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Organas Am. Lietuvių Kymo-katajikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos
SO BOSTON, MASS.

the post office at Boston, Mas§.,under the Act of MarA 3, 1879.”

Champagne apskrityje vokie
čių atakos rankinėmis granato
mis atmuštos.

Teutonų nelaisvėje
Lietuvos praeityje teutonai <čiais dėl karės dabar baisiai
nesykį paimdavo nelaisvėn ]kenčia. Maisto, drabužių ir
daugelį mūsų brolių, vesdami <daktariška pagelba tuoj turi
su ja»s nuolatines kares. Te- būt daduota.
Čiau jiems nei sykio nebuvo
Amerikos Lietuvių Tautos
pasisekę užkariauti visų Lietu- Taryba,
1
specialiai suvažiavus
vų. Tai pasisekė dabar, 20-ojo įį Pittsburgh’ą, po apsvarstymo
amžiaus pradžioje.
būdų nusiųsti pagelbą lietu
Pusė milijono mūsų pabėgė viams, nusprendė atsišaukti į
pagelbos. Malonėtumėm
lių Rusijoje šiaip taip globoja- jus
■
mi ir Lietuvių Draugijos, ir išgirsti apie sekančius dalykus.
Ar Tamstos galėtumėte pri-!
rusų valdžios bei visuomenės.
lietuviams, siunčiant |
Ar yra globojami, ir kaip glo- gelbėti
.
bojami mūsų broliai po vokie daktarų, slaugotojų ir reika-•
čiu esantieji — mes nieko ne lingu daiktų į Lietuvą.' Ir ar
žinome. Galime daryti tik iš priimtumėte į savo daktarų ir
vadžiojimus ir spėliojimus. Ži slaugotojų štabą asmenis, mo- i
nome, jog visų Lietuvų nu kančius lietuviškai.
vargino, nutrypė milijoninės
Ko norėtumėte, kad dary-;
kariuomenės, nunaikino gais tumėm, idant jums prigelbėti |
rai, rusų ir vokiečių daromos tame dalyke.
rekvizicijos. Lengva numanyti,
Dr. A. K. Rutkauskas,
kaip daugelis atsirado be duo
Monogahela House,
nos, be drabužių, be pastogės.
Atsakymas atėjo šitoks:
Ar lietuvių maitinimu rūpinsis
Pittsburgh, Pa.
kaip reikia vokiečiai — gali
AVashington,
D. C. lapk
ma abejoti. Jei patys bulbiričio
10
d.
ne duona džiaugiasi ir, kai
Dr. A. K. Rutkauskas,
zeriui įsakant, du kart savai
Monogahela
House,
tėje pasninkauja, tai kur jau
Pittsburgh, Pa.
čia jiems rūpės pavergtųjų ša
Sulyg įstatymų Amerikos
lių sotumas. Tas pats gali bū
Raudonasis
Kryžius tegali
ti su drabužiais ir butais.
veikti
tik
veikiančiose
armi
Blogiausia tai, kad vokiejose
kariaujančių
valstybių..
či^ kares cenzūra nepraleidžia
«tmušžejot
jokių tikrų žinių apie Lietu- Mūsų finansai *•
kad
mes
buvome
priversti
at
vos padėjimų. Vienas-kitas
šaukti
savo
daktarus
ir
slauiš mūsiškių gauna iš saviškių
trumpų laiškelį, vokiškai ra gotojas nuo tarnystes iš Euro
šytų: girdi, esame gyvi ir pos. Kaikurie sugryžo Ame
sveiki — ir džiaugkis. Dau rikon, o kiti įstojo tamvston
kariaujančiose valstybėse. La
giau nieko.
bai apgailestaujame, kad šiuo
Pranešimams
laikraščio! laiku negalime suteikti pagel
“Dabarties” mes turime pa-j bos lietuviams Rusijoj. No
matų netikėti, nes iš pat pra- rėtumėm gauti pilną raportą
džių pasirodė esąs baisiai vien apie lietuvių padėjimą. Rau
pusiškas.
donasis Kryžius gal galės pa
Tad pirmas dalykas, mums į dėti siuntime daiktų.
reikia sužinoti, koksai ten vra |
padėjimas, ką ir kaip mes tu American Red Cross 138 PM”
rėtume gelbėti. Tautos Tary- į Taigi pirmos žinios ne ko
Tečiau vis dar pasilie
ba Pittsburgh1 e (10 lapkr.) kios.
ka
viltis
— patiems šį—-tą su
ingaliojo savo pirmininkų Dorganizuoti
ir veikti vokiečių
rą A. K. Rutkauską susižinoti
užimtoje
Lietuvoje,
pasinau
per kablegramas su kun. Jonu
Žilinsku. buvusiu Bostono dojus bent tokia pagelba Rau
lietuvių klebonu, kurs yra na donojo Kryžiaus, kurią jisai
riu vokiškai lietuviško komi galės duoti. Laikraščiuose
teto— lietuvių šelpimui įsteig nesenai pasklido žinia, kad
to, taip-pat ir su kitais Lietu Raudonąjį Kryžių sušelpiu
vos veikėjais, pasilikusiais po savo pinigais visi ligšiol buvu
sieji Amerikos Šelpimo fon
vokiečiai.
f.
dai. J Jei tai įvyks, tai gal ir
(Tam Komitetui, Gaigalai Raudonasis Kryžius išplės sa
čio vedamam Tautos Fon vo veikimą. Tautos Taryba
das, dėl visa ko, pradžiai, ingaliojo savo narį J. S. Vasi
nutarė nusiųsti $1.000.0(1)
liauską nuvykti asmeniškai į
Je» iš atsakymų nepaaiškės Washingtoną ir smulkiai išsi
dalykų stovūs, arba jeigu vo klausti visų sąlygų ir aplinky
kiečių valdžia sutrukdytų su bių,
Svarbiausia būtų sužisižinojimų
kablegramomis, noti, ar Raudonasis Kryžius
tuomet važiuos Tautos Tary galės imti mūsų ekspedicijų
bos ingaliotinis patsai ant vie savo globon, duoti savo var
tos viskų ištirti. Išrinktas dų ir pašalinti galimas kliūtis
ingaliotiniu — D-ras A. K. iš pusės vokiečių. Netrukus
Rutkauskas, jeigu jisai negalė viskų sužinosime.
•

•

•

*

tų—tuomet kun. J. J. Jakaitis.
Drauge su tuo Tautos Ta
ryba nutarė stengties vykinti
M. Yčo sumanymų, išrinkti į
Lietuvų sanitarinę ekspedici
jų, susidedančių iš Daktarų
ir gailestingųjų seserų. Tuo
tikslu nutarta kreipties, pra
šant globos ir pagelbos visam
tam sumanymui į Amerikos
Raudonąjį Kryžių.
Čia pat
Pittsburgh’e buvo surašyta ir
išsiųsta telegrama į vyriausiųjų
Amerikos Raudonojo Kryžiaus
Valdybų Waahingtone—sekan
čio turini®.—

Rusijos vai

— Austrijos aeroplanai bom
bardavo Italijos miestų Brescia.
Septynis užmušė,
10

— H. J. Tennant Anglijos
parlamente apreiškė, kad Dar
dančiuose kas diena sužei
džiama ir užmušama 795 tal
kininkų kareiviai.

/
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ninėj buvo ypatingas balsavi
mas. Balsavo daktarai ir
slaugytojos ar numarinti nenormalį gimusį kūdikį ar leis
ti, kol pats numirs. Per operacijų gal būt galima buvę
išgelbėti, bet būtų užaugęs idiotų. Todėl nubalsavo nu
Berlinas. — Kaizeris lanko marinti.
si ant rytinio fronto. Pereitų
nedėlių buvo Lietuviškoj Bras NUSINUODIJO DEGTINE.
toj. Apsistojo rūmuose, kur
Chelsee, Mass. — Frost li
apie 30 metų atgal buvo pas ca goninėj pasimirė Viktoras Virų svečiuose.
neski, trijų ir pusės metukų
Aplankęs svarbesniųsias tvir vaikutis. Jisai buvo virtuvėj
tovės vietas kaizeris išvažiavo vienas paliktas bovytis. O
į Pinsku, paskui linkui Pripe- ant stalo riogsojo butelis deg
ties balų, kur anapus Strume- tinės. Vaikas užsikabino ant
no ir Jasceldos upiij kaizeris stalo ir sriūbtelėjo tėtušio gė
matė rusų frontų. Vėl grižo ralo. Sugrįžęs tėvas rado
į Lietuviškų Brastų ir pasilei ! vaikų be žado. Nugabendino
do į kitų fronto pusę, t.-y. į I ligoninėn, bet jau buvo perve
Lietuvų. Turbūt dabar kai du.
zeris apkeliaus gerų Lietuvos
dalį. Ant rytinio fronto da
SUSTREIKAVO.
bar vokiečiai tur apsitaisyti
Springfield, Mass. —Fiberžiemavoti, nes tolimesnių žy loid kompanijos 400 iš 450 dar-į
gių turbūt nedarys.
bininkių išėjo streikam Dirbo
vien moters. Turi unijų.
Rymaš. —

Keliauninkai,

pribuvusieji iš Konstantinopo
lio sako, kad turkai rengiasi
pasitikti kaizerį. Kaizeris ir
Austrijos sosto įpėdinis žada
aplankyti sultano sostinę. Kar
tu važiuosius ir Bulgarijos ca
ras. Visi trįs su didžiausio
mis iškilmėmis bus priimti.
ČERNOGORAI SUPLIEKĖ
AUSTRUS.

Cettinje. — Černogorijos
generalis štabas praneša, kad
austrai su padvigubintomis jė
gomis atakavo Sodžak armijų.
Bet černogorai atlaikė pozici
jas ir uždavė gerus smūgius
užpuolikams.

i

244 žmonės.
Tokiu būdu, žemiečių įs
taigų sutektomis žiniomis,
Tverės apskrityje ligi rugsėjo
30 d. buvo išblaškyta 570 žmo
nių, kurių tarpe 71 lietuvis,
74 rusai, 331enkai, 2 latviu,
kitų gi 390 žmonių tautybė ne TALKININKAMS SEKASI.
žinoma.
Salonikai — Vvriausvs tal
kininkų vadas ant Balkanrj
praneša, kad francuzai sumu
BENDRABUČIUOSE
šė bulgarus prie Cerna upės
NEBĖRA VIETOS.
pietinėj Serbijoj. 30.000 bul
Iš Voronežo prašo mūs pra garų visu frontu traukiasi at
nešti, kad Voroneže mokinių gal.
bendrabučiai visi esu pitpilniai
Teutonų pastangos apsupti
pripildyti, daugiau vietos ne serbus taip-gi nepavyko.
besą, o naujų esu negalima
gauti.
KITCHENER ATĖNUOSE

Pabėgėlių Tvėrėje
yra apie 5.000 šeimynų; lietu
vių iš jų gali būti arti 2.000.
Latvių yra jau užregistruo
ta 160 šeimynų, lenkų—136
šeim., rusų—99 šeim., lietuvių
—54 šeim., žydų—21 šeim.
Šias statistikos žinias skai
tant, reikia atsiminti, jog
daug lietuvių yra lenkais už
sirašiusių.
Lietuvių pačių
nuomone, pabėgėlių mūsiškių
Londonas.
Lordas Kitche
Tvėrėje gali būti apie 500—
— Berlyne skelbiama, kad nėr atvyko į Graikijos sostinę.
600 žmonių.
austrai sumušė rusus Galicijoj Dabar jis ten tarsis su Graiki
Tverė.

• Pabėgėlių yra išblaškytų
šiuose Tverės apskrities sod
žiuose: Bikovo sod. (Bikovo
valse.) 15 žmonių: 10 sentikių
ir 5 liuteriai; Bikovo sod. (Gorodensko valse) 10 žmonių visi
katalikai; Turigino sod. (Gorod. v.) 52 žm.: 51 lietuvis ir 1
rusas; Riedkino sod. (Gorod
v.) 21 žm.: 14lenkų, 7 lietuviai;
Zapolkų sod. (Gorod. v.) 32
žm.: 13 lietuvių, 19 lenkų; Lisicų sod. (sielo Lisici; Kablukovo vals.) 40 žm.; • Pereyolokių m. (Nikulinsko vals.) 85
žm.; 38 stačiat, 4 liut, kiti,
nežinomi; Bokšino vienkiem.
(Kumordinsko vai.) 2 latviu.
Kuzminskojoje (Ščerbinensko
vai.) 26 žm.: 25 stačiat, 1 katallkr^MasIove (ŠČerbinensko vai.) 43 žmo., visi katali
kai.
Be to, yra pasiųsta apskritin be vietos pažymėjimo

ir rusai traukiasi nuo vakari jos karalium ir su Graikijos
nio Styr upės kranto.
valdžia kaslink Graikijos stoji
mo karėn talkininkų pusėj.
— Berline skelbiama, kad
Graikijos karalių dinastija
rusai darė nepasekmingą ata Anglijos ir Francijos dėka ga
kų ties Smurgainiais, Vilniaus vo sostų.
Jei dabar jų ne
gub. Rusai turėję daug nuo klausys, tai talkininkai gal
stolių.
paliepti karaliui išsinešti iš
Graikijos.
— Vokiečiai skelbia, kad
teutonai ir bulgarai paėmę ne
laisvėn 8500 serbų ir 12 anuo
tų.

— Ryme skelbiama, kad ita
lų aeroplanai bombardavo Reifenberg, San Daniele, Syopė
ir Dottoglino Austrijos stotis.

VAIKĄ.
Chicago, HL — Vienoj ligo

Londonas. — Iš Haagos atė
jo žinia, kad ties Gardinu
nusileido vokiečių zeppelinas.
Jisai buvo nulėkęs ant rusų
linijos ir ten buvo pašautas.
Tai skrydo savo pusėn ir degus
nusileido.
ŽUVO GARLAIVIS.

Bordeaux, Francija. — Is
panijos garlaivis
Be niobe
plaukė su anglimis iš Anglijos
į Bilbas. Buvo baisi audra ir
užbloškė garlaivį ant seklu
mos. Garlaivis sutruko ir žu
vo 10 jurininkų.
SURAŠINĖJO MAISTĄ.
Londonas.—Laikraštis Times

skelbia, kad Petrograde buvo
surašinėjama valgomieji daik
tai. Surašinėtojų buvę 2.500.
Susekę didžiausius sandėlius
valgomųjįj produktų. Vertel
gos, mat, buvo susitarę pri
laikyti maistų ir neleisti kiek
reikiant. Todėl kėlė baisias
kainas.
REMIA STREIKININKUS
Nashua, N. H. — Organiza

torius streikuojančiij audėjų
Thomas F. McMahon gavo te
legramų iš San Francisco iš
American Federation of Labor
seimo. Toj telegramoj pare
miama stre;kininkai, pataria
ma laikytis vienybės ir būsiųs
streikas laimėtas.

Būrelis Bostono jauni
mo prakilnių mergaičių ir pa
dorių jaunikaičių, susirinkę
pas 0. S. 15 lapkričio, apsvars
tę reikalus L. D. S. ir “Dar
bininko,” nutarė paremti L.
D. 8. fondų ir čia pat gatavais
sumetė $255.00.
Praeitame
“Darbininko” numeryje buvo
paskelbta $1370.00. Pridėjus
tuos $255.00 — išviso dabar
L. D. S. fonde yra »ieax».
Ačiū Dievui, termometras kjkt

“DARBININKAS
__ . įr.
net dulkės
Imu plunk-1
ji'ui pats ro nejausdamas sten
varkyti šelpimo ir gydymo po bandelę ir po 4 plyteles cu
sną ir rašau neva feljetoną:į
gsis savo klaidą išvengti.
Buvo pakviestas fel
reikalą, kaip turėjo drauge su kraus.
“Amerikos Jurgis Spurgis.”
(The Worker)
Pasaulyje tiek yra neapy-|If
čeris
apžiūrėti
sergančių.
'pabėgėliais dėl karo aplinkyThe most populas Lithuanian IPraėjo mėnuo — daugiau; fel- kantos, jog kiekvieno doro
Sergančio
šeimyna
liko vie
Įjetono “Drauge” kaip nėra
j bią nešintis gilyn Rusijon.
Newspaper
žmogaus
priedermė
yra
mažin

įieina utarninkais, ketvergais ir
Fronto linijai Dvinsko lin tos žemstvos globai. Jai bu
Ir ačiū Dievuų
published every Tuesday, Thurs- taip nėra.
ti
blogąją
jausmų
sumą
ir
vien
KAIP
SUSIRAŠYTI
SU
subatomis.
kui besiartinant, miesto valdy vo palikta du rubl’u pinigų.
manau sau.
Mažiau bus pik
day, and Saturday by the
kart
žadinti
gražiuosius,
praBrianskan atvažiavome vė
PASILIKUSIAIS LIE
Leidžiamas Lietuvią R. K.. Sv.
ba sumanė greitu laiku iškel
Tuo syk ir mano pyk
St. Joseph’s Lithuanian R. c. tumo.
i
kilniuosius
jausmus.
Ypač
ta
lai
ir
todėl tą dieną negavome
TUVOJE?
;
Juozapo Darbininką Sąjungos.
ti pabėgėlius.
Šiuo reikalu
tis ant “Am. Lietuvos” redak-'
Association of Labor
priedermė
aiški
turėtą
būti
PRENUMERATA:
toriaus jau buvo perėjęs. Kaip
Kas pabėgo iš Lietuvos ir ne tik nebuvo tariamasi su šilto viralo, nors j»s buvo už
SUBSCRIPTION KATES:
mums,
Kristaus
išpažintojams.
Metams------ -- ------------- .—$3.00
Būriu, bet dargi apie sakyta išanksto. Buvo nupir
gi nustebau, kad' praslinkus
apskritai iš karo lauką, nebe KeL
Tiesa,
yra
tokią
juodų
dar

Yearlv
______
$3.00
Pusmečiui-............. ........... $1.50
pranešta. kta ir išdalinta vaikams du
net porai mėnesių nuo to laiko,
žino, kas dedasi su jo gimi tai jam nebuvo
bą,
kuriuos
turime
griežtai
ir
6
months
------------------$1.50
Trims mėnesiams__________ 75c
kada buvau aną feljetoną iš
nėmis, pasilikusiais Lietuvoje, Liepos 26 d. atėjęs į pabėgė gorčių piener Čia mirė vienos
i
viešai
smerkti.
Bet
smerkda

Advertising rates on application siuntęs, pamačiau jį “Drau
Atskiras numeris 3 c.
patekusioje vokiečiams.
Ka lius sargybinis liepė visiems moteriškės vaikiukas. Tai jau
mi
tuos
darbus,
pasigailėki

atsitikimas.
Address
all
communications
to
Laiškus ir pinigus siųskite
ge.”
Širdžiai nurimus, man
ro metu su priešminko kraštu rengties kelionėn. Liepos 28-tą antras mirimo
me
žmonių,
kurie
juos
pada

Pirmas
—
irgi
vaikas
mirė—bu
adresu:
visai kitaip tas mano darbas iš
ir jo užimtomis žemėmis tie buvo atsiąsti vežimai pabė
ro,
atsimindami,
jog
tie
pa

“
DARBININKAS,
”
vo
Vitebske.
rodė.
Aną syk rašyt buvo
DARBININKAS,”
saus susinėsimo nėra. O siųs gėlią mantai stotin išvežti.
tys
juodąją
darbą
darytojai
Rugpiūčio 3 d., negavę pie
242
W.
Broadway,
net saldu, vien pamanius, kaip
242 W. Broadway,
ti laišką giminėms ir pažįsta Kas nenorėjo, nebuvo adminis
rytoj
gali
parodyti
prakilnius
tų,
išvažiavome iš Briansko
aš'tam Jurgiui Spurgiui ingelvažiuoti,
miems, pasitikusiems po prie tracijos verčiamas
80. BOSTON, MASS.
SO. BOSTON, MASS.
juos
siu, dabar-gi ta geluonis atro- ,(birbus,
, , jei tik .kas-.P.
. prie šininku, arba gauti jį iš ten— tad vargšą nemaža dalis liko Šiaurės Doneco gelžkeliu.
Ligove buvo pašauktas
dė tokia menkutė, - negudri
jei juos pabėgusiems iš savo krašto ir kuriam laikui, kas laukdami
pakels.
Bet
nepadarys
to
felčeris.
Sergą vaikai buvo
ir jau .baisiai nekrikščioniška.
atskirtiems nuo savąją didelė vyrą iš apkasą darbo parei
plunksna,
mirkyta
neapykan

atskirti
ir
sutalpinti viename
užmokesnio, kas
Na, ką jau darysi, galvoju
paguoda!
Todėl yra įsisteigę nant, kas
tos nuodudše.
!
vagone.
Buvo
nupirkta pabė
sau.
Indėjo, tai indėjo. Pa
tam tikri biurai, kurie tarpi- vildamiesi netrukus vėl galė
Tad,
visi,
kurie
savo
plunk

nikauja tokiu atveju. Vienas sią sugrįžti savo gyvenimuos- gėliams duonos ir cukraus.
Mes jau esame rašę “Darbi- tos Taryboje: blaivininkai — pyks Jurgis Spurgis ir vėl do
snomis šiaip taip išvedžiojame
neturintiems,
toks biuras yra Švedijos sosti na, kiti b’ jodami svetimo kra Nieko valgyti
aaiake” apie Tautos Tarybą, du, vyčiai — vieną. Juk ne vanos. Taip ir praeis.
ant
popieros
neva
maistą
mū

įvažiuojantiems
be
skatiko, bu
Bet po dviejų — trijų sa
nėje Stokholme, o antras Švei što, kame nėra nei bažnyčią,
kari, kaipo, Viršiausia tautiška gali būti ir kalbos apie ją prasą
brolią dvasiai, valykime jas
vo
duota
po
dvi
griv
’ni.
nei kunigą, nei kapinią. Bet,
Pats pasikėsinimas vaičių ateina Miškinio feljeto
carijos mieste Lozanoje.
ir politiška Amerikos lietuvių šalinimą.
nuo
tą
nuodą
ir
lietime
ant
po

Betemstant
privažiavome
Ne, bral, galvoju sau.
turi būti, baimė antrą kartą
būtą parody- nas.
organizacija, turėtų suvienyti tai padaryti
Rašant per Švediją, laiškas
pieros
šviesios
minties
ir
pra

nedidelę
stotį
—
Kamaričius.
Taip negerai. Kas gi čia bus!
patekti karo ugnin ir išnaujo
mū^ų sroves bendram tautis- mu didelio nemandagumo.
reikia rašyti rusiškai arba vo
kilnios
širdies
tvarinius.
Sus
;
rinkę
stotyje
žmonės,
su
Ir ar
patirti visą jos baisenybią, pa
Jei Tautos Taryba galėtų Kur gi mes einame!
. lomi darbui.
Ligšiol Tautos
kiškai (galima ir lietuviškai),
Uosis.
žinoję
važiuojant
pabėgėlius
darė noro bėgti toliaus nuo
/Taryboje dalyvauja tik katali- susidaryti keliu kompromiso toli mes nueisime, taip eida
parašus — įdėti į voką (konir jau antra diena be šilto val
mi?
Neapykantos
darbas
ne

pavojaus.
/ kų organizacijų atstovai, bet (abypusio nusileidimo), kurs
vertą) su 10 kap. marke. Ant
gio,
tuoj padarė mezliavą ir
Liepos 28 d. naktį (susėdę
durys atdaros ir kitoms sro dabar, rodos, yra neišvengti- gali gerą vaisią gaminti. Prie
to voko reikia parašyti adre
surinko
15 r. 56 k.
Be to, ša
vagonan po 20—30 žmo.) iš
vėms, tik kad tos kitos srovės nas, tai kataliką visuomenė, šingai, neapykanta iššaukia
sas to žmogaus, kuriam siun
lę
esančio
miestelio
prekijai
at
važiavo iš Dvinsko 483 žmonių
ligšiol nesutiko Tautos Tary atsižvelgdama į momento svar tik pagiežą, užsikirtimą, įnir
čiamas laiškas.
Adresas rei
būrys. Važiuojančių tarpe vežė šešias silkių šules (bač
boje dalyvauti, nenorėdamos bą, gal galėtą nusileisti ir, timą, bet niekuomet nepatai Vėjas ūžia, lapai krinta,
kia rašyti lietuviškai. Jei ad
daugiausia buvo moters ir vai kas). Silkių užkandę, pabė
būti mažumoje.
Bet. ačiū neatsižadėdama principo, pri so ir nepakelia to, į kurį smū Žalia žolė vysta.
resatas gyvena sodžiuje arba
Žiūrėkite tik Našlaitklis vargu minta
kai. Vyrų galinčių d’rbti, gėliai pasidarė linksmesni.
Dievui, pradeda rasties ir prie imto Chicagos seime (rinkti gis taikomas.
mažame miestelyje ir nėra aRugpiūčio 5 d. 10 vai. ryto
apskritai imant, tebuvo 10—
nuo organizaciją), sutikti, kad tai, kas pasidarė spaudoje po Ir dejuot nedrįsta.
lankesnių balsų.
pylinkėje žinomas, tada ant
12 nuošimtis. Drauge su pa atvažiavome Jeroslavan. Čia
“Vien. Lietuvninkų” 45- mūsą “tautininkai” išrinktą tų Uosio ir Miškinio feljetonė
pirmojo voko reikia rašyti ad
Paskaityki
bėgėliais išvažiavo jų paly tuoj pabėgėlius surašė stoties
Jo tėvelis, motinėlė
ame numeryje redakcija, nuro atstovą ar atstovus ir nuo ma- lių pasirodymo.
resas vietos kunigo, daktaro
dovas Juozas Liūdžius, Kel. žandaras, paskui vietos poli
Augštame kalnelyj
džiusi reikalą vienvties lietu [ žesnės kokios organizacijos, te “Naujienas,” “Lietuvą,”
aptiekininko arba kito kokio
cija, ir pagalinus būrio paly
Būrio narys.
0 jis dieną ir naktelę
kuri neturi 1000 narių.
To ‘ ‘ Amerikos Lietuvą. ’ ’ Rašo
viams į bendrą darbą, rašo:
ž'nomo
žmogaus, paprašius
Pasirodė, jog Jaka
Sunkiame vargelyj.
Išvažiuojant niekas nežino dovas.
Tokia Amerikos lietuvių kia organizacija galėtų, pavyz žmonės replikas ir jų rankos
laiške, kad jis įduoti! kam rei
terinoslavan
teatvažiavo 342
Taryba turėtą susidėti, mū džiu, būti, kad ir jų “Spaudos net dreba iš pykčio. Kitas,
kiant.
Tas pirmasis vokas jo, kur tie pabėgėliai važiuo žmonės.
sų nuomonė, bent iš 10 narių. Draugiją,” juo labiau, kad iš kantrybės išvestas ima biau- Visi vargšą stumdo kumšo
su parašytu laišku viduje ir 10 ja, kame jų kelionės galas,
Pabaigus rašyti, maitini
nei Dvinsko įmes
Klerikalai arba katalikai pas toje Spaudos Draugijoje kon riai koliotis, vienas redakto Visi pirštais bado
kap. marke reikia įdėti į antrą nežinojo
mo
punkte buvo paruošti pie
kirtų 4 narius (po du) nuo centruojasi jų svarbiausios pa rius net apie “Draugo” supu-'Visi skriaudžia vargdienėlį
voką, ant kurio reikia para to valdyba nei Vitebsko gu tūs.
Pabėgėlių daiktai buvo
vimą užgiedojo, save, matyt, Alpstantį iš bado.
SLRKA. ir R. K. Federaci jėgos.
šyti toks adresas prancūziškai: bernatorius, tiktai buvo muš suvežti buvusios parodos dar
Bet, žinoma, mes č’a pa skaitydaams labai sveiku me
jos), nes jų daugiausiai yra Į
Stockholm Suėdė,
Comitet ta Vitebskan telegrama, kad žan ir pabėgėliai apgyvendin
Buvo aišku, jog anie
Eikš, našlaiti, balandėlį,
Pa
ir jie daugiausiai pinigų su jduodame tik savo nuomonę. Ji džiu.
Russe, ir rusiškai — Stokolm, ten pagamintų viralo.
Eikš pas mane mielas.
bėgėliams
Polocke
buvo
pada
 ti parodos paviljonuose.
rinko.
Nuo tautiečių turė [turėtų būti pirma apsvarstyta feljetonai netik nepataisė visų
Švecija,
Russkiji
Komitet.
Jekaterinoslavo stotyje pa
Eikš, ' skaistusis aniolėli,
tų būti 3 (vienas nuo TMD. katalikų Spaudoje, įvykinti gi tų, kuriems buvo taikomi, bet
Markių ant antrojo voko rei linta ragaiš'o po gabalą. Vi bėgėlių tvarkymo darbas da
Aš tau būsiu tėvas.
skanaus
ir 2 nuo S. L. A.) Socialistai tai galima būtų tik pritariant dar tiktai padarė juos bloges
kia prilipdyti už 10 kap., kaip tebske gavo šilto,
niais.
Baimė
mane
perėmė,
viralo.
Čia
buvo
vietos
admi- j rė įspūdžio užsuktos ir jau
paskirtų nuo savęs ir-gi 3 na visai katalikų visuomenei. Nes
paprastai siunčiant į užsienius.
senai dirbančios mašinos, kuri
rius (ta Taryba kontroliuotų tik tuomet būti! teisėtas prasi pamanius, jog ir mano plunks Aš mielai tave priglausiu
Siunčiant laišką per Švei I nistracijos rašoma, kur kuris kas diena per savo rankas lei
visą šelpimo klausimą, siųs lenkimas su Chicagos Seimo na prie to prisidėjo, jog gal Prie krutinės savo
cariją, rašyti jis galima lietu- pabėgėlis nori važiuoti,
ne. vieną
žmonių
būrį.
v
pa, 1X1 a,u.o va, ar nuirdama
.
,_
,
•
paklausta,
negalima papa- •džia
tų aukas Lietuv. Draugijai, nutarimu, pagal kurio renka mano feljetonėlis iš dalies pa Ir suglostysiu plaukelius
vikai ir kitomis kalbomis. Su ( vo
bėgėliams važiuoti Maskvon, !$la,. P?s,ro<?e »<*«r«kįu>gas
dalį gi ir kitoms draugijoms, tik tos jofganizacijos, kurios drąsino p. Miškinį parašyti de Ant galvelės tavo.
Ia’šku reikia įdėti už 50 kap.
Keliaujamojo- Biuro atstovas:
___ bet svarbiausia pasiųstų savo turi nemažiau, kaip 1000 na- šimtį sykių piktesnį feljetoną,
markią už patarpininkavimą kadangi ten yra lietuvią or nebebuvo jam darbo.
negu manasis.
Aš bent neiš
Nušluostysiu ašarėles
■l^rtstsvą ^ vokiečių užimtą Lie
i
ir už 25 kap. atsakui. Ant vo ganizacija. Surašinėtojas at
Jakaterinoslave ~ yri T<elf
vardijau
pavardžių,
bent
nesi'
Ir
pavalgydysiu
Jei kątalikiškoji visuomenė
tuvą.)
ko reikia lipdyti paprasta už sakė—Maskvon esą uždrausta
gana
pasiturį inteligentai lie
kišau
į
šeimyniškus
Jurgio
Jupele
šilta
apvilksiu
Šitame balse matome pada pasirodytų tam priešinga, tuo
sienių markė už 10 kap. Ad siųsti, ji esanti pilna žmonių.
Minkštai
pagutdysiu.
tuviai. Bet draugijos ar šiaip
rytą didelį žingsnį pirmyn. met susitaikinimas negalėtų į- Spurgio reikalus, Miškinis gi
resas reik’a rašyti toks: Lau- Žmonės sako, girdėję Jekajau
kokios lietuvią organiza
išrokavo
ir
žmonas,
ir
bobu

■
j
vykti
be
naujo
seimo,
kas
ne
Rimtesniųjų tautininkų orga
sanne Suisse, Lozanna Švejca- terinoslave esant lietuvių ir
cijos
visai nėra. Lietuvią
tes,
ir
tetas.
Kas
mums
dar

Sūnaus
vietoje
augysiu
nas pripažino, kad katalikų taip lengva dažnai vykinti.
rija, 10 rue dės Terceaux, galint darbo gauti, tad ar nebo,
su
kuo
Grigaitis
ženotas
Rėdysiu,
mokysiu
įgalima būtų ten važiuoti, bet pabėgėlių reikaiais rūpinasi
Tečiau mums rodos, jog ka
“daugiaus:ai yra ir jie dau
Bureau Centrale ‘Humanitas.”
ar
su
žyde,
ar*su
murinę,
ir
Ant
visų
savo
gerybių
suraš’nėtojas atsakė, jog visur bendra visiems pabėgėliams
talikų
visuomenė
šioje
kritiš

giausiai pinigų surinko, taigi,
Stokholmo Rusų Komitetas esą lygiai ir jog važiuosą ten, [šelpti rusų organizac ja.
ką
daro
Račkauskui
jo
pati,
ar
Ponu
pastatysiu.
koje
valandoje
parodytų
daug
sako, jų ir atstovi} Tautos Ta
t
F. V. praneša, kad tuo tarpu laiš kur norės daugumas.
Prie- pastarosios atsiskyrė latviai,
ryboje galėtų būti daugiau. tėvynės meilės ir mokėtų nusi- bučiuoja, ar peša, ar muša. ---------- ...--------- i-----------------------------------------kų dar negalima buvę pasiųsti kiniai vagonai paklausti ’šrei- įy -Pe Patys ^phiasi čia atvaTai
jau
jų
biznis.
Ag
aišku,
Tik “Vien. Liet.” sumanymas, ’eisti, jei tik “tautininkai”
Jeigu įnori ką nors ateityj į vokiečių užimtąs’ąs vietas ir škė noro
Jakaterinoslavan, žiavusiais saviškiais.
X ’etimūsų nuomone, yra neaiškus ir būtų palankūs į bendrą darbą kad yra dalyką, į kuriuos ne
todėl jis laikąs visus gautus tad ir buvo nuspręsta ten
gera
nuveikti
—
šiandien
pra

privalome
kišties.
Tokiuo
da

rusams-lietuviams
šelpti
su katalikais.
ne visai gal nuoseklus.
laiškus susidėjęs, kol tik gali traukti.
dėk,
nes
šiandien
yra
tavo
lyku,
kaip
tik
ir
yra
šeimy

organizacija
yra
gubematoO kaip-gi su socijalistais ?
Seniau ilgai ginčytųsi, ar
ma bus išleisti juos adresa
Išvažiuojant iš Vitebsko, rienės Kuboje.
Lietuvių joBet
dar didelis klausimas, ar nos židinys, ir tai vis viena, nusavybė. ‘ Jei tinkamai šios
rinkti Tautos Tarybą nuo or
dienos nejsunaudosi — rytojų tams.
ar
ji
bus
labai
tautiška,
ar
ir
buvo
užsakyta
Smolenske
-i
e
’
rodosi,
nė
vieno
nėra. Gi
jie
išviso
panorės
Tautos
Taganizacijų, ar nuo srovių.
Be
nurodytųjų
adresų,
laiš

nuo
tavęs
j
paverš
kiti
už
tave
visai
tarptautiška.
Apm
pa

šilto
viralo.
Smolenskan
at^
en
^_
gana
da.ug.
Rinkti nuo organizacijų nutarė vboje dalyvauti. Į pirmąjį
žįstamą šeimyną santykius darbštesniį sumanesni ir pat- kus į vokiečių užimtąsias vie važiavome liepos 31 d. vėlai
Teko nueiti pabėgėlią gyChicagos politiškas Seimas. pakvietimą net nieko neatsakė,
tas
apsiima
perduoti
ir
Dani

varesni.
Gyvenimo
vakare, todėl tą dieną reikėjo venamojon vieton.
Laikraštis “Lietuva” paskui ‘♦ai ir dabar, in laikrašti' kartais pakalbama gerą pažįs
jos
Raudonasis
Kryžius.
Pi

tamą
kompanijoje;
tai
taip
sąlygos
panašios
į
Dvinsko.
A1.1'
“2— valgio.
—Ant ry- f - - likti be šilto
išrodinėjo, kad geriau esą bū “Laisvė,” gavęs iš Tautos Ta
nigus
jis
apsiima
pasiųsti
tik
Žmonės
trokšta
pasisekimo,
vadinamieji
“
draugijiniai
plettojaus
buvo
užsakyta
karei\
ra
Jakaterinoslave
ir darbo
tų rinkti nuo srovių — nuo vi rybos sekretoriaus pranešamą
į
tokias
vietas,
kuiros
yra
už

bet
permaža
mąsto
apie
tai,
kai.
”
Bet
skelbti
apie
ką
ne
Jame
dirba
vią maitinamajame
punkte Jnuras‘-------------- ~ lenkai
------~
sų lygiai po 2.
Bet kadangi apie Kopenhagos konferenciją,
imtos
nemažiau,
kaip
mėnuo.
kiek
jis
kainuoja.
Jie
užmir

tik
pletkus,
bet
ir
biaurius
suprantama,
savišk
’
us
viatsisakė
jį
talpinti
"savo
laikra

pietūs,
buvo gauta po du ir>
srovė yra neapčiuopiamais, ne
Rašant per Danijos Raudoną
šta,
kiek
tai
dieną
ir
naktą
be
prasimanymus
visam
pasauliui
■•
.
sur
pirmus
stato.
Žmonės
svaru duonos, mėsos, košės ir
sugaunamas daiktas, organi štyje? vienkart pasisakydamas,
miego reikalaują pasisekimas, jį Kryžių, reikia taip-pat laiš sriubos po gerą dubę.
yaj_ skundėsi ir sakė, Dvinske ge
zacija gi yra aiški visuomenės kad nepritaria nei Tautos Ta — dovanokite, broleliai, tai
kas
ir
2
marki
po
10
kap.
įdė

ir
kaip
metai
po
metą
slenka
jau
perdaug.
—
kams gi buvo išdalinta pieno riau buvę.
pajėga — tad iš to srovių su rybai, nei p. Gabrio bizniui,
ti
į
voką
su
parašytu
adresu
viskas
slieko
žinksniu
iki
ga

Dviem dienom praėjus, dinei Centrai iam Komitetui, ekibiru.
Pakviestas gydytomanymo nieko ir neišėjo.
Ypač tai
nedovanotina
to
žmogaus,
kam jis siun jas, drauge su gailest. seseri- ^elė pabėgėliųj
lop
mūsą
darbą
apvainikuoja
dalis gavo
Dabar “Vien. Liet.” lyg sančiam Petrograde.
mums, katalikams, kurie sa
čiamas,
ir
įdėti
į
kitą
voką,
pasekmingas
galas.
kas
pabrike,
kas prie
mi, apžiūrėjo pabėgėlius ir darbo:
Pažiūrėsime, ką pasakys vo darbais turime patvirtinti
maišo vieną principą su kitu.
ant
kurio
reikia
parašyti
Rau

Kiti
davė va;sto.
Vietinė Visos žemės, kas patarnauti.
Katalikams (kurių čia neiš kiti mūsų socijalistai. Jei pa mokslą, kurį išpažįstame. ■
REDAKCIJOS ATSAKYMAI. donojo Kryžiaus adresas. Laiš
buvo
pasamdyti
net
Kerčėn.
Rusijos Miestų Sąjungos or
kenčia nepavadinus klerikalais norėtų prisidėti prie bendro
Bet kadangi patsai būdamas
kas galima' rašyti ir lietuviš
ganizacija stebėjosi ir gyrė, Moters su vaikais, kurią vy
J. V. Kovui. — Ūmu laiku
— dar, matyt, nepriėjo prie darbo, tai to tik ir te bere i ktų;: kaltas, negaliu kito mokinti,
kai. Danijos Raudonojo Kry
kad pabėgėliai lietuviai tvar rai pašaukti karan, paimtos
tokio susipratimo, kad daik visuomenė dovanotų daug jų tat ir žadu pradėti reformą Tamstos veikalą peržiūrėsime ir
žiaus adresas:
kingai esą vežami ir gerai ap tam tikron prieglaudom To
tus vadinti savo vardu) ir tau klaidų, imtų juos gerbti ir nuo savęs.
Nuo šio laiko lai pamatysime, ką jam padarysime.
Ctoix
Rouge
Danoise
Agence
ki u būdu trumpu laiku buvo
žiūrimi.
padarysime pagal
tiečiams “Vien. Liet.” pataria branginti.
kysiuos to, kad nieko nera Greičiausia
de
prisouniers
de
guerre.
CoMūsą veikėjui J. Moigiui aprūpinta maždaug du trečda
rinkti nuo organizacijų; gi sošysiu apie kokį žmogų, patol, Tamstos norą. Ačiū.
K ■* ■
J
'C
•*-. .
Liko
penhagne.
MŪSŲ SATYRA
padedant, buvo daroma pas liu mūsą pabėgėlią.
cijalistų srovei sutinka duoti
pakol savo širdyje turėsiu į jį
Gydytojui J. B. — Tamstos
Kareiviai,
kurie
tarnauja
tiktai
negalį
darbo
dirbti.
Esu girdėjęs patarimą, kaip blogą jausmą.
tangų darbininkų dalį palikti
tiek pat balsų,, kiek ir tautiestraipsnį, kaip prašei, sunaudo kariuomenėje, taip-pat gali
Smolenske ir surasti darbo, Man pranešė, kad j;e netrukus
čams, nors tie tik vieną savo lengviausia esą suvaldyti savo
Jei kas mano raštuose įžiū sime subatos numeryje. Ačiū.
rašyti
laiškus
savo
giminėms,
kad tuo būtų arčiau savo kra būsią išvežti į mažus mieste
Sąjungą ir teturi.
Vadinasi, pyktį: sako, jei esi ant ko la rės neapykantos
diegus — Indčti į pereitos subatos numerį
pasitikusiems vokiečių užimto što, bet žmonės nesutiko dirb lius į tam tikrus bendrabučius
čia jau priimamas srovių prin bai inpykęs, pažiūrėk į veid tuojau tegul nurodo, bara,
buvo pervglu.
ir ten laikomi.
se vietose.
rodį; išsigąsti savo išvaizdos ir už tai nepyksiu.
ti pasiūlytomis išlygomis.
cipas.
J. L
J. Lapinskui. — Ačiū. Bet ga
Smolenske pabėgėliai buvo
Bet jeigu katalikai ir tau kaip bematant susivaidysi.
Prie tos progos ar nereikė
PAB2GELIŲ
BŪRIO
KELIO

tvarkomi naujai.
Atėjęs pritiečiai rinktų, nuo organiza Kad tai yra tiesa, tai ir pats tų mums pradėti galvoti apie lčjome pasinaudoti tik' tčma.
NE
Ii
DVINSKO
ĮJEPETRAPILIS.
stavas savo noru paskyrė du
cijų, tai, rodos, reikėtų visas šiomis dienomis patyriau, ka mūsų satyros reformas.
Be Lauksime iš Tamstos žinią.
KATERINOSLAVĄ.
da
perskaiičau
Miškinio
felje

Vyčiui. — Apie prakalbas jau
vagonu
Sičevkos miestelin
jų didžiąsias organizacijas ir
Dėl karo nukentėjusių lietu
veik visi mūsų laikraščiai turi
Lietuvią Draugijos nuken- (Smolensko gub.). Jam buvo vių reikalais važiuoja Ameri
pripažinti lygiateisėmis. Tuo toną 45-ame “Draugo” nume savo satyrikų, kurie juokų, seniau buvo rašyta ir apie tai pra
Tamstai patariame tėjusiems dėl karo šelpti Ke- pasakyta, jog nepatogu skal kon kun. Maliauskis.
tarpu “Vien. Liet.” katali ryje apie Račkauską ir Grigai pašaipos formoje bando atsi leidžiame.
Tik čia
Mat tame feljetone, įsi liepti į tulus gyveniiąo apsi rašyti ant švelnesnės plonesnės liaujamasai ' Būrys,
atvykęs dyti būrys, o jei skaldoma, antra savaitė vargsta dėl paskams leistų rinkti tik nuo dvie- tį.
. jų organizacijų: Federacijos ir žiūrėjęs į p. Miškinio sielą, pa reiškimus ir į žmonių silpny popieros, o ne ant kokio perga Dvinskan, rado ap;e 800 pabė tai bent į didesnes dalis. Bet porto. Leido važiuoti Vilniaus
Mažiau pačtui reikės gėlių lietuvių—nuo Šiaulių, pristavas neklausė ir, sutaisęs gubernatorius, leido ministe
Susivienijimo.
Bet kodėl gi mačiau, lyg kokiame veidro bes.
Bet vėl-gi kiek tenai mento.
mokėth ■’
'■
neleisti rinkti blaivininkams ir dyje ir savo sielą.,. Pamačiau neapykantos pagiežos.
Kuršėnų, Knrtavėnų , Radvi kelionės maršrūtą, davė gu rija, — bet vis dar yra kl ūdarbininkui. — liškio, Kelmės ir lotų Kauno bernatoriui patvirtinti. Ats čių.
Vyčiams!
Juk abdvi tos or ir išsigandau: kokia ji ne
Bologojoje jam vagone
Ingelti žmogų nesunku; tam
Prieš po- nereikia nei didelio gudrumo, Į Tari
ganizacijos yra toli didesnės, daili apdulkėjusi.
ilgą rašinėlį apie Espe- gub. vietų.
kirtuoju
du
vagonu,
kaip
vė

rašant,
buvo įtartas.
Rugsė
Buvo žmonių ir
negu, sakysime, Tėvynės My rą mėnesių, atsimenu, buvau nei mokslo, nei talento; rei- ranto ųe progos sunaudosime, iš Suvaiką žemės. Be lietuvių, liaus sužinojau, patekusiu Ma jo 4 d. atvažiavęs į Petrapilį
lėtojų Draugija, kuriai “Vien. i baisiai inpykęs ant, “Ameri kia tik turėti piktą nuodingą j Ačiū. _
Visi kiti išvažiavo buvo suimtas žandarų, krėstas,
pabėgėlią tarpe buvo kel’os skvon.
Liet.” vis dėlto duoda vieną kos Lietuvos ” redaktoriaus, gėluonį.
siųstas, kol įriDaug sunkiau iš j J. V. Šešupei. — Dau erelis Tam rusą seritikią, Lietuvos kolo Briansko linkui rugpiūčio 2 d. i “
stos
rašiklių
jau
sustatyti
'ir
prie
kam
jis
biauriai
išdergė
mūatstovą.
Jų gi veikimas.yra
Vėliau pa Prie lietuvių Smolenske dar tikino, jog tie rašta;, kuriuoe
nistą, šeimynos,
[žmogaus taip pasijuokti, kad,
labai platus ir naudingas ir jos, . sų gerbiamąjį D-rą A K. Rut- iisai gražiai, sveikai paraudo-! progOe '4 s dčisime laikraitin.
bėgėlią skaičius perėjo per prisidėjo keli rusų sentikių ! jis rašė kelii yra tik šiaipjau
J. K.|Miliauskui. — “Motinų 1.000 žmonių. “
rodos, negalėtų būti žemiau ‘ kauską, įžeisdamas kartu ir I nnotą, išvydęs savo 8’lpnybę, i
vagonai iš Lietuvos ir pusė raštai, o nei pienai; kaip merisą katalikišką visuomenę, j bet kad nesupyktą; tokia svėi-' Pareigas” gavome. Peržiūrėsime
pastatytos, kaip T. M. D.
jlagmgai būtyi pranešta iš gelivagono
- žydų.
Bet neilgai buvo lemta
Sakau ; ka, maloni satyra neslėgs pa-! Jei tiks sunaudosime.
Pagal iaus tiedvi organizaci- (anot jo klerikalus).
Už žinu i Keliaujamajam Būriui darbuo-'
Roslavlyje vietos organi- kelio stoties! vieno tamsaus jo
ji jau turi savo atstovus Tau- reikia jam drožti už tai, kad juokiamo žmogaus, bet jį kels; tes aČift.
ities Dvinske.. Vos spėjo sut-zacijos padalino pabėgėliams kelionės draugo.
(“Liei. Balsas.”)

Kas girdėt

“DARBININKAS,

Lietuvoj.

Einant prie vienybės.

Kur taip atsitiko
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CAMBRIDGE, MASS.
Darbuojasi

jie nesą jokie plėšikai, bet polyicmonas neatsitraukęs, ir ėmęs,
pirma pabraukęs per Budriko
kišenius; nieko ten neužčiuo
pęs, tą patį padaręs ir su jo
draugu, kur užčiuopęs revol
verį, na, jau ir nebepaleido
joDabar Budrikas po kaucija
būk $1.500, o jo draugas tebe
sėdįs; bet jo pavardės p. B.
sakos nežinąs.

tvankaus

Šios apygardos lietuviai
darbuojasi veikia kiek gali,
jgr-jos daro susirinkimus, svar, rūpinasi dr-jos pakėlimu.
Girdėjau, kad Šv. Stepono
Kaip ten nebūk, bet ir į
ja jau išsiėmė čarterį ir supatį p. Budrikę negalima pil
imus laiko bažnytinėj sanai tikėti; nes niekas nežino,
kur jis gyvena, ir kuom užsi
Negerumai
ima; sykiais pasimato tarpe
Kaikurie čionykščių lietu lietuvių, sykiais vėl dingsta.
vių mėgsta “poniškai” kalbė
Pamatysime, gal p. B. ir vi
tis. Savo kalbos nemyli Vis- sai tame nekaltas, ir kas per
mat atsiranda užsih kėlių. Se
vienas tas jo be pavardės drau
nai jau laikas susiprast.
gas.
Sportai tai nebaikos.
Antras blogumas su čionyk
Vijurkas.
ščiais lietuviai tai permažas rė
mimas ir platinimas gerų laik
GIRARDVILLE, PA.
raščių ir raštų.
Griebiasi neLapkričio 7, 8, 9, buvo pas
kurie šlamštų.
mus
40 valandų atlaidai. Ku
Kaip suponėjusiems, taip
nigų
buvo atsilankę iš įvairių
ir suciciUkėjusiems reiktų susi
prasti.
Kaip lenkai, taip ir vietų; buvo sakoma gerų pa
mūsų suklydę broliai laisva mokslų, o ypatingai nedėlios
Utarnmko vakare
maniai ir socijalistai nėra mū vakare.
S < ■>
sų
prieteliai.
Ypač mūsų kalbėjo kun. šupšinskas, aiš
KS&i
kindamas,ką
tuose
laikuose
ka

broliai
atskalūnai nevelija
talikai turi eikti. Žmonių bu
mums katalikams gero.
r
(
Cambridgiečiai katalikai, vo šįmet-pilna bažnyčia. Tie
neatsilikime nuo nubudusių, garsingi, kurie neidavo nieka
sujudusių kitų kolonijų kata dos, atėjo. Per mišparus, pa Photo by American Presą Association.
sirūpinus mus vargoninkui,
likų.
Gen. Baillond, francuzas, yra vyriausiu vadu talkininkų armijų ant
pirmą sykį pagiedojo choras ir
Savas pas savą.
parodomas
tarpe štabo oflcierių.
žmonėms labai patiko. Galė

$100.00,;jei Augūnas prirodys.
Lapkričio 11 d. š. m. A C.
Lietuvių Atletų kliubas, nie
W. of A. 58-tas lietuvių prese- ko neveikia, jokio tikslo ne
rių unijos skyrius laikė savo turi, net
__________
______ ____
ir mankštymosi
nesusirinkimą. J. Augūnas (de- daro, o tiktai susirinkę išsigelegatas), išdubdamas rapor- ria ir kaip kada antausius pa,tą apie Chicagos siuvėjų strei sidaužo. Socijalistai už nosies
ką papasakojo, ’ kad streikas juos veda. Balius rengia tan
gal bus laimėtas, jei tų pačių kiai ir pinigų surenka; bet kur
firmų nedirbtų New Yorke, ir jie juos sunaudoja, tai tiktai
taip žiauriai policija nesielgtų jie ir žino.
su streikieriais.
Sakė, kad
“Darb.” Koresp.
160 jau esą suareštuota, 1 pa
šautas ir 5 sužeisti.
Galop su visu piktumu užsi
puola ant “Darbininko” ko
respondento, kur jo buvo ra
šyta “Darbininke” No. 16 apie, Ba’si nelaimė užklupo
Brooklyno unijos estra susi Policija žmones lupo
rinkimą.
Su lazdomis galvas daužė
J. Augumas pasakė, būk toj Darbininkams kaulus laužė...
korespondencijoj jis (J. Augunas) esąs anarchistu išva
Negailėjo darbininkų
dintas.
Šitą žodį girdėjo 35 Į Vargdienėlių streikininkų..
ar 40 ypatų.
Žmonebai vargsta, kovoja,
Tai-gi aš manau, kad J.
Ant prispaudėjų neatboja.

Chicagos streikas.

Augunas nenorės užginčyti sa
vo žodžio.
Dabar aš reika Prie unijos laikos drūčiai^
lauju prirodymų. Tegu paima Nieks jų neišblaško, vvručihį
“Darbininko” No. 16 ir pers Nors prispaudimus baisiausiu!
kaito ten mano korespondenci Ir vargus kenčia didžiausius.
ją. Jei ten J. Augunas išva
dintas anarchistu, tai aš išmo Kapitalistai terioja,
ku $100.00 iki lapkričio 27 d.
O jie laikosi, kovoja;
š. m. per “Darb.” redakciją J.
Nor pagerint savo būvį
Auguno vardu, 101—3 Grand
Pritark ir tu jiems, lietuvi.
St., Brooklyn, N. Y. O jei J.
Balkanų.
čia jis
Augunas neprirodvs, tai iki Juk tai broliai tikri Javo,
I lapkričio 27 d. lai jis per J>e sujungtomis spėkomis save
Lietuvių vertelgos guodž’a“Darb.” redakciją išmoka Prieš kapitalistus stoja
kad mūsiškiai nelabai te- tų čia būti geras choras iš vie
$100.00. Aš tą J. Auguno šim
remia saviškius. Mūsiškiai tos žmonių, bet dar mūši) jau kitokiais, žinoma, pastebėjo, į pelinų” nei kulkasvaidžių ne’- ■ imti baimės, sielvarto. Prieš tinę aukosiu Chicagos streik’e- Ir drąsiai, smarkiai kovoja.
einą pas žydelius. Mat Lie nimas žemai stovi ir tik rėkau kad ne visos ir čion augę taip gi jų reikšmės, be abejonės ir Šv. Joną Žemiečių viršininkas riams. Teparodo, kad J.
sušaukęs ūkininkus prisiekdi
l’ž kraujo mūsų gėrimą
tuvoje įprato laikytis žydelių ja po saliūnus ne savo balsais, | daro, nes ir čion augusių mer patiki tokiam aiškinimui.
Augunas yra geras unijistas.
no,
kad
pjautų
rugius
ir
de

Už
didį vargšų skriaudimą.
matos
apšvietimas
stori
dar
Tolesniai
ėjo
paveikslai
iš
ginų
yra,
kurios
užsilaiko
gra

skvernų, taip daro ir čia. Ir
Žodis Brooklyno unijai.
gintų,
triobas
taip-gi
kad
deIšnaudojimą
begalo.
’
.
Nors
tokie
rėksniai
žema
lietuvių
gyvenamo
Amerikoje.
žiai ir minėtų klaidų nedaro,
tame mes turime susiprasti ir
Gerbiama
Brooklyno
siuvėįgintų,
kad
nieko
vokiečiui
ne

Darbininko
—
proletaro.
nešioja kišenėse “Ko- ž/noma nesiranda javų ku- Tai buvusio Wilkes-Barriuose
vykinti obalsį Savas pas savą. visada
vą,5Jir “Laisvę,
•
-ji)
unija
malonės
į
š
’
tą
dalyką
” bet matos ir riouse nesirastų ir pelų. Taip- “Lietuvių Diena” ir Bostono tektų.
Ypač remkime gerus biznie
Karėn paėmė nuo 17 metų nesikišti. Čia mano dalykas Chicago svietui parodo,
tų
skaityt
nemoka
ar nenori, o gį patarė lietuviškoms ‘ kumu- I “Gabijos” išvažiavimas ant
rius katalikus, nes jie prisidės
lik 45 m. Nieko nepaisydami su Augunu. Pažiūrėsime, ka Kad kapitailstai godo
prie šelpimo mūsų įstaigų ir nešioja tik iš “ panaberijos. ” tems mesti vartojus rudį, bet kokios tai “farmos.”
tras iš mudviejų geresnis uni Niekas negali prisotint
Lapkrič’o 19 d. atsibuvo su imtis mokslo ir mokintis nauŠiuose paveiksluose nieko y- jokių lgotų. Paskui gi, kad jistas.
kitokių reikalų — bažnyčių,
Ir jo kišenius užlopyt.
sušelpimo nukentėjusių brolių bažnytinėmis pamaldomis lai-(dingų moterims dalykų, taip patingo, nieko indomaus žmo jau vokiečiai veržėsi Kauno
Unijistas.
rėdybon,
tai
maskoliuj
valdžia
dotuvės
Jono
Anuševičiaus;
gi ragino moteris ir merginas nių krūvos, vienas kitą pasisir tt.
velionis
turėjo
58
m.
senumo,
Jis kiauras, kaip skryblius
spiestis į draugijas, ypatingai tumdo, tai ir viskas. Tiesa ■liepė risiems bėgti, paliekant
Vytis.
ST. LOUIS, MO.
paliko pačią ir vaikus. Velio agitavo už A. L. R. K. Mote “Gabija” lošė “Vestuves,” tik virš šešių dešimtų metų se
kipšo,
Vestuvės.
nius
ir
vaikus.
Tuomet
pasi

nis prigulėjo prie Piliečių dr- rų Sąjungos kuopas.
Geidžia
turėt
turtus viso
bet ant paveikslo neišrodo,
NEWARK, N. J.
Lapkričio
7
d.
1915
apsivepylė
laukai
ir
miškai
žmonė

jos, kurion priguli dauguma
Pasaulio kišeniui savo
Tarp kitko dar buvo keletas kad jie ką nors lošia, o taip
Augina L. D. S. kuopas.
la;svamanių. Žinoma, ta dr- deklemacijų, kurias atliko vie tiktai ko tai ieško po farmerio mis, dauguma išbėgo kaip sto dė p. Pran. Šeškevičius su p.
Per prakaitą, vargšai tavo.
Lapkričio 12 d. buvo mėne ja buvo sutverta ant katalikiš tinės merginos ir viena mote kiemą. Laikas nuo laiko, vie vi, nieko nepasiėmę. Trauki Olga Mikelaitukė. Jaunave
sinis sus'rinkimas L. D. S. kuo- kų pamatų, bet dabar jos kon ris, deklemacijos nepergeriau- nas kitas žiopteria, matyt, dai- niai važiavę aplipę žmonėmis džiai buvo apie 24 metų am-. Streikininkai gerai laikos,
žiaus. P. Šeškevičius buvo jOjtręįkas tai
j~žqs.
Prisirašė 8 nauji nariai, stitucija mainyta-ne. sykį.,
ir ant kito mėnesio susirinki dėl galų gale pateko kasžin kėt’s, kad ant toliaus prasila šmės neparodo toje visoje savo ir viršuj, kas nukirto, liko su vaikinas apsišvietęs katalikiš Ne juokas-!
mo beve k visi dar po vieną ža kur. Laidotuvėse buvo “lais- vins geriaus.
važinėtas, į tai atvdos nėra koje dvasioje mylėjo tikybą ir Tai baisi k
| operoje.
dėjo atsivesti.
vųjų ’ ’ gana daug. Kas nema
Ant galo ir vietinis klebo-1 Parašai ant tų paveikslų už- kam atkreipti, daug vaikų ta dorą. Jis negalėdamas su
Nutarta įsteigti skyrių tė žmonių be apšvietimo ir to nas, gerb. kun. Meškauskas iš- rašyti klaidingai, negramatiš- po suspaust’ iki mirties. Trau rasti sau geros doros katali Su galingu darbdavėju
darbo ieškantiems, bei norin bulumo, galėjo patėmyti Fk- tarė keletą žodžių į savo para- kai; išrodo, it būtų koks “Jos- kiniai eidavę be šviesos. Per kės merginos, kuri mylėtų, to Darbo žmonelių skriaudėju
tiems permainyti darbą ant jus kanibalus. Elgėsi bažny pijonus, iš ko buvo matyti, ki” užrašęs.
į visą karės laiką, nuo pat pra dėl įsimylėjo į vieną lietuvaitę Išnaudotojų didžiausių
geriaus apmokamo. Bus tam čioje nedailiai, šaipėsi, ty kad ir jis buvo pinai užganėTokius paveikslus rodyti ir džios žmonės buvo varomi sau- liuteroniško tikėjimo. Jinai bu Kraujagerių pašėliausių.
tyč'a vedamos knygos, kur to čiojosi.
vo t>kinti ir dora mergina, ei
dintas iš kalbėtojos. Pabaigus 'garsinti, kad tai “Europos ka-1Įgoti kelių.
kie nariai bus užregistruojami.
Anykščius ir apyFnkę vo davo ir į katalikišką bažnyčią. Jei norim streikų laimėti
Tokie gudragalviai nekartą —
prakalbą, u
buvo
suteiktas pui-|rė” arba “Amerikos lietuvių
—
Taip-gi nutarta kreiptis į vadina save socijalistais ir už- kus gėlių bukietas p-lei Kašė- j gvvenimas, ’ ’ tai perdidelis pa kiečiai paėmę be mūšio, nes Labai neapkentė laisvamanių Turim visi prisidėti
“Darbininko” redakciją, kad deda ant savęs tą gerą vardą, taitei už jos triūsą ir malonų sitikėjimas ant žmonių neži- 'maskoliai neturėję amunicijos tamsių cicilikų, o minėtas vai Darbininkai vyrs’ į vyrų
ji parūp'ntų nors konvertų su kaip beždžionė skrybėlę nieką pamokinimą. Tuomi ir užsi nystės.
ir traukėsi. Kunigą Dundulį kinas jai laba> patiko savo do Lai mūsų nors centai bįra
adresais ir prisiųstų į mūs kuo nesuprasdami apie tai. Tie baigė vakaro programas.
“Darb. Koresp. vok’ečiai Pa"ave visaip baidę, ru gyvenimu ir jinai pamatė,
pą, (gal ir į kitas), kad tokiu sa, kad pavadintų save “Ša
kamavę, statė į burną šaudyk kad katalikų tikėjimas yra Sušelpimui brolių mūsų.
Rodos Vyčių vietinė kuopa
būdu korespondentams būtų kės” studentais,tai būtų olrait. Padėkavonės dienoj žada su
lę, reikalavę pinigų. Su ke gražiausios dorybės pamatas.
Kas atsisakys iš jūsų
PHILADELPHIA, PA.
kiek mažiau išlaidų ir darbo. Bet kur tau, jie sako, kad rengti' perstatymą.
liais kitais kunigais ir-gi pana Todėl 29 spalio priėmė katali Sušelpt vargšus, ką kovoja
Pasakojmas iš tėvynės pribu šiai elgėsi.
M’nėta buvo ir apie patį po- jie darbuojasi mūsų miestelyje
Daugelis kunigų kų krikšto sakramentą, o se Kurie pats Save aukoja
Stasys Vasiliauskas.
vusių.
pierą su šiokiais tokiais ant- ir tiki, kad darbininkams bus
ir-gi pabėgę nieko nepasiėmę, kančią nedėlią buvo bažnyčio Už darbininkų idėją,
galviais.
je šliubas su mišioms: daugy Už mūs vargus. Tai-gi, beja,
12 dieną lapkr. atvažiavo kaip stovi.
rojus, tik reikią reikalauti nuo
BROOKLYN, N. Y.
Buvo pakeltas klausimas a- kunigų gaspadinių pagerini
Juozapas Ražanskas su seseri
Atvykę į Siberiją, turėjo bė žvakių degė ant altoriaus. Vaidus srovių tuoj pametę,
“
Europos
karė
”
judamuose
pie kooperaciją, bet delei vė mo.
mi Rozalija Baliukiene pas Mi laukti daugelyje vietų, nes Žmonių prisirinko pusėtinas
Už pareigą pasistatę
paveiksluose.
lyvo laiko tapo at’dėta ant to
kolą Baliuką jos vyrą. Juoza traukimai užimti amunicijos būrelis. Vieni atėjo pasimelst,
A. S.
Laimėt kovą, laimėt streiką,
liaus.
♦
Nedėlioję 14 d. lapkričio, pas Ražanskas jau antrą kar- vežimu.
Siberijoj matę pilna kiti pažiūrėt jaunųjų, o treti
Padėt streikuot broliams rei
“Darbininkas” pas mus la
McCaddin salėje, p. Račiū tą atvažiavo Amerikon,
Jie esą Austrijos gyventojų, viso tamsuoliai atėjo pasityčiot iš
ATHOL, MASS.
kia.
bai gaudomas; matyt jis už
nas rodė judamuose pavers paeina iš Debeikių par., Uk- kių slavokų, nelaisvėn paim snsipratus’ų žmonių.
Kiek
kas
galim
juos sušelpMoterų dr-jos prakalbos.
Po mišių vietinis klebonas
ganėdina mūs darbininkų tik
luose Europos karę ir kel’S ra mergės pav., Kauno gub. Juo- tų.
Tiek šiuo kartu iš minė
kim
Nedėlioję, 14 d;eną lapkri tus iš amerikiečių lietuvių gy du išvaž;avo iš Lietuvos dar tų ypatų pasakojimų.
kun. Vitkus pasakė dailų pa Nors tuomi kovai pritarkim.
rus reikalavimus; net ir mūs
Budino kožną užša Nors padėkim pramaitinti
Žvirblis. mokslą.
brokai cicilikučiai, pakeiksno čio rūpesniu vietinės Šv. Onos venimo.
prieš Šv. Joną; reiškia prieš
lusia širdį ir aptemusį protą. Jų žmonelę jų vaikytį.
ję, vėl perka ir skaito jų ne dr-jos tapo surengtos prakal
Karės paveikslai, kuriuos 24 dieną birželio mėnesio. Va
Veselijoj svečiai gražiai link Kad neskurstų nebadautų,
kenčiamą “Darbininką.” Bea- bos ir kalbėtoja buvo p-lė Ka p. Račiūnas vad'na “Europos žiavo per Siberiją, Japoniją,
PATĘRSON, N. J.
Subatoje 13 d. lapkričio pa sminosi ir pasilinksminę apdo
bejonės, jei jie taip toliaus el šėtaitė iš Montello, Mass. Žmo karė,” tai ištikrųjų ten yra, San Franc’sco. Kelias be ki
Kapitalistai negautų
gsis tai neužilgo jie mes savo nių atsilankė pilnutė svetainė, labai maža dalelė iš Europos, o tų išlaidų vienas tikietas ko- rengė Lietuvos Sūnų ir Dukte- vanojo jaunuosius ir išsisikirs- Iš baisaus skurdo prasčiokų
raudonąsas nektaizas, ir visą nes mat Athol’io lietuviams daugiausia čia lošti ir imti A- žnam atsiėjęs tiek: likJaponi- rų draugija balių su pamargi- tė kožnas į savo namus. Mū Savei džiaugsmo arba juoko.
tą savo pašvinkusį, tvirkinan pasirodė už labai didelę naujie merikoje ir taip-gi Rosijos ar jos rubežiaus 82 rub., už per- n'mu. Vietoj dainų, dekle sų laisvamaniai labai tuo ne
tį jaunimą mokslą, ir pristos ną dėlto, kad kalbėtoja buvo ba Vokietijos karumenės ma- žengimą per vandenį Japoni- macijų buvo rudžio. Vien.tik užganėdinti, nori nors su lie Tai-gi visi streikininkai,
prie Liet. Darb. Sąjungos. Prie pakviesta mergina.
niebrai.
Dalis yra iš dabarti jon po 10 rub. 15 k., iš Japo-Lgėrimais, blevizgavimais, šauk žuviais apiplakti kaip su įsi- Broliai, sesers drabininkai,
to eina.
nės
karės,
bet labai maža da n'jos Amerikon po 125 rub. iš smais praleido vakarą dvo dėvėjusioms mazgotėms.
Kalbos tema vien telytėjo
Turėkim nors tą paguodą
,v.

Tq-_

•v

veik vienas moteris, kurioms
Nesenai buvo č;on suareš vietom's davė užtektinai “pek
tuotas vadinaams “detekty los,”, bet vienok savo kalbą
vas” V. Budrikas.
Už ką patvirtino tikrais iš gyvenimo
faktais.
Už ką Athol’io mo
niekas dar nežino.
Kaip jis pats sako, taip bu terys bei merginos negali rūs
vę; atvažiavęs iš Chicagos jo tauti, bet tik ištarti širdingą
buvęs draugas, ir būk prašęs ačiū už gražų pamokinimą.
jo, kad jam nurodinėtų, kur Tarp kit ko p-lė Kašėtaitė pa
gyvena palaikanti lietuviai; sakė, kad jei moterys apsi
••
nes jis mokąs su pagelba paro šviestų dąugiaus, tai jos nudomų kokių ten paveikslėlių veiktų dangaus už vyrus, bet
sueiti į greitą pažintį; ir tuo- čia š vyrų Dusės pasirodė promet būk jis lengvai galįs nu6 testas ir veik nei vienas neplotokin pinigus
pingus paglemšti.
jo rankoms, bet vien merginos
tokių
paglemžti.
Būk jis (tas Chicagos soor- pliauškeno. Matyt -tas vyrams
tas) turįs revolverį, faflias |:nepatiko
"
* ir tą išsitarimą tur
būt
pala
kė už klaidą, bet taip
ten nuodijančias adatas, ku
rios tam jo “bizniui” pagelbs abelnai kilba iri vyrams pati
ko.
ti. .
i; .
Ypatingai davė '“peklos”
Vieną dieųa būk jiedu norė
ję važraotiį’

Lietuvis bėdoj.

lis ir tai tiktai kebos tranšėjos
ir maršavimai kariumenės į
frontą, jeigu tikėti užaršams.
Tarpe tų paveikslų, pridėlio
ta Lietuvos keletas miestelių;
išrodo it lopas ubago sermėgo
je.
Matyt p. Račiūnas netu
rėjo šiais metais su kuom va
žiuoti per kolion;jas, tai vat
sumanė dabartiniu laiku, la
bai tinka apie karę, nu ir štai
susilipdęs ri šokių rinkinių,
garsina “Europos karė.”
Rodant paveikslus p. Račiū
nas kalba ant scenos, anot, jo,
aiškina publikai.
Tankiai iš
jojo aišk"ilimų reikia juoktis,
nu ir kur-gi ne.' Skrenda aero
planas, mūsų p. Računas pub
likai aiškina; kad tai esąs vo
kiečių “zapalinas.” Vokie
čiai Belgijoj su kulkosfaidžiais. sako, kad tai vokie&ai Kaimą bombardą. M«-

Lai žengia ta;s pačiais žing
San Francisco lik Philadelphi- kiančioj prirūkytoj salėj. Už
jos po 64 dol.
miršo mūs broliai L. S. D. D., sniais ta jauna porelė, lai neNors jiedu išvažiavo dar iog tėvynėj Lietuvoj didžiau užkliuna jų kojos už laisvama
prieš Šv. Joną, bet gi ir lik sias vargas ir badas, šaltį ir niškų šulų ir sugriuvusių senų
Lai pasilieka šv.
išvažiavimui prityrę daug bai badą kenčia.
O mes čia su statinių.
senybių.
Nuo pat karės pra nūs ’r dukterįs kaip .laukiniai katalikiškas tikėjimas jų šir
Telaimina Viešpats jų
džios girdėję kanuolių dundė žvėrys kaukė prie stiklų ru dyje!
jimų.
Nei naktimis negalėję džio, nepamislydami apie Lie gyvenimą.
/•
Geraiirdis.
miegoti ramiu m egu, nes ir tuvos vargus, bėdas, ale per
nėr priegalvį girdėiosi dnndė- šokias neturi laiko, net ir saBROOKLYN, N. Y.
iimas.
Kai vokiečiai užėmė ▼uosius užmiršta.
Bal
us tvankioj salėj.
P'rmininkas
baliaus
E.
KinSuvalkiją, tai Kauno rėdvba
r
Subatoje . 13 d. lapkričio Papaplūdo pabėgėk ais; dvaruo deras, kartu tas pats ir lietu
se gyvendavę po daugel, o pas vių socijalistų kuopos pirmi lace salėje buvo Lietuvių At
kožną ūkininką ir-gi po kelis, ninkas, klausinėjo svečių kaip letų ktiubo balius su maskarair visi maitindavęs^ ku<^ turk balius patinka.
Kur-gi nepa da. šis kliubas išsidirbo tiek
? popnliarišku, kad ant rengia
io. Tarpe suvalkiečių
gė- tiks mistinu sau. l'ų buvę ir pamišimą
s:ų
Kokia rugiapjūtė., tokie ir mų balių sueina į tūkstantį
Delko taip publika
iš rūpesčio ir nuovargio. /Nors niovėial kokie žmonės, toks žmonių.
i
jri
balins
bėga, sunku pasa
ir.
baĮiųą.
x
Ga
’
Ia
laba),
kad
ame
Kauno rėdvba užėmė
koti.
Salė
prasta, tvanki.
šia (mūs •
vidurvasari, teČiaus,,
Ž^das
Uždarinėja
visas venti
ernu, daro.
vasarą niekas
netaisęs trinku, ^ydirl
ar karai dabar Marytę. kada.JJe- liacijas, la'd troškiau būtų,
*|aukų, tura visa kraujuose pajJfidūs. nes t
,ąueiaų alaus gemažti dfrbę P
I
‘ CiciI kas. ria. ~
*’*

i

f voi
i
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Broliai rankas jums paduoda.
Jūs kovojat už teisybę,
Mes pristojam į vienybę
Kurs kokiam pasvietį esma
Visi jums streikuot padėsma
0 sutrinsme tą biaurybę
Kapitalizmo galybę.

T. V.
s.

TAUTŲ KONCERTAS.
Spab'ų 3 j. Liaudies Namų
didžiojoje naujoje salėje, kaip
esame minėję “L, Balso” No.
4, bus didelis tautų koncer
tas, konservatorijos direkto
riaus Glazunovo taisomas, ku
riame dalyvaus 7 tautos,. tarp
jų ir Fetuviai.
Lietuvių tau
tos dainas dainuos imperato
riaus-

Siūdinkite i

TEATRAS!

Broliai ir seseris, siuvimo
darbus paveskite mumis. Iš
pirmo karto įsitikinsite, jog
darbą atliekame prideramai, i

JONAS BERZELONIS 4 CO. j
28 Chandler St, Boston, MaJ
Vienos durys nuo Berkley »
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 po piet. N no V iki 8 vakar.
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.
,
■ T,
- ■ -rgį.
, rerr»~1Mii

“GABIJA”

Vienatine Lietuviška

S. H. HARRISON COMPANY
662-672 WASHINGTON ST., KAMP. BEACH ST.

PARODYKITE PRIELANKUMĄ
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. Augščiau minėta firma suteikė man tiesą, par
duoti visiems lietuviams specijaliskomis kainomis, kad tuomi juos užganėdinti. Todėl ateikite visi ir duokite man
progą parodyti jums puikiausius H A R K O SIŪTUS ir
OVERKOTUS — ištikrųjų geriausius gatavo darbo drabu
žius visam Bostone, už sekančias kainas:

PARSIDUODA.

rakandai (fomičiai) ant 4 kam
barių. Savininkas išvažiuoja į ki
tą miestą. Norint matyti ateiki
te tuojaus pas: A. D. Ž. 169 Sil-

NUO $12.00 iki $25.00.

Įsidėkite gerai adresą

ver St., So. Boston, Mass.

ant trečių lubų)

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

25-26-29 M

COMPANY

Pajieškau savo draugų Jono
Daunio ir Juozo Balčiūno abu iš
Kauno rėdvbos, pirmiau gyveno
Lisbon Falls, Me. Jie patys ar
kas kitas teiksitės man pranešti
apie juos po sekančiu adresu:

662-672 Washington St., Boston, Mass

Jos. A. Šūkis,

11 Alpine St.,

Worcester, Mass. I

PRAMOGA,
Į kurią visi privalo atsilankyti,
są

. <

spatSim^RMNnaus, kuriuo
se bus nušviesta ir parodyta
mūsų jaunuomenės darbas.
Tuomi mes supaž’ndysime
visus arčiaus su L. Vyčių or
ganizacija bei jos svarba.
Nes tai ne ant vienų metų,
bet pasiliks ilgoje atmintyje;
gerės’s mūsų darbu busimoji
gentkartė, taip. kaip mes
džiaugiamės mūsų protėvių
darbais, paliko mums atmin
tyje.
Todėl mūsų visų šventa prie-!
dermė nepraleisti tokio svar
baus užmanymo, kuris pasi
liks atmintyje mūsų ainiams,
kurie pamatys, jog ir mes my
lėjome dailę, mylėjome gražu
mų, branginome gabius daili
ninkus ir jų veikalus, rūpino- i
mes tautine kultūra.
Todėl visas kuopas kviečia
me prisidėti, nes tuose albu
muose bus talpinami kuopų pa
veikslai ’r taip žymesnių vei
kėjų, taip gi biznierių apgar
sinimai.
Lai kiekviena kuo
pa išrenka iš savo tarpo gabes
nius narius dėl parinkimo biz
nierių pagarsinimų o tuomi
prisidėsite prie išleidimo šio
albumo.
Tai nėra sunkus darbas pe
reiti pey visus, išaiškinant
naudingumų tokio apgarsi
namo.
Juk tai geriausia pro
ga biznieriams supažindyti vi
suomenę, su visų kolonijų lie
tuviais.
Važiuodamas į kitų
kolonijų, neturėdamas pažįsta
mų, visados kreipsis į tuos biz
nierius, kurie apsigarsinę, nes
jau turės jų adresų.
Brangūs Vyčiai nesigailėki
me laiko ant taip prakilnaus
darbo, dirbkime visi sujungę
spėkas, nes ir priežodis sako,
“kur daugybė — ten galybė,”
pasirodykime visi, kad mes
tikrai dirbame tautai ir Ba
žnyčiai
Pašvęskime liuoslaikius ant naudos mums ir ki
tiems, lai mato visa, kad ne
same kokie snauduoliai arba
ansileidėliai.
Atlikę tokį mil
žiniškų darbų, tikrai džiaugsi
mės mes patys, — džiaugsis
risų kolonijų lietuviai, jAdar

PIRK
Ant LENGVŲ ISMOKESCIŲ

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu

Nemokėk randos, buk savininkas.
Pas mane gali pirkti lotus ir stubas geriausiose
vietose už prieinamas kainas.

K. SIDLAUSKAS
y,kerte€St., So. Bestos,Ma

RENGIAMA

LIETUVOS DUKTERŲ DR-GIJOS
Atsibus

Antanas J. Baranauskas
Agentas

Lapkričio-Nov. 24,1915
LIETUVIŲ SALĖJ,
kamp. E ir Silver gat.

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
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.
Perfumos visokių

So. Boston, Mass.

Visi, mylintieji gražias pramogas
norintieji smagaus pasilinksmini
mo, ateikite musų pramogon.
Iki sočiai pasilinksminsite.

Grobininkas ir Balzamuotoj as

Newark N.J

avas Pas Savą Remkit Savuosius
S v*'.
■ s

C. & P. Phone St. Paul 5947

KOMITETAS.

JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST.,
BALTIMORE, M. D.

ž

Vienatine Lietuviška

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikueių, 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,
166 MELUOSE ST., ::

J. P. TUINYLA

Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir į kitus
miestus ir pargabenu iš kitų
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki- i
tės pas mane.
Ofisas

Muzika p. Dragašiaus

Bus gardžių užkandžių, skanių ge
rimų. Tik ateikite.
Visas pelnas nukentėjusiai Lietuvai!

Tel. Osford 4900.

:: MONTELLO, MASS.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta
voro, reikalingo mainenieriams.
f

V. LUKOŠEVIČIA,

X Minersville,
V

-

l'žlaikom didžiausia kraut
deimantų, laikrodžių ir vis<
žiedų, siutus ir overkotus, <
dam ant bargo ir ant išmokės
ant lengvų išlygų.
Reikalą
me agentų kiekvienam mieste
vienytų Valstijų ir Kanadoj,
delį nuošimtį duodam peri
čiams, didelį, naują kata
siunčiame ant pareikalavimo
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
- Pa. *♦*
822
Washington
St., Boston. N
♦

Neskaityk čionai,

