Darbo Federacijos rūmuose bu
vo įvairiu unijų suvažiavimai.
Visokie dalykai, kurie Darbo
Federacijos buvo išstatyti parodon, bus sugabenti Washingtonan. Bus sudėti į naujuo
sius tos organ'zacijos rūmus.
Į Darbo Federacijos sky
rių parodoje buvo siunčiami įvairūs unijų laikraščiai ir lei
diniai.

nįjos buvo išėję streikan, rei
kalaudami valandų sutrumpi
nimo. Streikas pasibaigė tuo,
kad kompanija pasižadėjo nuo
kovo 1 d. įvesti 48 valandas
vietoj 51 vai., kaip kad dabar
yra.
Dabar Harlan and Hollings
worth korporacijos darbinin
kai stre kuoja. Streikininkai
daugiausia lenkai. Gaudavo
po 14 ar 18c. valandoje už sun
kiausius darbus. Dabar rei
kalauja po 23c. ir 25e. vai.

Washngton. — Panamos
Kanalo juostos gub. Goethals
paskelbė, kad dabartiniu laiku
ten yra pakaktinai darbininkų.

mums

KARALIUS PASVEIKO,
Londoną. —- Anglijos Ka
ralius, kurs krisdamas Francijoj.nuo arklio „spalio 28 d.
sunkiai susižeidė, jau dabar

o ir. dabar, turįs saugotis,
nenuvargtų. .»

Lcmdonas.
aštri nota Aflgl'jai dėl Ancona
sulcėlė Viennoj
dtfelį piktumu, mtęmpejgą,
tikins. tarp teutonų ir Dėdės
Šamo.

Nesmagus gyventojams pa- Į Beto apsčiai žmonėms bus
dėjimas, tai gydytoju bei ap- išrūpinama proga uždarbauti.
tieki} stoka. Ikišiol veikusie- Vyrams bus duodama taisyti
ji gydytojai, mat daugiausiai kelius arba atatinkamo darbo
apleido savo kraštą. Bet ir ūkėje kartu su moterimis ir

priešams. Neliko jokių galvi
jų, pašaro maisto. Gyvento
Londonas. — Serbijos pak jus anksčiau iškraustė, o pas
raščiuose talkininkai neišlaikė kui pulkus avių, galvijų varė
ir po skaudžių smūgių persiri- Į prieš save. Nes kur dabar
to per rubežių ir subėgo Gra^- mūšiai eina, ten gyventojai
kijon. Anglai ir francuzai gi užsiiminėjo galvijų ir avių vei
riasi tvarkoj pasitraukę, bet simu.
Anglai per žiūronus tėmyvokiečiai skelbia traukiantis 2
anglų divizijos buvo sunaikin dami į bulgarų kariuomenę ai
škiai matė vokiškų uniformų.
tos.
Talkininkai traukiasi dabar Mat carą Ferdinando armija
Salonikų link. Jie traukda gerai yra užsudyta kaizerio kamiesi iš Serbjos naikino tiltus r1 alininkais.
Talkininkai vilisi užsilaiky
griovė kėl us, kad tik sutrukti
Salonikuose.
Nes miestas
džius priešų ėjimų pirmyn.
apsuptas
kalneliais,
ant kurių
Dabar sekantis didelis mūšis
turės atsibūti ant graikų že stiprios baterijos ištaisytos.
mės. Nors Graikijos karalius
ir valdžia rūpinosi; šgelbėti sa BULGARAI DIDŽIUOJASI.
Bulgarai su pasididžiavimu
vo žemę nuo karės baisenybių,
skelbia apie savo pergales. Abet neišgalėjo to padaryti.
Anglai ir francuzai traukia not bulgarų pranešimą pasku
si atgal Vardar upės kloniais tiniuose 10 dienų mūšiuose
Salonikų link. Dar nepaaiš prieš bulgarus buvo 97.000
kėjo ar teutonai su bulgarą's francuzų, 75.000 anglų su 600
vysis talkininkus į graikų že lengvų armotų, 130 kalninių
mę ar ne. Bet nujaučiama kad armotų ir 80 didžių armotų.
bulgarai ir turkai būtų Graiki Tos jėgos buvo sutriuškytos
joj negeistini. Todėl turbūt per 10 dienų.
tų turės atlikinėti vokiečiai au
BULGARŲ SMARKUMAS.
strai ir vengrai.
Mobilicazija Bulgarijoj pas
- .^Vokietijos .Yaffiąjažkjąųsg.
Graikijos ką ji darytų, jei vo kelbta buvo rugsėjo
k'ečiai vysis talkininkus per šeš ų dienų prasidėjo gabSĖ^
jos žemę. Iš to jau matosi, jog mas kariuomenės į parubežius.
vokieč'ai yra pasiryžę vyti Mūšiai prieš serbus prasidėjo
lauk talkininkus nuo Balkanų. spalio 14 d. Serbai supliekti
Paryžiuje ir Ryme gauta jau buvo ties Pristina ir Mitrovitz
pranešimų, kad bulgarai perė ir nugrūsti Albanijos parubejo Graikijos rubežių ir vejasi ž‘n spalio 23 d. Lapkričio 29 d.
talkininkus. Bet kol kas tas išgaudyta paskutiniai serbų
armijos likučiai.
Gruodžio
dar nepatvirtinta.
12
d.
fraeuzai
ir
anglai
sugrūs
Tuo tarpu į Salonikus išsė
ti
ant
graikų
teritorijos.
da vis daug au francuzų ir anglųDaug vokiečių sutraukta į
Bulgarijos miestą, Ruščuk, Ru
munijos parubežyje. Vis ėjo
gandai, kad rusai perėję per
Rumuniją: užpuls Bulgariją.
Kol kas apie tai nieko daugiau
negirdėti. Buvo skelbiama,
kad Albanijoj 'šsėdo daug ita
lų prigelbėti serbams ir černogorams. Bet ir apie tuos ita
lus visi nutilo rašę.
Austro-vengrai neapsistojo
veikę prieš Cernogoriją. Va
rosi pirmyn. 2300 černogorų
ir serbų austrai paėmę nelais
vėn. Serbai išvyti iš savo tė
vynės dabar susijungę su černogorais grumiasi kartu.

Ant Galipolio salos mūšiai
tebeina.
Turkai ginasi atmušą talkininkų atakas.
Italai ne ką padaro prieš au
strų pozicijas.
Bombarduoja
ir bombarduoja, bet be žymių
pasisekimų.
Jau seniau buvo
gaišinta, kad Gorizia, labiau
sia italų apšaudoma, tuč tuo
jau .pasiduos,, bėt dabar nieko
nėgirdėti ap;e žadėjimą pasi
duoti.
Anglai ir francuzai skubiai
drutina Salonikus. Nes tas
miestas, tai vienintėlė ir di
džiausia talkininkų atspirtis
staltiesių, rankšluosčių, viw>. ant Balkanų.
Ant plyno lau
kių, užkąru,; audeklų moterie ko, kalnuotose vietose talki-
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projektuojamas atiduot ne
į
apie p. M, Yčą ki- rūmas matosi jame. Patiria, itis
Į tokią giesmelę užgiedosit. Ta- ska tytojas apie blaivybės ju- katalikiškai spaustuvei spasdiĮda pažinsite, ir ko jis vertas, dėjimą ir veikimą tarpe lietu nti.
Taip, o ne kitaip čia yra.
kaip persitikrinsit ir pamaty vią ir šioje šalyje. Blaivybės
klausimas
rišamas
ir
gvilde

Tie
patys artinu ano laikraš
sit,
ką
jis
nuveikė
Lietuvos
la

utarninkais, ketvergais ir
namas
tikėjimo,
doros
ir
mok

čio
išleistojai
sako, kad mes
bui. Prūsą Lietuvoje ir-gi iš
hme
subaiomis.
Taip-gi š: tasai tamsunėliai esame nesusipra
Leidžiamas Lietuvią R. K. Šv visą rusą Dūmos atstovą la slo šviesoje.
svarbiausia
klausimas
nušvie tę, kam remiame prieštikib’biau
indomaujama
Yčo
kalbo

Juozapo Darbininką Sąjungos.
čiamas
iš
visą
pusią
nę spaudą bet dabar aiškiai
mis
ir
jos
cituojamos
yra
prū

PRENUMERATA:
Kas
tik
paims
tą
laikraštį,
pasirodo, kad mūs vargonin
Metams----------- 7- ----------- $3.00 są laikraščiuose.
Amer kos lietuviai katalikai tas su pasigerėjimu jį skaiti kai inteligentai (perprašau ne
Pusmečiui-------- ------------ $1.50
visi), kurie
baltą duonelę
taip-gi
jį garbina ir juomi už- nės.
Trims mėnesiams-------------- 75c
valgo
iš
kataliką
auką, o savo
sitiki
ir
duok
Dieve,
kad
jisai
Atskiras numeris 3 c.
viešus
reikalus
atlikdami
pa
ir toliaus taip darbuotąs kaip PASVEIKINIMAS 18 ARGE
Laiškus ir pinigus siųskite
laiko prieškatalikišką spaudą
ligšiol kad darbavosi, tai Lie
adresu:
NTINOS.
Tai jau čia mūsą vargoninką
tuviai
geresnio
atstovo
nei
no

“DARBININKAS, ”
Dagirdęs, jog Suvienytose nesusipratimas stačiai nepatei
rėt
negal.
Ž'nomą
jeigu
nu

242 W. Broadway,
Ir vertėtą mūsą
kryptą nuo teisybės, tai tada Valstijose lietuiai sutvėrė tik sinamas.
80. BOSTON, MASS.
rai
darbininkišką
organiza

gerb. Katalikiškai visuomenei
mes pirmutiniai visiems ap
ciją ant pamatą tinkamą lie pasakyti tiesos žodis, kad jūs,
“DARBININKAS,”
skelbtume apie tai.
(The Worker)
Ap;e p. Gabrį tai Lietuvoje tuviams ir apie įsikūrimą lai vargoninkai, savo spausdinius
The most populas Lithuanian
tiktai inteligentai težino.
O kraščio, kuriam duotas pra privalot atiduoti katalįkiškai
Newspaper
liaudis tai apie jo veikimą kad kilnus vardas ‘ ‘ Darbininkas ’ ’, spaustuvei.
published every Tuesday, Thurs- kartais ir perskaito laikraštyje todėl visąpirmiausia naujam
Broklynietis.
day, and Saturday by the
tai nelabai supranta jo darbo darbininkui—laikraščiui linkiu
geros kloties ir pasekmingai Red. prierašas.
3t. Joseph’s Lithuanian R. c. svarbą
Dėdami gerb.
Association of Labor
Jau amerikieč’ai lietuviai darbuotis tarpe darbo žmonią Broklyniečio raštelį anaiptol
jog naujasai nenorime pakenkti pačiam ža
SUBSCRIPTION KATES:
katalikai gėrisi apie jo darbą Turiu vilties,
laikraštis
“
Darbininkas
” nuš dančiam užgimti laikraščiui
Yearly_______________ $3.00
svarbumą numano delko dau
Broliai lietuviai. Mes daug audžia, tai biskį išgudrėjo ir manymui, kad tame rojuje bus
vies
lietuvią
darbininką
var “Muzikai”.
Nujaučiame jo prisiklausome ir pris' skaitome jau taip greit gražiems žode- viskas geriau, negu dabar,
6 months.______________ $1.50
gelis ir prisideda savo centais
Advertising rates on application palaikymui “Informasijos Biu gingą padėjimą ir pasistengs svarbą ir tą didelę naudą ku apie netikusį surėdymą neti- liams netiki, kaip ta patarlė bet ir tai tiktai galėtumėm ma
vesti juos tiesos keliu.
rią amerikiečiai lietuviai turės
Address all eommunications to ro.”
kusią valdžią šiame pasaulyje, kad sako “Akimis neužsitikėk, nyt, kad bus viskas geriau,
Su
šiuo
linkėjimą
laišku
iš
savo muzikos.
Bet Brok- Ir tas yra tikrai teisingas ir
“DARBININKAS,”
O labiau už tai juos kedena
bet ne visai gerai.
Nes ant
bet gerai apčiupinėk.”
laisvamaniai ir socialistai — siunč'u prenumeratą Jei ga lymetis iškelia labai svarbą neužginčijamas faktas, kad
žemės niekados tobulumo ne
242 W. Broadway,
Aš
manau,
kad
ir
socija

kataliką taip yra; nes mes tą ant sa
kad jie pritarė ir palaiko kata lima, tai atsiųskite desėtką ki klausimą ' . kodėl
buvo ir nebus—toks jau gam
80. BOSTON, MASS.
tą
ekzempliorią
supažindini

visuomenė
nenori
būti
nuosekli vo skūros gerai jaučiame. O listai ant mūsą negali rūgot tos įstatymas. Vieni daiktai
liką pusę — tai yra stovi už
jei mes ją mokslu neužsitikimui su Argentinos lietuviais. svarbią svarbiausiame reikale,
teisybę.
ypač mes vargo pelės, skur- me, juk jie pats ir-gi rekomen dygsta, kiti auga treti nyksta,
Turiu vilties, jog iekvienas būtent savo spaudos ir savo
O žinoma, kad teisybė nedž'ai
darbininkai.
Nes ir duoja visiems šviesties ir su- pūna o žemelė lekia erdvėse
visiems meili. Taip-gi broliai lietuvis pasistengs, kad jo gri- spaustuvią rėmime ? Klausi kasgi mūsą neišnaudoją kas siprast, ną žinoma ir kožnam apie saulutę—motinėlę ir pil
žinok'me tą faktą ant visados: nčią lankytą “Darbininkas.” mas ištikrąją svarbus ir jo mūsą prakaitą ir kraują ne- turėtą pripažyt pilnų laisvę do amžinus įstatymus Visaga
apleisti negali ir gerb. mūsą čiulpia-kiba tas, katras nenor.
jeigu kurią ypatą mūsą priešai Su gilia pagarbą
lio Sutvertojaus v>są daigtų.
S.
Drotvinas.
vargoninkai, kurie juk sudaro O tas viskas darosi dėlto, kad manymui ir sąžinei, nes to Tuom kart bus gana, kitą
užpuldinėja ir šmeižia — tai
žymią dalį lietuvią kataliką mes nesistengiame apsišvies teisybė pati reikalauja.
gali būt ramus.
Tas žmogus Buenos Aires.
Taigi prieikim prie faktą, dieną daugiaus parašysiu.
visuomenės?
ti, susiprasti ir suėję į vieny parodančią, kodėl mes negalim
Kas nieko neveikia, to nieks yra geras, ir žinok, kad jisai
F. V.
ILGU, ILGU.
veikia o nedripso kaip kerplė
bę ištiesą pradėt rimtą ko jiems pritart ir veikt išvien.
nei nepeikia.
KURIS MEDIS DRŪČIAU- vą su visais mūsą išnaudoto
Ši patarlė man ding risuge- ša. Tai to niekados neužmirš
Ilgu, ilgu be tėvelio
Pirmiausiai Socijalistai pa AR GAL TAIP ATSITIKTI.
SLAS.
jais ir skriaudikais.
riaus gali būt pritaikoma prie kite.
Ir senos močiutės;
brėš a, kad reikia kovot prieš
F. V.
mūsą visuomenės veikėją. Žiū
Kiek to sunkiojo vargelio
Taigi kad galėtumėm grei tikėjimą prieš bažnyčių prieš Mūs jaunuoliai nesuirę
Mūsą miestelyje buvo se
Ir neapsileidę.
rėkite ir tėmykite gerai visuo
Be savos grinčiutės.
u
nas geras stalius,
dibdavo čiausiai sueit į tą taip pagei dvasiškiją prieš visų krik Nesivalkioja pakampėms,
menės politikinį judėjimą, o
VARYKIME DARBĄ
skuobnius ir kitokius rakan daujamą vienybę, turime pir ščioniškąją dorą mokslą ir Apvarąs paleidę.
tuojaus pamatysite, ką labiau
PIRMYN.
Kas tą liūdesį suprastą,
Aš manau, kad su
dus.
Buvo žmogus visą my miausiai susipažyti su mūsą kultūrą
mūsą spauda kedena ir pašo
Ko
š
’
rdis
nerimsta?
draugais
iš
kitą
srovią
ir
ge

Baltimorės Labdarybės dršituom netik katalikas, bet
limas ir gerbiamas, nes turėjo
Tik prie baro stovi kaip mū
kaip sena bobelė pakulą kuo ja turėjo susirinkimą.
Kas tą priežastį atrastą,
Dau
mandagą grąžą apsiejimą su rai pažinę ir rimtai visapusiš nei viens krikščionis negal
rai,
dą.
O-gi Dūmos atstovą M.
Kodėl vargas gimsta?
giausia buvo kalbėta apie pla
Antra; sako atimt
kiekvieną ypač jam daug pri- kai apgalvoję ir apsvarstę vie sutikt.
Stovi,
kaip spyžiniai.
Yčą ir p. Gabrį.
r
tinimą Labdarystės idėjos po
Dailiai patarnaudavo jo kalbą su ku ni kitą idealus, troškimus ir nuo visą turtus,
Alū maukia taip,kaip buizą...
Paklausiu tamstą kuomi tie visas rytinią valstiją lietuvią
Bėgkim, bėgkim į tėvynę,
rią mokėjo visuomet linksmais pienus, bendrai galėtumėm nu- sakytą ale kad tą įvykinti
Vyrai geležiniai!
ponai jums nusidėjo, kad taip parapijas.
Ten laimingi busim;
Ypač Pennsylvasakiniais atsakyti, arba ko statyt bendrojo veikimo dar- broliukai,, kiek reiktą krau
nerimstate juoą netampę po nijos valstijoj, nes šioje vals
Ten užstos linksma gadynė
• praliet kiek mūsą brolią
paklausti. Manau daugumas bininkiškajį pieną kurio ga- jo
Daktarai, kunigai šaukia
laikraščią špaltas ir nevalkioję tijoje daugiausia yra visokią
Čia tėvynei žūsim!
lėtumėm
ir
turėtumėm
visi
laižūtą, kiek mūsą moterėlią ir
jį pažįstą jis vadnas Viliūšis.
Ir
laikraščiai rašo,
V
ją vardą po svetainią estradas. pavargėlią ir sužeistą.
atgultą po žalia ve
Kartą
vietinis klebonas jį kyties mūsą kovoje šu visais vaikelią
Kad alkolis yr’ blėdingas
Ir taip manau, kad visi duoIlgu, ilgu be tėvelio
Girdime, kaip Chicagos. L’e- I
lėna, kokio-.; įvyktą baisios
pasišaukė,„ ir> liepė jam pada darbininką ir tautos priešais.
‘
~:
—
IrseaosTYiočiutės,
Tarpe lietuvią yra keletas skerdynes pasaulyj — tai da Ir nelaimes neša.
'tWlat^utvafkeTabdafybes'rei
ryti puiką ir drūtą stalelį
Kiek to sunkiojo vargelio ir paklausė:
kalus ir varo tą darbą pirmyn.
Iš kokio med srovią-tai tautininkai, socija bartinė Europos karė būtą
Kad prarįja žmonią protą
Be
savos
grin&utės.
Mes rytinėse valstijose dar tebžio būtą geriausiai padirbin listai ir kata! kai arba krikš tik žaislas sulyginus su ana
Dorybę, sveikatą.
Jeigu taip, tai po šimts snaudziame lyg geresnią laiką
L.-SUelis.
ti?
“Aš norėčiau, kad būtą čionys demokratai. Žinoma ‘ bais’ąj? revoliucija. 0 ar atKad g.rtuoklį nelabasis
pypkių, kurią kvarabą jūs laukdami. Bet pamatykime, 10 xn _1915m.
labai drūtas, kad taip greit dar tos srovės biskį tarp sa siektumem ką geresnio tomis
Keploj po smert krato.
prie ją kimbate — o kiti net jog reikalas turėti prieglaudos
nesusirėžintą. Kaip tu manai, vęs įvairiuoja ir grupuojasi, visomis baisiausiomis aukomis,
neišsitenkate jais ir Šmeižiate. namus jau pribrendo. Neatidė
bet aš taip manau, kad mums tai labai, labai abejotinas dar
SUTIKIMAS ŽIEMOS.
kuris medis drūčiausis ? ’ ’
Tegul pliauškia, kad netingi,
Aha! suprantu, kame daly- liokime to reikalo, kol patys
jau užtenka šito perdalinimo. atsakymas.
Dėlto krikščio
Kuris drūčiausis, tai neži
Vėjas d’dis sukuriuoją
Ikas.
Yčas ir Gabrys darbuo- neteksime sveikatos.
Ir kožnas iš mūsą gerai sup nys demokratai ir šitam daly Kad jiems niežt liežuvis.
nau,
nes
niekad
ją
imanti
es
Medžiai
linkdami
dejuoja,
—
O mes gersme alą, “viską”
.jasi tėvynės labui — vadinas
rantą prie kurios srovės ji kui nepritaria.
Labdarybės reikalais rūpin
nemačiau.
O kietus medžius,
Tartum verkia ko užgauti;
- nesnaudė a, bet veikia,
tai
Pas
brolį lietuvį.
sai priklauso ir kuriai jisai kotis pritinka gerbiamiems kle
Trečia: Atimt nuo visą vi
iš
kurią
būtą
tinkamas
staluMat,
juos
vėjas
nor
išrauti.
<delto daugumui ir užkliūva.
geriausiai pritaria. Ypač grie ską tai negalima sulaikyt
bonams.
Intekmę
žmonėse
Paukščiai į pastoges lenda, kas padaryti, tai kaipo savo
U vyručiai, tiesą pasakius, turėdami gali geriausia išju
žtai pasidalinę katalikai ir su žmoniškumo jausmu. Duo Sal'ūninks geradėjas,
Būk sunkiausio laukia gan ąmatą pildydamas padarysiu
Tai aniols — ne žmogus:
jeigu mes visi nors dešimtą da dinti prie to darbo.
socijalistai.
Seikėtą
kime
sau,
kad
daugel's
turjums
iš
kiečiausio,
kurį
var

do.
Patsai geria, ir mums duoda
lį tiek dirbtumėm tėvynės la išbudinti dr-jas prisidėti prie
Mes krikščionys demokra tuolią tur
turtus susikrovę
toju tokiems reikalams.”
Žmonės grinčiose suėję
Tos kvepiančios brogos.
bui, kiek dirba pp. Yčas ir Ga labdaringą reikalą.
Klebonas susiprato, kad tai nepasmerkiame jokios sro- vien skriaudimu darbininką,
Klauso įnirtusio vėjo;
brys, tai daug, daug gero bū
Žiūrėkime lietuviai katali
Viliušio negerai užklausė, ir vės-tik žinoma neprisidedame bet kiti yra tokie, ką ir tei Tik žinoma ne už dyką,
Drauge šalt's atgūmojo,
tumėm padarę.
kai, kad nereikėtą mums glaus
davė jam progą taip juokin prie sočijai’stą, kad matome singa’s būdais, savo mokslu, Mes jam užmokėsme
Langai grįčią apšarmuojo.
Yčas yra išrinktas žmonią tis prie svetimtaučią.
O juk
gai atsakyti, bet žodis ne ją srovėje daugelį dalyką, to savo energija, gabumu, darb Savo centus taip, kaip bankoj,
Palši debesiai užėjo,
atstovas, jam'pavedė lietuviai dabar jau daugelis mūs vienJau ir sniegas krist pradėjo. žvirblis, išlėkė ir jau nepa kią, kuriems mes kaipo kri štumu, pačėdumu ir dideliau- Pas jį pasidėsme.
savo apgynimo reikalus, tur genčią priversti tai daryti. Ar
kščionys katalikai negalime siu vargu pralobo—argi būtą
Klausia:-Kas čia pasidarė?- gausi.
būt jam užsit kėjo, kad jį išrin ne sarmatą ar negaila mums,
—Žiemos durys atsidarė! __
Už tokį grąžą juoką kle pritart, nes tas priešinasi mū teisinga nuo ją tą viską per
Nežus centai ten sukrauti
ko.
Ir turbūt jisai yra geras kad taip turi dėtis.
Ale iš ant prievartą atimt, kad pakliū
J. V. K...S. bonas Vil’ušį pavaišino sal są šv. tikėjimui.
Duos nuoš'mtį gerą,
žmogus ir turi tam tyčia gerus
ros pusės yra daug tok ą da tą rasi tokiam, kuris vien
Pasvarstykime tą reikalą
džia arbata.
Nemums, bet saliūno ponui,
gabumus ir mokslą reikalingą
lyką, kuriuose mes galime ir per tinginystę ir paleistuvystę
laikraščiuose, o mažu veikė DĖL VARGONINKO DELTU
J.
V.
Kovas.
Kurs užlaiko barą.
.atstovui, kad nepasipriešino
turėtumėme veikt su kitomis yra nubiednėjęs ir nieko ne
jai galėsime sutarti ir suva
VOS
APKALTINIMO.
Jo kandidatūrai lietuviai kata
srovėmis ir socijalistais išvie- turi. Taigi ir šitam sumany
žiuoti kokiame nors rytinią
ATMUS2 ARABUS.
Mes nudriskę basoms kojoms
likai, nors žinojo kad Yčas yNesenai
esame
indėję
gerb.
no ir iš to abeji turėtumėm mui katalikai nepritaria.
valstiją mieste.
Suvažiavę
Tam ponui tarnausme,
ira nekatalikas, bet reformaLondonas. — Palestinoj ant naudą daug didesnę,
negu
išd’rbtumėm ir nustatytumėm kun. Misiaus atsiąstą žinutę
Ketvirta:
Socijalistai
sako:
Kaip
pusirpės slyvos nosies,
taa.
anglą kad turime darbuodamiesi ir kaip bus žmonią išrinktoji va
visą darbo pieną ir tuomet taip ap;e jo buvusio vargoninko Sinojaus pusiausalio
Kada susilauksme,
Ant kiek aš žinau tai Lietusakant pasidarę pamatą galė L. Deltuvos apsivogimą ir pa žvalgai buvo susitikę su ara kovodami skyrium.
ldžia, tai bus teisybė dangiš
'voje nei vienas iš buvusiąją libėgimą.
Dabar esame gavę bais. Arabą buvo apie 300. Su
sime budinką budavoti.
Apie žemiškąjį roją. •
ka.
Katalikai tam sumany
Tai bus laimė, tai gadynė
ki š’olei Dūmos atstovą nebuvo
laišką
iš
paties
L. Deltuvos iš sirėmime užmušta 35 arabai ir
Būtą gerai, kad susidėtą
Apie
tuos
dalykus
parašy

mui
pilnai
pritaria ir taipgi
Tai laikai auksiniai
taip populeriškas kaip M. Ylietuviai Maryland’o, PennsyL Gardner, Mass, kuriame jisai septyni pateko nelaisvėn. An siu plačiau antru kartu kaip tiki, kad geriausia būtą val
čas. Jo vardą visi žino ir ger
Begyvensme kur ant “damvanijos, New Yorko, New Jer- griežtai užginčija visus pris- glą užmušta 1G kareivią ir 3- biskį mažiau darbo turėsiu, o džia visą renkama, bet pripa
bia, ir paėmę laikraštį pir
pą”
Ne oficieriai ir sužeista 15 karei dabar tai noriu trumpai pabsey ir Naujosios Anglijos val kaitytus apkaltinamus.
žįsta, kad visokia valdžia yra.
miausiai žiūri ką mūsą atsto
Kiauroje
statinėj.
stiją Juk tose vietose randa trukus, ištyrę plačiau dalyką vią. Arabai nudumė atgal.
riešti nuomonę Kataliką De nuo Dievo leista ir savame
vas kalbėjo Dūmoje. O tie
si daugiau, kaip pusę Ameri indėsime platesnę žinią apie vi
mokratą apie socijalizmo taip laike gera—ir kad ją tiktai ga Bedainuosme hoca! holftf
t
.sodžiai “mūsą atstovas,” tai
BAISUS ATSITIKIMAS.
kos lietuvią, t y. 250.000 su są šią nemalonią istoriją.
vadinamąjį
roją
tai
yra
lima
su
laiku
permainyt
ant
viri žino, kad reiškia ne kitą
Bestaugsme. ka p šunes....
viršum. Jei būtą galima taip
. Madison, Ind. — E. Ashby, tuos laikus, kada bus-žino- geresnės tuose kraštuose, kur Tas vyručiai tai teisybė
.ką kaip gerb. Martyną Yčą
/‘MUZIKA.”
išjudinti, kad bent didžiuma
49 metą amžiaus, nušovė pa mą jeigu tas įvyktą-socija- žmonės savo apsišvietimu ir Ne baikos, ne fonės!
Pažįsta Lietuvos žmonės ir
prisidėtą prie to darbo, arba
Sitokiuo vardu pateko man čią uošvienę ir paskui pats nu listiškas pasaulio surėdymas. supratimu prie to pribrensta.
gerbia p. Yčą Ale ir Yčas pa
r. v.
bent pusė lietuvią paremtą sa
Socijalistai sako, kad bus Katalikai mano taip: valdžia
Spėjamą jog buvo
apgarsinimas,
kurį perskai sišovė.
žįsta lietuvius, žino ją reikalus
vo centais tą reikalą tai tuoj
risi turtai nuo visą atimti ir ar šiokia, ar tokia vis suside
čius puola man mintis, kad pamišęs.
ir atjaučia ją vargus, skriau
išdygtą graži prieglauda naš
“Neduok valdovams, o 8ajuos valdžia paims, kad da da iš tą pačią žmonią o žmo
ir vėl turėsim smagaus inte
das ir visas bėdas ir stengiasi,
laičiams, negalintiems ir sene
muel,
neduok valdovams vy
BcrMraa. — D Konstantino- bartinė valdžia bus išraiky nės, tai ne aniolai ir ne šven
kiek galėdamas iškovot lietu
reso, o ypač muzikos mylėto
liams. IŠvyskime, kame mū
no;
nes
nėra jokios paslapties,
jog susi ta, o bus raujai įsteigta siste tieji, ir kaip kasdieniniai fak
jams, kurie turės po naują polio ateina
viams iš valdžios tą kas tik
są gale.
organizavę
liopuriauki- mą kurbus renkama visi val tai parodo, kad valdžios !ur kur viešpatauja girtuoklystė.
•yra galima ir kiek yra galima.
J. Grėbliunas. 1916 metą savo srityje tam ti
italą ka- dininkai tai yra demokratiš mą nuo išnaudotoją žmoni Ir kad gerdami neužmirštą tei
Per kišenią karaliui špygą
krą laikraštį vedamą St Šim nės gentys api
sybės ir nenuskriaustą vargšą |ĮI|m
bile kvailys gali parodyt. Ar
1
žuvo 6.000 ka valdymo forma. Kad bus ją neapgina. Francija yra
kaus.
Taigi ir aš, nors jau rfumenę.
“T. RYTAS” IttJO.
turėjo bė paraikytas tikėjimas ir kuni respublika ir viena iš kultū- reikalo.” Prov. 31,4.
ba užrubežyje gyvendamas krine tos srities žmogus, ’ bet li italą. Paskui
“Darbininkas girsnojantis
gti palikę daug ginklą ir amu gai, kaipo nereikalingi žmo ringiausiąją pasauk o tautą, o
tikuot MaskoVjos arba Vokie Šiemet išėjo daug leidimą, ku nkiu jam geriausio
nepralobs
ir kurą niekina ma
nijos išnaudotojai, kad bus a- kiek ten visokią šelmya&ą,
nicijoj
E .
.
L .
tijos valdžios betvarką žiau rie labai pradžiugino lietuvią
Bet neaišku, ki
timti risi fabrikai, kapitalai apgavysčią padaroma, kurios žus daiktus, pamaži prapuls.”
rumą
nežmoniškumą
Ale visuomenę.
Nudžiugo
įsuaziugo lietu- dėju to laikraščio?
Lengva0
nuo
savininką ir bus visi lyguą jau iškilo aikštėn. Tai nei Eccl. 19, L
pabandykite jūs, ponuliai, nu viai katalikai “Darbininku,” čion įspėti, kad šimetiniame E/ L
sotūs, laisvi,—bus rojus ant biskiu nemažiau, kaip monvažiuot ten, kur ta valdžia y- džiaugiasi sulaukę “Vyčio,” Newark, N. J. Lietuvią Vargo- mo ]
- aš------- 1
—,_ f •
' X * »»»
_
■• ■
_ _ * _ A. V
žemės.
Teisybė tie žodeliai archiškose šalyse.
Taip bū
ra visagalė. Ir ten su > pa
gan
maloniai
ir
puikiai
skam

tą
ir
socijalistą
rojuje.
.
sišnekėki t, tenai nuo jos iško
ba.
Kas
kita
būtą.
jei
eocijavokite ką gera — tai tada ži
Bet mūsą brolis darbinin
nosi t. kiek re’kia gudrumo,
takto ir nuovokos, norint' pakas, matydamas kaip jį risi
muiliją, Gn
apgaudinėja ir akri
. daryt ką gerą savo tautai.

Iš po darbininko plunksnos.

Srovine vienybe

Nekultūringumo
apsireiškimai.

i

9

a
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DARBININKAS”
I
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..... .... —___ _______________________
“ lietas giedorių; sudainavo mai

|J. Prauski pasiroc
NEWARK, N. J.
įvenimas parodė mūsą biznie
nuo K. Drizos; surinktą laike |Šytai dvilypiais kvartetas, su-\
riams, kad taip elgtis negail
Vaiką pramoga.
ima, reikia permainų. Jos'įTai žinom
krikštynų $2.50, Adomas Erin- dainavo apie 12 da’nnelių įvai
“Darbininko” No. 33 buvo vilkai ant avių?
Vietos lietuvių parapijos gis $1.00.
Naujalio, rašyta apie Sheboygano jauni katalikai gynė merginas. CieiTai-gi sykiu pasi rių kompozitorių:
vyko tarpe mūsą mėsinių savi
,
____ ___ dr-jas, ją __
*
_____
ninkų
sutveriant
in- Šv. Rožančiuas Vaikų Draugi- rodo susirinkime besą $19.00. Šimkaus, Neimanto, Gudavi mą. Rašė p. Bailaitis ir skau likai nekenčia kate ikų už tai
•korporuojant
• __ • .'a «t
’
•>' • . J \
’
r
veikiant
dauia rengia antrą dieną Kalėdų
Dainelės taip džiai ir neužpelnytai parašė. kad jos nepristoja prie socialis
Taip-gi J. Grigaitis kuris va čiaus ir kitų.
PHTLADELPHIA, FA.
gruodžio
26
d.
didelį
“
vaiką
žinėjo, kaipo delegatas, ku maloniai skambėjo, kad rodos Pažįstu šio m'estelio lietuvių tą ir į jų šokius neina.
giau išvien, ypač davime val
Iškilmės katedroje.
Didžiuma čionykščio jauni
gio produktų ėmėjams skolon. vakarą,” į kurį kviečiami visi ris buvo išrinktas iŠ T. F. sky bėgu gali ką gražiau girdėti. jaunimą, — mergeles ir vaiki
Mūsų miesto šv. Petro ir Jeigu i kiš i oi buvo netikusi lietuvių parapijos veika’. Su- riaus į Seimą kuris atsibuvo
Garbė
Waterburečiams. nus ir nusistebėjau ir graudu mo yra padori.
Jei pasitaikė
“—’
■ Ijimas porai 25c., Brooklyne praleidęs savo $3.00 Vakarą tvarkė, ir tvarkė sce- pasidarė,
augusiems
inėjii
Povilo katedroje gruodžio 5 d. tvarka visarhe biznio vedime, “
kuomet mylimame oks nemalonumas, skandališpo p etų
taip vadinamos tai ką jau kalbėti ap'e tvarką pavieniams 15c.. Vaikams inė- ir taip minėtas draugas nerei jną Waterbury’io vargoninin mano laikraštyje ‘Darbininke’ kas nuotikis dėl eiciLkų nela44 Pirmo metinės misijonierių atidarymo — uždarymo ir lai
kalavo atmokėjimo išlaidų, ale kas J. V. Kovas. Tai yra, ji perskaičiau p. Bailaičio kores bumo, tai jau nereik:a paže
iškilmės,” kurias surengė tarp- tas darbo sąlygas, kurios pa
. Apie surengimą Šio vakaro ištarė tegul eina tie mano trys sai savo studentus ir choris pondenciją.
minti, nupeikti. Jei ir pasi
tautiška katalikiška dr-ja pra liečia toje pramonėje dirban laikų
tus
atsivežęs,
išpildė
progra

gija tarėsi per du doleriai dėl vargstanč’ų lietu
Mūsų miestelio lietuvių jau taiko kas peiktino, tai reikėtų
platinimui šv. katalikiško ti čius darbininkus? Lietuviai savo m:tiaw. i—
_ . lapkričio
____ ____
padorus, gražumu, malonumu perspėti
21 d. vių tai-gi. ir labai gražus pa- mą. Mes New Haven’o lietu nimas yra geras,
kėjimo.
-s
Pastaraja vyzdis, kad reikalais T. F. va viai širdingai ištariame ač ū darbštus, laikosi savų prabočių arba pabarti.
E. E.
mėsines atidaro iš ryto apie ir gruodžio 10 d.
Waterburiečiams,
už
smagų
ir
ir tėvelių papročių ir tikėjimo.
Programas daug maž buvo 4:30 m. nekurie 5-tą vai. Užda- me trukšmingame susirinkime žinėja, praleidžia savo centų
BROOKLYN, N. Y.
Nemačiau nei vienos merginos,
toks.
Ta p sakant iškilmių r<> vakarais apie 8-tą vai. Pėt- tapo aptarta to vakaro tvarka ir taip-gi kelionės vargai, tai gražų palinksminimą.
Ten
Buvęs.
kuri
šluostytą
“
dresėmis
”
satikrai
matyti
tokie
dalinas
var

Geras nutarimas.
vedėju
buvo
Jo
Malonybė
anti
nykioj
ir
subatoj
tarp
10
ir
11ir
programas,
susidedąs
iš
movedėju buvo Jo Malonybė antliuno barą.
Gruodžio 3 d. buvo Karalie
vyskupis Prendergast Vargo- tos naktį!
Reiškia darbiniu- nologų, deklamacijų,
daimfc gais Lietuvos, padeda jiems
LEWIST0N,ME.
Taip-gi turiu už gar
Jaunimas mūsą yra gyvas, nės Aniolų dr-jos susirinkimas.
nais pagrota gražus preliu- kai turi išstovėti prie darbo muz.kos, žaidimų, šokių ir lai kentėti.
Prakalbos.
pažangus,
linksmas,
ta;p, Šita dr-ja jau 12 metai, kai gy
dium.
Gregorianiškus mišpa nuo 15 iki 16 vai. per dieną, mėjimų vaikų kalėdin’ą dova bę pranešti, kad philadelphieL.
Vyčių
11
kp.
dėka
gruod.
nų;
Čia
pabandyti
savo
lai

čiai
Šv.
Kazimiero
parapijos,
arba
apie
trisdešimts
vai.
per
kaip
pridera
jaunimui.
Jiems
vuoja.
Nuo savo susitverime
rus atgiedojo katedros choras.
11
ir
12
d.
šieme
miestelyj
įvy

mės
galės
kiekvienas
įmokėjęs
jau
yra
išsiuntę
į
Chicago,
tai
savaitę;
daugiau
už
paprastus
reikia
pažaisti.
Tik
bėda,
priguli
prie
S. L. R. K. A. Tai
Pamokslą apie katalikiškas mi
ko
prakalbos.
Kalbėtojas
buvo
Mo po 5c. vaikų dr-jos kason.
yra, į centrą Tautos Fondo
kad neturime salės. Parapija gi ji yra kartu katalikiškojo
sijas, minėtą dr-ją ir jos globė dirbtuvės darbininkus-..
p. P. Gudas iš So. Boston.
Beto sumanyta surengti prie $587.61.
turi dar skolos ir negali visko susivienijimo 56 kuopa. M’nėja Šv. Prancišką Ksaverą pasa kestis savaitėje nuo $10.00 iki
$18.00.
tos
pramogos
ir
prakalbas
apie
Prakalbos
atsibuvo
Šv.
Balįsteigti.
K1" tais metais skola tame susirinkime dr-ja nutarė
Šios
bažnytinės
ir
pašelpikė monsinjoras McDevitt. Po
vaikų
auklėjimą
ar
apie
ką
pa

tramėjaus
dr-jos
salėj.
dar
susimažydavo,
o šiemet prisidėti prie susivienijimo paTaip
būti
negalėjo
ir
reika

nės
dr-jos
šiaip
aukojo:
tam plačiai žinomas'solistas p.
našaus,
*
jei
atsiras
tam
tikras
Subatos vakare gruodžio 11 pasididino.
šelpos skyriaus ;mokės mėnesy
Šv. Cicilijos dr-ja____ __ $100
Wilbur Hervig atgiedojo solo las buvo tą visą “TetuviškąŠv. Kazimiero dr-ja______ $ 25 d. prakalbos prasidėjo 8 vai.
Tai-gi tai bėda mūsų jauni je 50 centu, o ligoje gaus pašei“Iškeliavimo giesmę,” (misi ją” tvarką pakeisti tokia, kalbėtojas.
Vaikam jau bes; skirstant na Šv. Mykolo dr-ja_________ $ 25 Prakalbų vedėja buvo panytė mui, kad neturime salės, kur pos $7.00 Tai labai protingas
jom erią iškeliavimas į sveti kokia yra vartojama pas kitų
tautų
rūšies
biznierius.
Lietu

mo
kilo gražus užmanymas iš Šv. Stanislovo Kostkos dr. $ 10 Valerija Vaičiuliutė, vietinės galėtų jaunikaičiai sueit’, pa nutarimas.
Brooklyno kata
mas šalis). Ši giesmė yra la
žaisti, pasibovyti ir būti dva likai privalo žinoti apie ^drbai įspud nga.
Kaip žodžiai vių mėsinėse dirbančių randasi Vaikų Draugijos kasos nusiųs Šv. Izidoriaus Artojo dr. $ 10 Vyčių kuopos pirm’ninkė.
Pirmiausia jauna mergytė, siškojo vadovo priežiūroj.
ją, privalo prie jos dėtis, nes
itaip ir giedoriaus balsas labai apie keturas dešimtis vyrų. ti dalį pelno į Lietuvą badau Teatrališka ir giedorių dr. $ 10
vytė
Apobjonijukė
Stašaičiutė
Ikišiol
jie
turėjo
keletą
susi

jantiems
nuo
karės
vaikams.
tai parangi dr-ja.
Narys.
Šv.
Rožančiaus
dr-ja
____
$
Kodėl
Bailaitis
neparaše,
10
graudino ir sujudino s’ fe.
:Štai ištraukos iš tos gi
Ji: rinkimų, kuriuose nutarta rei Šitasai sumanymas delei vėly Šv. St. Kostkos surinktų
deklamavo “Vyčio” pasveiki
ant mitingo.
12.05 nimą, p-lės Gurkliutės eiles,
* ‘ Iškeliauju, brangūs d augai, kalauti nuo darbdavių, trum vo laiko tapo atidėtas apsvars
buvusias “Darbininke”. Jij’
tyti
sekančiame
susirinkime
Kleb.
J.
J.
Kaulakis
surin

pesnių
valandų.
Arba
geriau
išsižadu šio gyven mo ant visa
ne pirmu kartu pasirodė ant
po
reng
amajam
vakarai,
kuo

sakant
pripažinti
tas
pačias
ko
kalėdojant
.................
$
59
dos, kad Viešpaties Dievo var
Ta’p-gi tos minėtos draugi estrados savo gražiu deklama
dą apsakinėti tolimoms tau tiesas, kuriomis naudojasi a- met paaiškės pačios kasos sto
jos darė balių su lioterijom, ku vimu. Turi gražią lietuvišką
toms. Ir mes gal būt susitik- merikoniškose mėsinėse darbi vis.
Čia
pat
susirinkime
vaikai
ninkai.
Atidaryti
iš
ryto
7-tą
rių visas pelnas, skiriamas dėl ištarimą, nes tik treti metai
sme Augštybėje vėl spkiu...
pasidalijo
tikietus,
kad
juos
vai.,
uždaryti
7-tą
vai.
vak.
karės nukentėusią, siekė $321.- kai iš Lietuvos ir yra gražiai
Kristaus kareiviai, pamuš285 W. Broadway, tarp C ir D gatvių So. Boston, Mass.
tėvelių auklėjama.
Kalėdų. 77.
kite jam kožną tautą... Jus vė Pėtnyčioj ir subatoj apie 9 ar visus išparduoti iki
Užlaikome geriausius šviežiausius visokios rūšies tavo
Po to prakalbų vedėja per
Vakaro dienoje tik’etų žadama
10 vai. vak.
Sykiu visos sumos duoda
liava Kryžiaus. Pirmyn!”
Savininkai nei š’aip, nei- nepardavinėti, o jei kas atsi $582.82.
Tai-gi pasirodo, kad statė kalbėti p. P. Gudą. Šisai ms, kaip tai: Mėsą, Daržoves, Kenu-Grocerio, Puodus, Stik
Ta giesmė yra svetimą šalią
lankytų
į
vakarą,
tai
inleisti,
pritaria,
kiti
taip.
Vieni
iš
Philadelphios
aukų išsiųsta į kalbėjo apie organizacijas aps lus, Torieles (Dišes) Bliūdus, Caininkus, didelius ir mažus
misijos seminarijos Paryžiuje.
Tai tegu streikuoja... jei “Vaikų Draugijai” paau Centrą, dėl karės nukentėju- kritai ir galop platėliau kalbė Boilerius; žodžiu kas tik reikalinga prie gaspadinystės, vis
Ji visad giedama kada jausi niurna,
jo apie Vyčius. Jo prakalbą ko galima gauti Kooperacijos krautuvėje už pigiausią prekę.
siems $1.160.43.
misijonieriai išvažiuoja iš ten ir tam panašiai sako. V’enok, kos 15c. arba 25c.
Vakaro tvarkai vesti ir vis
Ir taip-gi. neprošalį paminė sekė p. S. Bugnavičiaus, vie Specijališkas nupiginimas ant visų tavorų prieš Kalėdas. Di
apsakinėti Dievo žodį “toli- dauguma stovi už sutrumpini
ką,
kaip
reik
’
a
aprūpinti
tapo
mą
valandų.
ti
kad.
Vyčių kuopa aukojo tinio ve’kėjo, prakalba Jisai delės dovanos tiems, kurie atsilankys į mūsų krautuvę. Tėmymoms tautoms.”
Moters sako: “kelsime re išrintas tam tikras komisijos $10.00
Taip-gi kleb. J. J. istoriškais faktais gerai išdės kete mūsų plakatus.
Po tos giesmės nuo sosto voliuciją už “lietuviškos tvar ir kom: tetai.
Tikimasi, jei Kaulakio išsiųsta už ženklelius tė kaip katalikiškoji Bažnyčia >
Tat
trumpai kalbėjo J. M. antvys- kos naikinimą.
Lietuvės mo sveiki sulauksime, kad tai pir $9.00.
Taip pridėjus dar mi globojo ir kėlė mokslą ir dailę,
kupis Prendergast..
Gi toliau terėlės ketina kelti revol’uciją mas dar lietuvių vaikų Neb nėtą sumą, pasirodo visos at išdėstė vienuolių išradimus, ka
katedros
choras
atgiedojo prieš mėsines ypatingai tos, ark’e vakaras, padedant geros skaitos 1915 m. T. F. skyriaus talikų dailės augštumą. Pas
Tantum ergo. Po to buvo pa kurios per dienas vieši pas kū valios žmonėms, bus atliktas pasiųsta į Centrą $1.179.43
kui antru atveju p. Gudas kal
laiminimas Švenčiausiuoju. Ga mutes tuštindamos “dinar
ir^
T. F. skyriaus rast. bėjo apie Vyčių veikimus. Tuo
; (dailiaii ir suteiks atsilankiu
lop visi susirinkusieji užgiedo kės...” Mat vietoje per dieni™
mi baigėsi prakalbos. Žmonių
is® sięms
siems jgražios progos pasimaloKaz. Brizą.
jo: “Šventasis Dieve, mes Ta dinerkuoti, turės ateit’ pasiim nra ir pasidžiaugti besUinksbuvo apypilnė salė.
ve garbiname.
Ant vargonų ti daiktų dieną vietoje dabar m’nanČiais viename būryje vai
Ant lytojaus toj pat salėj
NžW
HAVEN,
CONN.
✓
tuom tarpu grojo nepaprastai ką imama iš ryto.
vėl buvo prakalbos,
PrasidėAtsidarius kais.
gabus vargonininkas Wm. S. dabar nuo 4 ar 5 vai. išryto, tai
Bendradarbis.
jo 2 vai. po pietų,
Prakalbų
Salės įkurtuvės,
Thunder.
vedėja buvo panaitė Valerija
mėsinės būna užsikimšę ik’ 8-9
Katedroje nestokavo ir lie vai.
PHILADELPHIA, PA.
Kalbėjo p. Gu
Nors jau praslinko kelios Vaičiulaitė.
Nuo to laiko iki 3 vai.
VISŲ MYLIMĄ LAIKRAŠTĮ
tuvių.
po pietų tuščios. Darbininkai T. F. skyriaus susirinkimas. 1dienos, bet manau, dar nebus das. Šiuo kartu kalbėjo apie
šios dr-jos tikslu yra remti sau švilpinėja..
pervėlu pasidalyti su “Darbi Lietuvos padėjimą ir apie rei
Nuo 3 vai.
Tautos Fondo skyriaus susi ninko” skaitytojais, kad mū kalą šelpti lietuvius. Ir-gi kal
misijas.
iki uždarymo, vėl pilnos prisi
Po visam dr-jos ofise dar bu kimšę... Ė to kyla įvairios ko- rinkimas atsibuvo 4 d. gruo są mieste, 25 lapkričio įvyko bėjo apie Amerikos lietuvių
EINA KAS ANTRA DIENA
vo susirinkimas, kur dr-jos lionės už nesuspėjimą paduoti džio. Sus’rinkimą atidarė pirm. nepaprastas prakilnus vakaras. reikalus. Po prakalbos p-lė
kun.
J.
Zimblys.
Nekartą
bu

perdėtiniai po trumpai kalbė ir tt.
įrengus naujai pobažnvtinę V. Vaičiuliutė labai jausmingai
vo minėta iš sakyklos apie rei svetainę, tai buvo parengtas ir gražiai padeklamavo eilės.
jo.
Ar šiaip, ar taip, bet būtų
Dalyvavęs. geistina, kad mūsų lietuvišk’e- kalus Tautos Fondo, ir taip-gi vakaras, arba salės įkurtu Dar deklamavo mergelė A. StaPripildyk žemiau paduota kuponą ir prisiųsk su Money Orderiu
mūsų brangios tėvynės reika vės.
šavičiutvė.
Deklamavo “Aji biznieriai sutvarkytų savo
o
mes pasiųsime tamstos linksmiems draugams, prieš Kalėdas,
lus. Daugiausiai vis primena
WATERBURY, CONN.
Programą išpėldė iš Water- biem pusėm aštrus ginklas.”
biznius. Kad prisižiūrėtų į
puikias korteles, pranešdami apie dovaną ir pradėsime jiems
siuntinėti “Darbininką” su Kalėdiniu numeriu.
Tuojaus tą
žios šalies bizn;o sistemą, ma ma apie mūsų tėvelių, brolių, bury’io Šv. Juoeapo lietuvių Antru atveju kalbėjo p. Gudas
Reikalauja pagerinimo.
seselių, kentėjimus.
Šv. Ka
atlik,
kad
paskui
nerūpėtu.
Ją buvo apie mokslą ir blaivybę.
Varg ai galėtum surasti lie das ir būdus ir drauge duotų zimiero parapijos dvasiški va mokyklos vaikai.
Apskritai imant Vyčių kuo
apie
15.
Buvo
statoma
mar
tas
pačias
darbo
sąlygas
savo
tuvį Suvienytose Valstijose,
dovai nesigaili laiko, labai
242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.:
pa
ima vis smarkiau veikti. j “Darbininkas”,
kurs nebūtų girdėjęs ar skaitęs darbininkams, kaip kad turi graudingai išaiškina Lietuvos gumynai, komedijos ir juokaŠiuomi prisiunčiu $___ ___ *už kurios malonėsite pasių
žaislės, ir šiaip iš gyvenimo Ima vis didesnis ryšis atsirasti
laikraščiuose pagyrimus apie amerikonai darbininkai.
padėjimą, net daug žmonelių žmonią vaizdėliau
tarpe
vyčių
ir
daugiau
vis
atsi

sti
Kalėdų
korteles ir užprenumeruoti “Darbininkų” ant _____
Netolitas.
Aktoriai
Waterbury’io lietuvius už šio
lieja ašaras apmislydami tuos savo roles neišpasakytai pui randa kuopoje gyvingumo ir metų pradedant su Kalėdinių numeriu, šioms ypatoms:kius bei tokius nuveiktus dar
žodžius,
išgirdę bažnyčioj.
Daug kuopoj dar
kiai atliko, svetainėje nebuvo veiklumo.
PAQUONOCK, CONN.
1. Vardas_________________ _________________________
bus, pavyzdingus b znius, na
Retą pamokslą prale’džia ne
buojasi p-lės V. Vaičiuliutė,
galo
plojimo
delną.
Ypač
vi

Vyčiai
veikia.
Adresas________________________________
ir ne mažu skaitlium biznių,
paminėję brangios mūsų tėvysus nustebino, kad tokie jau Mariutė Dailidiniutė, p. S.
Lapkričio 28 d. buvo nepap- •nės.
kaip va: mėsinių, saliūnų etc.
2. Vardas_______________________________________________
ni, o taip gabiai atlieka savo Bugnavičrus ir kiti.
Tai vis girdisi gerieji dar rastas vakaras su įvairiais paTai-gi turiu pranešti, kad roles.
Adresas________________________ ,_______
Vytis
(K’ekvienas pastebė
bai, blogesnieji esti užumaršoj. marginimais, surengtas L. Vy- iT. F. skyriaus susirinkimas atjo vertybę lietuvišką mokyk
Mano vardas ...
Šių dienų apsireiškimai priver čių 32 kp.
sibūna kas mėnesio pirmą ne“
Kurs
myli
pokylius
bus
lą.)
Be
to
labai
daug
pagraži

Pirmiausiai kalbėjo p. J. B. dėldienį tuojaus po sumos ba
čia plačiau šnekėti apie nekuAdresas____
nepritekliuje, kurs myli vyną
no
vakarą
dainos,
nes
dainavo
Šaliūnas
iš
Waterbury,
Conn.
rius biznius, o ypač jųjų tvar
žnytinėj svetainėj ant Wharton taip-pat atvažiavę, iš Water- ir riebumus nepralobs.” Prov.
ką bei darbo sąlygas, kuriose Antras kūmučių monologas, gatv.
bury’io Šv. Juozapo choro ke- 21,17.
dirba 1'etųviai darbininkai pas kurį atliko Hartford’o Vy
Paragina iš sakyklos gerb.
“Dan mūsų klebonas kun. J. J. Kau
savo brolius lietuvius-biznie- tės išėjo labai gerai.
tistas
”
dialogas,
lošė
p.
Andr. lakis. kad lankytuos koskaitrius.
Lietuvių rankose mėsinių Pateckis ir S. Kneižis, savo lingiausiai į tuos susirinki
'randasi berods 17 vienam tik užduotis atliko tikrai artistiš mus, atjausdami delko tas su
Brooklyn’e, (kur lietuviai gy kai.
sirinkimas daromas.
O kaip
vena). Ta’ gan diktękas skait
malonu
pasigirti,
kad
tarp
mūs
‘ ‘ Čigonės apsilankymas ’ ’
lius! Tvarka, jeigu ją užva- atliko autorė to vaizdelio p-lė yra gerų žmonelių, paklausė
dinti pdųoj prasmėj to žodžio, U. Gurkliutė čigonės rolę ir p- paraginimų, susirenka geras
tai iki šiol buvo prašia, knygų lė Z. Gurkliutė — Rozalijos ro būrelis į bažnytinę svetainę,
vedimo sistema vartojama to lę, kaipo pati autorė ir sesuo, kur kalbama vis apie reikalą
kia, kokią kas moka; tankiau tai nėra ką ir sakyti apie; at šelpti mūsų vargstančius bro
siai maža’ suprantama ir pa likimą.
lius, kurie yra išblaškyti po
čiam .'aviniukui... Savininkas P-lė U. Gurkliutė Hartford’o visą Rusiją.
ima iš įvairių kompanijų pro Vytė yra gana pasižymėjusi sa
Daugiausiai ragina kun. J.
duktus skolon. Savo *‘kostu- vo gabumais.
Zimblys,
kad atjaustumėm
meriams” atiduoda skokm. žo Vietos Vyčiai sudainavo “Vy tuos, kurie kenčia badą, šal
džiu sakant tikrąjį pelną biz čių himną” ir “Tautos him tįnio, savininkas pasidalina su ną” nors jaunas choras, bet
Tai-gi šta’ ir pasirodo, kad
Wholesale — vieną dalį mokė jau gerai išlavintas ir jau ne yra tokių, kurie nori padėti
damas jam brangius nuošim gėda viešai pasirodyti.
Tuojaus laike minė
Tąjį kentėti.
čius, antrą ir didžiausią dalį chorą mokina Hartfordo varg. to susirinkitno ir pradėjo kris
nuo jojo nuvagia kostumeriaŲ p. V. Kancleris, kuris nesigai ti ant stalo nukentėjusiems
vieni palikdami didelius kny li nei spėką, važinėja ir lavi doleriai.
Sekančios ypatos,
gose balansus, kiti visai ne na jaunimą, yra Vyčių narys kurios aukavo: Kun. J. Zimmokėdami už paimtus valgio ir vasados išvieno darbuojasi, blys $3.00, Julijona Poškienė,
produktus, vieną pamesdami, užtai garbė jam.
Uršulė Kairienė, Ona Švaigeidarrv pas kitą it tt
Paąuonock’o Vyčiai, taip-gi ždaitė, A. Jasutaitė, Amilija
Pakilus kainoms ant neku gana smarkiai veikia, rengia Zubaritienė, P. Turskaitė, V.
riu valgių produkte, privertė vakarėlio mokinasi, žodžiu Majauskas aukavo pol doL, O>
mūsų biznierius pąpn vot; apie sakant veikia išsijuosę.
na Kačiutė $2.00, Rozalija
kailį, reiškią patsai gy. z-'4?
vytis. Bartkienė 50r.: pas J ’ '

Kas girdėt lietuvių i
kolonijose.
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Visuomeniška teisingiausia
Krautuvė Lietuvių Kooperacijos.

GERIAUSIA KALĖDŲ
DOVAN

Užrašyk Metams

‘DARBININKĄ’
NEATIDEK!
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$100.00Dovaną
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Vietines žinios

py

-'.^8

B< ■ li - ■

■ I

^B»:;.«;-.-S:-'-,..!

Ka~e tai musų nuostolis

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję 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. Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau gavo

M. A. NORKŪNAS,
Ateinančią pėtnyčią ir subatą bus paskutinės pamokos
vyčų vakarinių kursų. Subatoj geografijos ir istorijos
klesoj bus šguldoma Palesti
nos geografija ir apsakyta apie
Kristaus laikus.
Dabar lau
kiant Išganytojo gimimo diediėrios—Kalėdų, labai tiks apie
tai paklausyti.
Todėl teiksi
tės atsilankyti visi tie, kurie
tas pamokas ligšiol lankėt ir
visi tie, kurie indomauja apie
"tuos" kiekvienam žinoti nūs da
lykus.'
Per sekančias dvi savaiti
kursai bus pertraukti.
Pamokos atsibuna šv. Pet
ro salėj, prasideda 7:30 vai.
vakare.
Tatai į paskutines pamokas
pėtnyčioj ir subatoj atsilanky
kite skaitlingai.

JOSE ST., :::::::: MONTELLO, MASS

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

■■ •■

LAISVAMANIŲ VYTAUTO
DR-JOS PRAKALBOS.
Nedėlioję 2 valandų po pie
tų Lietuvių svetainėje buvo su
rengtos Vytauto dr-jos agitatyviškos prakalbos.
Kalbėjo
p, Šaltis apie Lietuvos kultūros
išnaikinimą ir apie Amerikos
lietuvių reikalus.
Tarp tei
singų dalykų įbruko ir paikų,
kaipo tai:. pasakė, kad Lietu
voje esanti liaudis klerįkal ška, kad Amerikoje vienintelė
gero apsišvietimo vieta ir įstai
ga esanti ‘ ‘ Gabija. ’ * Na vyru
ti, tai nuo j). Šalčio, kaipo
mokytojo, tai niekas nesitikė
jo, Ir tai išigrdus visi šaipėsraalSjė.— A •
Antrac kalbėjo daktaras
Matulaitis; nurodinėjo svarbą
ir naudingumą prigulėjimo
prie pašaipiai ų dr-jų.
Ir pa
sakė, kad-jam esą malonu pa-

Vienatine Lietuviška

ANTANAS ŠAPALIS
meistras

'

P’|

• Siūdinkite drapanas

Lietuviai,

Naturalizuokites
Kiekvienam lietuviui bei lietuvei labai
šios šalies piliečiu.

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

jonas mmcMs

svarbu patapti

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

Lewiston’o, Me. Lietuviai

& co.

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

K. ŠIDLAUSKAS
Dr, Paul J. Jakmauh
(•Jakimavičius)

226 Breadwayjiertė C St, So. BostogJSass.
Tel. Orford 4900.

J. P. TLUNYLA,

• •

•X.-.
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