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ŽINIOS Iš WASHINGTONOj Anglijos ir Vokietijos viešpaTautos
Tarybos
ingalioti-j
idant tos aukos nebūtų
j-aavuo
ACUJUVC
JLJLLg CKLIAS iM." j tijų,
nis J. S. Vasiliauskas rašo šit konfiskuojamos, ar panaudo
jamos kam kitam, kaip tik pas
ką:
Tokius daik
Buvau Washingtone.
Pa kirtam tikslui.
simačiau su “National Direc- tus Raudonasai Kryžius galė
tor American Red Cross” p. E. tų gabenti po savo globa iki
P. Bicknell.
Teirauvausi pas vietai, bet jų išdalinimu ne
jį apie daug-ką ir besišneku- užsiimtų.
čiuodamas su juo, užtrukau
10) Raudonojo Kryžiaus perjo ofise apie porą valandų dėtinis p. E. Bicknell patarė
laiko.
Tai ką sužinojau apie tais reikalais kreipties pas Su
Raudonąjį Kryžių ir apie vienytų Valstijų sekretorių, o
mums apeinamą reikalą čion paskui pas ambasadorius An
tas žinias pranešu:glijos ir Vokietijos.
1) Buvo man išaiškinta,
Atsilankius pas Suv. Vąlst.
kad, teisės, valdančios Rau sekretorių, kurio matyt nete
donojo Kryžiaus organizaciją, ko ypatiškai, tik jo asistentą p.
nedalei džia pastarajai užsiimti Philips’ą, perstačius jam rei
teikimu
pagalbos liaudžiai, kalus ir paklausus jo patari
vien tik kareivijai.
mo, sužinota štai kas:a) Kad Suv. Valst. galė
2) Kad Raudonasis Kry
žius teikia tik gydymo pagel- sią išduoti pasportą tam ar
bą ir užžiūri sanitariškumą ka- tiems (jeigu būtų du ar trys
revijoj; ytin kilus kokiai epi tame komitete),kurie mano va
demijai darbuojasi, idant už žiuoti reikale ištirti dabartinį
bėgus besiplatinančią epidemi padėjimą lietuvių po vokiečiu
ir po rusų valdžiomis.
ją sulaikius.
b) Kad tie kurie važiuos,
3) Raudonasis Kryžius negeriaus
jai jie būtų čia gimę ir
apsiima siųsti jokį sanitarų bū
augę,
nes
kaipo tokiems vo
rį savo vardu į Lietuvą, net
kiečių
ar
kita
valdžia geriau
jeigu toksai neužsiimtų teiki
patikėtų,
palaikydama
už tik
mu pagelbos maitinimo, den
gimo, bet jei tai būtų sudary- rus amerikonus, negu tuos,
tas tas būrys vien tik dėl gy kurie iš ten atkeliavę, vienok
dymo, dėl pirmiau minė gali važiuot ir ateivis,’'*jeigu
tų priežasčių; nežiūrint jei jis yra šios šalies pilietis.
c) Kas link siuntimo pinigų
tas būrys susidėtų vien iš lie
nukentėjusi
ems, Amerikos val
tuvių ir pats lietuviai apsiimtų
džia
apsiima
patarpininkauti,
padengti lėšas jų pasiuntimo.
pasiučiant
juos
per Amerikos
4) Sanitarų būrį būtų gali
ma pasiųsti kad ir ne po glo konsulį (ar vice-konsulį) ar
ba Raudonojo Kryžiaus, jei timiausioj vietoj kur bus rei
gu turėtumėm pakaktinai pini kalinga teikti pagelba nukenTokių vice-konsugų padengti lėšas jų pasiunti tėjusiems.
mo ir tenai jų užlaikymo; tik lių yra daug, kaip Varšavoj,
jeigu vietinė valdžia, kur tas Karaliaučiūje o gal ir pačiam
Amerikos konsulis
būrys turėtų veikti ant to su Vilniuje.
priėmęs
pinigus
perduotų nu
tiktų ir tai daleistų.
rodytoms
ypatoms,
arba ko
> 5) Pasiuntimas sanitarų bū-'
rio iš apie 20 ypatų ir jų pra mitetui šelpimo jeign toksai
būvamas tenai per 6 mėnesius rastųsi.
d) Galutines ir tikras infor
atsieitų apie 20—25 tūkstan
macijas
p. Phillips prižadėjo
čius dolerių. Visi tokie siun
čiami asmenys turėtų būti pi pasiųsti laišku Tautos Tarybos
liečiais šios šalies ir išgauti pirmininkui, kurio antrašą aš
pasportus nuo Suv. Valstijų jiems įteikiau.
Su tikra pagarba,
Steito Sekretoriaus.
J. S. Vasiliauskas.
6) Raudonasis Kryžius pa
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tarė sanitarų būrio visai ne
siųsti, arba su jų siuntimu
bent palaukti; bet vieton to,
pasiųsti vieną ar du žmones
sužinoti visą dabartinį padėji
mą lietuvių vokiečių užimtose
vietose ir abelnai visoj Lietu
voj.
Tų žmonių pareiga bū
tų taipogi suorganizuoti ant
vietos tam tikrą komisiją iš
ištikimų ir plačiai žinomų žmo
nių, kurie rūpintųsi šelpimu
nukentėjusių ir priiminėtų tam
tikslui aukas ir tą sumą pini
gų, kuri prisieitų išleisti siun
timui būrio, suvartoti šelpimui
badaujančiųjų.
7) Raudonasai Kryžius
(kaip išreiškė p. Bicknell) ma
no, kad vokiečių valdžia to
kio asmens ar asmenų neper
sekiotų ir daleistų jiems padėt
suorganizuot ant vietos tam
tikrą komitetą prii minėjimui
aukų ir išdalinimui jų reika
laujantiems.
8) Aukas ne pinigiškas kai
po drabužius ir maistą, ge
riausiai būtų galima pasiųsti
(jeigu daug aukų būtų) per
Šveicariją arba Švediją, jeigu
ten rastųsi kas toks jas pnim-

Nei numirėliai ne
turėjo

Vienas United Press Staff taus stovylos, altorių aptaisylonkos buvo
korespondentas, Care W. Ac- mai, liktoriai,
kerinan, aplankęs Vilniaus sudaužytos, sudraskytos. Prie
apylinkės tuoj po baisių mū sudraskyto altoriaus klūpojo
moteriškė ir mergaitė, nulen
šių šitaip dalykus aprašo:
ĮrMCAS
AugMeisagola. ties Vilnium. — kę galvas, verkšleno.
štas,
šešių
pėdų
ūkininkas
su
Buvo nedėlios diena.
Auto
mobiliu mes
nuvažiavome į skranda inėjo ir viduryje atsi
šiaudų.
Sena
Meisagolos klonį, kur atsibu klaupė ant
moteriškė,
kuri
be
judėjimo
vo mušis už Vilnių. Mūsų ke
lias tęsėsi per apleistas drūt- klūpojo prie suskaldytos sa
vietes ir dygliuoti} vielų aptva kyklos, ėmė eiti keliais aplink.
Mes išėjome laukan ir vaik
rus, kurie tęsėsrper kapines,
ščiojome
po miesteli Ėjome
kopūstų daržus ir bulvių lau
gatvėmis,
šalimis kurių buvo
kus.
išdegę namai. Išėjome už mie
Pakliuvę į Meišagolos griu
sto, buvo rusų pozicijos. Jos
vėsius, mes išvydome pirmą
buvo sukastos truputi žemiau
tikrą mūšio lauko* reginį.
O
kalvos viršūnės ir dailiai tę
jo viduryje buvo
apgriuvęs sėsi 300 pėdų. Šitos pozicijos
skeletonas bažnyčios.
Ramu
gynė visą klonį, o toliau pa
mas buvo didelis. Sunku buvo
giryje buvo vokiečių drutvietikėti, kad nuo rugsėjo 2 d. iki
tės. Tarp tų pozicijų ant lau
rugsėjo 11 d. — 45.000 Rusijos ki; matėsi juodos vietos, ku
KAVAtA
gvardijos ir Vokietijos landšrios buvo sprogusių bombų pa
turmas buvo susikibę šitame
darytos. Mes užlipome ant
trijų mylių.1įlonvię._ąnį žūt būt.
rusų. jjirnt Yięčm.
Uia*afslUųvo*Tienas
oaišiAiisių
Wy.ltAH.ROM>>
.pastatytos iš didelui rąstųTr
ir svarbiausių susirėminni šitoj
SfįADEDPORT10M HELD BY TEU7OHS BETD BULGBR5 O KmG PETER A
cemento šmotų. O ant jų bu
europinėj karėj. o visuomene [
vo penkios ar šešios velėnų ei
apie tai visai mažai tegirdėjo.
lės. Pažvelgiau žemyn. Už
Šitas mušis buvo tai prad- i
muštas rusas bespoksąs Į mane.
žia Vilniaus puolimo. Buvo tai
Visur aplink mėtėsi kepu
palaima krito ant serbų pečių. k’jos augštieji valdininkai, bet i pirmas miestas, kurį caras
LORDAS BUVO PAS
rės,
mnndierai, batai, valgo
KARALIŲ.
Serbijos ambasadorius iš jie neatsilankė.
stengėsi išlaikyti kai pats pa
mieji daiktai, buteliai. O pa
Londono taip telegrafuoja į
Bėrimas. — Vokiečių ka- ėmė vadovavimą. Vilnius buLondonas. — Lordas Kit
tronų tai tiek daug buvo, kad
Amerikos serbų gelbėjimo ko riumenė gen. Koevess vedama
puikus, modemiškas nvechener jau aplankė Graikijos
j
’e išrodė kaip apsėtas laukas.
mitetų.:
“Dėl Dievo meilės Serbijoj
užėmė
Novipazar. stas, tokio didumo, kaip Inkaralių. Tarėsi ištisą valandą.
Šen
ir ten riogsojo didžiųjų aršaukitės Suvienytų Valstijų Lapkričio 19 d. serbų paimta į dianopolis. Caras buvo ap- j
Lordas karaliui pasakė, kad
motų neišsprogusios bombos.
pagelbos, kad išgelbėti Ser 3.800, 20 d. 4.400.
statęs apie Vilnių 500.000 ka- |
atėjo laikas, kuomet talkinin
Mėtėsi popierai, ant kurių
biją nuo išnaikinimo.”
reivių, tarp kurių buvo trys
kai turi žinotų kur links Grai
buvo užrašai komandos telefo
kija.
Po atsilankymo pas ka
Geneva. — Anglijos kariuo jo paties gvardijos divizijos. nais paduotos.
Visur matė
KAS BUS.
ralių lordas nuvažiavo pas premenė pribuvo į Serbijos miestą Kaunas jau buvo puolęs ir si kapai, ant kai kurių buvo
Serbai iš trijų pusių spau Monastir ir paėmė jo apgyni Hindenburg skubėjo talkon.
mierą. Tarėsi apie tą pat daly
šalmas, o ant kitų nieko ne
džiami turi virsti ant graikų ir mą į savo rankas. Netoli nuo Rugsėjo 2 d. armijos susitiko
ką.
buvo.
čemogorų žemės. Graikijos to miesto yra teutonai. Urnai ties Meisagola ir per 9 dienas
Lordas aiškino, kad talki valdžia įpludusias Serbijos ar
Nuėjome iki
krašto tan
pats Mackensen čia pribusiąs. čia buvo tikras pragaras.
ninkai nereikalauja, kad Grai mijas turėtų teisę nuginkluoti.
kaus miško, o paskui vėl į
Kriokimas armotų, baisūs
kija stotų karėn prieš vokie Bet talkininkai stengiasi, kad
Paryžius. — Kaikurios Ser
vokiečių poziciją.
Sudrasky
sus; rėmimai.
Rusų pastangos
čius ir bulgarus.
Nori tik, Graikija to nedarytų, kad leis bijos armijos dalys jau persi
ti
rusų
ir
vokiečių
uniformai,
sulaikyti teutonus buvo be pa
kad Graikija būtų neutralė ir tų ant savo žemės susitvarky metė per Cemogorijos rubežių
durtuvai,
sisekimo.
Naktį 11 d. vokie kraujuoti peiliai,
talkininkams prielanki, kad ti, susijungti su talkininkais ir susijungė su černogora’s.
armotos, diržai, šalmai, ke
čiai atakavo rusų pozicijas,
įvairiais būdais prigelbėtų iš- ir eiti prieš teutonus ir bulga Dabar juos teutonai užpuola
pras’laužė per dygliuotas tvo purės, smėliai—visi tie daik
sėsti talkininkams ir nusidan rus.
prie Linn upės.
tai puošė tą mirties klonį.
ras ir už jų paėmė dar drutginti į Serbiją. Taip-gi tal
Petrogradas. — Kurše dėl
vietę.
Kartu padarė ataką iš ' Tarp daugelio rusų ir vokie
kininkai nori, kad Graikija . SPAUDŽIA GRAIKIJĄ.
nepagadų sustojo kariniai vei
šono ir užponiavojo visą pozi čių užmuštų radau vok etį ir
leistų talkininkams ant savo / Talkininkai dabar pareika kimai.
w
ciją.
Paėmė nelaisvėn 20.000 rusą begulint šalę.
Ziuriu
žemės tvarkyti savo armijas ir
lavo, kad Graikija numobilikareivių ir nulėmė teutonų li ant vokiečio diržo parašytai
turėti sandėlius. Dar talki
zuotų savo armiją.
To reika
kimą.
‘‘Dievas su mumis.” Rusiškų
ninkai nori, kad graikai ne
bibl’jų tiek daug mėtėsi, kad
* ,
Bombos išriausė kapus.
remtų jokiuo būdu teutonų, lauja parodymai savo prielan
kumo talkininkams.
Kuomet
Mes apsistojome prie bažny rodos jų nebūtų galima nei su
kad negabentų anglių ir žibalo
lordas Kitchener buvo pas ka
čios.
Už dešimties žinksn’ų skaityti. Vienon vieton matyt
teutonų submarinams Viduržeralių ir pas kitus Graikijos
j buvo kapinynas.
Kapinynas laike smarkaus mūšio buvo at
minėj jurėj. valdininkus, tai visur jam sa
Ant že
; besąs bombų išartas, kapai iš- važiavęs pačtorius.
kė, jog Graikija nestosianti
mės
išbarstyta
laiškai
ir kito
. riausti ir išmėtyti kaulai se
SERBIJA VISAI PRIS
prieš talkininkus. Bet lordas
Vienas laiš
nai palaidotų žmonių. Tie ske kie siuntiniai.
MAUGTA.
pasakė, kad žodžio nepakan
kas
moteriškos
rankos adre
letai buvo balti ir išrodė lvg
Kad prispyrus Graikiją
Didesnė Serbijos pusė jau ka.
suotas,
buvo
atėjęs
iš Drezde
kad čia būt buvęs giltinių su
priešininkų užimtaBulga prie nusimobilizavimo, talkino.
Klonis
buvo
puikiai
sau
sirėmimas ir jų skeletai vartėrams ir teutonams tenka tik nnikai neišleidžia ir neįleidžia
isi saulėkaitoj. Ant aplinkinių lės nušviestas ir buvo tvku; ty
tyrynai.
Kas tik gali bėga, į Grakiją jokų prekinių gar
(pievų ir laukų mėtėsi skevel- ku.”
Jei to nepakaks, tai
viską sunaikinę. Šimtai tūk laivių.
■ <lrai bombų, kurios sprogus’os
stančių didžiomis
bangomis tuoj griebsis už aštresnių priej ore, krito, kaip lietus ant su
plaukia į pietus — į Graikiją; j menių,
mišusių kareivių. Baltos bažį Cernogoriją, į Albaniją. Ten-------- ------Įnyč’os sienos buvo aptaškytos
S. B. Manitonai spaudžia serbus iš šiau- SERBAMS VIS BLOGIAU,
raudonu krauju. ■
mose
per 15
rėš, bulgarai iš rytų.
Buvo j
Dabar jau u senoji Serbija”
j
Sugryžome
į
bažnyčią.
Ukijau pasklidęs gandas, kad į priešų rankose,
Serbija’ liko
. ninkai įeidinėjo ir išeid’nėjo.
įtik
nesenai
užkariautoji
nuo
serbų miestas Monastir, gulįs
. i Mes nusiėmėme skrybėles ir
pačioj pietinėj Serbijos dalyje turkų žemė.' Paskutinė serbų
. j patyliai įžingsn avome į bažnyjau esąs paimtas. Visa serbų atspirtis, tai Monastir ir Mit| IČią.
Bažnyčios asla besanti
tauta atsirado ant išnykimo irovitza.
Mitrovitza yra da
! krašto.
Apie pusę metų at bartinė Serbijos sostini.
. išklota šiaudais. Tik per vi. į durį ik:. altoriaus buvo plika.
Paryžius. — Anglijos amba
gal Amerikos daktarų ir slau-I Stogas buvo nudraskytas. TnrItaiai smarkiai j got ojų štabas, vedamas Dr. sadoj Atėnuose pagerb’mui
skui iškopinėjo sienas
loja Goriz;a pozicijas j St ron g. išgelbėjo Serbiją nuo lordo Kitchenerio atsibuvo poKM)
svarų medaus.
Buvo kviesti ir Graiuugštumas paėmė.
šiltinių, bet dabar kitokiame kįlis.
—
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DARBININKAS
3) Tautos Taryba svarstė
mūsų srovinių santykių ir
priežastis nutolimo vienos sro
vės veikėjų nuo kitos.
Tau
tos Taryba, atsižiūrėdama į
tai, kad visų tautą mplinčįų
tarpe esama daugelio bendrų ir
svarbių reikalų, kad dažnai
vienus nuo kitų atskiria ne
tiek principai, kiek šiurkštu
mas savytarpiuose santykiuo
se, kaip ypatiškuose susinėsi
muose, taip ypač polemikoje
per
laikraščius; atsimenant
svarbą momento, kuris būtinai
reikalauja srovių vienybės —
Tautos Taryba nutarė kreip
ties į visuomenę, prašant vy
kinti srovių santykiuose (ypač
spaudoje) pakantą prieš savo
idėjinius priešininkus, trok
štančius Lietuvai gerovės, tik
tai einančius prie to tikslo

TAUTOS TARYBOS AMERI
KOJE ANTROJO SUVA
ŽIAVIMO PITTSBUR
GH’E 9-10 LAPKR.
1915 M. PROTOKO
išeina utarninkais, ketvergais ir
LAS.
subatomis.
I-AS POSĖDIS.
Leidžiamas Lietuvių R. K. Šv
Juozapo Darbininkų Sąjungos.
10:30 A M. Tautos Tarybos
PRENUMERATA:
pirmininkas D-ras A. K. Rut
Metams_____ _ ________ $3.00 kauskas (Monongahela viešbu
Pusmečiui...... .........
$1.50 tyje, Pittsburgh, Pa.) atida
Trims mėnesiams........ 1___ ._75c rė suvažiavimą. Maldą atkal
Atskiras numeris 3 c.
Suvažiabėjo kun. J. Misius.
Laiškus ir pinigus siųskite
viman atvyko visi 7 Tautos
adresu:
Tarybos nariai: J. S. Vasi“DARBININKAS, ”
liauskas ir kun. J. Misius —
242 W. Broadway,
nuo L. R. K. Federacijos; kun.
SO. BOSTON, MASS.
J. Jakaitis ir D-ras A. K. Rut
“DARBININKAS, ”
kauskas nuo Pilnųjų Blaivi
(The Worker)
ninkų Susivienijimo; Adv. A.
The most populas Lithuanian Šlakis — nuo Lietuvos Vyčių;
Neivspaper
V. Lukoševičius ir kun. F. Ke
published every Tuesday, Thurs- mėšis nuo Susivienijimo L. R.
day, and Saturday by the
K. A. * ,
St. Joseph ’s Lithuanian R. C.
Perskaitytas ir priimtas

A. .
Svarstytas klausimas šelpi
mo lietuvių, nukentėjusių nuo
karės, ypač tsančių po vokie
čių valdžia.
Nutarta: 1) Ingai!oti D-rą
Rutkauską susižinoti cablegramomis per Amerikos konsulį
su kun. Jonu Žilinsku klausi
me šelpimo lietuvių esančių po
vokiečių valdžia, taip-pat su
sirašyti laiškais su kitais Lie
tuvos veikėjais, gyvenančiais
dabar po vokiečiu (Vilniuje ir
k) apie Lietuvos reikalus ir au
kų siuntimą.
\

Maryland o, New Jersey ar ki
toj valstijoj.
Mes čia galėtumėm gerus
namus užlaikyti dėl savo bro
lių lietuvių.
Tie, kurie ma
note, kad būtų naudinga to
kie namai, tai atsišaukite per
“Darbininką” ir apkalbėkime
plačiau tąjį klausimų.

JAUNIMO DRAUGUI.
Štai jau “Vytis,” svetis brangus,
. -_y .
Apsilankė mus šalyj,
Prasiblaivė skaisčiai dangus,
Bėgkim pasitikti jį.

darytas komitetas iš atstovų
neutralių
šalių.
Kormtetan
inėjo Stockholmo majoras Lindgagen, deputatas Bergstrem,
buvęs ministeriu, d-ras Sedeberg, inžinierius Olson ir ki-*
ti.

Sveikas “Vyti,” senai lauk
Vis plačiau pasaulis sužino
tas.
apie lietuvius, jų reikalus, jų
Šaukiam iš visų šalių
troškimus.
Būkie platintojas, skelbėjas
Mūs idėjų prakilnių.

Pradėkime organizuotis, kaip
galima-greičiaus, nes matome,
kiek tai lietuvių, sulaukę se
natvės, neturi kur ir prie ko
Prisipildė džiaugsmo širdis
glaustis, yra apsunkinimu saKiekvieno jautraus žmogaus,
viškiems arba pasiduoda svetiKad jau kalba, žingsniai girdis
mon globon.
Mūsų svečio mandagaus.
2) Pasirodžius reikalui —
Judinkime tąjį klausimų
ROCKFORD, ILL.
siųsti į užimtą vokiečių Lietukiekvienoje kolonijoje, o pas Vienutėlė mūsų viltis,
vą, ingaliotinį
ištirti lietu
Nors mūsų cicilikams mūs
kui galima bus padaryti su Brangus “Vyti,” tu esi
vių padėjimo.' Reikalą siun
veikimas nepatinka, nors jie
sivažiavimas. Jeigu kur ga Sėji grūdus o ne smiltis
timo galutinai nuspręs Tautos
norėtų sustabdyti, bet visi jų
lima sutverkime labdarybės Gėrę, vaisių mums neši.
Tarybos nariai ankietos keliu.
tie pageidavimai nueina nie
kuopų ir atsišauk’te į BaltimoIngaliotiniu išrinktas D-ras A.
kais. Paskutiniais la>kais tik
re, M. D. nes mes jau turime Kaip našlaitis be tėvynės
K. Rutkauskas.
Jei jisai dėl
j ir kalbama, kad daugiau drau
sutverę ir norėtumėm veikti kų Atsiskyręs nuo savų
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Ar jūs mūs
leisti mainierių reikaluose.
go Dievą ir tikėjimą pašandyt mas Maskvoje lietuvių suva taip nemokinat ar jūs nemo
atsiliepimo, didžiuma pajuokė; mo padidinti skaičių Inform. kas—link .įsteigmo
labdarys„
.
Kągi mes turime dabar da
žiavimas. . Jame turėjo daly kat?” Mokytojas: “Se, tylėk,
tik katalikiški laikraščiai parodė Biuro valdybos narių (bent iki tės namų dėl mūsų lietuvių pa- — Kaip tai buvo?
ryti? Kaip prie to turime ren
prielankumą.
Trijų
organiza 3: pirmininkas,
raštininkas vargėlių. Padaryti taip, kaip — O taip, beeidamas čia. sto vauti atstovai nuo įvairių dr- te tau penkis dolerius.
Tik
gtis?
Svarbiausias ir pirmu
cijų organai visi pasirodė priešin ir iždininkas)- Nutarta apie tai Chicagoje lietuvia; kad daro. jo, ir išpažino prieš kryžių,
niekam
nesakyk.
”
Prasisaugotinis dalykas yra tai taupyti
Yčo kelionė.
Dėtis prie
namo kad jūsų mokslas daugiau nie-’
" Chicagiečių*
Tad suprantama kad į pir- sus;žinoti su p. Gabriu.
kit ir kiti nu© tokių mokytojų,
savo uždarbį, kad kilus strei-l gi.
ko
neturi
toko
svarbesnio
savo
Tas
pat
laikraštis
praneša
5)
Posėdis
uždarytas
7
vai.
gal
būtų
neparanku:
genaus,
kui
nepažvelgtų
badas
j
’
aKs.
Į??
1
"V
”
.5
kurie pats nemoka ir nor kitą
k.ui nrpn/.vriKiu
i ūkis.
"
, . ,
.
. _.
...
vakare.
Įkad galėtumėm įsteigti kur veikime, kaip Dievą ir tikin apie p. M. Yčo išvažiavimą į
mokyt.
Turint susitaupus skatikų, tai m’
m-IAS POSĖDIS,
j nors lyrinėse valstijose, kaip čiuosius šandnti.
Stokcholmą lietuvių gelbėjimo
atstovai, kūne buvo organizaci
SvirpUs.
Jau ir streikmetis netaip baiJ. V. Šešupė. reikalais. Praneša, kad sujų išrinkti.
Posėd;s atidarytas 11:30 New Yok*o
Pennsylvanijos,
šiai šmėkšos.
I
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“DARBININKAS’'

HOMESTEAD, PA.
Platys laikraščius.
Nesenai
čionai susitvėrė
gerb. kun. S. J. Čepanamo dėka L. K. Sp. Draugijos kuopa.
Nors dar jauna būdama, bet
žymiai auga didėja ir drąsiai
žengia prie savo užduoties.
Lapkričio 7 d. turėjo susirinki
mų.
Iš svarbesniųjų nutari
mų, Nutarta užsiimti praplati
nimu visų katalik’škųjų laik
raščių ir knygų, tarpe mūsų
lietuvių, nes čionai yra nema
žas skaitlius lietuvių, bet lig
šiam laikui niekas panašiai
tam
neužsiėmė,
neskaitant

jo dėkh, nes jeigu nebūtų
pakvietęs gerb. Tėvo marijo
no, tai mes ir dar neturėturetume tos kuopos.
Broliai
ir sesutės, turėdami mes ga
na gražių draugijų bei organi
zacijų skaičių ir darbštų kle
bonų griebkimės prie tautos
darbo, tautos reikalų^ nes kad
ir aukso turėsi prastoj rietoj,
jis nebus auksas bet rūdys.
Taip ir mūsų geros draugi
jos, gražūs sumanymai, pra
kilnios mintys žlugs, jeigu
mes jųjų neauklėsime.
Tad
bridgeportiečiai draug su ka
talikiškos visuomenės žengkime pirmyn, nes kelių tiesų jau

KEWANEE, UI.
Nedailus pasielgimas.
Lapkričio Į2 d. buvo pra
kalbos, kalbėjo koks ten Moc
kus.

GIMĖ VAIKAS BE BANKE
LIŲ.
Springfield. — Mercy ligo
ninėj gimė kūdikis, kurs veik
taip-gi nenormalis, kaip anas
Chieagoje, kurį daktarai nus
prendė numarinti.
Šis kūdi
kis gimė visai be rankelių, ir
viena koja tik iki kelių.

tai buvo užklaustas, kaip susi
tvėrė visas pasaulis ir iškur
atsirado gyvybė; tai pasakė,
kad pasaulis susitvėrė iš me
džiagos, o medžiaga bus am
žina.
Gyvybė atsirado iš žemės,
bet iškur žemė, tai jau žo
liaus neaiškino, bet pradėjo
siūlyti savo, kokias ten knygu
tes ir sako, jose, tai yra vis
kas aprašyta.
Knygučių niekas nepirko ir
draugi) sau negavo.
Darbininkas.

CHINIEČIAI DIRBS
RUSAMS.
Petrogradas. — Rusijos vai

zbos ir pramonės ministerija
išleido. padavadijimų kuriuo
'eidžiama chiniečiams dirbti
rytinėj Siberijoj kasyklose.
Ligšiol jiems buvo užginta to
se kasyklose dirbti. Chiniejčiams bus prigelbiama atva
duoti Į kasyklų miestelius.

Nieko įstabaus nebūtų, jei
gu būtų rengę kokie šliuptarnėliai, bet kaip pasirodė, tai
iš tų pačių veikėjų šv. Antano
turime.
D-tės, raštininkas K. SkrebuiPRITRUKO VARIO.
...
J. J. Š. V. skis, S: D-nas, J. Jasaitis, pa
PHILADELPHIA,
PĄ.
kvietė, kad apšmeižtų juos
Londonas. — Iš KopenliaKun. Maliausko prakalba.
CHICAGO, ILL.
pačius ir visus katalikus, ku
geno pranešama, kad Vokie
Atsibuvo prakalbos 6 d. lap
nigus, bažnyčių. Na ir kaip
Choro koncertas.
tijoj labai pritrūko vario.
kričio
šv. Kazimiero parapijos
mes
katalikai
galime
žiūrėti
į
Lapkričio 14 d. Šv. MikoDabar jau valdžia ketnia
lo par. choras po globa Šv. Ce tokį netikusį pasielgimų mūsų Svetainėj ant Wharton gatvės.
I griebtis už bažnyčių, imti var
cilijos turėjo nepaprastų kon- parapijonų. Mes turime Ro Kalbėtojas buvo gerb. kun. Dr.
lius ir vartoti tą varį kari
veikiausiai juos prašalinti iš A. Maliauskas, Lietuvos Ka
certų ir balių.
niams reikalams.
Pirmiausiai skambino pija- savo tarpo, nes tokios šiukš- talikų draugijų atstovas.
Dabar Bremene nuo milži
Kalbėjo apie dabartinį pa
nu p. B. Lauraitis labai ga- lės, žemina visiems katalikams
niškos katedros nuimama vari
dėjimą vargingos mūsų- myli
V. biai. Plė M. Vilkevičiutė pui vardų.
nis stogas.
Iš tos katedros
Bet ar mes taip padarysime mos Tėvynės Lietuvos.
kiai ir jausmingai pasakė ei
imama visokie variniai daik
Kalbėjo labai aiškiai ir įs
BRIDGEPORT, CONN.
šu jais, ar mes juos prašalin
les.
tai.
pūdingai,
taip kad kožno vie
Misijos.
Solo A. Bamockitės gerai sime, greičiaus, kad ne; nes
—Berryman in Washington Star.
Šiomis dienomis mūsų mies išėjo.
Taip kad nuo delnų mes bijomės kelių paklydėlių. no jausmus pajudino prie ap
SPROGO ZEPPELINAS.
gailėjimo
mūsų
brangių
tėve

Štai
po
Mockaus
prakalbų
į
te rūpesniu klebono kun. A. M. plojimo net langai drebėjo.
Dėdė Šamas budriai tėmija da lykus anapus Rio Grande,
Kopenhagen. — Vienas Da
Pankausko atsibuvo misijos Vyrų choras puikiai sudaina antrų dienų buvo susirinkimas lių,brolių ir seselių nelaimėje
Mek sikoj.
nijos laikraštis skelbia, kad
Šv. Jurgio bažnyčioje, kurias vo. Piano duetas B. Laurai Šv. Antano D-jos, kuriame bu esančių; kalbėjo apie žiauru
Prūsijoj mieste Tondem, be
davė tėvas marijonas Kudirka. čio ir p-lės O. Jesinskaitės išė vo užklaustas raštininkas, dėl mus vokiečių, apie baisumą jų
varant gazus Į zeppeliuą, zepkokios priežasties kvietė Moc įrankių, taipgi apie didumą skas F. Bražinskas. A. Maine- ELGETA STEIGS BANKĄ, pelinas sprogo ir nunešė darMisijos prasidėjo nedėlios va jo gerai.
kare 7 d. lapkričio ir tęsės iki
Webb City, Mo. — S. KI žinės stogą.
Pono A. Pociaus, Beethove- kų. ar kad katalikus išjuoktų; kanuolių ir jų apdrutinimo vie niškis, Z. Delionis, A. Žitkus,
Vienas kareivis
yCotton, aklas^ elgeta, sutiko
14 d.
Pirmus tris vakarus tė no muzikos konservatorijos ve tai jis pradėjo gintis, kad jis tas. Taipgi kalbėjo, kaip mū S. Pickonis, K. Ma
•■ ' buvo užmuštas ir 8 sužeisti.
vas marijonas su savo gražiais dėjo, paskaita apie muzikų ir nekvietęs, o tik laišką para sų mylimi broliai žuvo, sugrį S. Stankaitė^ A. S:
’> i; dideli. giliuki.
.Jam
pranešta,
. *■
.
.
.
pamokslais prirengė žmones dainas buvo indonn ir supran šęs, nes nekurie parapijonai ždami atgalios į Kauną, kada V. Valaitis, .J. Vai
•‘kad jo brolis miręs ir jam už NELEIDŽIA GARLAIVIŲ Į
meldę. Argi čia ne melas, jau vokiečiai buvo paėmę Kau Kanoveskis, P. Širi
prie geresnio atlikimo šv. išpa tama.
rašęs $650.000.
Brolis turėjo
ŠVEDIJĄ.
‘
žinties. Seredos vakare pra
_____ f.’armas
Arkansas va!
Mišrus choras iš sykio buvo pats rengė ir kitus prikalbinė no miestų, o mūši] broliai ga- kiškis, .J. Linkevičius, M. Ven- dideles
Christiama.
NorvvegianMergina,
...........................
r.!s t i joj.
sidėjo klausymas šipažinties. Į peržemai paėmęs, bet paskui jo, kad padėtų, o prispirtas v ę paliepimą, grvžo atgalios skaitė. Paulina
\merican
linijos garlaiviai
l'švyt vokiečius, puolėsi labai Misiuniutė, .J. Bernotas.
dvasiškų pagelbų pribuvo šie pasitaisė ir puikiai sudainavo. prie sienos ginasi.
Dabar neregįs eis ant ope- negali (langiau plaukinėti Į
Taigi dar sykį sakau, pra ! smarkiai, manydami durtuvais Karoliše, O. Vilimavitienė
kunigai: B. Žindžius iš Eliza- Už šokius pirmą dovanų lai
• racijos. Gal pasiseks jam ati- Švediją.
Tas yra dėl to, kad
beth, N. .L, N. Petkus išBrook- mėjo p-lė O. Jasinskaitė, antrą šalinkime iš savo tarpo neti i išbadysią vokiečius, bet ant Arnauskas, U. Abri
■ taisyti akis.
Jei pasiseks, tai šved’ja negarantavo, jog iš
; nelaimės nuo vokiečių kulka- A. Vaisekatiskas. .J.
kusius gaivalus.
klyn’o, N. Y. A. Kodis iš Bro- — p-lė Barcaičiutė.
’ po atgavimo regėjimo steigs Amerikos gabenamieji daiktai
.J. I
oklyn’o, N. Y.. A. Milukas ir
Karpato žentas Isva'džių žuvo visi, negrvžo nei R. Petrauskas.
Žmonių buvo daug.
To
nebus vežami i Vokietiją.
: vienas. O tie pulkai buvę vien K. Kemiunas, I). Pei
kun. Dr. Makauskas, svečias kie koncertai yra pageidauja
'tik iš vienų lietuvių. Tai taip j Kulionis. .L B. -J. Br
iš Lietuvos, J. Ambotas iš mi.
N0RW00D, MASS.
O šioje apylinkėje tokie
i didį Įspūdį padarė kalbėtojas, IK. Nausėda, A. (’iurl
Hartford, Conn. V. Karkaus- gražūs koncertai yra retenybė.
Socialistų prakalbos.
kas iš New Haven, Conn. - V.;
Lapkričio 14 d. mūsų cicili- i kad net žmonės, pradėjo verk ; Sliaučiunas. S. Kreu<"
Būt gerai, kad ateityje jų
įjezda. A. Valinėms,
Bukaveckas iš Ansonia, Conn., I būtų dažniau.
kėliai surengė prakalbas, pa ti, lygiai vyrai ir moterys.
Toliaus kalbėtojas aiškino čianas. S. Cibas, S. ;
.L Dobužinskas iš Nevark, N.
Lietuvos Rožyte. minėjimui lOties metų savo Są
gerumų laikraščio “Vilties” .1. Bendzelis, .1. Marei
J. , J. Valaritiėjuš iŠ Vvaterbujungos įkūrimo.
rv, Conn >r daugiau, bet ki
Kalbėtojas buvo iš So. Bos kiek gero padarė “Viltis” ant Langvinas, P. .lanka
HARTFORD, CONN.
tų neteko sužinoti. Žmonių
ton'o keleivininkas Michelso- Uetuviškos dirvos, kaip buvo Bernočiutė, .L Glob:s Z. VaiKooperacijos vakaras.
visus vakarus buvo pilna ba
Lapkričio 14 d. buvo pr:afljnas; kuris kėlė socialistus Į didelis žiaurumas mūsų neno tekaitė. A. Stankiein .1. Zit-i
žnyčia, nors bažnyčia yra ga kalbos su krutančiais paveikss-|padanges
ir skelbė apie busi rės persekiotojų lenkų, su pa kus, V. Morkunaite, P. K u- I

na ruiminga, bet daugeliui lais ir kitokiais pamarginimais. mąjį rojų; šmeižė žymes degėliais lietuviais Vilniuje, i belčiutė. M. Valačiuniutė A
žmonių netekdavo sėdynių. I
Žmonių gana daug prisi- nius katalikų veikėjus, apskri Taipgi nurodė, kaip vien laik- j Klišaitė, T. Stankun enė, A. i
rastis “Viltis” išrodinėdama Rimkunaitė, M. Skarkodiene,
Prie Šv. išpažinties žmonių pri- i_____
rinko. U
Kooperacijos pirm. T. tai katalikus kunigus.
ėjo 1000 su viršum.
Gerą lapelius atidarė• vakarėlį paaiRagino katalikus rašyties visus biaurumus lenkų prieš i J. Bekeris, O. Linkevičienė,
progą žmonės turėjo per šias Iškydamas
“tikslų ir pranešė, prie jų Sąjungos, nes, sako, gerb. kini, kanauninkų ()lšau-!O. Brušienė, .J. Rutkauskas,
misijas, nes draug atsibuvo ir kad kalbėtojas, kuris buvo mes cicilikai einame Kristaus skų, ir kaip tik per laikraštį M. Zinkevičaitė, T. Kavai iaus40 vai. atlaidai. Prasidėjo kviestas nepribuvo, dėl ko pėdornise ir skelbiame Jo mok “Vilti ’’ kun. kanauninkas Ol kiutė, H. Maseliutė, A. Bašiupėtnpčios rytų ir užsibaigė sy kių ten priežasčių.
slų.
Na, ar-gi čia ne veid šauskas atgavo teisę šv. mišias lienė, M. Kudirkiutė, V. Laukiu su Šv. misijoms nedėlios
Pirmiausi gabi artistė įr mainystė, pirmiaus viską 1S- laikyt ir kitokias . priedermes geliutė, ri. Tartolienė, P. Stumbrienė, P. Rutkauskienė, S.
vakare.
veikėja tarpe Hartford’o lietu- juoke, o apsigrįžęs vėl sako atlikinėti.
Andrijauskas, A. Balskis, K.
Prakalbos.
Žmonių
buvo
daug.
esąs
pasekėjas
Kristaus
ir
be
va’čių p-lė U. Gurkliutė sakė
ATEIK PAS MANE
Paskutinę dienų t.-y. nedė eiles tam vakarui pritaikintas. katalikų jokių būdu negali ir Žmonių buvo laboi skaitlin Varanauskas, C. Linkevičienė,
kada
reikės
samdyti
automobilių ar karietas dėl pasi
lioję Tėvas marijonas iš sakyk Toliaus kalbėjo gerb. kun. J. apsieiti..
gai susirinkę taipgi gerb. kal J. Kardokas, K. Gedvilas, E.
važinėjimų, veselijų, krikštynų ir tt. KAM EITI KI
los pagarsino, kad bus prakal Ambotas, apie kooperacijų bei
Baigdamas kalbų, sako, bėtojas klausė pas susirinku Tribulskaitė, P. Saudorienė,
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
bos parapijos salėj.
,
jos naudingumą; nurodė aiš mes darbininkai nepriimkime sius žmones ar verta palaikyt J. Navedomskis, H. Mockeviju
visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.
Žmonių prisirinko pilna sve kia’, kaip ir kur pirmiausia į savo tarpų inteligentų, amat- laikraštį “Viltį”, kuris tik da čienė, P. Sinkus, J. Bekeris,
K. ŠVAGŽDYS,
tainė. Mat visi norėjo išgirs pradėjo organizuotis koopera ninkų ir nesiduokime jiems bartiniam laike yra parama V. Karinauskas, A. Rąžulis,
242j W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
ti, kaip pamokslų taip ir pra cijos ir ką jos veikė, taipgi vadovauti, nes mus visus pra- Lietuvos. Tai buvo vienbal- J. Baliukevičia, J. Astikas, K.
(Virs
“
Darbininko
”
spaustuvės)
kalbų.
balsiai pritarta, kad yra reika Ališauskas, A. Martijošius, M.
nurodė jųjų žlugimo priežastis. puldys.
Telephone
So.
Boston
620.
Prakalba buvo apie reika
Toliau Toluba, V. Sabai’auskas, D.
Toliaus sako, mes socialis lingas užlaikymas.
Klebonas sakė, kad žlugo
lingumų Spaudos Draugijos ir dėl nemokėjimo vesti.
tai skelbiame, kad ateina so buvo aiškyta kaslink dabarti Baubia’tė, P. Daminaičiutė,
nurodinėjo jos gerumų. Kvie
Ragino visus lietuvius spie cializmo laikai ir tada bus vi nės žemės mūsų Tėvynės M. Baublaitė, E. Valantiniutė,
tė rašyties į jų. Prisirašė 22 stis į tokias naudingas koope siems čia rojus; nors mes ir Lietuvos, kad žmonės Ameri S. Barnauskas, J. Gedris, P.
nariai sutverdami naujų kuo racijas ir dirbti vienybėje ir nežinome kada, bet pranešame, kos pasirūpintų išpirkti, kad Valčiukis, V. Š’aulėne, Z. Kipų. Pirm. J. Gerulaitis, rašt. sutikime. Baigdamas patarė taip, kaip ant stoties prižiū netektų mūsų neprieteliams po mušiutė, E. Išinskiutė, E. P.
K. Daugella, ižd. E. Baltušy jaunimui lankyti vakarines rėtojai pasako, kada trūkis a- šios, baisios , karės, ale kad Malančiutė, O. Guokiutė, J.
tė.
Garbė gerb. Tėvui mari mokyklas, kuriose galima iš teina.
Lietuvos žemė^ir vėl tektų lie Zaleckiutė, A. Pranskunienė,
jonui, kuris pal’ko mūsų mies mokti kokio nors amato.
Kad tik, neatsitiktų, taip tuviams. Po to buvo rinkimas A. Cižausk’enė, J. Barauskas.
J kurią visi privalo atsilankyti,
te taip gražių atmintį iš dva
Su smulkiomis aukomis įp
Kalbėjo labai aiškiai ir su su socializmu, kaip kartais su aukų dėl palaikymo laikraščio
RENGIAMA
siškos pusės ir iš pusės tautiš prantamai kiekvienam.
Sumetė žmonės laukė $ 525.00.
trukiu: nubėga nuo relių ir “Vilties.”
kos, in kūręs taip mums reika Hartfordięčiai visi džiaugia sutrūksta-susidaužo, o šiandie $525.00.
Varpelis.
LIETUVOS DUKTERŲ DR-GIJOS
lingą kuopų. Lai jam Die si turėdami savo tarpe nenu ninis skelbiamasis socializmas,
Publika labai ramiai užsilai
Atsibus
vas suteikia savo molanių dar ilstantį darbininkų gerb. kun. senai iškrypo iš vėžių.
BRIDGEPORT, CONN.
kė. Matyt, kad kožnas malo
buotis ir ant toliaus.
Negyvas žmogus.
Aš patarčiau Michelsonui ir nėjo išgirst šį bei tų iš savo
J. Ambotų kurs visados pri

šlamštų platintojų kliubuose ir
kitose tam panašiose vietose.
Taigi dabar tuomi pasirūpino
užsiimti L. K. Sp. Draugija.
Ir tam išrinko agentų, M. Vaikšnorų, kuris apsiėmė patar
nauti visuomenei. Taigi dabar
visiems mylintiems pasiskai
tyti gorų >r naudingų laikraš
čių ir knygų galės gauti pas
minėtąjį agentą prie lietuviš
kos bažnyčios, ant Anne st. ir
kampas Elm Wav. visada gau
site visų katalikiškųjų laikraš
čių savaitinių ir dienraščių.

• v

•v

PRAMOGA,

Klebonui M. A. Pankauskui,
kuris daug pasidarbuoja dėl
tautystės ir katalikų tikėjimo
labo,
priguli padėka.
Gal
skaitytojai manys, kad tai yra tik pagyrimas! Štai laike
4 metų kiek jis pasidarbavo.
Pirmiausiai sutvėrė 9-tų kuopų
S. L. R. K. A., Šv. Kazimiero
dr-jų, Merginų dr-jų po glo
ba Panelės Šv., Kūdikėlio Jė
zaus dr-jėlę dėl vaikų.
Pas
tatydino skiepų dėl naujos ba
žnyčios, kuriame dabar pamal
dos laikomos.
Nup’rko kle
bonija ra labai gražum ir dide
liu žemės plotu, kur bus ga
lima ateityje pastatyti ir pese >
rims namus ir gražia mokyk
lų
Sutvėrė A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos kuopa, kuri
kaip girdėjau gana gražiai gp▼uoja.
Jo rūpesniu susitvė-

_
—
._ *
rtjpvyji, kuopa,

tarė ir prigelbėjo geram ir nau
dingam veikimui.
Buvo pasikalbėjimas .“Ir
tėvai be to gyveno” iš laik
raščio “Šaltinis,” atliko A.
Pateckis ir S. Kneižis.
Po
tuom kooperacijos pirm, paai
škino sąlygas prigulėjimo prie
tos draugijos ir kvietė ateiti
prisirašyti.
Ant užbaigos buvo krutanti
paveikslai.
Pris’rašė keli nauji nariai,
kiti prižadėjo ateiti ant sekan
čio susirinkimo.

Kooper. Korespondentas.

BROOKLYN, N. Y.
Geros vestuvės.

Lapkričio 14 d. buvo ves
tuvės p. J. A. Abraatnavičiaus
su p-le J. Skadžiute.
Jauni
gražiai Fnksminosi
nevar._ • , ■ mas Krantu
i
ue*
kun kaip todami 9Tagiaam,
i o

Gegužiui įvseti socializmų sa
vo spaustuvėje, tada būtų
daug lengviaus skelbti.
Paskui meldė žmonių aukų
padengimui lėšų ir už prakal
bų penkinę; tai, tau ir dar
bininkų užtarėjai, jau pradės
statyti mūrus už kelias dešim
tis tūkstančių dol. vertės, ir
dar vis nepasisotina, renka nuo
žmonių paskutinius centus.
Nors prisižadėjo pasakyti, kiek
surinks, bet nebuvo girdėt,
nei žodžio, turbūt neskaitę su
sipylė į kišenę.
Buvo duota klausimai: Ar.
ištikro socialistai negriauna
tikėjimo: išsykio gynėsi, bet
nrisp’rtas prie sienos prisipa
žino; kad griauna.
Antras klausimas buvo pa
duotas: ar socialistai pripažysta Kristų, kad jis buvo
ant žemės, ar ne: čia kalbė-

gimtinės.
y »
Užsitarnavo mūsiškiai gra
žaus pagyrimo už skaitlingų
atsilankymų ir už gausias au
kas.
Šios ypatos aukavo “Vil
čiai.”
Kun. J. J. Kaulakis, $ 220.00
kun. J. Z’mblis, $ 25.00.
Po $10 V. Stankaitė, M.
Mockevičienė.
Po $5. O. Svazaitė J. Povilaitė, O. Palionienė. Po $3. L.
Andriejulis P. Pikunaitė,
Mačiūnas. Po $2. J. Pel<
M. Sefeltafcė, K. Babtai
A.
Navickas,
0. Jasųlail
V.
Zarkauskas, J. Brušių
B.
Randakevičius, S. St izdauskiutė, A. B:rgeliutė, J Oižius,
B. Beliušienė. Po $1 A J. Drabontas.
Po $1. M. Zemaitis.
A Kisielius, P. Viteknas. J.
šarkų, P. Gruzdį
1’^ M. Cižau-

Lapkr. 14 d. rastas žmogus
įmestas į vandenį mar ų įtako
je.
Surištos rankos ir kojosįmestas į vandenį apie kokių 1
vai. naktį.
Pirmiausiai patėmijo žmonės važiuodami su
luoteliu. Ištrauktas iš vanden;o negyvėlis pasirodė, kad yra lenkas, pirmiaus buvęs pri
muštas o paskiaus į vandenį į-*
mestas. Mat vakarykščiai b ’vo vestuvės vieno lenko. Ma
tytis, kad susipyko už smalos
kaušų.
Tai yra pamokinim-'-'
ir dėl Fetuvių.

J. J. t
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kamp. E ir Silver gat

So Boston, Mass.

Prasidės 7:30 valandą vakare.

pramogas,
mylintieji gražias
_
nor intieji smagaus pasilinksmini
im, i veikite musų pramogom
La ožiai pasilinksminsite.

Visi,

Muzika p. 3ragašiaua

Vn.LA PRALATMVO MŪ*
n —«
Donglas Affr
’:v«s ties
' rr. ▼”ūši9
nei
' 'Yri karofc v’ £

Lapkričio-Nov. 24,1915
LIETUVIŲ SALĖJ,

’

ų užkandžių, skanių gė
jų. Tik ateikite.
« nukentėjusiai Lietuvai!

KOMITETAS.
t JI.

kuriems per kelis mėnesius vis
pražūdavo pinigai iš kišenių
bažnyčioje.
Tegu priduoda
DIDŽIOS PRAKALBOS.
p. L. Švagždžiui, Šv. Petro
Vakar Šv. Petro salėje atsi bažnyčios zakristijonui
buvo nepaprasta pramoga su
apsčiu programų.
Buvo pra PER 12 METŲ LAIKĖ UŽ
kalbos, dainos, deklemacijos,
DARYTĄ.
griežė benas.
Visais atžvil
Easton, Md. — Frank Margiais pramoga nusisekė kopui- shall tėvai per 12 metų laikė '
kiausia.
Programo atliktojai savo dukterį Glace uždarytą
puikiai išpildė savo dalykus, kambaryje.
Kuomet jų dukžmonių buvo prigrūsta salė, terėi sukakę buvo 16 metų, tai
tvarka, užsilaikymas buvo la ji ėmė. vaikščioti su vienu vai
bai geras.
kinu.
Tėvams vaikinas neti
Ta gera, puiki pramoga ko.
Kad atpratyti dukterį
buvo surengta didžios, veik nuo vaikino, tėvai laikė užda
lios Šv. Jono E. Blaivininkų rę dukterį per 12 metų. Gal
pašelpinės dr-jos.
būtų ir ilgiau ją laikę, jei ne
Vakaro vedėju buvo p. M. būtų pašaliniai išgelbėję. Vie
Žioba dr-jos pirmininkas ir ną kartą ji šoko per langą nuo
taip-gi L. D. S. Centro pirm. antro augšto.
Išsisuko koją.
Pirmiausia griežė Vytauto Buvo atgal užvesta ir kuomet!
benas. Gražiai padainavo mer pagijo, tai vlsvien neleido
gytės Suzanutė Stankevičiūtė lauk.
ir Br. Valentukė.
Dainavo
Pittsburgh, — Pensylvani-_
Onutė Višniauskiutė ir Kaziu Įjos geležinkelių kompanija užkas Višniauskutis. Gerai pia I sakė 63 lokimoty vus.
Jie
nu paskanmbino P. Liutkevi- turi būti gatavi pradžioj atei
čiukas. Deklemavo Onutė Vis- j
nančių metų. Atsieis pusan
niauskiutė. Ponui M. Karbaus tro milijono.
kui akompaniuojant p. St.
Geležinkelių kompanijų biz
Mockus solo padainavo. Dai nis kyla.
navo p. Jokūbas Veraitis, p
Karbauskui pianu akompaakompa
niuojant
Dainavo Suzanutė! į- ■
Stankevičiūtė. Sekė beno groj imas.
Tarp kalbėtojų buvo p. P. |
MUZIKALIŠKA MOKYKLA.
Gudas ir p. Tarnas Migauskas!
Mokinama ant smuiko Piccolo
iš Worcester’io, Mass.

Vietines žinios.

į

Į Klarneto
Žmonių buvo apie 700. Nau-'
Piano
jų narių dr-ja laimėjo 53. Lig-!
' Korneto
šiol ši dr-ja narių turėjo 341.
Trombono
Ši. drja susitvėrė biskį dau
Būgnelio.
giau, kaip keturi metai atgal.
A. M. GRUBIS,
Dabar narių turi arti 400. Tur- j
(Mokytojas)
to apie $1.500. Į dr-ją prigu-.
339
W.
Broadway,
Ii vyrai, moters ir merginos. I
So. Boston, Mass
Sus: rinkinius laiko kas trečias i
nedėldienis mėnesio Šv. Petro
Pajieškau savo draugų Jono
pobažnytinėj salėj. Norintieji
į
Daunio ir Juozo Balčiūno abu iš
prisirašyti, tą gali padaryti su-j
j Kauno rėdybos, pirmiau gyveno
sirinkimuose. Pašelpos ligoje i
Lisbon Falls, }fe. Jie patys ar
moka vyrams $7.00, moterims I
kas kitas teiksitės man pranešti
i apie juos po sekančiu adresu:
$3.50. Mėnesinės vyrai moka
Vienas
reiKajingiausių
ka

Jos. A. Šūkis,
50c., moters 25c. Pomirtinė
11
Alpine
St., Worcester, Mass.
rės
lauke
dalykų
yra
tai
van

visiems lygi — $150.00. Yra
duo.
č
’
a
matome
francuzų
tai vienatinė čia dr-ja, kuri
kareivius kasant šulini.
vyrams moka ligoje $7.00.
Ši dr-ja yra viena veikliauDAUG SUŽEIDĖ.
•fcyjp nrteknnngiaTisių So. "Bos
Westfield.
— Susikūlė du
tone dr-jų.
elektrikin'U karu? Toj nelai
mėj penki buvo sunkiai sužeisiKiftožt.

GABIJOS

SO. BOSTONIEČIAMS

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Te! 502 S. B,

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 specijališkomis kainomis, kad tuomi juos užganėdinti. Todėl ateikite visi ir duokite man
progą parodyti jums puikiausius H A R K O SIUTUS ir
OVERKOTUS — ištikrųjų geriausius gatavo darbo drabu
žius visam Bostone, už sekančias kainas:
NUO $12.50 iki $25.00.

JUOZAS ZUPKAUSKAS

Įsidėkite gerai adresą:

1S0N COMPANY
662-672 Washington St., Boston, Mass

PIRK
k Ant LENGVŲ ISMOKESCIŲ J
Nemokėk randos, buk savininkas.
Pas mane gali pirkti lotus ir stabas geriausiose
vietose už prieinamas kainas.

Gerų Ūkių Pigiai.

Po lošimo buvo šokiai ir jau
nuomenė lig išvakarių sukos,
trypė ir dilino grindis salės —
ir linksminos kiek galėdami.
Abelnai sakant vakaras pavy
ko gerai
tiktai publikos bu
vo neperdaugi ausiai nors į
žanga ir nebrangi—tik 35 cen
tai.

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

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo 1.00
Gyduolės1 nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.

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

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass
C. & P. Phone St. Paul 5947

VAKARAS.

20 lapkričio lietuvių svetai-'
nėję So. Bostone sulošta vien- j
ve’ksmė operetė “Malūninkasl
ir Kaminakrėtis.” Vadovavo!
ir ant piano skambino patsai
gerbiamos kompozitorius p. M.
Petrauskas. Pikliaus rolę lo
šė p. Mėšlis atbko gerai tiktai
keliose vietose biskelį šlubavo.
Teklytės rolę atliko p-lė M.
Kalinauskiutė taip-gi atliko
gerai ypač publikai pat'ko dainuodamo duetas su p. Jurgeliūnu, kursai turėjo rolę Pra
no. Petronės rolę lošė p-lė O.
Plevokiutė, ruošės gerai tik
matyt dar nelabai pripratus
prie scenos,—dar drąsos trūk
sta. Sabuko rolę lošė p. Vytaitis; sulošė tinkamai. Gra
fo rolę lošė p. A. Čebatorius ir
atlošė, kaip pirmos klesos ko
mikas lošėjas. Barboros rolę
lošė p-lė O. Liutkevičiutė. Ir
savo rolę atliko kopuikiausiai.

Siūdinkite dra]
pas mus.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Grabininkas ir Balzamuotoj as

Newark NJ

GERA PROGA!
Gramatika angliškos

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu sarpas, 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 MELROSE ST., ::

:: MONTELLO, MASS.

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ........... 35c.

Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir į kitus
' Telephone So. Boston 605.
miestus ir pargabenu iš kitų
ANTANAS ŠAPALIS
miestų.
meistras
indeda telephonus, dengia sto • Tai-gi, vientaučiai, laido
gus, ir atlieka visus staliorys- jimo reikale visuomet kreipki
tės darbus prideramai.
tės pas mane.
Ofisas
KAINOS NEBRANGIOS.
JONAS GREBLIAUSKAS
Ofisas
Gyvenimas
500 SO. PACA ST.,
315 W. Broadwav, 133 Bowen St.
BALTIMORE, M. D.
SO. BOSTON, MASS.
Užlaikom didžiausia krautuvę
*t* Vienatinė Lietuviška *♦* , deimantų, laikrodžių ir visokių
j žiedų, siutus ir overkotus, duo, dam ant bargo ir ant išmokesčių,
ant lengvų išlygų.
Reikalaujai
me
agentų
kiekvienam
mieste SuKuri užlaiko visokio ta■ vienytų Valstijų ir Kanadoj, divoro, reikalingo maine■ delį nuošimtį duodam perkupnieriams.
I čiams, didelį, naują katalogą
Į siunčiame ant pareikalavimo už
£ V. LUKOŠEVIČIA,
f 25 centus štampų.

t Krautuvė t

Niekad aklas neverktų,
kelią matytų.

Minersville,

- - Pa. £

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

Neskaityk čionai,
JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ

REKORDŲ.

SUĖMĖ VAGIS BAŽNYČIOJ.
Lietuvių Šv. Petro bažny
čioje jau nuo seniau buvo kaikuriems lietuviams apkraustytos kišenės.
Apie tai buvo
pranešta klebonui ir klebonas
kun. T. Žil nskas per pamokslą
perspėjo apie atsitinkamus apv ogimus.
Vakar trys vagiliai ir pak
liuvo į kilpas.
Ponas L. Švagždi* ir J. Šo
ka nuž ūrėjo vagilius ir nuro
dė policijai.
Buvo suareštuo
ti. Besą vienas airis ir du ita
Teismas atsibuvo ant rylai
tojaus, t-y. 1lapkričio 22 d.
v<iliai. Po $2.Besą jau seni vi
000 kauciją kiekvienas parūpi
no ir buvo paleisti.
Aire bu
to areštuotas 1912 m. ir ištrū
kęs buvo pabėgęs Kanadon.
Dabar reikalingi /ie žmonės,

$500,00

Nebuvęs pasiūlymas

$J

$500.00 duosim dovanų kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti,
21 akmenio 14K Gold Filled ant 20 metų Garantuotą Laikrodėlį pigiau
Dykai, tai tam duosim $500.00 grynais pinigais už tai.
O idant mū
Garantuotus ant 20 metų kuolabiausiai praplatinti, darome dar nebūvi
rodėlius tik už $6.75 ir prie kiekvieno laikrodėlio 31 augščiau patalpii
prisius Bavo tikrą adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir 25 centta pradot
tuojau*, ant 21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlį, Garantuouųant 2f
saulyj. ir prie kiekvieno laikrodėlio duosim augščiau parodytąjį pre
ku, Žiedą, Pypkę, Branzalietą,-(miniature) Branralietą su laikn>dėlii
vą, Armoniką^ Kryžiuką, Veidrodėlį su 3 prietaisais, Peiluką, IJirž:
Skūrinį tabakui krepšelį. Nikelinę dėžutę dėl degtukų, (miniatunD
niature)
Žiūroną.
Kada atneš tau į namus Laikrodėlį ir Pi
likusius $6.50, taip-gi 36 centų už prezentų persiuntimo išlaĄ’
imk, o mes sugražinsim tau 25 centus pradotko.
Apart to(
akmenio 14K Gold Filled, Garantuoti ant 20 metų, ir mes laike

Mes patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti
gražų, naujos mados gramofoną ir linksmintis.
_
Naujausi lietuviški rekordai, indainuoti M. Petrausko
ir kitų garsių dainininkų. Be
dainų yra visokių marių, val-

sų, polkų ir daug kitokių
melodijų.
Reikalauk gramofonų ir
rekordų katalogo. Visiems
siunčiame dykai.

Tik reikia

prisiųsti keturių centų stampę parsiuntimui.
gramofonų turime drair čeverykų didžiausią
pasirinkimą. Tavoras geras.
Kainos mažesnė* kaip kitur.
GRAMOFONŲ KAINOS NUO $10 IR AŪGSČIAŪ.
Be gramofonų tarime drapanų ir eeverykų didžiausią pa
sirinkimą. Tavoras geras. Kainos mažesnės kaip kitur.

Chas. Urbon ir A. Pilvinis,
233 Broadway.

-

So. Boston Mass.

