargais ne
Visa Lietuva be rytinės da rusų visuomenės klebinimui ir
PABĖGĖLIŲ DAINES PA
josios, o ypač Didžiosios Ku
galais buvo pastatyta bažnytė
lies Vilniaus gub., mažo skly
Maskva. Vargu k’tame'k
RODA.
lė.
Vidus
dar
nepabaigtas,
pelio Kauno gub. ir kelių lietu nigaikštytės Tatjanos Komite
kiame
Rusijos mieste bi
Vilniaus Dailės Draugijos
to
prijautimui
Lietuvos
reika

Dabar, tiek pabėgėlių, kaip Maskv
viškų apylinkių Vitebsko ir
pirmininkas Jonas Rvbokovas pamaldų nebūdavo.
lams, ačiū gausioms aukoms
Kurlendo gub. vokiečių užim
sulaukę
kunigo
Dambrausko,
je. Yra čia jų iš visų voki
yra sumanęs taisyti Maskvoje
Didžiosios Lietuvos lietuvių, o
ta.
Per metus su. viršum ka
nutarėm
kol
kas
laikyti
jį
savo
čįų užimtų vietų, tarp jų n
dailės parodą, kurioje daly
sumestais
pinigais.
Labai
bū

ro viesulos blaškėsi po Lietuvą lygiai brolių amerikiečių ap
maža ir lietuvių. Kaip visu
vautų savo tvariniais įvairių
link
Tautos
Fondą
’
r
k.
susibupažengdamos pirmyn, pasitautų dailininkai “pabėgė tų pageidaujama, kad būtų taip ir čia vargingas mūs
traukdamos atgal, išsilenkda- rusių, ačiū atskirų Ameri
liai:” rusai, lietuviai, lenkai, įvestos lietuviškos pamaldos. tautiečių padėjimas: visa brai
kos ir Anglijos lietuvių bei or
<nos iŠsirangydamos ir apimda
latviai. Komitetas nuken tė Lenkų parapijonų yra dau gu, o gerai uždirbti nėra ku
ganizacijų duosnumui, ačiū
mas vis naiijus Lietuvos plo
jusiems dėl karo šelpti prie giau: bijom, kad j’e supykę be to, jei atsitinka kokia pe
nepaprastai
energijai
ir
pasi

iš
dienos
giliau
plečia
savo
vei

tus.
Kas išlikdavo pirmam
Maskvos Lietuvių Šelpimo neatsisakytų padėti laikyti ningesnė vieta, dažna' reiki
šventimui lietuvių inteligentų, kimą Informacijos Biuras Pa
jo sukuryj tas žūdavo antram,
Draugijos, pritardamas tam kunigą. Pažiūrėsime, kaip lauja nevedusio. Kita vė
stojusių in bendrąją darbo va ryžiuje, persikėlęs liuosesnio
trečiam.
Per metas su vir
sumanymui, prašė lietuvius toliau bus. Būtų labai gera, lietuviui daugiausia paprat
gą be pažiūrų skirtumo, — ir našesnio veikimo delei neušum Lietuvos žemėje ėjo ar
Visuomet pasidžiaugiame, dailininkus suteikti jam savo kad Centrai'uis Lietuvių Ko gyventi sodžiuose, tad gyver
“Lietuvių Draugijai nukentė tralėn dirvon — Lozanon. Jis
mitetas neatsisakytų sušelpti ti tokiame dideliame miešti
šiausios ristynės dviejų mir
jus lems dėl karo šelpti’’ pavy supažindina Europos nuomonę jei Amerikoniškuose ar kito adresus (Moskva, Miliutinskij ir Išimo pabėgėlių. Reikalin kaip Maskvoje, susispaudus
ties žaibais šviečiančių pajėgų.
kiuose
laikraščiuose
randa
per 18—9) ir pasakyti savo
ko išplėsti platų veikimą.
su Lietuva, užkerta kelią len vietelę prielankus straipsne nuomonę apie ketinamąją pa ga parūpinti šilto drabužio, š’l- jiems labai sunku.
Lietuva švyturiavo gaisrų pa
Gyven
kų
skleidžiamiems
Lenkijos
ir
tos
avalynės.
Taip-pat
reik

švaistėmis.
Nemunas, Neris,
sus'kimšę po 20—25 žmone
Nuo 75-kių rublių pradėjusi
lis apie lietuvius,
lietuvius.
Esame rodą.
tų
neužmiršti
ir
dvasios
re
;
ka

Šventoji, Dubisa, Šešupė, kiek ji pasiekė biudžeto daugiau Lietuvos Unijos monams, iš pamiršti, klaidingai perstaviename kambaryje. Nenuo
Komiteto vardu P. Leonas.
lų.
vienas upelis, ežeras, kalno nekaip pusės milijono mėne kelia nuo Didžiojo Vytauto pa tomi,
stabu, jeigu, vienam apsirgusneatskiriami, maišoslėnis mėnesiais gėrė kraują. siui.
Jos rūpesniu buvo tei veldėtus mūsų Tėvynės reika Imi su lenkais, rusais ir per
Mano pažįstami rašo >š Om užsikrečia ligomis ir k’ti.
TAMBOVAS.
Neliko nei pėdsako daugumos kiama globa šimtams tūkstan lavimus, ruošia anglų, pran ‘tai smagu paminėti, kuomet
Lietuviams pabėgėliams da
Čia nesenai atvažiavo du sko ir Novo-Nikolajevsko, kad
mūsų miestų, miestelių, so- čių lietuvių, nukentėjusių dėl cūzų, švedų ir kt. visuome Ipas’taiko svetimtaučių laik- Se;nų vyskupijos kunigų: kun. ir ten atvežę lietuvių. Reikėtų žnai tenka išbūti stotyje ilgai
uižių. dvarų.
T'kriau-, kartais net po dvi savaiti
karo. Jos rūpesniu visa mū nes prie teisingo Lietuvos raščiuose teisingas I'lietuvių Gustaitis, pagarsėjęs lietuvių ir jais pasirūpinti.
klausimo
išrišimo
Tautų
Tai

apibudinimas,
užjautimas
sn
šiai
bus
lietuvių
ir
kituose
Si-(Lietuvių Komitetas neapspėje
sų jaunuomenė galėjo nesiliau
Žiburio” mergaiLietuvos žmones, nepaisy
kos
kongreso
valandoje.
įsų nelaimėje.
dama varyti savo mokslą.
lėių gimnazija, kuri dabar čia biro miestuose, kaip Jekate- te’kti pagalbos. Be to, kalt
dami baisiausių apystovų, ne
Jos
rūpesniu
apsaugota
išblaš-į
I
—
Po
ranka
turime
0 greta Centralinio Lietu
The True' atsikėlė iš Sienos Mogil. gub., rinburge, Tiumenėje, Celiabin- ir patys pabėgėliai. Jie nei
paisydami inkaitusios geležies
kytos
lietuvių
minios
nuo
mo’
vių Draugijos Komiteto eina Vo’ce” ko. 44.
Tai katali-^ir kun. ^Tautkevičius iš Šakių. ske, Kurgane, Petropalvlov-(savo tarpe dažnai kalbasi ru
lietaus, laikėsi savo gimtųjų
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su
’
rimo.
Jos
rūpesniu
°
veikimas Tautos Tarybos Ame kiškas sSįvaifrfcštis, einąs Omą- - įįtaf’upnrasi Įst'dgtrTAettt-' -sk«w# tt»—jį^miestai ne
MgdHjMMki "paskutiniųjų.
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lietuvių
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žmonių)—latviš
toli
nuo
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Reiktų
viį
rikoj
bei
kitų
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ir
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hoj,
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Minėtame
numeryje
’
ffl^Draugijos
dėl
karo
nukenK slapstėsi miškuose ir
Lietuvoj
ir
priversta
kitatau

kai.
Komiteto
įgaliotiniai
sa
sužinoti.
Reiktų
įtraukti
į
glijos
lietuvių
organizacijų,
to
didžio
laikraščio
randame
tėjus’ems šelpti skyrių. Rugsė
/•. ’ 'Be, kad tik nepersiskyčius
suprasti,
kad
lietuviai
tė

vaikščiodami
stotys^,
negi už
darbą
Sibire
esantieji
kunigai
,
straipsnį
“
jJtlniania
and
Litlikurių uždavinys surišti vienan
jo 20 d. sekmadienyje vietos
^uš su prabočių šatimi.
Mėra
šeimininkai
savojo
krašto.
uos,
kas
lietuvis,
kas
rusas.
stiprian mazgan visus užsie uanims.” To straipsr.'o auto- bažnyčioje buvo po lenkiško lietuviai ir apskritai inteligen
aaesiais gyveno miškuose ir lau
Jos rūpesniu išaustas visą Lie nio lietuvius ir blokšti jų kul i rius yra Omalios lietuvių kle pirmą kartą lietuviškas pa tai. Miestų komitetai, kaip o kas latvis.
kuose kaip keleiviai-klajunai,
tuvę apimąs organizacijų tin tūrinei medžiaginę pajėgą ant bonas kun. J. Jonaitis.
mokslas, per kurį lietuviai minėjau, bruka pabėgėliams
laukdami progos pagrįžti tėklas, ruošiąs tvirtą pamatą Lietuvos likimą lemiančių
Straipsnis yra ilgas, užima' pabėgėliai buvo rag’nami, kad nuo savo galvos sodžiuosna.
vyškėn.
Ta’p kentėjo lietu
statymui
busimojo
kultūriš

PETRAPILIS.
svarstyklių kritiškam momen čielą špaltą smulkaus šrifto. eitų užsirašyti klebonijoje. Sako, ten juos išmaitinsią.
vių tauta tik už tai, kad iskai politikinio rūmo. Jos rū te.
Gavau žinių ir iš Riazanės , Svetys iš Amerikos. Lietu
Kiek straipsnio rėmai lei Pradėta daryti sąrašai, greit
’ torijos likimas pastatė ją tarp
pesniu
pradėta
atstovauti
Lie

gubernijos
iš sodžiaus. Ten e- vių Centrai imame Komitete
Visa tai numanydama kon do, išdėstė gerb. autorius lie ketina būti steigiamasis sky
•.Vokietijos ir Rusijos.
tuvių
Tautą,
greta
kitų
tau

sama
lietuvių
pabėgėlių. Jų buvo apsilankęs Ameriko Rau
tuvių tautos kilmę, istoriją, riaus susirinkimas. Paskiau
ferencija taria:
Apgailėtinas elgimasis kaitų
atstovų
beveik
visose
vals

įgalioti žmonės važinės po gu padėjimas esąs sunkus. Darbo donojo Kryžiaus pasiuntinis
Per šiuos istoriškus metus i apc’igyvenir to vi-tą, būdą.
kurių rusų kareivių dalių dar
tybinėse ir visuomeninėse Ru žiauriausioms apvstovoms eIš žymesniųjų vyrų paminė berniją ’eškoti pabėgėlių. Be ir uždarbio nesą. Reikią mai,- d-ras J. K. Mileris. Jų atva
padaugino Lietuvos skriaudą.
sijos organizacijose. Jos rū sant, Lietuvių Tauta parodė ti Kosciuško, Mickevičius, galės pabėgėlių važiuoja pro ' tinties 12 kap. per parą.
žiavo į Rusiją 50 žmonių gy
Centralinė rusų valdžia nemo
pesniu ir nepaprastu veikimo tiek gyvos energijos, tiek at (vyskupas Valančauskas, Sien- Tambovą, nes čia jų nebetel
P. Kuzma. dytojų -šelpti ir globoti Vo
kėjo laiku sustabdyti nepro
taktu pasiekta žymi psicholo sispyrimo pajiegos, kad nėra I kev'čius ir filosofas Kantas, pa. Daug yra suklydusių,
kietijos belaisvių Rusijoje.
tingų žemesnės administraci
ginė atmaina betuviškuose vei pamato jokiai ba’mei dėl Lie kaipo spėjamos lietuviškos kil kurie kits kito nebesusiranda.
Karališčevičiuose (15 vars Pirmiaus jie buvę ilgą laiką
jos paliepimų ir Lietuva per
kėjuose—partijiniai skirtumai, tuvos ateities.
Dabar čia tebėra šilta, kaip tų nuo Minsko) įtaisiau mai Vokietijoje. Tad d-ras Mile
mės vyras.
kelius mėnesius buvo terenas
asmeniniai
ginčai
jau
nebesvasarą,
bet gal’ma matyti tinimo punktą. Lietuvių čia ris papasakojo apie belaisvių
Vienas mūsų koresponden
Šioj valandoj lietuvio užda■žiauriems
eksperimentams.
tabdo Lietuvos darbininkų vinys
ūkininkų
su kailiniais, atva suėjo ne mažiau, kaip 4—5 padėjimą Vokiet’joje ir ypač
nuplėšti nuo savęs tas atsiuntė iš Brooklyno iš
Priversti našai visų gyventojų
bendroj šio momento vagoj, visus svetimus rūbus bei sku karpą iš New York Journal. žiavusių iš sodžiaus. Jau ko tūkstančiai. Dirbti labai sun apie lietuvius, patekusius per
varymas iš gimtųjų sodybų,
jau nebekenkia lietuvių veiki durus vis viena ar liuosu noru To laikraščio lapkričio 8 d. ko, bet arbūzų galima čia pri ku. Vietos administracija rei šį karą į vokiečių rankas. Ru
jokiais valstybiniais tikslais
mui tarptautinėj dirvoj. Jos prisiimtus, ar kitų antmestus, skiltyse besąs ilgas editorija- valgyti. Turguje jų kalnai kalauja pabėgėlius būtinai ga sijoje tas Amerikos Raudono
neišteisinamas, padaugino lie
rūpesniu sužadinti orgamzaci- pasiklausyti tebegyvos Lietu lis straipsnis vardu “We Ha- prikrauti; pigūs. Kiekvie benti Smolenskan arkliais. jo Kryžiaus būrys išbusiąs lig
tuvių kančias.
Tiesa, tasai
jiniai lietuvių gabumai ir ras vos Tėvynės širdies, -kuri ve Brothers Whom We Do Not nas žmogus iš turgaus eidamas To padaryti visai negalima, pat karo galo. Jo žmonės
keistas elgimosi būdas liko
ta plati d’rva jų apsireiškimui, plaka kiekvieno t kro lietuvio Know. ’ ’
namo nešasi po pažastim arbū kadangi arkliai ir žmonės la apvažiuosią ir Prūsų lietuvius,
centrai i nes rusų valdžios pas
pritaikinimui.
O
kas svar krūtinėj, ir daryti tai, ką lie-Į
Šiame straipsnyje pris’me zą (kavoną), kurį ir patys bai nuvargę. Pasisekė išskir ramiuosius gyventojus, iškel
merktas, bet pervėlai, nes tik
biausia
—
bendro
ūpo
nupuoli

nama apie lietuvių nelaimingą neturtėliai valgo, užkązdami styti po kaimus koki 400 šei tus į Rusiją. Kadangi d-ras
pia Ji — Tėvynės Širdis.
vokiečiams prie Vilniaus pri
mo
metu,
kuomet
rodos
Lie

duona. Negalima sakyti kad mynų. Vietos gyventojai mie- Mileris moka gana gerai lietu
dabartinį
padėj’mą.
O
Ji
liep
’
a
užmiršti
visus
siartinus.
tuvių
Tauta
sustojo
ties
pra

čia
dabar būtų brangenybė, lai juos priima, bet yra ir to- i vių kalbą ir interesuojasi lie“
Jų
(lietuvių)
likimas
tė

ginčus ir vaidus, inžaboti as
Netobula Rusijos gelžkelių
žūties
bedugnės
žiotimi,
“Lie
nors
pirma buvo dar pigiaus. kių, kurie nenoromis. Be tuviais, su kuriais jis norįs
meninį ir partyvinį egoizmą, vynėje yra taip liūdnas, kaip
tvarka, dažnai žiaurus biuro
tuvių
Draugija
”
netik
neleido
sulaužyti idėjinio ožiškumo bile kokios kitos persek'oja- Dabar jautienos mėsos svaras lietuvių, pro čia eina nemaža ( geriau susipažinti, Centralikratijos atsinešimas, o kartais
lietuviams
pess
;
mizmu
persi

mos tautos pasaulyje. Bet nei 20 kap., duonos 3 k., p;eno rusų ir gudų. Jiems ir-gi rei- nio Lietuvių Komiteto pirragus.
ir tiesioginė tendencija nugrūs
sunkti,
bet
savo
vispusio
tve

Ji liepia ne atgal žiūrėti, ne žodeliu jų niekas neužtaria, iš kvorta 6 kap.; kiaušinių de k’a padėti. Dėl daugybės žmo mimnkas M. Yčas davė jam
ti lietuvius pabėgėlius ir pri
riančio
veikimo
pavyzdžiu
inkorčiukę ir Komiteto
aimanomis ir ašaromis tėvyš- niekur nesusilaukia, kad kas šimtis 35—40 kap., sviesto sva- nių sunku jie visi viskuo aprū savo
verstinus tremtinius kuotoliaukvėpė
kiekvienam
gyvam
lie kių nedėgulius laistyti, bet pri et ei ingai paindomautų apie ras60 kap. Žuvis pigesnė už pinti, tad atsiranda jų tarpe ir skyrių ir įgaliotinių adresų,
siai už Uralo dar pasunkino
tuviui tvirtą viltį, kad ant stipriai inbesti Viltingą žvilgs juos.”
mėsą, tad neturtingieji dažnai tokių, kurie nesidrovi šį tą ir kur jis galės gauti daug ži
lietuvių padėjimą.
dabarties pelenų sužeis skais nį pirmyn, ardymo pajėgoms
Katati kiškas savaitraštis ją valgo. Žydų pabėgėlių bus pasivogti iš vietos gyventojų. nių apie lietuvius pabėgėlius.
Viso to rezultate — likutesnės
rūtos,
susiūbuos
der

priešpastatyti tveriančiųjų va “America” pasidžiaugė įsis- čia lig 2.000 žm. Buvo jų čia Tarp pabėgėlių, ypač gudų ir Buvo jam pasakyta, kad Lie
lijono lietuvių neteko Tėvynes,
lesnių
rugių
vilnjs,
pražys
bal

Tambovo bažny rusų, siaučia kolerina, ne tuvių Draugijos skyrių vedė
lių, auginti savyje ateitį ir teigimu Lietuvių Darbininkų ir seniaus.
virto bastuoklių minia ir dautesnės lelijos, kad ant griuvė vienytis, vienytis, vienytis. Sąjungos .ir “Darbininko.” čia mūro gotikos stiliaus. maža jų ’šmiršta šia liga. Ser jai ir Komiteto įgaliotiniai
•žosi jM) Rusiją ieškodami prieg
siu galima pastatyti naują
esąs prirodymu, Klebonas kun. Laurinavičiūs gantiesiems įtaisiau PruŠins- jam padės kuo tik galėdami.
Mūsų Praboč’ai, iš Milžin Sako* tai
laudos ir globos, o pagedusios
tvirtesnį,
dailesnį
rūmą
ir
kad
kio dvare, Karoličevičevičiuokapių atsikėlę, nori, kad keltų kad katalikai veikia, kad ka lietuvis iš Žemaičių.
visuomenės agentai knibžda
tai
siektina,
siekiama
ir
pa

M.
Davaina-Silvestravi&us.
se, ligoninę.
Mažiesiems na
talikų
Bažnyčiai
rūpi
darbinin

visi jų ainiai ir bendru žygiu
ant kryžkelių ir nelaimingoji
siekiama. Lietuvių Draugijos atstatytų, ką Jie buvo pasta kų reikalai.
šlaičiams, kurių ir-gi nestin
moteriškė-lietuvė pakliūva į
paleistuvybės žabangas.
Viso to rezultate — liku
sieji Lietuvoj milijonai ken
čia badą ir šaltį tarp riogsan
čių nedėgulių, o bendras ka
ro stovis, negalėjimas išplėsti
savų organizacijų ginklo pajpega paimtoj Šalyj, dar šiurksčiau atsiliepia į gyvenimą.
Mirtinas pavojus liepė visai
Lietuvių Tautai susispiesti ir
ieškotis
atsispyrimo būdų.

“Lietuvių Draugija nukentė
jusiems dėl karo šelpti” tą
didįjį darbą pradėjo.
Ačiū
visos Lietuvių Tautos prijau
timui, ačiū dideliam taktui

veikimas

prilygo

veikimui

tę!

Rašo (num. 26):

Varšuvos Lenkų Obyvatėlių
“Reikia tikėtis, akd intekmė
Tas ne lietuvis, kuris Tė
Komiteto nes Lietuvių Draugi vynės Aušrai prašvitus snaus, (L. D. S. ir “Darbininko”)
ja koncentravo visą Lietuvos
arba burnos Jai!
gyvenimą.
Neregės jis patekėjusios Lie
Šiand;en jau oficialiam Ru tuvos Saulės!
Visų darbų kitataučių in
sijos leksikone sanvoka Šiaur
vakarinio krašto liko užbrauk formavimo dėl Lietuvos šelpi
ta ir pakreipta sanvoka: Lie mo ir kitų tikslų Konferenci
tuva Šiandien jau Lietuvių ja nustato šitaip:
Tautos atskirnmas ir savytu 1. Rusijoj — visų darbų vjro
Centralinis Lietuvių Draugi
mas yra raktas rusų visuome
jos Komitetas.
nės ir valdžios akyse.
Ir tai
“Lietuvių Draugijos nukentė- 2. Europoj—Informacijos Biu
ras Centralinio Lietuvių
jusiems dėl karo šelpti” veiki
Draugijos Komiteto infor
mo nuopelnas.
muojamas.
Vokiečiams pradėjus artin-

prasiplatys visose kolonijose,
kur tik randasi lietuvių. Tuo
tarpu kaip tokie dalykai deda
si, didesnėsės. katalikiškos or
ganizacijos gerai padarytų, jei
pagalvotų apįė tą faktą, kad
organizacija, ! įsiteigusi pa
vasarį, rudenį išleis trisavaitinį laikrašt/ Sunku žinoti,
kuomi Čia jfibiau stebėtis ar
uolumui jr išnašumui jaunos
organizawjos ar pasigyrimai
senesnių w galingesnių organi
zacijų.”

IfilMAS.
(Sibirijoje, Tobol. gub.)
Čia su mano šeimyna atva
žiavo dar keletas šeimynų uk
mergiškių, o kiek anksčiaus
jau buvo atvažiavęs nuo Šiau
lių Kuršėnų kamendonus kun.
Dambrauskis su motina ir se
selėmis.
Taip-pat kelios šei
mynos aps;stojo prie gelžkelio
stoties (lig stoties nuo miesto
2 varstu). Koks ten jų padėji
mas, nežinau.
Visi, kurie
dabar jau žinomi, yra atva
žiavę savo lėšonvs. * Visi tu
rėjo savo pažystamų ir jau su
rado šiokio tokio darbo. Mai-

ga, taisau Minske prieglaudą.
Kaikurems pabėgėliams sura
dau darbo.

Pasisekė sudaryti vietos
Komitetas. Jo pirmininku iš
rinktas Prušinsk’s,
pirmin.
padėjėju Steponavičius, iždin
inku kun. Omastauskis, sek
retorium Kasiula’tis, kandid
atais Cepėla ir Petraitis. Dabar
galima tikėtįes, darbas seksis
geriau ir lengviau.
Minske susirado ir kunigų
lietuvių: Švedas, Narušis, Bel
skis ir Valukaitis. Vienas jų,
turi būt, sutiks būti prie
Karobščevičių maitinimo
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dirbti;

o kaip tik kompanija menkoj

kad tiek uždirba tuoj
Kas girdei lietuviu mato,
numuša mokestį, o unijos nė- :rado,

' kolonijose.
NEWARK, N. J.
Vyčių vakaras.

ra.

Kas nepaprasčiausia, tai
kad tokiais neišmanėliais pasirodo pats amerikiečiai-yankės.

Lapkričio 6 d. Vyčiai surengė vakarą be šokių ir be jo
kių gėralų tik buvo prestatymas ir dainavo.
Statė scenoje du veikalėliu:
pirmas “Atsimerkė Akys,”
kurs, taip sakant, jei vei
kėjai būtų buvę nepirmakarčiai scenoje tai būtų galima sa
kyti silpnokai.
Nevisai tikę buvo judėjimu^
abelnai imant kalbėjo per ty
kiai.

Citihkai dar vieną dr-ją
pažabojo.

Vietines žinios.

kad garima yra klaidų
klaidos pataisyti; vienas net
jir bandymų padarė 17 numeryj
<“Darbininko” ir sako tas ge
rai pavykę.
Ar tai nepuikus
išradimas.
Šiais laikais mūsų jaunimas
■
sukruto
poruotis, net štur
mais, taip kaip vokiečiai ant
rusų.
Čia yra gražus būrelis jau
nimo, kaip jis gyvuoja ir ką
veikia, apie ta i parašysiu at
skirai “Darbininko” skaityto
jams.
A. G—as.

GABIJOS VAKARAS.

kie paveiksi®^*. J taip-gi du
nauju žemlapiu ir “negyvas”
laikrodis.
»- / - • V • ' « Z
Bep.
' V• V
i.

Pėtnyčioj, lapkričio 12 d.
lietuvių svetainėje Gabijos drjos artistai, vadovaujant p.
M. Petrauskui, vaidino veika
lą “Adomas ir J’eva.”
Adomo rolę lošė p. S. E. Vitaitis.
Atliko neblogai tiktai
galima geisti, kad dainuoda
mas biskį atverstų daugiau
domos į žodžių ištarimą, nes
turėdamas gerą balsą ir ištar
damas aiškiau žodžius padary
tų dar geresnį įspūdį, o dabar
meliodija gird’si o žodžių, tai
tik penktą-dešimtą tegalima
suprasti, o man išrodo, kad
tas dalykas yra ne taip sunkiai
prašalinamas.

AP8IVEDIMAL

Pereitą seredą p. J. Tuinila, Krosnos p., Suvalkų gub.
tapo surištas amžinu, neatmezgamu ryšiu su panele Ona
Plenckiute, čia gimusia merge
le.
Subatoj ėmė šliubą Antanas
Petravičius, Lukš'ų p., Su
valkų gub. su Magdelena Kas
paravičiūte, Igliaukos p., Su
valkų gub.
Nedėlioj buvo surištas Ju
lijonas Siauris, Linkimų p.,
Kauno gub. su p-le Ona Vaidyla’te, Šatės p. Kauno gub.;
Juozas Lukauskas, Luokės p.,
Kaz- Kaimo gub. su p-le Apolonija

Spalio 31 d. laikė prakalbas
lietuviškoje svetainėje Lietu
vių Jaunuomenės Katalikiškas
Politiškas Kliubas.
Kalbėto
jai buvo: Pruseika ir Jukelis.
Pruseika sakė, kad pas lie
tuvius, kur namuose randasi
kryžiai ir šventųjų paveikslai
(reikėjo tiesiog sakyt, kad
pas katalikus), tai ten vien
tamsumas, nešvarumas, ir gir
BROOKLYN, N. Y.
tuokliavimas vieši. O kur to
Stanevičiaus laidotuvės.
Bet abelnai imant kai nuo kių dalykų nėra, tai ten kas- Lapkričio 10 d. lietuvių rubpirmakarčių geriau, rodos ne kita: ir švariau, ir mandages siuvių unija iškilmingai palai
ni esą ir blaivūs.
dojo Jurgį Stanevičių. Tai da
galima tikėties.

J’evos rolę p-lė A.
mauskiutė atliko puikiai. Vien Mikalauskiute, Vabalninku p.,
Jukelis, tai tik kaip girtas rė sutinkant jo jaunai žmonai,
Antrą veikalą statė “Karės
ką apalpimas ir “spozmas” ne Kauno gub.; Telesforas Ašmeiapie
tvorą; tai iš vieno kraš su kuria velionis gyveno tik
Metu.” Šis kaipo pats veika
perkaip išėjo, ale kituose šmo- ga, Dūkštų p., Kauno gub.
las daug gyvesnis, ta;p ir pats to pradės ir pats nepajunta pusę metų.
teliuose, ta> žavėte žavėjo pu- i su p-le Mikalina Strudaite,
kaip
nubėga
į
kitą;
vienok
jo
Vel
’
onis
buvo
unijos
nariu
atlošimas galima sakyti nusise
bliką kaip savo balseliu, taip Liškevos p., Suvalkų g.,; Jotikslas buvo aiškus, šmeižti ir todėl buvo iškilmingai lai
kė visai gerai.
lvginai ir mimika. Pastebė nas Kasperavičius, Raudėnų
dojamas. Jo karstą papuošė
Ypatingai Jono rolė buvo katalikų dvasiškiją.
jau, kad nekurios moterėlės p., Kauno gub. su p-le Ona JaVisokius negirdėtus melus gražiais vainikais, užpirko belabai gerai atlošta; jo malo
salėje, tai net ašaras nuo akių nauskaite, Kretingos p., Kau
bepriaukšdamas
ant
Katalikų
no gub.; Kazimieras Vileišis,
ną ir didž;ai buvo įspūdingas
nus interi gentiškas balsas tik
šluostėsi.
Bažnyčios
priėjo;
kad,
būk
ėjimas paskirtomis gatvėmis.
rai neviename galėjo sužadint
Grapo rolę atliko p. V. Ka- Vabalninku p. Kauno g. su p-le
Bažnyčios priėjo, kad, būk Taip-gi užvežė prie tos vietos,
Tėvynės meilės jausmus.
lišius. Ir-gi atliko puikiai; Valerija Palioniute, Alizavos
Onutės rolė taip-gi buvo at kada tai senai, Anglijoje ka kur jaunas vyras ne laiku mir
tiktai kad būtų bent k’ek bal p., Kauno gub.
Šisai vyras buvo Amer kos ambasadorių Belgijoj,
talikų
buvęs
gražus
paprotys;
tį sutiko.
Ten sugriežė mu bar garlaiviu Ryndam grįžta Amerikon pasilsėti.
likta gyvai, ir nieko ypatingo
siau kalbėjęs o taip tai ne vi UŽ ŠEIMYNOS NEUŽLAIturtuoliai ir liaudis eidavę zika ypač graudingai.
negalima užmestu
siems galima buvo girdėt jo
KYMĄ.
Tolesniai buvo lydimas į duoda kūju į stalą ir rėkia vi BIZNIERIAI, GARSINKI- žodžiai.
Tėvo rolė atlikta tikrai ar bažnyčion, bet rik turčiai už
So. Bostone vienas lietuvis
tistiškai, vien biškutį buvo grotelių, o liaudis šiapus; o bažnyčią, prie 4 gt.
Tarnų roles atliko taip-gi už neužlaikymą kaip priguli
TĖS ALBUME.
su
balsu,
kad
jau
užbaigtas
Mišias laikė tik ką iš Lie
neaiški kalba, nes mėginta kada kas reikėdavo taisyti, tai
gerai pp. J. Žemantaitis ir A. šeimynos iš priežasties gir
vieni savo pusę, o kiti savo tuvos atvykęs kun. A. Maliaus- dalykas, ir tokiu būdu neduo __ Worcester’io L. Vyčių 26 Višniauskas.
permainyti balsas.
da katalikėms kalbėt.
kuopa išleis Parodos Albumą,
tuokliavimo tapo teismo nu
kas. O gražų pamokslą pasa
“Motina” savo taip-gi atli taisydavę.
Na,
o
apie
muzikalę
pusę,
O ant galo dabar katalikės kuriame bus indėti paveikslai
baustas ant 6 mėnesių į kalėji
Po pamaldų, tai būdavę kė kun. Remeikis.
ko gerai, ypač buvo neblogi
tai nėra ką nei kalbėti. Gana mą 15 lapkričio.
sudėjo
pinigus
ir
negalėdamos
visokių
išdirbinių,
daiktų,
su

Palaidotas Brooklyn’o Kal su joms susitaikyt, turi atsi gabentų Parodon. Bus jame vi pasakymo, kad buvo vedama
judėjimai; tik kalboje rodos ten pat bažnyčioje pasilinksmi
So. Bostonietis.
nimai šokiai; ir kurie neturė varijos kapinėse.
perdaug buvo vienuodumo.
’ r skambino pats autorius ir
traukt
nosis
nuleidę.
sokie
aprašymai
ir
parodos
va

Laidotuvėmis stebėjosi ir Nors mes turėjom daug prie karų programai.
Šaltyšius gal kiek silpniau; davo kur gyvent, tai ten ir ap
kompozitorius p. M. Petraus
sigyvendavo.
svetimtaučiai.
Visi
žiūrėjo
su
nudavimai nei šio nei to.
šų, bet draugija dar geriau
Šitokiam didžiam, gražiam kas. Tik tiek galima pasakyt,
Bet vėliaus, turčiai su ku gailingumu ir užuojauta.
Tarpais aktų buvo soliai ir
bujoja ir auga. “Laisvėje” Albumui renkami taip-gi pa i kad tai yra veikalas pilnas
Ant kapinių kalbėjo unijos kelis kartus buvo apšmeižta garsinimai. Kadangi šitas Al-1 grynai lietuviški? motyvų, kadeklemacijos. Deklemavo Sta- nigais susitarę, ir teismo ke
niukė ir Kalikauckiutė, abi liu uždraudę liaudžiai toms delegatas Augūnas ir dar ko- mūs draugija, “Laisvės” ko- bumas pasklis po visas koloni dailiausiai sutaikytų. Tai tik
dar mažos mergaitės, bet la priivlegijoms t.-y. šokiais ba kiuo ten būdu atsirado Prusei- respondentas iš didelio užsi- jas bus visų atidžiai skaitomas, ra lietuviška daina gerbiamo
žnyčioje naudoties, tuomet ka.
bai gražiai padeklamavo.
karščiavimo, v’skas visai ki- tai nėra geresnės progos biz mūsų art:sto apvilkta i tikrai
liaudis
užprotestavusi prieš tai
A. Dymta.
Solo sudainavo p-nia Jur-3300
taip atrodė; iš šv. Jurgio nieriams ir profesijonalistams : artistišką muzikalę formą, į
kaitienė ir p-nia Bradūnienė; labai smarkiai, ir nuo to tai
I
Draugijos Lietuvių Svetainės pasigarsinti, kaip šitame Al- °Peretės rūbą.
WORCESTER, MASS.
abi jau nep:rmu syk newarkie- laabi smarkiai, ir nuo to tai
Jievos aprėdalai buvo tik
pasirodė Klebonija, o iš mūs bume.
—37oo
čius savo dainomis linksmina. dabar ir vadinasi protestonai.
rai
lietuviški, bet Adomo, tai
Pramoga.
Pigiausia vieta pagarsiniPirmininkės, kuri moteris, pa
Pabaigus
kalbėti,
vienas
iš
Ypač Jurkaitienės dainavimas,
pamatyAtsibuvo gražus vakaras, sirodė, kad klebonas pirminin mui $1.00. Už vieną puslapį ne\ Jeigu Lietuvoje
. lv
. .
publikos
paklausė:
ar
užtikri

matyt, publikai labai t'nka,
kur buvo prakalba, lošimas, kauja ir raštininkauja. Kitą sy $10.00, už pusę puslapio $5.00. tų žmogų ta;p apsirėdžiusi
—3500
nes ji tankiausia ant bis išeiti ni, kad kada nors«katalikų ba deklemacijos dainos.
tai vaikai šauktų: “Mamele,
Siunčiant
pinigus
už
ap

kį
melstum,
kad
“
Laisvės
”
žnyčioje buvo kur nors netik
-yyoo
turi.
Pirmiausia kalbėjo gerb. korespondentas atsidaryti? a- garsinimus reikia išrašyti čekį i ateina burliokas.” Abelnai iK
Anglijoj
paprotys
po
pamaldų
Tarpe solisčių ant galo pa
kun. J. J. Jakaitis. Kalbėjo a- kys ir pamatytų šiek riek ižd ninkės vardu p lės Matil- mant, vakarėlis puikiai nusi
šokti?
siliko Viena Aleniutė Bradusekė iš art:stų pusės. Tik žmo
pie tautos reikalus ir blaivybę.
—&6O
Ta’ už tokį mulkininmą vi Deklemavo J. Grigaitis ir p-lė teisybės, bet visvien tas pri dos Šukiutės, ir pasiųsti P. nių neperdaugiausiai buvo.
niutė apie 5 metukų mergaitė,
Zataveckui,
Parodos
raštinin

minimas
vargu
“
nepamačvs.
”
—3100
Q
duktė minėtos pagirtos solis sos publikos esi melagis, sakė U. Steponai tė. Tarp daininin J Tautos Fondo Komitetas, kui, kurio adresas yra 20 HacPo operetės buvo šokiai;
užklausytojas.
tės, kuri, akompanuojant pgrojo J. Dragašiaus orkestrą,
kų buvo ir p. J. Čižauskas, vie užprašydamas kitas draugijas, ker St., Worcester, Mass.
Z
-—3ooo
,
Tai-gi
p.
Jukelis
nurodė
būk
lei Radzevičiūtei, padainavo
ant
piano
skambino
vietinis
p.
tos vargonininkas.
Jei kokios nors priežasties
nepamiršo pakviest ir mūs
O
dvi dainas: Čigonėlį ir kitą kur ten radęs užrašyta.
Buvo lašiama komedija dalvvaut Lietuvių dienoje, ku dėl ei Albumas nebus išleistas, Karbauskas ir jaunuoliai prisi
Žodžiu
sakant,
abu
kalbė

h
dar.
“Jurgis Durnelis.” Buvo dar rią apvaikščiojom Šv. Kazi tai pinigai bus sugrąžinami. šoko įvalias. Ir pasibovijo
Nevien jos skardus balselis, toju dėjo visas spėkas, kad monologas “Meška ir cicili- miero dienoje. Mūs draugės
dailiai.
CHICAGO, ILL.
bet ir aiškus žodžių tarimas, o’ klausytojus atitraukus nuo ka kas.”
F. V.
vienbalsiai nutarėme dalvvaut
cd
Persekioja streikininkus.
ir puikus parėdymas, manda talikų tikėjimo.
Žmonių buvo labai daug. ir nors tik buvo porą mėneŠtai, kajp tik minėtas kliu Visi gražiai užsilaikė. Pelnas
Lapkričio 8 d. iš ryto, prie
gus apsiėjimas, publikai labaiį
DIDŽIOS PRAKALBOS.
šių, ka’p mūs draugija susitvė-' Kuppenheimer dirbtuvės, W.
bas
išmetė
iš
konstitucijos
iš

patiko; užtai ir plojo.
buvo skiriamas parapijos nau rus, bet paskyrė $5.00 dėl
Vakar pobažnytinėje Šv.
o
pažinties atlikimo reikalingu dai.
22 gatvės, pikietninka’ rūb- Petro salėje atsibuvo prakal
Vyro apleista.
nukentėjusių
nuo
karės.
Tas
Re:kia paminėti, kad toji mą, tai tuojau ir pateko po
Darbai čia eina gana gerai. pats komitetas užprašė, kad siuviai rengėsi apstoti dirbtu bos, surengtos Saldžiausios
vę, kad neleisti skebų eiti į
jauna mūs dainininkė, ir dar cicilikučių jungu.
Dirba dieną ir naktį.
J
mūs draugės apsiimtų daly- darbą. Pobcija, matydama Širdies V. J. dr-jos. Prakal
Na,
katalikiškoji
jaunuo

jos vienas broliukas yra aprū
J. Vaitkus. vaut ant “Tag Day,” kuri at
bos
visa
;
s
atžvilgiais
pavyko.
tai, ėmėsi už darbo ir pradė
pinami vien savo mamytės ran menė, ar jau jums taip įgriso
sibuvo 24-tą dieną spalių, 1915 jo areštuoti nekaltus pikiet- Žmonių buvo prigrūsta salė.
kų darbu; nes nenaudėlis tė katalikystė, kad jau jos užsi
NEWARK, N. J.
susirinkusiųjų
m. ir turim vardan draugijos ninkus, einančius pro dirbtu Užsilaikymas
vas jau suvirs metai, ka;p ne- ginate? Ar ilgai dar miego
buvo
kuogražiausias.
Apie užmirštąją.
pranešt, kad mūs draugės vie vę.
u
žinoms prapuolė ir negirdėt. site?
Pirmas
kalbėjo
p.
P.
Gudas.
Kaip
matyt,
tai
iš
Nevarko
nbalsiai
apsiėmė
dirbt
ir
kat

Vijurkas.
Ar matote, broliai moteriškės
d
labai daug ž'nių rašo, ale ros tik galėjo, tai visos dirbo. Suareštavo 23 vpatas, ir vie Kalbėjo apie vienijimosi rei i
ną
ne
streik
’
erę
senukę
85
me

prakilnybę, ištvermę, begalikalą ir apie A. L. R. K. Fede
apie šv. Ražančiaus Draugiją,
Turim vardan visos drau
ATHOL, MASS.
nę meilę?
Ar matote vyro
tai niekas nieko nepamini. Aš gijos ištart mūs gerbiamam tų amžiaus iš moterų draugi raciją. Ragino neprigulinčius
j
Suareštuti tapo išimti, prie dr-jų prisirašyti prie šios
nelabumą.
Naujienos tokios.
kaipo narė tos draugijos, tai klebonui J. Dobužinskiui šir jos.
kurie
atgal
sugrįžo
pikietuoti.
Po Tag Day.
Streikas pasibaigė pralai noriu pas'girti, kaip Newarkc
Saldž. Š. V. J. dr-jos.
<
Pol'cija antru sykiu suareš
Tautos Fondo skyrius da mėjimu. Streikieriai pristigę moterys ir merginos darbuo dingą ačių už parengtas reko
Antras kalbėjo p. A. Kneilekcijas,
kurios
atsibuvo
ant
tavo. ir vėl likosi išimti.
bar po “Tag Day” biskutį il provizjios, neišlaikė pozicijų jasi.
J
žis. Kalbėjo apie jaunimą, ametinės šventės, tą savaitę
Tai
matote
kokios
naujienos
sis, nes nemažai ir pavargo; ir sugrįžo prie darbo.
Tai
L. Vyčius ir L. D. S.
Sausio 25 d. 1915 m. buvo
buvo kaž-kas įsimaišęs tarp skaudus darbinmkams nepasi pirmas susirinkimas ir susirašė po Ražancava’. Per tris va pas mus.
Trečiu kalbėtoju buvo kun.
valdybos, ne tai kokie “de sekimas. Kaip kurie net ir 13 narių; ant antro susir:ūki karus klebonas laikė rekolek
F.
Kemėšis, kurs ilgoje pra
į
besėliai,” bet tas viskas leng senojo darbo nebegauna. No nio prisirašė kokia 80 narių, o cijas ir labai skaitlingai lan
kalboje
’šdėstinėjo Lietuvos
kėsi
moterys. Pagelbon pri
BROOKLYN, N. Y.
vai nuvaikyta šalin, nes ne pas rint pasekmingai kovoti su dabar jau turime per du šimtu
reikalus, Amerikos lietuvių ir
buvo kun. Jakštys, iš HarriBrooklvn
’o nekurie inteli viengenčių užjūryje srovinius
nevarkiečius jiems vieta!
stipriais išnaudotoja; s, reikia draugių, ir jau bankoje turim son, N, J. ir kun. Švagždys iš
gentai jau pasiekė augščiausį
Darbai gerai eina.
mat gerai prisirengti prie ko apie $500.00.
Paterson, N. J. kuriem ir išta laipsnį ir perbėgo visus kur santikius ir aišk:ai išdėstė lie
Darbai visur pusėtinai ei vos ir iš anksto pasirūpinti už
tuvių politiškus idealus ir troš-1
Mūs draugija pašalp;nė. Mė
sus, paskui, išlaikė ekzaminus kimus.
na n:ekas negal “kikvt” ypač tektinai amunicijos ir provizi- nesinė mokestis 25 centai, $5. riam ačiū. .
Prisidėjo prie Federacijos.
ir dabar mano užsidėti smuklę.
mašinistai tai neišmano kur jos. .
Tarp prakalbų buvo skam
00 ant savaitės pašalpos ligoje,
Mūs gerbiamas klebonas Ar tai ne augštas mokslas, juk
šokti.
Licitacija.
binimų
pianu,
deklemac’jų,
ir $100.00 pomirtinės. Priima užmanė, kad mūs draugija
ne
kiekvienas
gali
tai
padary

Skrybėlininkai, kurie jau
dainavimų.
Aušv: etos Jaunimo Ratelis ma narės nuo 12 iki 50 metų.
prisidėtų prie
Katalikiškos
ti.
per kelis metus menkai ką d;r- ir L.S. ir D. dr-ja, savo namus
Pre dr-jos prisirašė apie 10
T k reikia visoms lietu
4

♦

bo, ir tie šį rudenį buvo smar
kiai pradėję dirbti, net tūli
užvarydavo net iki 40 dol. sa
vaitėje, bet dabar jau jų dar
bas maž'nas, o lietuvių daug
ten dirba.
Kurpių nors nedaug Newarke tėra šapų, vienok tos ne
labai gerai dirba, jose bent tik
trys lietuviai tedirbk, tai riek
ir žinių.
Harrison, N. J. yra tuoj ša
lę Nevarko už Passaic upės.
Ten yra Hyats Bali Bearing
Co. Joj labai smarkiai dirba
net dviem kaleinom po 8 valan■
das. Ten dirba nemažai ir lie•
tuvių ir mokestis nemenkas,>
tik tiek bėda, kad pats darbi
ninkai neatsargūs. Kurie dir
ba nuo šmotų, tai vienas už
kitą varos, kad daugiau už-

ant Kxchange gatvės apleidžia.
Gal rengiasi žengti į amžiną
atsilsi. Greit atsibus paskuti
nių baldų licitacija.

Sunegalėjo klubas.
Lietuvių piliečių kliubas,
kuris nesenai išdygo, besirū
pindamas ne savo reikalais su
negalėjo ;r jau kelintas mėnuo,
kaip lovoj guli.
Ir vargiai,
ka<ja jis iš ten bepasike
Gait gal
la jaunuolio, betkąda
jam taip lemta buvo.

Sis tas.
Mūsų garsusis k ai deri s, kuris tiek įvairių rolių atlošė
miesto scenoje, aptilo.
Gal
rengiasi prie atmaii
savo
stovio.
Č;a gerai gyvuo; įa puikus
lietuviškas choras, tik lietu
viškai giedot nemoh ką. Mat A-

Federacijos >r mūs narės vien
vėms katalikėms vienytis į balsiai nutarė prigulėti.
vieną ryšį, nes kur vienybėMūs draugija rengia kau
ten galybė.
Mes patirkime iš kių (maskų) balių, . kuris atNewarko tų, kaip jos vadina sbus lapkričio 27 d. 1915 m.
si progresišč/ų.
Jos lakstė i mutarė skirt trečią dalį pelno
išsižioję per stubas kalbinda- nho karės nukentėjusiems. Bus
mos, kad tik daugiau draugių $15.00 ant dovanų paskirta.
prisikalbyt į savo draugiją, »r Tas dovanas gaus šiaip: Pir
kada, jau prisikalbino gana mutinė dovana bus skiriama
didelį būrį, per virš šimtą, merginai pasipuošusiai gra
n- sudėjo nemažai kapitalo, žiausiai ir vaikinui navatniauta; ir pradėjo tempt ant savo siam, alė žmogaus paveiksle.
kurpalio ir visaip mulkyt ka Šie gaus po $5. Antra dovana
talikes.
;
bus skiriama antra’ gražiausiai
Jeigu katalikės pasiprieši- pasipuošusiai ir antram navatno
mo,, tai jos niausiam vaikinui.
„ ant Psusirink
___ _ ___ ’___
Šie gaus
viena ima bliaut, kita sakyt, Į po $2.50.
kad jos kelia buntus ardo mūs;
Meldžiam apielinkių miestų
draugystę. Trečia rėkia $5.00 feno skaitlingiausia atsilankyt
bausmės ir bę atsiprašymo, Į ant virš minėto baliaus, o
kad ir norėtų narė pas’taisyti, ypatingai Nevarkiečius
ii
o pirmininkė iš visos sylosj

Brooklyn’as su minėtais in
teligentais rodos viršys visus
kitus miestus ir miestelius.
Matote apšvieta kyla ir plė
tojasi pas mus galime pasidi
džiuoti.

naujų narių.
Ši Saldžiausios Š. V. J. drja yra pas: žymėjusi tuo, kad
jau 10 metų atgal ji buvo nu
tarus, kad kiekvienas narys
dėtų po 10 c. ant metų įsteigi
Reporteris. mui knygyno.

BROOKLYN, N. Y.

“Vienybė Lietuvninkų” No.
44 Vietinėse Žviiose aimanuo
ja, kMd bus bėda, nes pienuo
jama uždaryti nedėldieniais vi
sas smukles, kaip Chicagoje.
Matot, kam kas rūpi. Ži
noma, sumažės bizn;s — nebe
gaus tiek apgarsinimų, nes
gal ne viena smuklė turės bankrutyti.
Tiigšiol daugiausiai smukli
ninkų apgarsinimų būdavo ta
me laikraštyje.
Ne juokais turi aimanuoti.

Rep.
tai-

PATIKO.

I R“DARBININKO” DARBI

A. L. R. K. Moterų Sąjun
NINKAI PRISIDEDA.
gos So. Bostono kuopai labai
Nenorėdami atsilikti nuo ki
patiko pereitos subatos “Dar
tų L. D. S. prietelių ir “Dar
bininke” Moterų Skyrius. Tas
bininko
” darbininkai priside
skyrius joms taip patiko, kad
da prie L. D. S. fondo išaugi
atsinešė tą puslapį pobažnytimo. Ligšiol jie buvo jau įmo
nės salės tan kambarin, kur
Dabar,
atsibūna kuopos pamokos, ir kėję paskolą $150.00.
atsižvelgdami į reikalą pasiža
pasikabino ant sienos, kaipo'
kokį pave'kslft.
Tame kam dėjo sumokėti dar $15000.
Tai-gi išviso dabar turime
baryje dar kabo ant sienų Dr.
L. D. fonde $1370.00.
Kudirkos, Keistučio ir kitoValio L. D. S. fondas!

v

SO. BOSTONIEČIAMS

Sindinltite drapanas
'
pas mus.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)
Priėmimo velendre:
Nuęį iki S popiet. Nuo 7 iki 8 nkar
509 BBOADWAY Cor. G ST. SO. BOST
Tel 502 S. B.

Serbai sumušė bulgarus ties
Letavo ir užėmė tą miestą.

Francijoj Champagne aps
krityje dideli eina anuotų šau
dymosi.
SMARKUS LIETUS
AIRIJOJ.
Dubliu. — Baisiai smarkus

Austrai skelbia, rusus su
mušę ries Czartorysk ir paėmę
1.500 rusų nelaisvėn.

lietus pliaupė Airijoj. Dubli
FORNIČIAI ANT
ne, Airijos sostinėj pliaupė per
PARDAVIMO.
48 vai. Pajūriniuose miestuo
Turiu ant pardavimų trims
se pridarė daug blėdies.
rūmams rakandų (forničių) ir
Italijos garlaivis Bosnia-bu malkų visa’ žiemai.
Išvažiuoju į kitą miestą ir
vo Austrijos submarino sutor- greit noriu parduoti.
pėduotas ir nuskandytas.
Adresas:
Antanas Tupika (Dubick),
Ant B^fkamj francuzai paė 4 Schreppells PI, prie 3 ir K g.
mė vieną bulgarų poziciją.

PARODYKITE PRIELANKUMĄ
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius.
Augšeiau minėta firma suteikė man tiesą, par
duoti visiems lietuviams specijališkomis kainomis, kad tuomi juos‘užganėdinti.
Todėl ateikite visi ir duokite man
progą parodyti jums puikiausius H A R K O SIUTUS ir
ištikrųjų
OVERKOTUS
“
„ . geriausius
_
_gatavo darbo
' drabu
' '
žius visam Bostone, už sekančias kainas:
NUO $12.00 iki $25.00.
JUOZAS ZUPKAUSKAS

Įsidėkite gerai adresą:

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

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
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

S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
153 COURT ST. BOSTON, MASS.
REIKALINGOS

moters prie vilnų sortavimo.
Nuolatinis darbas.
Kreiptis:
J. Hausman and Son,
150 W. Fourth St.,
So. Boston, Mass.

HARRISON COMPANY
662-672 Washington St., Boston, Mass

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų.
Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu :

avas Pas Savą Remkit Savuosius

Ijll

$■ h ii

K. ŠIDLAUSKAS

s

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku
ka rdų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
rankom.
.

M. A. NORKŪNAS,

ANT RANDOS

Du kambariai ir virtuvė ant
viršaus “Darbininko” spaustuvės. Atsišaukite i “Darbininku,” 242 W. Broadway, So.
Boston, Mass.

166 MELUOSE ST., :::::: :: MONTELLO, MASS.

rPIRK
NAMUS*
V Ant LENGVŲ IŠMOKESČIŲ "
Nemokėk randos, buk savininkas.
Pas mane gali pirkti lotus ir stabas geriausiose
vietose už prieinamas kainas.

Gerų Ūkių Pigiai.
Newark N J

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50e.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c
Perfumos visokių gėlių 25
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

C. & P. Pilone St. Paul 5947
Gifcbininkas ir Balzamuotojas

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir j kitus
miestus ir pargabenu iš kitų
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane.
Ofisas
JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST.,
BALTTMORE, M. D.

Šelpkime badau
jaučią Lietu vą X
t
aukodami
X
tY
Tautos Fondui.

Užlaikom didžiausia krautuvę
*t* Vienatine Lietuviška *♦* deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
T
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me
agentų
kiekvienam
mieste Su
X Kuri užlaiko visokio tavienytų Valstijų ir Kanadoj, di
voro, reikalingo mainedelį nuošimtį duodam perkupnieriams.
čiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo už
V. LUKOŠEVIČIA,
25 centus štampų.
m
♦t"
J. P. TUINILA.
T Minersville,
Pa. t

V

I

Krautuve

822 Washington St., Boston. Mass.

Neskaityk čionai,
JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ
REKORDŲ.
Mes patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti
gražų, naujos mados gramofoną ir linksmintis.
*
Naujausi lietuviški rekooAl
dai, indainuoti M. Petrausko
ir kitų garsių dainininkų. Be
dainų yra visokių maršų, valsų, .polkų ir daug kitokių

25 Laikrodėlis

6

siunčiame dykai. Tik reikia
prisiųsti keturių centų stam-

prezentai

....

_______ _ W

ad mūsų 14K. Gold Filled Laikrodėlius kuogroič:ausiai praplatinti, padarėme šitą Specijalį Pasiūlymą. Tai-ri lįekyienani, . kuris prisius mums
14K. Gold
Filled.................
Laikrodėlį,
ii;'re adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir
‘ 25
Z centus .pradotko
* ‘ markėmis arba 1kvoterį,
_____ „ tnojauš išsiusime
'
jjam '*
..............
_ moterišką
1 š ... Gvnrantrotą
Gvarantrotą ant 20 notų,
metu, su geriaus
goriausiu
u tos rūšies mechanizmu pasaulyj, ir prie kiekvieno laikrodėlio duosime aagščiau parodytus 28 PreO 7 A'N A t štai jie:
jie’: Retežėlį su kabliuku, Žiedą, Pypkę, Branzalietą, (nuniatare)
•s Vissj ?
?O7z^NAI,
(mini-ture) Brtfnzalietą
Branzalietą su Laikrodėliu,.
laikrodėliu,. Setą Spinkų,
•!.
D Re-'ob.erį.
Rė-eherj. Britvą, Armoniką, Kr žiuką,
žiuką. Veidrodėlį su 3 Prietaisais, Peiluką,
Peihiką, Diržąr Importuotą Atdarą (medei)
(model) Laikrodėlį.
Laikrodėlį, Durkr?.-į Krepšelį, Nikelinę Dėžutę dėl Degtukų, (miniature) Budniką Laikrodėlį.
Kada atneš Tau į namus Laikrodėlį Prežentus ir būsi
tai užsimokėsi likusius $6.00. taip-gi 30 centų už Brezentų persiuntimo lėšas. Jeigu nebūtum užganėdintas, tai nepriimk,, o mes Tan
Tau
rentna jjrsthtko. Apart fa prim-mam, kad mūsų lakirodėliai vra 14K. Gcld Filted'i Gvarantuoti ant 20 metų, ir mes laike tų 20
25 ėentfis už persiuntimo lėšas.
Tokiu badu
t
pataisom arba n
r-.";-'
nieko netiri
-'nuok aiškiai t*’v

Pan4 ’r čeverykų didžiausią
pasirinkimą. Tavoms geras.
Kainos mažesnės kaip kitur.
GRAMOFONŲ KAINOS NUO $15 IR AUGŠCIAU.
gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausią paTavorss geras. Kainos mažesnės kaip kitur.
tiriR

s. Urbon ir A. Pilvinis,
dmy, (pm c st) So. Boston Mus.
B

I

