Veltui jūs statysite bažnyčias,
veltui remsite misijas, veltui stei
gsite mokyklas — visi tie jūsų
darbai, visos tos jūsų pastangos
nueis niekais jei jūs nesugebėsite
vartoti apsigynimui ir užpuoli
mui to tinkamo ginklo, kokiuo
yra grynoji ir tikroji katalikiš
koji spauda.
Popiežius Pins Dešimtasis.
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SUTAISĖ PANAMOS
turto. Būtų labai gerai, kad mai ir ar verta rengti toliaus; tinėn 24 didžiausias armotas. terius.
Panašiai, kaip Fran- LONDONAS. — Lordas KitKANALĄ.
būsiančios panaudotos cija, kad davė prieglaudų bel chener užginčijo paskalų apie
kuopos sukrustų tų žinių mums visi vienbalsiai pripažino rei Jos
Panama.
— Tuoj po Naujų
jo susižiedavimų su grafiene
daužymui ir griovimui drut- gų valdžiai.
Dalinamės su “Darbininko” atsiųsti kuogreičiaus'ai, kad kalingu.
I
Metų būsią galima vartoti PaMinto.
Žmonių buvo nemažas bū jviečių apie Salonikus.
ias dar galėtume indėti į Nauprieteliais linksma žinia, kad
1
naino kanalų, kurs buvo valo
ITALIJA NE JUOKAIS
Lietuvių Darbininkų Sąjungos’^ Metų numerį. Jei kur-os relis, bet vis-gi galėjo būti kur
Buvo
VERŽIASI PER DAUGUVĄ.
KARIAUJA.
Fondas
Prie
I
WASHINGTON,
WAbxllMGlUJN, — rrez. mas nuo rugsėjo 18 d.
Fondas jau
jau pilnas.
pilnas.
Prie anų
anų ku0P0S nesuspės tų žinių at- kas daug'aus.
nuslinkę
kanalan
daug
žemių
Neoficialių žinių gauta, kad
Nors Boston’o kolonija ga
Rymas. — Dabar Italija jau W ii šono ir p. Galt šliubas atsi
seniau paskelbtųjų dar atėjo
Buvo spė
vokiečiai
atnaujino
veikimus
lai
prisiunčia
vėliau.
Indėsina
didelė,
bet
ligšiol
visas
turi
sumobilizavus 2.000-.000 buvo subatoj ir jaunavedžiu ir reikėjo valyt'.
pasižadėjimų iš Athol’io kuo-1
jama,
jog
be
pavasario
nebus
Kurše.
Vėl
pradėję
veikti,
ine
į
tolimesnius
“
Darbininko
’
įveikimas
buvo
silpnas,
ypač
kareivių. Mobilizuoja dar vie- apieide sostinę, prabuvo Į Ilot
pos $40.00. (Iš ten jau trečiu į
galima
jo
vartoti.
Bet
pasi
kad
paėmus
Rygą
ir
Dvinską.
numerius.
katalikų
tarpe,
bet
dabar
atsi

nų milijonų,
Vienas milijo- Springs, Va.
atveju, valio, atholiečiai’). Gi l
taikė
gražus
oras
ir
darbas
ga
radus veikėjų, susilaukę savo Vokiečiai, anot privatinių pra nas yra karės lauke ir vienas
triikstančius
ap;e
apsiėmėj
PRANEŠKITE TUOJ.
tarpe laikraščio “Darb'ninko,’ nešimų, pradėję veržtis per laikomas
rezerve
užkimšti
PARYŽIUS. — Italija Al lėjo eiti sparčiai.
tūkstančio dolerių
Dauguvą
tarp
Rygos
ir
Dvinį
r
atsirado
visokių
idėjinių
kito

’
spragas.
banijoj, mieste Avlonoj, išso“Darbininko” agentai
sudėti Bostoniečiai, L’aip kad1
BERLINAS. — Francijoj
sko.
Nei
Berline,
nei
Pet

je
pų
ir
draugijų,
pradėjo
darbą
Veik
visos
jėgos
išstatytos
•jį
no
"30.000
kareivių.
dabar jau bus visi $4000.00. prieteliai, tuoj praneškite
ties Armentieres anglai darė
Italija yra
Pradžioje ateinančių metų L.1 kiek norite kalėdinių numerių kur kas smarkiau varyti pir- rograde nieko oficialiai apie : prieš Austriją.
netikėtą ataką, bet vokiečių
užsisipyrus užkariauti italų apJ). S. nebeturės ane> vieno cen Bus nepaprastai puošnus, gi įmyn ir dabar letuviai katali tai nepranešama.
LONDONAS. — Garlaivis buvo atmušti.
Rusai užkaukazyje varosi gyventas provincijas su miesto skolos, išskyrus tik saviems ižus, dailus pasiž-ūrėti ir sma kai kur kas smarkiau veikia
Leuenpool su daiktais nuken*
Tikisi galų gale su-į tu Trieste.
tautiškuose reikaluose, rengia ' pirmjm.
nariams, kuriems išpalengvo, gus pasiskaityti.
LIGOS SKERDŽIA MEKSItokius pasikalbėjimus, kad iš- sijungti su angląis, veikiauAnot italų apskaitliavimo tėjusiems belgams, plaukęs iš
bizniui beaugant, skolos bus
K0NUS.
Dabar karėj italai neteko 45.000 ka New Yorko, užėjo ant minos ir
grąžinamos.
Jei dar šiomis Į NEPAPRASTOS DISKUSI siaišk'nus vieni kitiems visus čias Mesopotamijoj.
Mexico
City. — Baisios linesusipratimus ir kad suėjus į zusai dar 200 mylių nuo Bag-; reivių, austrai 90.000.
Ita- buvo pažeistas.
JOS.
dienom s ateitų iš kur pasiža- I
^os ėmė sklisti Meksikos sosti
lai paėmė nelaisvėn 28.000 aus
Gruodžio 19 d. vakare ba vieną krūvą veikti išvien to dado.
dėjimų, ar gatavų pinigų, jie ■
BERLINAS. — Cernogori- nėj. Šiltinės skerdžia žmones,
kiuose
,-varliiuose
tautos
reika

trų.
Italu Austrijos nelaisvėbus sunaudoti įsteigimui prie žnytinėje svetainėje lni vo pa
.Jau nėra nei
joj teutonai užėmė Biepolje ir kaip meitėlius.
IEŠKO PASKOLOS ŠVEICA- je esą 1 200
“Darbininko” redakcijos kny rengtos L. 1). S. 1 kp. pasikal luose.
vienos
šeimynos,
kur šiltinė?
paėmė nelaisvėn 700 černogoRIJOJ.
Ten Buvęs
gyno (knygų krautuvės), kas bėjimai arba diskusijos tikslu,
nebūtų
išnešę
savo
aukos.
rų.
Geneva.
—
Vokiečių
valdžia
SODININKO
LOBIS.
kad
išgvildenus
a
škiai
Tautos
yra būtina' reikalinga ir idėjos
Ofisuose uždrausta sveikin
GRUMSIS ANT GRAIKŲ
nori užtraukti paskolų Šveica- ■
Hood River, Ore. — Sodižvilgsniu, ir taip-pat dėl biz bendrus reikalus ir išrodyt!
tis
paduodant rankų, kad tuoPARYŽIUS. — Prancūzų
ŽEMĖS.
v okiečių pinigai labai 1 įlinkas N. Bone priskynė ši rurijojnio. Be to jau numanome, kad kodėl taip išsiskirstė Į parti
mi
neužkrėstų vieni antrų.
Londonas.
šiuo kartu nupuolė.
Taip žemai stovi, I deni savo sodne nuo -400 obelų aeroplanai numetė 20 bombų
gal netrukus reikės pirkties jas mūsų lietuviai amerikie
Gen.
Gonzales paskyrė 500
ant Metz, Sabiens stoties.
uit
visą
frontų
karėlaukuose
kaip
niekuomet
nestovėjo
nuo
;
5.000
skrynių
obuolių.
.Jo
soantrą intertypų (raidžių lieja čiai.
kareivių dizinfektavimui La
bau.- ne karės pradžios.
dnas yra 12 metų senumo.
mąją maš nų). Ant to vieno in- Pirmiausiai p;nn. p. Vaisiau- ’iit'ko ypatingai svarbaus
LONDONAS. — Vokiečių zerinių ir viešųjų vietų.
Kariniai
ekspertai
ekspertai;
---------------tertypo, kurį turime, dirba skas vakaro vedėjas paaiškino įsideda.
patrulinis laivas Dunz nusken-i
AR SVEIKAS PROTU.
trimis atmainomis trys darbi tikslų ir dėl geresnio dalyko tvirtina, kad be po švenčių NUSKANDINO DU LAIVU,
do Baitikoj.
*Į Danijos pak-1
Ura! Barometras pasiekė
Berlinas. — Vokietijos val
Akron, Ohio. — Theodore
ninkai kiekvienas po 8 valan išdėstymo perstatė gerb. kun: žymių veikimų nei nebūsią.
rantės bangos išmetė to laivo augštybių.
Bet netolimoj ateityje galės džia paskelbė, jog vokiečių Bibea bažnyčioje laike kolek.Jisai išaiškino
das ir vis dar nesuspėjame at F. Kemešį.
oficierius ir jurininkus.
išsivystyti
svarbių dalykų ant skraiduolis Bremen ir vienas tos įmetė penkdolierinę.
Da
likt' visų darbų, nes jų labai visų Amerikos lietuvių judė- i
torpedinis laivas buvo sutorpė- bar vietos policija teiraujas'
daug turime.
Ačiū Dievui, jima ir kodėl lietuviai išsiskir visų frontų.
LONDONAS. — Iš Amster
Bulgarai ir teutonai Serbi duoti Baitikoj. Jurininkų di ar tas žmogus yra protiškai
“Darbininko” spaustuvė susi- stę į partijas.
damo pranešama, kad mū
parubežyje tvar- džiuma išsigertojo.
sveikas.
užuojautęs ;.ir Gerb- .kun.
Kemėšis nu. joj, Graikijos
x
šiuose
žuvo vokieių gen. Stock!___ Į1' taisosi, ’ Jie turi arti Bremen buvo pastatytas 1903
iš mūsų visuomenės: ateina rodė aiškiai visiems apie buvu- •!<OS1
hausen.
‘
.
Ta ar iii.
Buvo 340 pėdų ilgas. Ant
NUSIŽUDĖ AKLA MO
daug užsakymų darbų net iš to-1 sius Seimus ir apie dabartinį “ j^dijonų kareivių,
jo
buvo
300
jurininkų.
mija
dabar
grupuojama,
aprū

TERIS.
lietuvių judėijmų, taip-gi ir
limi] valstijų.
WEBSTER, MASS.
Eben
pinama
reikalingais
daiktais
ir
-5700
Portland,
Me. — Moteriškė
Tai-gi dabar ir paprašysime apie Tautos Tarybų,
I)avis,
55
metų
amžiaus
nusiKIEK
ŽUVO
VOKIEČIŲ
išrodo,
kad
gatavojama
už|
r>.
Connors
apjakus
25
m.
atgal
1
Užbaigus kalbų buvo pavisų tų, kurie yra pasižadėję i
šovė savo namų rūsyje,
Jani
DIDIKŲ.
_ rišti už- įpulti talkininkus ant graikų žeį nusprendė pabaigti savo var-1
į L. D. S. fondų savo paskolų įduota visiems viešai
buvo
arklys
įspyręs
ir
žu
’
zdoje
-37oo
— atsiųsti jų nebeatidėliojant. j kliudytus svarbiausius klauLsmušti juos iš SaloniRotterdam. — Gothos Al-1
■jgingo gyvenimo dienas. Apsiišsivystė
kraujo
užnuodijimas.
manache, tik kų išleistame, mataravo galvą paklodėmis,
Prieš Naujus Metus turime vi-'simus, dėl ko lietuviai išsiskir- kxb
„ai^inSj11
paklodėm's,'
padudodama
surašąs
kiek
šie-1
uostė
cbloroformų
ir pribaigė Įpuolė nusiminiman ir pasida
daug
neramumo
daro
rusų
kon

sus pinigus gauti, kad tuojau stė į partijas ir kas tamė kai
—35cc
centracija Besaribijoj ir italų met per 10 mėnesių žuvo Vo- gęstančią gyvybę, nes jau tu- rė galų.
po Naujų Metų, kaip buvo ma- tas.
—
kietijos didikų.
Būtent už
nyta, nebeturėtume nei kiek
Tuojaus socijalistų kuopos išsėdimas Albanijoj.
ZUERICH.
—
Visoje
Aus

Kiti pranešima' skelbia, kad mušta 189 vokiečių grafų, 456
-33oc
skolos.
Inarvs p. Tunaitis pradėjo aištro-Vengrijoje duona išduodaTITANTnn ^ <
baronai,
592
senovės
aristokra

bulgarai
nenorėtų
eiti
ir
grum

L. D. S. Valdyba. |kyti, kad Chicagos Seimas
;nia lik pagal t kietus.
Taip
tų ir 552 aristokratų, gavusių
tis ant graikų žemės.
PABAIGTI.
--------------------------------------------- | nebuvo šauktas viešai ir 1.1.
kaip
Vokietijoj.
3loo
Iš Sofijos ateina žinia, būk titulus šiais laikais.
New York.
\Vhite Star i
L. D. S KUOPOMS.
Antras p. Dragašius neva
kompanjia suvedė rokundus ii
..... tautininkų arba la’svamanių Bulgarios premieras pasakęs,
—3060
SPRINGFIELD, mass. —
Dar tik puse metu, kaip įsi±..
1
...
v _.A kad bulgarai ir teutonai vys DVI SOSTINĖS SUJUNGTOS
įtiko išmokėti
$664.000
n
• - r r/ e •
. '
partiios narvs pradėjo uzmetiNaujojoj Anglijoj važinėja at
steige h. I). Sąjunga, o iau ii ‘
T,' _»■ - •
TELEFONU.
kentėjusiems
Titanicu1
n
neti kun. F. Kemešiui ir rodė lauk talkininkus iš graikų že
stovai
Rusijos valdžios.
Nori
turi 27 kuopas ir 625 narų. Ži- Į
Berlinas. — Teutonai įstei <kendus. Titanic nuskend
labai neaiškią savo mintį kas mės. bet prižadės Graikijai su
įduoti užsakymus išdirbti aniilnia, kol dar viso darbo tik |
tame kaltas ir pasigyrė, kad grąžint’1 visas žemes ir Salo gė t’esioginę telefono komuni aiandžio 1.5 d. 1915 m. ir 1,5( in'ciją ir lankosi po didžiąsias
pradžia, mūsų kuopos nesus-;
Todėl Graikija kaciją tarp Berlino ir Sofijos u viršum prigėrė.
Nukent
‘dabart'nienis lietuvių fondams nikų miestų.
pėjo parodyti visų savo pajė-1
sostinės.
Vielos jusieji reikalavo atlygininn dirbtuves.
būk
nesipriešys,
kad ant jos Bulgarijos
į neaukausiąs nei vienan, bet
gų.
Tečiau ir per tų pirmą ;
žemės grumtus kariaujančios eina per Nish, Orsova, Buda \mer kos nukentėjusiems bu
siusiąs į Lietuvą.
pusmetį jau nemaža nuveikta .
peštą ir į Berlinų.
Tuo tele šmokėta pusė milijono, Angli
pusės.
Abu kalbėtoju, kaip socia
— ypač visuomeniško ir darbi- Į
fonu pirmiausia kalbėjosi Vo os nukentėjusiems $114.000.
-g23oc
ninkiško apsišvietimo srityje. listų, taip ir tautininkų nieko TAISO GELEŽINKELIUS. kietijos ir Bulgarijos‘karės mi__________
Kuopos darydavo mėnesinius svarbaus nenurodė, dėl kok'ų
Pabėgėliai iš Serbijos sako,
UŽTALŽ
ui VACIŲ.
susirinkimus, svarstydavo sa priežasčių nenorėjo važiuoti į kad teutonai skub’ai taiso Ser
UŽSIDEGĖ KANALAS.
vo reikalus, įva’ruis darbinin Chicagos Seimų ir kodėl šaukė bijoj geležinkelius. Visoje Ser
Glasgow, Škotija. — Ypatin apskrityje vieno farmerio sam
kiškus klausimus.
Daugelis Į Brooklyn’ų, N. Y. Vien tik bijoj geležinkeliai ir keliai at- gas dalykas buvo atsitikęs.
lininkai užėjo krūvų barškan
kuopų buvo surengę darbinin maišė vienų dalykų su kitu ir budavojami.
D stillery kompanijos sandėly I iųjų gyvačių.
Stojo darbai
-r/oo
kiškas prakalbas, viena kita nieko negabma buvo aiškiai
Pietinėj Serbijoj mieste Mo je ištiko gaisras. Degtinės bač r per keletą minutų užtalž
—tfOO
kuopa jau mėgino diskusijas; suprasti jųjų kalbos. Vien nastir general-gub. paskirtas kos ėmė poškėti ir deganti 150 bjaurybių.
kai-kurios kuopos steigė vaka tik tas, kad abu pripažino, jog bulgarų gen. Teodorof.
-I7oo
svaigalai ūžė netoli esantin ka-;
rus, viena-kita kuopa įsistei lietuviai amerikiečiai turėtų Į
nalan. Visas kanalas atsira-1
-IteOC
LONDONAS. — Lordas de
gė vakarinius kursus darbinin į vienybę ir veikti išvien.
PRIGLAUS PABĖGĖLIUS. do liepsnose.
la Warr mirė Messinoj nuo
Gerb. kun. F. Kemėšis ir k>—/oT00
kams, viena-kita kuopa kėlė
Tame sandėlyje buvo su ; reumatizmo ir plaučių uždegi
Graikijon prigarrnėjo daug
kooperacijos klausimus ir ta
katalikų kalbėtojai nurodė serį>ų pabėgėlių sunku juos ten krauta 12.000 bačkų degtinės.
-Noo
mo. Jis tarnavo Dardaneliuorėsi apie steigimų kooperaty aiškiai, kaip lietuviai katali- išniaityti, nes ir patiems grai

L. D. S. FONDAS JAU
PILNAS.

tt

alai

------------

as

-------------

Ir viskas sutekėjo kanalan ar se.
kai šaukdami Chicagos Seimų kams savo šalvje neužderi pa ba sudegė rūsyje.
kvietė visus be skirtumo ir kaktmai javų.
Pribuvę gaisrininkai pomCHESTER, PENN. — Susi
kaip šiandien Tautos Taryba
Tai Graikijos ir Serbijos pavo vandenį iš kanalo dugno
kūlė
du traukiniu. Penk’ už
buvo net du sykiu atsišaukus į valdžia nutarė pabėgėlius ga ir švirkštė ant liepsnojančio
mušti, 11 sužeisti. Nelaimė
zdelis, jog L. D. S. ir pirmuo visas sroves, į visas organiza benti ant salų Viduržeminėje paviršio.
ištikus dėl tirštos miglos Ma
ju savo gyvavimo pusmečiu ne cijas ir kad lietuviai socialistai jurėj. Jau 4.000 pabėgėlių at
šinistai
nematė signalų.
maža jau naudingo darbo dar ir tautininkai visai neatkreipė gabenta ant Volo salos, tiek
ATMUŠĖ 180 ATAKŲ.
atydos ir kad nekurie šmeižė pat ant Korfų, kiti bus gabe
bininkų luomui atliko.
Berlinas. — Vienam ven
WASHINGTON. — Karės
Tečiau, kad visą nuveiktą ir niekino jų.
nami ant Cyprus salos. Italija grų korpusui buvo pavesta gin
departamentas
pienuoja Ame
darbų t’nkamai apvertinus ir
Paskui išklausius visų gerb. priimsianti pabėgėlių ant sa ti Italijos parubežyje Km augpasiskatinus ateityje prie dar F. Kemėšis išnešė tokia rezo los Sicilija. Pabėgėliai dau štnrmas. Italai buvo užsispy rikos pakrantėse sudaryti di
žymesnių darbų, reikalinga tu liuciją arba sutrauką visų kal giausiai moters ir maži valkai. rę jas paimti. Vengrai pasi džiausias pasaulyje tvirtoves.
rėti pilnas žinias apie visų mū bų; būtent: “pageidaujama, Vyrai arba armijoj arba dirba darę iš sušalusių lavonų krū Dėl to busią nulietos didžiausio

-13 oo

viškos krautuvės. Taip kad
suėmus į krūvų tas žinias, ku
rios pateko visuomenei per
spaudų — susidaro abelnas vai

sų kuopų veikimą.

Dėlto ir kad visos Amerikos lietuvių drutvietes

aplink

-//OO

Salom kus. vas ir už jų pas: slėpę per 200 kalibro armotos.

prašome kuopų sekretorių, ko srovės sueitų į bendrą darbą Tos drutvietės dar nepabaig dienų laikėsi ir per tą laiką at
LONDONAS. — Graikijos
respondentų, kad aprašytų Tautos Taryboje tais pamatais, tos, nors darbas dieną ir nak mušė 180 italų atakų.
valdžia primine bulgarų ir teu
savo kuopų, taip sakant, isto kuriuos nustatė Chicagos Sei- tį eina.
•

jos pradžią, tolimesnį mas.”
Į Salonikus vis pribūna nau
augimą ir visus nuveiktus dar
Visi pritarė tam, tik vie- jos karinmenės.
bus, taip-pat dabartinį kuopos nas prieš balsavo.
Talkininkai Salonikuose ga
stovį: kiek dabar turi narių,
Pirmininkas paklausė ■ visų vo žinią, kad vokiečiai atsiga
kiek kasoje pinigą,, ar kitokio ar reikalinga tokie pasikalbėji- beno Sofijon, Bulgarijos sosz
riją:

,«l ■ ■ — IM

l

I

.1

SERBŲ KARALIUS RYMAN. tonų valdžioms, kad jos ne
, Rymas. — Pasklido gandas, paverstų graikų žemės karės
kad Italijos valdžia nuspren- lauku, t y. Graikija priešina
džius priglausti savo sostinėj si teutonų ir * bulgarų ėjimui
serbų karalių ir
minis- graikų žemėn.
vibus

f

Serbijos užkariautojas.

ŠIS-TAS IS MASKVOS GY nieko. Dabar Orio guberni yra daug mergaičių, norinčių
joje pabėgėlių bus apiė 26.000: pramokti siūti. Reikėtų ir joms
VENIMO.
Nelemtos karės aplinkybės per pačiame Orle 3355, jo apskrity padėti.
Dauguma lietuvių pabėgė
skyrė gyvąsias mūsų tautos je 2500, Br:ansko apskrityje
aeina utarnmkais, ketvergais ir pajėgas į dvi bemaž lygi dali 7,000, Jelecko—6824, Karače- tų yra iš Kauno gubernijos,
Rnbatomis.
ir padėjo tarp jų nepereinamą ivo—2100. Liveno—1581, Tru- bet yra ir iš Vilniaus ir iš Su
Leidžiamus lietuvių R. K. šv isieną.
Dabar sunku kalbėti ipčcvo—1538, Sievsko—700 ir valkų. Kaikurie traukė krū
Juozapo Darbininkų Sąjungos. apie lietuvių tautos sąmonės ; kitose vietose. Šie apskaity vomis su visu savo turtu, su
PRENUMERATA:
vienumą, kadangi viena dalis mai yra padaryti tik didumą, visa savo manta. Taip, sa
Metams_________ _____ $3.00 nežino, ką mąsto ir dirba ant nes gubernijos žemietybės val kysim, iš Kauno gub. iš Rau
Pusmečiui___________ _ $1.50 roji, gyvendama suvis kitokio- dyboje pabėgėliai yra rašom’ dondvario valščiaus iškel’avo
Trims mėnesiams.-....... ........ 75c įse gyvenimo aplinkybėse.
O tik bendrai. Netrukus apskri 130 žm. su vežimais, vaikais
Atskiras numeris 3 c.
darbo kaip vieniems taip ir tyse būsiančios įstegtos tam ti ir gyvuliais. Važiavo jie 3
Laiškus ir pinigus siųskite
antriems begalės. Ir gal-būt, kros globos ir tada imsią rašy mėnesius ir galų gale Šklovo
adresu:
i maža kalbėti apie darbo dau- ti ir tautomis. Pačiame Orio stotyje Mogilevos gub., palikę
“DARBININKAS,”
įgumą, kada tenka kartais m :este pabėgėlius rašo ir tau po vienų žmogų prie vežinų
242 W. Broadway,
: pagalvoti dėl mūsų tautos liki tomis D. K. Tatjanos Komite- ir gyvulių atiduoti juos rekviSO. BOSTON, MASS.
mo. Lietuviams, gyvenant tas. Ten galima bus sužinoti, zicijos komisijai, patys atvatarp germanų ir slavų, sunku kiek yra lietuvių, o į apskri-1 žiavo į Orią, Gubernijos Že“DARBININKAS,”
bus ir pasibaigus šiai karei, č-ius teks nuvažiuoti patiems. | mietybės pabėgėlių globėjas
(The \Vorker)
Orle yra 4 pabėgėlių prie-j sakė, kad prieš 8 ar 10 dienų
The most populas Lithuanian kuri vargu bus paskutinė. glaudos, D. K. Tatjanos Ko- Karačevan atvykę su vežinais
Lietuva visuomet bus arti sie
Newspaper
m; teto įtaisytos. Prašysime ir su visa manta 62 šeimyni
published every Tuesday, 'Thurs- nos tarp tų dviejų valstybių, kad bent vieną duotų lietu iš Kauno gubernijos. Jiems
ir pavojus mums visuomet gru- į
day, and Saturday by the
viams.
buvę siūloma darbo, bet jie jo
Į
3t. Joseph’s Lithuanian R. C. mos.
1 dėtuvių inteligentų Orle' neėmę, o nuvažiavę toliau Į
Kaip tolimo griaustinio du- i
Association of Labor
Sako, kad tai
Daugumas jau Orio pusę.
ndėjimas,
kartais įpasigirsta bus apie. 20.
SUBSCRIPT1ON KATES:
—- Mamele, motinėle! ojei ojei!
Įgavo vietą ir darbo.
Taip buvę lietuviai.
brazdyt, arba net ir uodegėlę pamušt, ir dėl
Yearly..... ........................ $3.00 i laikraščiuose iš vienos pusės, kitko Kasakaitis,
L.
Vienažinskaitė.
Taip
šaukė
išsižiojus
išėjęs augšir paleidus gerklę to persenus o elgetos tur mano nabagėlis šune6 months.......................
$1.50 vokiečiai esą sumanę koloni- tuosius mokslus, darbuojas’
Aidorių Onelė, jauniausioji vos dešimtį metų lis sopulį kęsti.
Palauk, tegul tik Dzidorius
Advertising rates on application zuoti Lietuvą ir Baltijos pa- j D. K. Tatjanos Komitete jo
turinti
mergelė.
RIEZANĖ.
Į
parvažiuos
iš
prekimiečio,
tai liepsiu pasimirI
Address all communications to jūrį. Tr todėl dabar šiuo žvil- sekretoriumi. r«.-.nvM
—
Kas
yra,
ko
šauki,
kaip
kyt
;
Pasirodė,
1
v.
tie
<.
1V
.
.
gerą
pantį,
<>
patiesime
tave ant zoslano,
igsniu mums reikia susiglausIv'ezanėje, kaip ir kiekvie-L
“DARBININKAS,”
arna
išsižiojus,
o per nuogąją t ek įkrūsime, kad tu ir savo
ti į ankštesnį būrį ir pasiruoš lietuviai senai jau besibandą Iname vidurinės Rusijos mie-,
Užklausė
niočeka
pasikeldama
nuo
ratelio,
sky
242 W. Broadvvay,
steigti
Lietuvių
Draugijos
vaikų vaikams pasakysi, jog gaspadoriaus šu
ti į kultūrinę kovą už savo iniste, pabėgėlių pilna. Pačio- ■
r
išvertusi
perbalusias,
kaip
kukulius,
akis
rių.
Noro
darbuoties
esama
va šimtą sykių vertesnis už elgetą, berną, ir
SO. BOSTON, MASS.
dividybę, už dvasios gyvybę.
je Riezanėje lig šio laiko ap- įsmeigė
j
į mergelę.
daug,
Kas
galėjo
sus
’
rašė
nauž {liemenę visus kartu į vieną krūvą sudėjus,
Pavojus štai prieš mus. Vie
įsistojo 2.500 žmonių, sodžiuo-j
—
Ana
per
kiemą
ateina
elgeta
su
lazdo

tu žinosi, kaip gaspadoriaus šunį šienavoti
nok šiandien mums ne laikas riais. ir {įrašymas jau pasiųs- se ir apskričių miestuose bus

Iš po darbininko plunksnos.
t

GEROJI TOKIA BUVO

<w>t

nusiminti, blaškyties į visas tas Uentraliniam Komitetui.
NETEISINGUMAS.
Visų-pirmiausiai reikės papuses arba, pasinėrus pesimis
!’
sirnpinti
bendrabučių, va:Tarp ydų, kurios ima įsi to neveiklume, laukti bloga.
galėti tarp Amerikos lietuvių, Dabar reikalinga mobilizuoti kams prieglaudą-mokvklą. šil
yra neteisingumas. Ta blo ateinančiam laikui visos mūsų tų apdarų. Tatjanos Komi
gybė apsireiškia tarp drau pajėgos.
Reikalinga kritikos tetas buvo sutaisęs rinkliavą,
gaujančių asmenų ir tarp lie pagalba užlyginti grioviams kurioje dalyvavo ir lietuviai.
tuvių kost-merių ir biznierių. ant mūsų tautos kelio. Mū Kiek surinkta, dar nėra žin os.
Kitą kartą skųzdavausi saNemažai girdime apie skolų sų pajėgu ekonomija, racijo-■
Dabar susidūrunegrąžinimą; pasilakė ir tie nalinis ūkis tik patikrins mums v o vargais,
si
su
tikruoju
vargu, suprasioginių vagysčių. Tai labai Į stiprybes. gyvybės ir galės.
apgailėtini apsire’škimai.
Tš tėviškės teko krausty- tau. koks jis, palyginti. maŠit “Poebvalinskių bokTiek ir tiek girdime, kaip ties bemaž visai mūsų- moks žas.
Tat pabėgėlių priegštas.
”
ėmėjai iš krautuvių bargan. lus einančiai jaunuomenei. Mū
\
iena ;š anų 4. D. K.
landa.
nes'rūpina atsiteisti, neatsi- sų moksleivija kultūros dar
Komiteto įtaisyti],
teisę i
be yra ne vien tik medžiaga. Tatjanoss
Tamsūs,
siauri
koridoriai, aparba i
bet taip-pat įrankis ir pajėga.
šlemštos.
\
apspjaudytos
grinkad g;
Augšt uju mokyklų
ėgnos
sienos.
Kaiku<:y<.
dri
ir vieni
raut u v<"
viams jau yra dalis
•
|jt.p (Įrf,g.
riuoso kaml>ariuos<
ima i m
sau d;
pareigų,
Ir ištiesi],
mės, Jog peiki\os t a 1 kso.
tos, vi
UOSirŪp
kshls eina nčios Jam
sitei sti pi n uajam.
išėjo į tau t o- darbą ii
Tuo tik įkėlus koją. į bokš
tą.
karidoriuje ant gr ndu, ant
ietiu jų
bz.iiiai
kenčia, užmiršdama knyga.
saujos šiaudui sėdi susitrauku
dol vedėjų ncapsiikru- dirba ten, Ikame mat*
reikalas.
si senutė ir dreba. Ji tik gal
ėsupratimo,
apsileidi- žinosi
Kitame kampe,
>et gal nemažiau suv.nrgsAntrai nedidelė
moksleivių vą linguoja.
nedidi
taip-pat
ant
grindi],
asloje gu
ta dėl kosiumerių neteisingu dalis rimtai
n 11 u i tęsia mokslą ir
mo, dol jų neatsilyg nimo už baigia akademijos darbą, kad li išsitiesęs dar jaunas vaik;paimtus dalykus bargan.
paskui savo žiniomis eitų pa- nas, mažne vienmarškinis, kaž
Jei biznieriui vienas, ant dėti pagalbos reikalingiems. kokiais skurliais apsidangstęs.
Susirgus
pagalbą duoda
ras, trečias neatsiteisia už pa BJot yra didesnė studentų puse.
imtus bargan dalykus.
tai I-kur1, neturėdama blogų norų, gydytojas ir sesers, bet gydy
ateinąs ridai.
vis-gi kaip nors jis turi atgau vis dėlto šalinasi nuo darbo, tojas, sako.
Lietuva]
taip-pat
yra ligonių.
ti savo. Čia jau reikia arba minties, knygos. Vienas iš
pabranginti k tiems, arba duo svarbiųjų uždavinių yra ištrau Vienos moters vyras numiręs
ti blogesnes prekes, arba ma kti iš inercijos ir suteikt' ve;- kelyje, vienas vaikas miręs čia,
Ir ma
žinti svarus, arba kreivuoti klumo pasyviniams “indife antras esąs ligoninėje.
no
serga
du
vaiku
sako,
kita
kitokiuo būdu. Tat dėl kelių rentams”
moksleiviams,
ir
šelmių turi paskui kęsti desėt- drauge padidinti darbininkų jauna moteriškė Kviečiame
daktarą už pinigus, už vaistus
kai. Be to tokiuose apsirei skaičių.
Gavus 1 eškimuose tvirksta, puola žeJ. L-s. taip-pat mokame.
tuviams
vieną
bendrabuti
ir
myn tie, kurie neteisinga*
Įtaisius prieglaudas, bus sut
pasielgia ir gadina biznierius,
ORLAS.
varkyta ir gydytojo pagalba.
kur‘>ems šiaip jau nestokoja
Atvažiavau
čia
rūpinties
pa

pagundų pamažinti svarą, pa
Bendrabučiuose
pabėgę

. . L* - itl&jKt*

.
j

bėgėliais. Šalta. Pabėgėlių
branginti ir t.t.
r
į
Pereituo <' :yūiose “Dar-i daugybė. Per juos nei viešbu
bininko” numeriuose buvo pla tyje negali rasti vietos. O
čiai nušviestas mūsų korės-' brangybė visokių da ktų—val
pondento lietuviškieji bizniai gis, apdaras ir butai brangiau
Daug ne£11 P^rapilyje.
Waterburv’je, Conn.
Iš pat pirmos dienos susimaž panašiai dedasi po v:sas i
lietuvių kolonijas. Tai rei-Lduriau su pabėgėliais stotyje.
keta pradėti pastoti kelia tam! Pa.u^e 1S
trumpam laipįį^jj
i ku> sustoję Orle ir pasiryžę
įvažiuoti toliau. Kaikurie at
silikę nuo savųjų ir nebežino,
KALĖDINIS NUMERIS.
kame jų ieškoti. Jie patys ne
Sekantis “Darbininko” nu laimingieji
pabėgėliai.
Šit
meris bus kalėd’nis.
Pasirū- sutinku vieną senį: išblyškęs,
pysime išleisti kuogreičiausia, sudžiūvęs, panašus daugiau į
kad tas numeris prieš šventes numirėlį, ne į gyvą žmogų.
pasiektų ir tolimųsias koloni Prieš tris savaites jis apsirgęs

mis ir terliotais — o mūsų rudis paleistas nuo
P emenukė išpurvyta. sudumblyta spru
ap’e 30.000.
Kiek yra kurios
lenciūgo, kad tik nabagui seneliui neįkąstų.
ko,
kaip
stirna atgal į buivynę prie darbo, o
tautos ir tikybos, lig šio laiko
— O tai biaurybė išgązdino, tfu! kad tu Dzidorienė, dar ir seneliui iš {liktumo užvežė
tikrai sužinoti neteko.
Krei
nusprogtam neužaugus.
Aš man:au kad čia porą šluoti], ir geru ypu, taip, kad senelis ėmė
pinus tuo reikalu į viee-gubergana kas pasidarė, o čia visai nieko.
rėkti kiek valiodamas: “gelbėkit, kas į I) evą
natorių, kuris mane pasiuntė
Ir įkibus abiem rankom į mergelės palai tikit, gelbėkit!” <> šuva tolyn pabėgęs ir snukį
į gubernijos žemietybės valdy
dus ir susivėlusius {įlankėlius savo močekišku augštyn pakėlęs tam šauksmui ir alasui pritarbą.
Bet >r ten tą pat.
Gu
malonumu patraukė artyn prie savęs, o paskui1 damas, pradėjo staugt taip gražiai, kaip tik
bernatorius kad ir įsakęs sura
pastūmė nuo savęs, dar pasuko į v'eną pusę ir mokėjo.
šyti tautomis ir tikybomis,
į antrą ir su koja spyrė pasturgaliu taip, kad
bet žemietybė neapspėjanti to mergelė atsidūrė kamputyje palei užpečkį, kur
Pro šalį važ’avo vieškeliu žydelis gerai
padaryti. Ilgainiui padarysią
žinomas
visoje apylinkėje Maus
buvo sukrautos klumpes, vyžos ir naginės ir
visa,
Lietuvių pačioje R:adinamas,
kursai užsiiminėjo,
parista tašomoji kaladė.
Sugniubo mergelė
zanėje gali būti kokie 700-800.
prak'
.)
taip, kad net žnektelėjo.
Valandėlę pagulė rozohmos bajorai,
Ligšiol surašyta jų lig 150.
siu
visiems
patarnavimu
prekyste.
.1 is
jus ant žemės, ir biskelį atsipeikėjus pradėjo
Rašymas eina palengva, nes
įera
vo
generalis
pirklys
minėtoje
e
apylinkėje,
tyliai verkšlenti, o ašaros kaip žini ai viena
žmonės išblaškvti po visa mie- ‘
ivo vu 1.
1.
pa
paskui kitą birėjo per jos veidelį ir krito ant pirkdavo viską: k aušiiiius, skudurus,
stą. sunku surasti. Daug lie
kailius ir i
las, iim
iimis. grūdus,. skareles.
skarele:
tuvių yra ajis'gyvenusių už
ką. ko:
kas tik buvo į i rd ■ eidama ir tai. po '
bei
miesto.
Kabanovo sodžiuje,
kant, nei) likdavo,
mainydavo ;ant
kokie 4- 5 varstai nuo miesto,
ta\ oi <i. kaip t; i:: mm! o.
adatų, gu
gyvena 13 šeimynų, apie SO
/.ikčiiu. siūlių ir •imus p. masių n 'možių.
žm.
ir beveik kiekviename
T; i gi tas ž.y deiis. išgirdęs t <į a lasą ir
sodžiuje* galimą surasti bent
i
(' 1*1 indei :. sustojo j >r e tvoros
pijsi šo arklį ir
po kelias šeimynas. Į sodžius
p:ts i m.'a s į rauk.-] bot ag:ą .“jo į kiėf ' paži iTrėt,1
žmonės gabenami dėl to, kad
i<a s ten darosi di lemia
no
m 'este labai brangūs butai.
S'“ nelis kun ras klebonas, grįždamas nuo
Atažiavęs į Riazanę daug su vo
ligonio, prava įlodamas pro Šalį, išgirdęs tą
gaiši. kol kokią lindynę; bet ko
aiasa ir t
ipsistojęs klausosi kas ton do Įlekia
ir ta bus brangesnė už pačius vo
verda.
pinigus.
Visi didieji butai uNeiškentė senelis; beklausydamas. Išlipo
žimti karės re kalnius.
palengvči iš vežimo ir eina į kiemui paskui
M ausų.
Miesto valdyba įtaisė du di
Dzidorieiiū, pamačiusi juos ateinant, gerai
kuriuose
deliu bendrabučiu,
nepažino
ir manė, kad tai du žydei u.
Tai ėgyvena 19.5 pabėgėliai , iš jų SS
mč paleidus gerklę dar labinus {liūsti, ir siun
rusai, 6 latviai ir 101 lenkas;
dyti su Šunim: ūži rudi. ūži... papjauk tuos
lenkų skaičiuje dauguma Pe
biaurybis.
tuviai, nės čia rusai nemoka
Klebonas nebeiškentęs ir sako: “ Dzidor’eskirti lietuvių nuo lenkų, Mi
Aš vis
si, kurie SJ
gyvena bendrabu- kraujas pradėjo tekėt ir sukruvino senel'o bal ne, ar tu pašėlai, ar tu sukvailiojai.
tave
skaičiau
už
vieną
iš
geriausių
moterų
— o
tas
kelnes
autus
ir
vyžas
ir
dar
ant
žemės
taškai
čiuose, gauna ir išlaikymą.
dabar,
tai
pamačiau,
kas
tu
per
paukštė.
NeYra pasamdytas bendrabut s raudonavo.
Senelis iš karto labai persigando, bet per bereikalo žinonel’ai tave keikė...”
ir lietuviams pabėgėliams-sauTik dabar Dzidorienė pažinū, kas toks su
plėštas
ant žemės ir pajutęs nemeilę maudinę
sas, šiltas, šviesus,
augštoja
šneka
ir šoko atbula į grinčią, bet koja
ir
aštrių
šunies
mis lubomis.
Jei nebus jame skystoje dumblynes pliurzėje
paslydo
ant
šlapio pagalio, kurs buvo skersai
įtaisyta virtuvė, kuriai nega- dantų kandį, pradėjo gvoltu šaukti pageltos,
grabės perdėtas ties durimis ir taip smarkiai
Įima rasti buto, tai bus gali- kad jį gelbėtų, ratavotų.
virto aukštieninka. kad su galva pasiekė prie
Piemenuke
bulvynėje
rinko
jovalui
virt
ma sutalp’nti apie 70-80 žmo
menės
slenkstį ir bekrisdama nusisuko sprandą.
bulviukus.
Išgirdusi
elgetos
šauksmą
ir
šunių, o jei-bus ir virtuvė, tada
Žydelis,
tai pamatęs, suriko gevalt!
mes lojimą išpuolė laukan ir pripuolus su men
mažiau.
'Dabar
_____ bendrabutyje
_________
Kun’gas kalbėjo: amžiną atilsį duok jai.
yra 30 su viršum lietuvių, ku turiu kad drož šuniui per pat uodegą, tai tas
Viešpatie.
Tai
per
langą
rie, lig atidarant bendrą vir- net atšoko atgal ir cyptelėjo,

liams yra duodami pietūs ir 2
gabaliuku sukraus. Tie, ku
rie stovi barakuose, stotyje,
š'aipjau kokiose lindynėse, ir
tie, kurie važiuoja pro Orią
pro šalį, pietus gauna maiti
Šuva staugė au! au! nu!
namuose punktuose stotyje. tuvę, gauna iš Lietuvių Komi-; pamačiusi gaspad nė susiraukė, paraudonavo
Piemenuke, pro plyšį žiūrėdama, džiau
Tokių punktų yra du: Miestų teto provizijos ir patys sau ver- ir nutvėrus šluotą kaip išpuls ant kiemo, it
kokia ragana, kaip pradės vargšę piemenukę gėsi, kad jau lupt negaus.
Sąjungos ir Zemietybiii Sąjun- dasi.
O našlaitėlė nieko nematė — ir nežinojo.
gos. Miestų Sąjungos maiKiti pabėgėliai gyvena pri su šluota vanot — vis į dumblynę pasišlapvdaKamputyje
už kaladės susirietus patylomis vertinamasis punktas kasdien du- 1Vatįniuose butuose. Jie gau- ma. O vis šaukia, vis keik:a, vis rėkia:
oda p’etų nuo 15 lig 25 tūkstan- na maistui iš žemietybės val- “O tu š’okia, tu tokia, anokia. Kaip tu kšleno, bijodama, kad močeka neišgirstų, ir
tiems pabėgėlių. Dienai išei dybos po 20 kap. kasdien su drįsti gaspadoriaus šunį mušt ir dar su men- vėl plaukus nepradėtų raut,
F. V.
na ne mažiau, kaip 1.000 rb. augę ir po 10—15 kap. vaikau turiu; juk tu biaurvbe gali jam plaukus nu-l
Tep pat yra teikiama ir gydy Lenkų Komitetas taip-pat du
tojo pagalba.
bai gaila, nes lietuviai liktų tas. Įstat. sumanymas ir pa- vių atgijimė ir lingvistikoje ir
oda po 20 kap suaugusiems.
aiškin. raštas netrukus būsią 2) Amerikos lietuvių spauda
Būdama barakuose radauLietuvių inteligentų čia vi be pamaldų. 0 Riazanėje lie
ir leidiniai šiuo metu. Geistina,
įnešta V. Dūmon.
jas.
Tikimės išleisti seredoj. kelyje.
Daug kas ne sai nėra.
Jį palikę Orle ir nu daug lietuvių.
Klebonas lenkas, tuvis kunigas būtinai re’kakad
apsilankytų kuodaugianfiią savaitę dėl švenčių išleisi vežę į ligoninę, o jo senė nuva turi šilto drabužio ir avalinės.
žmogus teisingas; įvedė lietu lingas.
me tik du numeriu, t y. šį ir žiavusi toliau. Dabar jį palei Jiems taip-pat reikalingas ben
K. CARUI PRIPAŽINTA ŠV. sia draugų lietuvių studentų.
viams
pamaldas,
kuriom’s
dailų kalėdinį nume dę iš ligoninės.
Norėtų varg
šas važ’uti prie savo senės,
vaikščioja risų klausinėdams,
ČARTERIAI.
bet nieks negali jam pasaky
Dar kartų primename apie ti.
karterius.
Nekuros kuopos
Norėdama
susipažinti su
jau prisiuntė valdybos vardus darbu ir jo sąlygomis buvau
ir toms kuopoms čarteriai bus gubernijos ir apskrities žemiepasiųsti.
Bet yra dar kuopų, tyjų valdybose, buvau Tat
nuo kurių nieko negirdėtis. janos Kom’tete ir kitose įstai
Pasiskubinkite.
gose—visur mane priėmė malo
niai. Pabėgėlių šelpimo dar
L. D. S. VIS AUGA.
bas besąs dar tik tvarkomas,
Šių savaitę jau tarme 27 nes pirmiau Orias buvęs tik
kuopas ir 625 narius. Dvi nau toki vieta, iš kurios pabėgėjai
jos kuopos susitvėrė. Viena buvę siunčiami toliau. Da
Kingston,
o kita Rum- bar jie jau paliekami čia pat
ford,
Me. Kilkime! Atmin arba siunčiami gyventi į apskkite mūsų obalsį: ‘ ‘ Tūkstantis ričius. Daugelis pabėgėlių ap
narių iki seimo?’
sistoja patys, uesiklauzdami
puošnų,
rį.

‘J*

drabutis. Viename, ir gavus
jį,
nesutilps.
Kiek išviso
yra lietuvių, sunku pasakyti.
Žinomų jau yra daugiau ne 500
žm., bet tik dalis.
Su butais tikras vargas-negalima gauti.
Nė mokyklaipriglaudai negalima gauti vie
tos, o mokslo metų vaikų bus
apie 100. Noro mokyties taippat netrūksta. ■
Daug moterų pabėgėlių yra
mokančių siūti, trys net siu
vamąsias mašinas tari atsivežusios.
Norima įtaisyti dirb
tuvių, pirkti materijų, o siu
vėjos galės apsiūti reikalin
guosius drabužius. Žinoma, už
darbą reikės mokėti.
Be to,

dabar lietuviai naudojasi ly
giai su lenkais.
Sako, vie
nai lenkei buvęs dygtelėjęs
širdin pavydas, ėmusi bėgio
ti su skundais, bet vargšė nie
ko nepešusi ir liovusis.
Gaila, kad Riezanėje nėra
dar lietuvio kunigo, kurs nuo
lat čia gyventų.
Ligšiol lie
tuvių pamaldas la;kė pabė
gėlis kunigas Markelis, bet
jisai gali išvažiuoti ir lietu
viai pasiliktų be pamaldų (ro
dos,
jau
išvadavo. Red.)
Riazanėje yra atvažiavęs jau
nas kunigas lenkas; "lietuviš
kai nemoka; jis giriasi būsiąs
paskirtas visai Riazanės gu
bernijai
ibčgelių reikalu rūpinti.

JURGIO KRYŽIUS.

ATSTOVAS M. YČAS
Pietų vakarų fronto taryba
LENKŲ TEISIŲ SULYGI
susirgo gerkle. Visai uždraus
šv. Jurgio Kryžiams skirti nu
NIMAS.
ta jam kalbėti. Daktarų siun
Valstybės Dūma viename sa
vo paskutiniųjų posėdžių įne
šė sumanymą panaikinti len
kų teisių susiaurinimą. Šitas
sumanymas buvo įduotas per
žiūrėti ir nespręsti vidaus rei
kalą ministerijai.

tarė įteikti carui šv. Jurgio 4čiamas lapkričio 2 d. j’B va
jo laipsnio Kryžių už nuopel
žiuoja iš Petrapilio į Soči Kau
nus arm;oje, būtent už lanky
kaze į sanatorijų.
mų pavojingųjų vietų ir tuo kė
limų kareivių dvasios ir drų(Lietuvių Balsas.)
sos.

Dabar ministerijoje esąs iš
dirbtas tam tikras įstatymo su
manymas ir parašytas jam pa- lapkričio’2 d. Universitete Šlaaiškinamasis raštas. Kadangi venų Seminarijoje 8 vai vakarą
lenkai, kaudamiesi su vokie bus pirmasis šiemet susirinkičiais,
pasirodė esą ištikimi mėts. Programa: valdybos
valstybe’, jų teisės reikią su i rinkimai, Draugijėlės reikalai
lyginti su teisėmis kitų Rusijos i ir referatai f prof' E. Volterio
gyventojų, sako paaiškin.raš-1— 1) Jauniaus reikšmė lieta-

Los Angeles, CaL —Prof.
Ward gavo laišką, kurs buvo
rašytas ir pasiųstas lap. 6 d.
1860 m.
Laiško autorius bu*
vo kun. S. Ward iš Neoga, UL
Tas laikas buvo rašytas jau
prbf. Wardo tėvui.
Kaip ir kur tas laiškas b
užkliuvęs — niekas nežino.

••«sr
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“DARBININKAS”

Kas girdėt lietuvių
kolonijose.

gerb. kun. Dobužinskas maty
Kliubo stovis tvirtas šiais Taipo stipriai priešinosi vago gauti. Smulkių pinigų taipti labai menkos sve katos, ir metais tuom, kad apsimoka nų fabrikas. Ir gelžkelio val pat nėra, iš ko kŪa kartais vai
Pralošė streiką.
Gruodžio 15 d. streikinin sakės neturėjęs laiko prisiren visos bėgančios išlaidos ir dar dyba ilgai vilkino. Bet niekas dų. Kieviena sod'Mė slepia, kų
Kaip jau buvo minėta 35 No.
kų
vadas
Hillman rubsiuviams gti. Vienok aiškino kiek ga atlieka kartais šiek tiek pelno. nemačijo. Pirmiausiai iškraus ji dar turi. Žvejoti užginta.
“ Darbininko” apie iškilusį
Winslow Bros. Smith Co. strei apreiškė, jog streiko negali lėdamas apie tų laikų visuo Matomai šiais metais turėjome tė automobilių firmas, paskui Aišos prie miesto gatvių ker
kų ir kaip buvo minėta, kad ma jokiuo būdu laimėti. Strei menės judėjTnų visuokių sro kl'ube sekretorių labai darbštų gelumbių sandeliais bei konser čių skelbia, kad maisto pirki
vų fabrikus. Visi turėjo ati mas pardavinėjimui busiąs
penki liko tame rūme, tai ant kavo 11 ir pusę savaičių ir da vių. Taiposgi kaip tas pir p. J. Sležinską.
5
d.
gruodžio
oras
atšilo,
bar
be
kepurės
suvargę
darbi

mutinis
seimas
buvo
įvykin

duoti
paskutinį savo išteklių, baudžiamas kalėjimu arba iš
rytojaus ir tie išėjo.
nesud rbtają medžiagą sukrau trėmimu Sibiran. Bet kas boja
Virš minėtoj dirbtuvėj dir ninkai turės eiti boso prašyti, tas, viską gražiai nupiešė už biuro pagadlyva.
Kalnavertis. ti į vagonus, mašinas išgabenti vyresnybės, kuri yra kas die
kad
priimtų
atgal
į
darbų.
15.kų
sus'rinkusieji
išreiškė
padėba apie šešis šimtus darbin'ndarbininkus paleisti. Celiulo- ną prisiruošusi pabėgti Labai
kų ir neturi jokios unijos. Išė 000 už 10 dienų nusiminę turės I kavonę delnų plojimu.
BROOKLYN, N. Y.
zos fabriką “Waldhof” Perna- laikas, kad šie vargai sykį
grįžti
darban.
Tolesniai
kalbėjo
p.
A.
J.
jo vienas rūmas virš 20 darbiŠmeižimas.
voj Rusų administracija sunai pasiliautų. Vokieč ai bus pa
nnikų. Jie reikalavo pakėli Kaip girdėt, tai šneka, jog , Staknevičius iš Bloomfield, N.
V
’
enas
iš
tarnautojų
Ap.
kino ugnimi; drauge sudegę ir sveikinti rykavimu.
[streikas
nebuvo
legališkai
iš

J.
Taipgi
pradėjo
nuo
to
pir

mo mokesties ant 15 nuoš. Į
Panelės Šv. bažnyčioj paleidęs 80,000 sieksnių malkų. Ir gelšauktas.
Baisu,
jei
kenčia

mutinio
seimo
’
ki
šiai
dienai.
(“Dabartis.”)
Kompanija nesut'ko išpildyt
melo žodį, būk kun. Petkus umb ų fabrikas Cintenhofe ties
me
dėl
darbdavių
nelabuino,
Nors
šiandien
sakė,
viskas
reikalavimą.
Tat metė darbą
jiems sakęs, kad kun. Maliaus Pernava bei Dago-Kartelė Da- ŽINOTINA VISIEMS KATA
ir išėjo, bet išėję nežino ką bet daug kartų baisiau būti sa- sunaikinta, bet ne iš mūsų prie
žasties.
Kaip kiekvienas ži kis nėra iš Lietuvos atvažia i gos saloje tik tušti murai tepaLIKAMS, O YPATINGAI
daryti, bėga vienur ir kitur ro vo niekingų vadų apgautais.
vęs, bet jis turįs parapijų In liko.
Apsišvietęs.
nom,
kad
dabartės
mūsų
auk

KUNIGAMS.
dos klaustis ką daryt, žinoma
N0RW00D, MASS.

CHICAGO, ILL.
Pralaimėjo streiką.

PITTSTON, PA.
Lietuviai pusėtinai laikosi.
Pittston’o miestelis yra neperdidelis, ale mūsų tautiečių
lietuvių yra ska'tlingas būre
lis. Yra čionai dr-jų gana
skaitlingai, kliubų, taip-gi abiejų Sus;vienijimų kuopos. O
ypatingai Lietuvių jaunų vyrų
katalikiška draugija, kuri vos
keli metai kaip susitvėrus, o
jau daug yra nuveikus dėl labo
lietuvių tautos.
Tai-g; patar
čiau, idant visi jauni vyrai ka
lėtojai, broliai ir giminės mirs dijoj, tai reiškia renka aukas
talikai prigulėtų į tą prakilnios gavo patarimų, kad šauktųsi
4,000 darbininkų šeimynų,
Laikau savo priederme pra
I
BROOKLYN, N. Y.
iš bado ir šalč o išblaškyti po ne dėl Lietuvos bet dėl savo
dvasios draugiją.
prie Ameriean Federat:on of
kurios metų metus ten buvo i nešti gerb. visuomenei, kad
Apgaudinėjimas.
visas dalis Europos šiokiais biznio.
Yra čiona' irr darbų, tik ži-|Labor. Norėjo, kad visus dirb
ramiai dirbusios ir gyveno gra praeitų pavasarį už įvairius
Me lus broluti lietuvi, koGruodžio 14 d. Grikštas ro- laikais daugybė be pastogės,
uoma daugiausia anglekasyk-^uvgs darbininkus iššauktų ant
žiuose sodnuose, dabar pakilu- prasižengimus bko paliuosuo
dėl mes stojame neprieteliais
lose.
Uždarbiai
1 streiko,
bet
organizatorius dė pave kslus. Pagarsino, jog be tinkamo apdaro, be duonos
vo vargan.
Rusų karuomenės tas nuo vargonininkavimo vieO mes ame savo Tėvynės ištraukdami kąs
paprastiems mokama 2 doleriu pribuvęs pasakė, kad jis nega rodys karę ir Lietuvos kaimus. kąsnio va toja.
vyresnybė rods pristatė visus tos Juozas Navadauskas, kurs
ir 3 centai Į dieną.
Žinoma li nieko daryt kad nesusiorga Tai ir žmonių prisirinko nema rikiečiai kiek į juos atkreipiant nį duonos nuo burnos gal savo beduonius proletarus
žemės paskui apsigyvenęs toj pačioj
Bet parodė, kaip atidos, išsisk rstę į visokias tėvo, matušės taip darydami,
nekurie uždirba ir 3-4 dolerius j,,;
nizuos unija.
l’n’ja tapo už- žas būrelis.
kasti, bet žmonos >r vaikai parapijoj labai energiškai pra
i d eną.
Taip-gi Pana. Goal megsta, bet visus darbininkus kunigas laimina kareivius į partijas kovojame daugiausiai nes daugel patiki melams.
i nieko negauna ir alkani valkio dėjo demoralizuoti mūsų jau
K. D.
kompanija baigia statyti milži-' negalėjo išvest streikuot o į karę e’nančius.
Tai ir atida- vieni prieš kitus.
Ta pgi pajasi miesto gatvėmis, kuomet nuomenę, t. y. prisijungęs prie
jumauuY, ėmė pliavo- minėjo, sulyginus skaitlių Anišką “brekerį,” 1kuris tapo streikuojančių vietą priėmė rė savo kakarinę,
.jų vyrai ir tėvai kažin kur turi kitų dvejų— trijų šliuptamių,
WEST LYNN, MASS.
žmonės pradėjo skirstv- merikiečių 1 etuvių aukas, ku
sudegintas praeitais
lis metais, kompanija streiklaužius ir pri ti —
Įdirbti naujus apkasus, idant pradėjo tverti šliupines drau
Spyčius.
kuris žada pradėti dirbti atei- į ėmė tris syk riek daugiau ir tis.
rias iš viso suaukavo—pareina
miestą prakišus, tolesnis Vo gijas, kuomet aš nuo jo ati
12 d. gruodžio š. m. L. E.
Paskui rodė daugiau nie- tik po dešimtį centų nuo ypanantį saus o mėnesį 1916 m.! streiką pralošė.
Dabar darbo
kiečių slinkimas taptų sustab traukiau katalikišką jaunuo
Ten ir mūsų tautiečių lietuvių atgal negauna visi, kurie pir- kingų paveikslų. Parodė Kris- tos.
Matot kiek mūsų bro- Kliubas parengė prakalbas. dytas.
Girdėti, jog vyriau menę, tai J. Navadauskas iš
kalbėtojas
buvo
nemažas skaitlius gaus darbų ;iną dieną išėjo, tik tiems duo tų sunkiai nešanti kryžių ir liai atjaučia savo tėvynės bro- Samdytas
siasi.s rusų štabas yra tvirtai važiavo vargonininkauti pas
Smelstorius, vienok š s kliubas
nes ir pirma didesnė dalis lie da, kurie išėjo vėliau.
Strei kunigą p lvą nešantį ant dvie- liūs ir seseris.
pasiryžęs ginti Dunaburgą bei Scrantono bambizą Mickevičių
tuvių ten dirbo.
Paskausei kalbėjo p. K. J. yra neprigulmingas jokiai par Rygos tvirtovę iki paskutimos. >r ten kelius mėnesius ištiki
kavo lenkai, rusai ir d džiu- ų kėdžių.
Bet valdyboj visi sociŽmonės, eidami lauk spiau- Krušinskas vietinis.
Baugina streikai.
Taipogi tijai.
ma
lietuvių.
Labai tokie
Sodiečiai apie. Rygą taipgi turi mai bambizui tarnavo.
Atsi
jalistėliai.
Tad ir kalbėtojus
dė
ir
sakė
uždyką
išmetę
po
10
T k žmoneliai yra baimėje streikai negeistini ir turi darbi
pradėjo nuo orgairzacijų viedaug bėdos.
Liko tik moters, veždavo bambizą ir Į mūsų pa
nes ateinantį balandžio mėnesį ,.-,i
nijimos ir ką galima atsiekti
i.....___ samdo iš soci.jal'stų.
ninkai daug nukentėt'. Reikė e.
nėsa pirmosios bei antrosios ei rapiją ir rūpestingai rengdavo
Dabar eisim prie kalbėtojo.
Ar tai neapgaudinėjimas. vienybėje arba yra atsiekiama,
žada būti streikai.
Tai-gi dedarbininkams apie tai labai Į
lės atsarginių' paimta visi, taip jam prakalbas, bet kaip tos
lei tos ----' - 1......... daugumas
3------------- ' pagalvot.
Taipgi pr minė, kad reika- Tema jo buvo neva vien kliu jau per antrąją sergančiųjų prakalbos Navadauskui su Mi
priežasties
Jeigu mano strei- ar tai ne suvedžiojimas.
apleidžia šiuos darbus ir va kuot. tai turi gerai prisirengt,
Ten Buvęs, dingą mums tokia organizacija, bo gerovė. Bet jis visai ne- bei netinkančiųjų reviziją pa ckevičių pasisekdavo, tai apie
katra sulietų — sužadintų tą sdaikė temos.
A ien tik kumžiuoja, kar į fabrikus ieškot' iškalno siisiorganizuot Į un ją
ėmė paskutinius vyrus iš kaimų tą Į rimtą laikraštį neverta ir
HARTFORD, CONN.
jaunimą prie veik mo prie vie- scius sugniaužęs siuntė D evui
darbų,
Tai-gi likusiems ant ir kad išeitu nevienas rūmas
Moters gynė, kad žiemkenčių rašyti, bet bus 3 No. aprašyta
; ultimatum.
vietos lieka leng
g\iau daibus .darbininkų,
bet mažiausiai Moterų Sąjungos Susirinkimas, nybės ir prie vieno idealo...
visai nesėtų, nes, girdi, juk juokui laikratyje “Žvirblyje.”
Laikytas susirinkimas Gru
O tuomi įrankiu dabartės tino, kad
gauti.
nors puse.
Tada ir kompani
vistiek nebedagosu Niekur ne Todėl, .jeigu prisieitų kam nors
Ats’lankė yra geriausia' tverties prie L. Dievas esąs i
Merginų darbai.
ja prisibijotų >r gal išpildytų odžio 6 d. 1915 m.
kulta.
Maisto visai pritruko. su Navadausku turėti koki rei
ant
susirinkimo
kone
visos na- Vyičų organizacijos, jaunimo D
Merginoms čionai darbų ma reikalavimus,
nes
streikas,
Duonos bei pieno sunku kur kalą. tai žinokite, kas jis per
žai yra.
Mergini, atkeliavu tai ne vaikui žaislas.
"fame rėš ir svarstė savo bėgančius susivienijimo,
sių iŠ Lietuvos mažai yra. rūme mokestis nuo 9 iki 12 do reikalus.
\ isų pirma persisMes turime tok'ų vadinamų
rflp nj.o rį]^ n] į
Daugiausiai čia gimusių ir »au- lerių.
tato sav priešakis svarbiau-. rimtųjų laikraščių, kurie drįsKA TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
gūsių, iš kuriui kelinta dalis
Darbininkas. sius punktus. Kaip pageriu-‘ta savo skiltyse tą organizaciNAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.
d’rba pas svetimtaučius k r nu
t' moterų būvį ir kaip būt ge ją ir jos veikianč.as ypatus pa
riau skleisti apšvietą ir susi vadinti niekiausiais žodž ais.
tuvėse, o nekurtos dirba šilko
BROOKLYN, N. Y.
6()c.
“Oželis” mišriam c!k
fabrikosę ir tai neką, teuždirpratimą tarpe Amerikos mote Kaip vienas iš tų pasakė:
Unijos susir nkimas.
“Scherzo” pijamu
60c.
Karklas.
rų ir merginų. Vienas mums ‘"Kemėšnė politika.” už ką?
Gruodžio 10 d. buvo abelŠią
nedėlėlę
”
m'šriar
reikalingiausias
dalykas
tai
Vladas Palūpis. ras■ A. (’. of A. lietuvių unijos
už tai . kad kun. Kemėšis dau
“Plaukia sau laivelis
turėti savas Organas La kni giausia veikia tokioms ideali
susirinkimas.
A.
imi
prie pijano........
BINGHAMTON, N. Y.
stis.
Tada mums plačiai va škoms draugijoms. Labai daug
čio žuvusio didžiam B;
abma gauti tiktai "?
Paskaitos.
rtai atsidarvtų prie apšvie- pasidarbavo Liet. Vvč u orgaisre, moteris pi 1 > l ’
ul
.
...
*
Rusų
laikraščiai
iki
šiol
pasV. Jt'ox-jp<> jpaJapi ja surentos.
ganrzacijoj.
už
ui jai padėkavonės lai
naskaitas. kurios atsibuvo
Nors ir dabar turime tarti
Toliaus-gi ragino apielinkčs sididž įlodami bei pajuokdami
vypris
u lojimą palaidoj
prisidėiima
palaid ": i m<
I. gruodžio, liūtis svetaiačiū katalikiškoms laikraš .laimima ateiti pr sirašyti prie yra tvirtinę, jog generalfeldro.
Vėliaus nutarė sav načiams, kure Įvedė moterų sky vietinių vyčių kuopų.
Dirb maršalas I lindenburga* bene
riams, k u
yra jau n
onas Stanislav’čius kalbėjo
rius.
Kad tik mes netingė- ti, veikti,
lavinties v:siems vis tik liksiąs netoli Rygos.
mokėję mo “sinių per 15
painiausiai apie
“.Žmogaus
tumėm užpildyti ir perskaity išvieno. o tuomi mes nuveik Bet pastarais laikais jie ėmė
nesu,
už
prat nti savo skaitytojus prie
Sveikatą.” Paaiškino, kode! .
ti.
Bet vis dar moterys ne sime milžiniškus darbus.
mėnesines.
mums reikia užsilaikyti gerai
turi tiek noro prie skaitymo
Kp. Korespondentas. nuomonės, kad Ryga bei DunŠelpkime badaujančią Lietuvą, aukodami kalėdini
Šiaip dar viena mergina
aburgas gali veik tekti Vokie 'ovanų p nigus Tautos Fondui.
ir darode, ką re kia daryt dėl
kiek reikėtų.
Tai mes t kiMoters jau tą daro. Vyrai’,
mergina padėjo $10.00 baus
čiams.
Rygoje eina tuo tarpu eatsilikime.
žmogaus gyvybės ir sveikatos.
mėsi susilaukti savo moterų
CICERO,
ILL.
mes už negražų Įvardinimą ki
tik vienas laikraštis “Rižskoje
Paskui Kazimieras Vaičiū
laikraštį. Labiau įprastumėm
Moterų veikimas.
tos merginos.
Oboz.renije
”. Stiprus Baltijos
nas skaitė iŠ moksliškos kny-Į
prie skaitymo.
17 kuop. na
Moters ir merginos, rašykitės i A. L. R. K. Moterų
S. L. II. K. Moterų Sąjun
Šiaip svarbesnių dalykų ne
Vokiečių
ramtis,
senoji “Ri- 'ąjungą iki Naujų Metų, kol įstojimo mokestis perpus sugos apie
“Žmogaus Dorybę”’
rės žada stengtis pagal savo gos 2-ra kuopa, turėjo savo
buvo.
.Joje puikiai darodyta, kad
išgales darbuotis, kad padidi- priešmetinį susirinkimą gruo- gaiscbe Zeitung” ėjo ilgiau laž.nta.
Darbai prie siuvėjui abelnai
bet lygiai kaip Latvių laikraš
žmogus turi stengt’s ir dagaut nūs laikraščio fondą.
Buvu- džio 12 d. 1915 m.
maut jau susilpnėjo.
Mat
čiai
sustojo ėjusi, ne dėlei skai
mokslą.
Paskui p. Vaičiūnas
s o teatro “Kas Bailis” liko
Pirmiausia' pabaigta tartis
dabar baigiasi žieminis darbas,
tytojų
trukumo.
Iš 600,000
taipgi laike prakalbą, kurioje;
■ pelno $10.00.
Paskyrė $5.00 apie rengimą vakarienės, kuri
o prasideda vasarinis.
gyventojų, buvusių taikos lai
gerai išaiškino savo paskaitą Į
; Į laikraščio fondą ir-gi nutarė atsibus sausio, 1 d. 1916 m.
Bet balius ant Kalėdų tai
ir darode, kad mums reikia i
tuojaus po Kalėdų surengti
Paskiau sekė rinkimas val kais Rygoje, bus dar vis likę
rengia kas tik gyvas.
dybos
ant sekančių metų. Vai200,000. kurių didžiausia
gaut mokslą.
Žmonės g’rdėjoĮ
Unijistas. vakarėlį su prakalbomis ir iš
dalis
Baltijos Vokečiai. Žinia,
daug sa unaudingų patarimų
simokinti teatrėlį “Kūmutės” dybon išrinkta sekančios ypakad tai vis daugiausia žemųjų
ir buvo patenkinti.
iš “Vvčio.
Vyčio.” Pradėta mokintis, tos:
BROOKLYN, N. Y.
sluogsnių
žmonės.
Pasiturin
Blogai pasielgė lietuviai.
Tame daugiausie pas:darbuoja Pirm. B. Šatkaitė, vice-pirm.
Išbaidė
publ
ką
kaukėmis.
tieji
atidavė
raktus
bei ants
Lietuvą Darbininkų Tau
Ji yra V. Gedvilienė, prot. rašt. V. ■
Gruodžio 12 d. buvo vaka p-lė A. Stravinskaitė.
paudų
miesto
valdybai
ir k totiško Namo Bendrovė surengė
Į sumani ir gerai mokinta.
Bu- Staliliūnaitė, fin. rašt. C. Miras L. Biznierių su prakalbo
Jaukia, kuo visa tat
teatrą Lietuvių Svetainėje ant;
rinkimas valdybos.
Pir- sionienė, ižd. A. Sragienė, iž-1 se .vietose
.
mis.
Žmonių buvo pilnas L. vo
Negalima jiems to
nvninkė
pasiliko
ta
pati
p-lė
J
o
globėjos:
B.
Palubinskienė
!
[
)ai
S
sls
2
Clinton Street 12 d. gruodžio.
Namas.
Pirmiausiai kalbėjo
blogu
paskaityti.
Buvo atlošta “Pirmi Žings
A. Stravinskiutė pirm, pagelb. ir O. Siriunienė.
~ - ...... Nes Rusu
p. Vinikaitis, Doi-ipmavA
nukalbėjo bizn
o
t^.Io P'1®
P- Skupaitė, rašt. atsi-Į
Pagaliaus M. Overlingaitė valdz^ai kiek tik Įmanydama,
niai.”
Labai buvo dailiai at
reikaluose.
Deklemavo
p-lė
apkart.nti buvimų
“
k'nr RnU-mi
” Įsakius p-lei M. Pateckaitei ir O. Mikniutė, narės iš 1-os Įstengėsi
lošta ir už tą mes galime pa
Petrauskiutė
Priverčiamoji
“evakgirt lošikus už jų drabą.
Ale
’ užėmė jos vietą p-lė M. Gurk- kuopos, priminė apie aukavidar antroji p-lė Petrauskiutė

labai reikia kritikuot publiką,
nes visiškai blogai pasielgė.
Darė tokį trukšmą, kad sunku
buvo, girdėt ką lošikai šneka.
Man rodosi, kad jeigu žmonės
atėjo paklausyti loš’mo, tai tu
ri užsilaikyt ramiai. Dėlto
turėjo būt išrinkti prižiūrėto
jai, kurie būt sustabdę tų
trukšmą.
Prakalbos.

Šv. Juozopo parapija suren
gė prakalbas Lietuvių Svetai
nėj 13 d. gruodž’o.
Kun. Slavinskas *iš Rome,
N. Y. kalbėjo apie parapijos
reikalus ir pagyrė, kad žmonės
gerai rūpinas įtaisyti parapijų
Binghamton’e.
Toliau kalbė
jo apie socijalizmų.
Buvo duota keli klausimai
ir kun. Slavinskas visus atsa
kė gerai.
Buvo duota dau
giau klausimų, ale laikas ne
davė atsakyt visus, buvo ati
dėta ant kito laiko.
Publika stebėtinai ramiai
užsilaikė ir dar pirmų kartų
taip gerai pasielgė.
Matome,
kad jau pradeda susiprast mū
sų lietuviai.
Girdėjęs viską.

liūtė, kasininkė ta pati p-lė V. mą į Moterų Kalėdinį Fondų.ua^ja rods yra užsibaigusi,
nėsa iš daugybės pabėgėlių
Rusijai vien tik nesmagumai.
Ryga todėl taip ištuštėjo, kad
sunku
ten gpventi. Mokyklas
korespondentė p-lė M. Patec- patos:
perkelia Petrapibn, Maksvon,
kiutė. Prisirašė prie kuopos
Kun. A. Ežerskis $4.00, B.
5 naujos narės. Visos yra ge Setkaitė $3.00. Po $1.00 M. Smolenskan. Telefono įtaisy
rų norų veikėjos. Narių tu Siškaitė, A. Petromienė, B. mai bei miesto vandens įvedi
rime 28 ir dar girdžiasi daug Palubinsk'enė, A. Nausiedaitė, mas pašalinta. Dagi tramva
norinčių prigulėti. Jau 6 A. Slegaitienė, S. Slegaitė, M. jus bėgiai išpiešti ir dar varto
mėnesiai, kaip gyvuoja sųjun- Milašiūtė, B. Balsienė, V. tinoji medžiaga išgabenta Petgiečių kuopa ir dar neiviena Giedraitienė, O. Gričaitė, V. rapilin. Varis, žinia, visas
rekvizuotas. Varinis luteronų
neatsimetė.
Staliliūnaitė, M. Mirionrenė,

deklemavo.
Kalbėjo
“L.”
Smitkiutė, kasos globėjos poni Vienbalsiai buvo priimta.
bosas Neviackas.
Nukalbėjo
T. Bluž’enė ir p-lė P. Krikaitė,
Paskiau prasidėjo aukų rin
tautiškai.
Ar-gi jau kas-žin
maršalka
p-lė
Ona
Manikaitė,
kimas.
Aukavo sekančios yinternacionalo išsižadėjo.

Slankiojanti paveikslai bu
vo rodomi (galvos) prie jų
vienas pusgirtis prisagstinėjo
pavardes netik iš publikos, bet
ir Gabrį, Strumskį, Račkaus
kų ir k’tus.
Iš publikos kiti
buvo užgauti, atkeršino šauk
dami ant kitų parodomų kau
kių.
Po tų paveikslų didžiu
ma publikos beveik neteko, pa
skutiniu paveikslų jau visai ne
rodė, nes nebuvo kam.

Buvęs.

EASTON, PA.
Nelaimė su automobiliu.
Gruodžio 6 d. keletas lietu
vių norėjo automobiliu pasiva
žinėti.
Bet mažai temokėjo
važiuot ir trenkė sveiman naman, kur sukėlė didelį ermy’
derį.
Gyventojai manė, kad
teutonai ėmė mūsų miestelį
bombarduoti.
Šoferis buvo suareštuotas.
Paleistas po $500.00 kaucija.

17 Kp. Korespondentė. 0. Kazlauskaitė, C.
BROOKLYN, N. Y.
Liet. Vyčių 41 kuopa, kaip
jau buvo rašyta, rengė jubilejines prakalbas paminėjimui
pirmut’nio Seimo Vilniuje.
Pirmiaus buvo pagarsintas
12 d. Gruodžio, bet dėl tūlų
priežaŠčių«tų minėtų dienų ne
įvyko, surengtos 16 d. Gruod
žio.
P. Šv. parapijos salėje.
No. 5-t gat. Brooklyn, N. Y.
Pirmiaus’a vietinis klebo
nas kun. Petkus, paaiškinęs
vakarėlio tikslų perstatė gerb.
kun. Dobužinskų iš Newark,
N. J. už kalbėtojų.
Taigi

Siriunienė, A. Janutaitė, E. Chekanauskienė.
Po 50c.: K. Lazdauskienė, M. Valavičienė, J.
Balčienė, J. Milašienė.
Išrišo surinkta $25.00. Valio
moters!
. i

Sųjungietė.

LONDONAS, ANGLIJA.
Pabaigoj lapkričio mėnesio,
kliubo nariams pilnai užsimo
kėjusiems mėnesines mokestis,
valdyba kiekvienam tokių gra
žino po 9 penus.
Bet vietoj
pinigų gavo tikietus. Žinoma
kliube tik buvo galima suėjus
saukų norimo

katedros stogas nuo 1863 metų,
50,000 rublių vertybės, nuplėš
tas.
Varpai jau senai Mask
voje. Juokinga, bet tikrai
rusiška, kad nebežinia, kur
yra dingęs lombardas,
ar jį
perkėlė Petrapilin ar Maksvon
ar kokio nors “rūpestingo’’
vald’ninko sandeliu-. Fabrikų
iškraustymų bei perkraustymę
tvarkė generolas Zalobovskis
Reikia pripažinti, jog jis yra tr
darba atlikęs nuodugniai. Šim
tas su viršum fabrikų išgaben
ta. Jis pats aplankė kiekvie
nų fabrikų ir įsakė, kas reiki;
pašalinti, kas išvežti, kas su
naikinti. Kai-kurie, priešino?
naikinimui, kiek įmanydami.

vienas.
O Jeigu jis kartais
perkeistų savo pavardę, tai
jis išrodo šiaip: augštokas, lai
bas, akįs ir plaukai juodi, vei

das, kuomet blaivas, tai bal
tas, o kuomet jis girtas, tai
raudonas. Apie J. Navadauskio čion panrnėtą gyvenimą
gali paliudyti tiek liudytojų,
kiek Šv. Antano parapijoj yra
katalikų parapijonų: nes jo
biaurus prieškatalikinis veiki
mas yra vežas.
B. J. Navadauskas yra ve
dęs, ir girdėjau, • kad išva
žiavo kur ten į Brooklyn’o apy
linkę į katalikišką parapiją.
Kun. A. Janušas.
•n

Vietines žinios
NETIKUSIO VEIKALO
LOŠIMAS.

$100.00Dovaną

išritinsime

išduosime

’

^e^em
ant kalėdų.

HAMMOND SALES CO.

St. Louis. Mo.

$100.00 duosim kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti pardavinėja ant 21 akmenio 14K. Gold Filled, Gvarantuotą ant 20
metų laikrodėlį, kol mes parduodame už $6.65, ir duosime 35 augščiau padėtus prezentus dykai.
Prie užsakymo norime įvesti ir išplatinti tarpe visų ant 21 akmenio laikrodėlius, mes padarėme didžiausį nuleidimą
dėl kiekvieno, kuris prisius mums šį apgarsinimą ir 20 centų iškalno, mes tuojauspasiųsime per krąsą arba Ekspresu dėl iš
tyrimo ant 21 akmens, 14K. Gold Filled laikrodėlį trimis viršais, gražiai išbraižiotas, gvarantuotas ant 20 metų. Kuriam, mes numušame kainą iki $6.65, ir priedo prie to laikrodėlio duosime 35 prezentus visiškai dykai. Retežėlį su kabliuku, 32 cal.
Revolverį (Model), Durtuvą, Pypkę, Žiūroną, Peiluką, Fontaninę plunksną, (Miniature) Budilninką laikrodėlį, Britvą,
Puoduką, Kryžiuką, Žiedą, Branzalietą, šliūbinius žiedus, laikrodėlį (Model) su špilkute, laikrodėlį su Branzalietu, špilkutę, Mankietams ir Kalnieriams guzikučiai, Kišeninis veidrodėlis su šukoms, Kriukutį ir Krapštuką. Kada laikrodėlis ir
tie 35 prezentai bus atnešti į jūsų namus ir jeigu jums patiks užmokėsite likusius. Tas laikrodėlis gvarantuotas ant 20 me
tų ir per tą laiką, mes taisome arba apmainome ant naujo dykai. Tik reikalaujame prisiųsti mums 20 centų stampomis su
laikrodėliu, apmokėjimui persiuntimo lėšas.
Jeigu jus norite turėti gerą laikrodi, tai pirkite tikrą ant 21 akmens, 14K Gold Filled, gvarantuotą ant 20 metų.
Iš Kanados visi pinigai turi būt prisiųsti iš kalno.
Naudokitės šiuo pasiūlysimu ir prisiųskite kuogreičiausiai užsakymą.
Adresas toks:
UNION SUPPLY COMPANY, DEP. 146.ST. LOUIS, MO.

Krautuve

Ttt
❖
V. LUKOŠEVIČIA,
t Minersville,
X

Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.

Tel. Fort H iii 3424
Vakarais nuo 7 iki 9 vai.

1140 Columbus Avė.
Roxbury Crossing
Room 38.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ
REKORDŲ.
Mes patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti
gražų, naujos mados gramofoną ir linksmintis.
Naujausi lietuviški rekor
dai, indainuoti M. Petrausko
ir kitų garsių dainininkų. Be
dainų yra visokių maršų, val
sų, polkų ir daug kitokių
gražių melodijų.
Reikalauk gramofonų ir
rekordų katalogo.
Visiems
siunčiame dykai. Tik reikia
prisiųsti keturių centų stampę parsiuntimui.
Be gramofonų turime dra
panų ir čeverykų didžiausią
pasirinkimą. Tavoras geras.
Kainos mažesnės kaip kitur.

ADVOKATAS
MORRIS KATZEFF

Vienatine Lietuviška

HAMMOND SALES CO., Dept. 238, ST. LOUIS. MO

Neskaityk čionai,

Turintis lietuviška vertėją

294 Washington St., Room 350
BOSTON, MASS.

Jeigu norite gauti tą nuleidimą, tai prisiųskite tą apgar
sinimą ir 25 centus iš kalno su užsakymu, kad būtų teisin
gai, kad jūs tikrai norite pirkti ir mes jums tuojaus prisiu
sime gražinusį 14K. Gold Filled laikrodėlį vyrams ar mote
rims, trims viršeliais, gvarantuotas ant 20 metų, sudėtas
iš geriausio mechanizmo, kuriam nepaprastai žema kaina
tik $6.75 ir priedo duosime dėl jūsų Phonografą dykai ir
dar retežėlį su pagražinimų.
Kada laikrodėlį ir Phonografą atneš į jūsų namus ir jeigu
jums patiks užmokėkite likusius pinigus. -Jeigu ne, tai
neimkite. Mes sugrąžinsime jūsų įmokė,įima.
Tas laikrodėlis yra gvarantuotas ant 20 metų ir per ta lai
ką mes pataisome arba atmainome ant kito dykai, tiktai
siunčiant mums laikrodėli taisyti arba mainyti sykiu su
laikrodėliu reikia prisiųsti mums 25c. krasos ženkleliais ap
mokėjimui persiuntimo lėšas.
Jei nebūsi užganėdintas pinigus sugražiname.
Iš Kanados visi pinigai turi būti prisiunčiami sykiu su
užsakymu.
Siusk ::ž<
I’hoimgra tą.
Adresas toks :

Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerių
dovanoms supažindinimui žmonių su mūsų tavomis. Bet tik apribuotą laiką mes duosime šitą dailiai išrašytą auksuotą laik
rodėli, moterišką arba vyrišką, su gerais viduriais ir ant gerų
akmenų už $5.95 ir visus skutimosi prietaisus iš 4 dalykų, o
taip-gi lenciūgėlis, žiedas fontaninė plunksna, dėžė llabanos ci
garų ir ant 7-niu šūvių nikeliuotą revolveri — DYKAI. Pilnai
gvarantuotą. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00.
Pasiulijimas: Pakol tavorų yra, atsiųskit šitą apgarsinimą ir
savo adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir
išbandymui. Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95
expreso lėšas. Užsakvk šiandien, o sutaupysi piningų.
EXCELSIOR WATCH CO. DEP. 922
CHICAGO, ILL.

I

Tt. F. I). — Route 2,
Hudson, N. Y.

norime įvesti ir išplatinti tarpe visų naujausj 14K.
Gold Filled, ant 20 metų gvarantuotą laikrodėlį; mes pa
darėme didžiausį nuleidimą dėl kiekvieno, kas pirks dabar
nuo mūsų; gaus priedo dovanai Bhonogfafą kuris geras
dėl visokių rekordų, taip-gi CMumbia ir Victor.

Mūsų nuostolis, tai jūsų laimėjimas. Piningai nereikalaujami.
Užmokama daiktus atsiėmus, jeigu jie patiks.

I

P. MIKOLAINIS,

(ShristmasI^

Ka~e tai musų nuostolis

JL

čiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

susivienijime.

10.000 Phonografą IJvktii

18. d. gruodžio L’etuvij Sve-;
tainėje 60-tos socialistų kuo
pos artistai sulošė tragediją
“Jėzuito Sąžinė."Teisingai sa-1
kant sulošė vidutinškai. Ge- i
riausiai atlošė Malvynos rolę'
Pranašauja didį
FORD ŠALTAI PRIIMTAS.
Ramanauskienė, policisto rolė- Į
STREIKĄ.
Amsterdam. — Garlaivis
je Berželis ir Maušo rolėje Ski-;
C. P. Anderson, žymus Bos- i Osear II, kuriuo plaukė Ford
biris taip-g’1 nepeiktinai atliko. tono anglių pirklys, važinėjo- i
Pats veikalas yra visai ne si po Pennsylvania ir sugrįžęs Į ;r taikininkų partija jau pasie
koks, Socializmo idėją per- sako, jog pavasarį kilsiąs strei kė Norvegijos krantų. Buvo
Įplaukęs Į Christiansand. Jostatė palei “šakininkų” šablo- kas.
Kovo 31 d. pasiba’gia
Įkio
oficialiu pasitikimo ne
ną. Viešpataujanti m'ntis vi- mainierių kontraktas ir balan
šame veikale tai ta: kad kata- džio 1 d. prasidės streikas. Vi buvo. Mažai kas indomavo
likų ir staeiatikių dvasiški ja soje šalyje pritruksią anglių, ta kininkais. Tik keletas laik
turinti su žemiaus’ais policijos dėl ko turėsią daug dirbtuvių raštininkų buvo užėję ant gar
laivio.
tarnais art imtis sąryšius ir iš užsidaryti.
Mamose trūksta
Neilgai pabuvę tame mieste
naudojau i net tiems tikslams darbininkų.
Daugelis mainie
išplaukė
į Christiania.
ir šv. išpažint es paslaptį. Ma rių važiuoja į dirbtuves ir ta ptyt to veikalo autorius visai ne gi daug svetimtaučių išvažiuo
MILĖTOJUI MUZIKA IR
suprato ar nemokėjo parodyt ją Europon stoti armijom
DAINAS,
socializmą prakilnesnėse*. taip
Unijos pastatę tokius dide s lekcijos lietuviškoj kalboj išsisakant idealūs pusės.
Nes lius reikalavimus, kad kom
veikale veik autieji socializmo panijos vargu geruoju nusilei- II lokininio (notų ) “(laidų” ant vi
sokių jstrumentų kad ir nėši ma
vadai lošia taip žemas roles, iš siančios.
tęs gaidų, išmoksi be mokytojo,
kurių greičiau galima .juos priPAKĖLĖ ALGAS.
kuriam
mokėtum 50c. už 1 lekci
skaityti prie plėš kų, krimina
Waterbury, Conn. —Scovill ją. Knyga $1.50 parduodu už
listų negu prie idėjos platinto Manufacturng kompanija pas
Adresuokit:
jų ir revoliucijos vadų. Abel- kelbė, jog pakėlus algas savo $1.00.
JURGIS A. BARONAS,
nai visas veikalas daro įspūdį darbininkams ant 10 nuošim
P.
O. McKees Rocks, Pa.
tokį, kad jis sul’pytas iš šmo čių.
'
telių surankiotų iš “Šakės”
špaltų. Dauguma žmonių iš
šio veikalo pasipiktino; ypač,
GERA PROGA!
i Siūdinkite drapanas
kad buvo pajuokiami vardai
Gramatika angliškos
pas mus.
kun. Alšauskio ir p. Martyno j kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Siuvame vyrų ir moterų i
Vaikų Draugas arba
Ten Buvęs.
kaip mokytis skaityti ir
drapanas.
?
rašyti be mokytojo....... 15c
Darbas užtikrintas.
Naujas Būdas mokytis
P&xford 4900.
rašyti be mokytojo....... 10c
Broliai ir seseris, siuvimo
Aritmetika mokinimuidarbus paveskite mumis. Iš
P. TUINYLA,
si rokundų, su paveik
i pirmo karto įsitikinsite, jog
slais (apdarvta) ............ 35c.
darbą atliekame prideramai.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
JONAS EERZELCMS & CO.
garsinimą iš “Darbininko”
28 Chandler St., Boston, Mass.
ir $1.00 per money orderį,
Vienos
durys nuo Berkley st.
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.

Užlaikėm didžiausia krautuvu
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bango ir ant išmokesČių
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup

Apsidrausk savo sveikatą ir gyvastį katalikiškame
sivienijime, o savo blaivumą apdransk pilnųjų blaivininku

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

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.

GRAMOFONŲ KAINOS NUO $15 IR AUGŠČIAU.
Be gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausią pabrinkimą. Tavoras geras. Kainos mažesnės kaip kitur.

||

Chas. Urbon ir A. Pilvinis,
233 Broadtoay, (prie c st.) So. Boston Mass
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REIKALINGA kasdiena 25 mer Į. Dr. Paul J. Jakmauh
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
(Jakimavičius)
tuvėse ir prie namų darbo, Vi- i Priėmimo Galando®:
j
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
šokių darbų vyrams.
609 IROADV.AY Cor. G ST. SO. BOSTON.
S. GORALSKY
• i
Te! 502 S. B.
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
153 COURT ST. BOSTON, MASS.
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DOVANOS!

Parduodu Gramafonus ir ge
riausius
Rekordus su lietuviš
I
koms dainoms ir tt. Katalogus
duodam Sykai kiekvienam kuris
■ prisiunčia’už 2c. krasos ženklelį.
i

i
.

K. Graneckas.
30 Essex St.

Geriausia dovana merginoms

Athol, Mass. i

v

LOWNEY’S KREST” KENDZIŲ
Po 2 doL ir po 1 dol.

C. & P. Phone St. Paul 5947

Grabininkas ir Balzamuotojas

Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborvstės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir į kitus
miestus ir pargabenu iš kitų
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane.
Ofisas
JONAS GREBLIAUSKAS
500 80. PACA ST.,
BALTIMORE, M. D.
Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS
meistras
indeda telephonus, ■ dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gy
315 W. Broadvay, 133
SO. BOSTON, M.

Taipgi “PERFUMOS” kviepalų, nuo 5 doL iki 50 c.,
tai yra šitaip: $5, $4, $3, $2, $1 ir SOc.

Cigarų, Cigaretų ir Tabako viso
kios rūšies po $3, $2, ir po $1

$500,00 Nebuvęs pasiūlymas

$500,00

I

Atlyginimo dykai!

$500.00 duosim dovanų kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti, prieš mūsų nebuvusį pasiūlymą, pardavinėjo ant
21 akmenio 14K Gold Filled ant 20 metų Garantuotą Laikrodėlį pigiau, negu mes, ir davė 31 prezentą prie laikrodėlio
Dykai, tai tam duosim $500.00 grynais pinigais už tat
O idant mūsų ant 21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlius
Garantuotus ant 20 metų kuolabiausiai praplatinti, darome dar nebuvusį pasiūlymą, nes parduodam tuos brangius laik
rodėlius tik už $6.75 ir prie kiekvieno laikrodėlio 31 augščiau patalpintą prezentą duodame visai Dykai. Taigi kas mums
prisius savo tikrą adresą sykiu su Šiuo apskelbimu ir 25 centus pradbtko stampomis arba kvoterį, tai mes išsiųsim jam
tuojaus ant 21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlį, Garantuotą ant 20 metų, su geriausiu tos rūšies mechanizmu pa
saulyj, ir prie kiekvieno laikrodėlio duosim augščiau parodytą 31 prėžentą visai Dykai, kaip seka: Retežėlį su kabliu
ku, Žiedą, Pypkę, Branzalietą, (miniature) Branzalietą su laikrodėliu, Setą spinkų^32 cal. (model) Revolverį , Brit
vą, Armoniką, Kryžiuką, Veidrodėlį su 3 prietaisais, Peiluką, Diržą, Importuotą atdarą (model) laikrodėlį, DuAlą,
Skūrinį tabakui krepšelį, Nikelinę dėžutę dėl degtukų, (miniature) Budniką-laikrodėlį. Širdžiuke su retežėliu, (mi----------- T L-3 —
—
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niature)
Žiūroną.
Kada
atneš tau į namus TLaikrodėlį
ir
Prezentus ir būsi užganėdintas,
tai —užsimokėsi
likusius $6.50,
_
_ už prezentų
_____
taip-gi
30 centų
persiuntimo išlaidas.
Jeigu nebūtum užganėdintas, tai nepriimk, o mes sugražinsim tau 25 centus pradotko.
Apart to primenam, kad mūsų laikrodėliai yra ant 21
akmenio 14K Gold Filled, Garantuoti ant 20 metų, ir mes laike tų 20 metų mūsų laikrodėlius pataisom arba apmainom ant kitų visai Dykai priziuntuy mums tik 25 centus ant persiuntimo išlaidų,
Tai-gi, pirkdamas ii mūs laikrodėlį, visiškai nieko nerizikuoji. I? Kanados visus pinigus reikia prisiųsti iškalno. Adresuok aiškiai taip:
t

a

a

Reikalaukite per laiškus, prisiusįami tokia suma
pinigais už kiek norėsite tavora.
Aš išsiunčiu tuojaus gavęs pinigus.

K. Šidlauskas,
226 Broadway,

So. Boston, Mass.

a

Visi skaitykit ir platinkite
^Darbininką”

ę

