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Turkus

Rusai

mūšiai Mesopotamijoj. Atakavo iš oro Angliją
Laišką su pilnu siunčiamų
DIDIS RUSŲ LAIMĖJIMAS ma.
ČERNOGORŲ KARALIŲ
tos baisios regyklos, kuomet
Veik kas diena susireaFRANCIJON.
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pasakoja apie vokiečių ūpą ir pati paliko jį Brockton’e ir iš ją į Londono miestą.
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gijos, Serbijos vargus — apie nimasis prie, savo kapo.
važiavo su sūnum į Lavrence,
Karalių važiavo per Rymą Rusai užpuolė tokiuo smarku- damo atėjo žinia, kad vokie
“Jūs negalime įsivaizdinti Mass.
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Serbijos mistus Prizrend, Pra
Sutkus nuvažiavęs ten, ra Italijos karaliene. Čemogo
Netvarko stina, Kuriavac ir k., kurie
stelėdavo.
Tuo tarpu Lietu galvą guldo už rusų ar vokie vokiečiai jaučia linkui anglų. do savo pačią stuboje ant Hol- rų valdovą ir jo šeimyną pasi kėjo ir neišlaikė.
va juk nemažiau nukentėjo, čių garbę, o jo moteris išga Įsidomėkite, vokiečiai jaučia ly gatvės.
dabar vokiečių rankose.
Jis sakėsi buvęs tiko Italijos karalius. Labai je turkai marmėjo atgal.
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kaip kitos šalys. Be to, jei benta kur į Sibiriją, gi ma piktumą ir baimę. Vokiečiai girtas ir jo pati išsikraustė į graudus buvo pasimatymas.
PETROGRADAS. — Pa
visos ligšiol spaudžiamos tau ži vaikeliai nepažįstamų žmo kaltina Angliją karės pradėji kitą vietą ant Standard place. Italijos valdovas paliko savo turėjo ties Koprukeui. Ten gal ofieialį pranešimą, tai
tos stengiasi ingyti pasaulio nių priglaudžiami ir maitina me ir dabar kaltina jos tęsime. - Sutkus- eaptafeęs nuėjo -pas. •karalienę-su motina, knriuodvi rusai durtuvais išsmaigę tris tarp
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užuojautą iškovojimui sau ge mi, bei dengiami, bet kaip...? Vokiečiai gerai žino anglų silp savo pačią, įnėjo į virtuvę, ! per dvi valandi verkė, ir ra turkų' puikūs'' *
Kai rusai užėmė Kopru- eijas troškinančių gazų bombo
resnės dalies, tai tas pats {Nėra nieko mūsų tėvyškėse, nybes ir gerąsias puses,
Jie kur jo pati su sūnum, du vy mino viena antrą.
keui,
tai jiems kliuvo raktas mis.
reikalas ir mums lygiai turi nes tiktai kapai riogso ir vė- gerai žino anglų nesikarščia- ru ir moteris, kuri užlaikė
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rūpėti: juk ir mes esame gy į jas pelenus nešioja. Nuo šal- vimą ir užsispyrimą.
Jei tuos namus, sėdėjo. Jis pa ANGLAI PLIEKIASI SU
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a|)šaudinėti BUCHARESTAS. — Anglova tauta, kuri niekuomet ne čio sustingę lūpos negali nei talkininkai teįstengs tęsti karę vadino ją eiti su juom ir pra
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tvirtovę.
tepasitenkins politikos pries mandagiai susimylėjimo pra tik per 1916 m., tai vokiečiai dėti gyvent. Ji pasakė, kad
franeuzų korporacija sudėjot
LONDONAS. — Pėtnyčioj
paudos retežiais.
jau dabar vėlu, naktis , eiti
j 96 milijonus dolerių ir nu
šyti. ’ Ja uantroji karės me tikisi laimėti.
SUSPOGINO
DRUT
buvo smarkių susirėmimų tarp
Tai-gi valio naujas žurna to žiema spaudžia, nieko ne
pirko 80.000 vagonų grūdų
Anglija valiojo užblokuoti daryti kokią sutartį.
VIETES.
turkų
ir
anglij
Mesopotanijoj.
las “Lithuania.” Duok tik Die kaltus mūsų brolius, sesutes. Vokietiją, o vokiečių submaTas dar smarkiau suerzino
(Rumunijoj. Pirko todėl, kad
ve jam ištesėti.
Bet atsimi : Kadangi mūsų gimtinį kraštą rinų blokada apie Angliją ne ir išsitraukęs revolverį palei Mūšis ėjo per ištisą dieną.
VIENNA. — Austrų vald ! netektu teutonams.
nus, kad šitą dalyką veda — Lietuvą neapsakoma karės pavyko. Anglai nuskandino do, tris šūvius į savo pačią; Tą pat dieną pliaupė didis lie žios karinis pranešimas šitoks:
ir remia mūsų didis patrijotas atvėjų-atvėjais nušlavė. Vis apie 60 ar 70 vokiečių sub- du pralėkė pro šalį, trečias tus. Tas dar labiau pabaisi“Įvairiose vietose čemogo ANNAPOLIS, MD. — Antiir veikėjas — Philadelphijos ką, ką žmonelės brangino, nuo marinų ir dabar naikina pirk- pataikė į akį ir pati parkrito no kariauninkų padėjimą. An rų armijos dalys pasiduoda Saloon lyga įnešė legislaturon
glai norėjo iškrapštyti turkus dideliais būriais.
klebonas kun. J. Kaulakis — j senelių palikimų, likosi iš jų lybą tarp Švedijos ir Vokieti ant grindų.
Ant šiaur bilių, kuriame reikalaujama
randasi stipri viltis, kad už atimta, arba sudeginta. Mū- jos.
Tada atsikreipė į sūnų su iš apdrutintų vietų Hut-el. A- rytinio fronto Cemogorijoj pa panaikyti visoje valstijoje ga
mestas darbas nežlugs.
sų darbštūs žmonės dabar be
Vokiečiai įveikti ant jūrės, davė su kede ir paleido du mara. Bet tas nepavyko pa sidavė su viršum 1500 čemo liūnai.
daryti. Nuostoliai abiejų pu gorų.
Visų gi mūsų priedermė — i pastogės, apdriskę, slampinė bet per 1916 m. jie tikisi lai šūviu, užmušdamas visai.
remti tą darbą. Remkime ja lyg kokie nusidėjėliai, ir mėti ant žemės, taisosi prie
Išbėgdamas grasino kitus sių dideli.
PRISIPAŽYSTA.
Musų kareiviai užėmė paraštais (galima rašyti ir lietu jųjų kentėjimų galo nėra, kol milžiniško užpuolimo ant fran mirtim, jei vysis ir išbėgo
lei Adriatiką Autovari ir DulLONDONAS. — Berline
BERLINAS. — Austrijos ! cigno.
viškai, nors geriau angliškai), motina žemelė nepriglaudžia cuzų, taisosi veržtis linkui laukan.
skelbiama,
kad Turkijos lai
valdžia pašaukė armijon vy
jaunosios lietuvių amerikiečių jų kapuosna.
Ant Rusijos fronto pėtny vyno ministerija umu laiku pa
Calais ir linkui Egipto.
kartos — šventa priedermė
Ar mes galime būti belaiVokiečiai nėra dar nusimi UŽPUOLĖ ANT ANGLIJOS. rus iki 55 metų amžiaus. Vy čioj mes susproginome rusų skelbsianti apie garlaivio Perpirmon eilėn stoti į tą darbą. kinių mirčių kaltininkais? Ar nę, bet jau blogame ūpe.
LONDONAS. — Vokiečių rai nuo 50 iki 55 metų am • drutvietę ant Dolzuko augštuYra jau keletas Informaci mes galime būti kaltininkais Vokiečiai nepatenkyti kanclie- orinė eskadra baisi asią trukš- žiaus nebus siunčiami mūšin, mų, kurios randasi į šiaurę sia nuskandinimą.
jos Biuro skyrių. Tų skyrių badavimo, šalimo ir kentėji riu, murma ant socialistų ir mą padarė ant Kentieh pak o tik šiaip atlikinės už mūšio 'nuo Boyan prie Pruto upės. Iš
(o ir visų mūsų veikėjų) ypa mų tų žmonių, tų kūdikių, ku nepatenkyti karės
300 kareivių, kurie buvo druvedimu raščio, kurs yra 50 mylių nuo linijos visokias tarnystas.
tinga bus priedermė tą laikra rių vargus galėtume prašalin prieš rusus.
tvietėj tik keletas teišsigelbėjo.
Londono. __ Užpuolimų buvo
POTVINIAI
štį savo kolonijose tarp ameri ti, vieną kitą vakarą pasi
Pėtnyčioj toj pat vietoj mū
Vokiečiai jau liovėsi tikė du per vieną dieną.
konų platinti.
siškiai
išvijo rusus dar išviedarbuodami, saviems pavar jęsis taikytis skyrium, liovėsi
Oklahoma City, Okla. —
Bombų buvo labai daug neAdr. “Lithuania,” 324 gėliams drabuži ar aukų rink tikėjęsis revoliucijos Rusijoj, tama. Pagal pranešimų vie Dėl smarkių lietų ištvino u- nos drutvietės.
Wharton str., Philadelphia, dami? Dirbkime su atsidėji sukilimų Indijoj. Dabar ma nas žmogus užmuštas ir sužei pės, paplovė tiltus ir taip apĮ šiaurės vakarus nuo UsPa.
mu, o padarytasai gerasc mū to, kad reikia grumtis iš pas dė šešis.
stabdė traukinių bėginėjimų. ■ cieczko viena mūsų fortifikaci
sų kankiniams l)us saldus už- kutiniųjų.
Pridarė daug blėdies. Nusken ja buvo be paliovos užpnolaNAUJAS IR SVARBUS
ŽYGIS.

DRABUŽIAI LIETUVOS
PAVARGĖLIAMS.

Gerbiamieji Tautos Fondo
Skyriai ir visi Lietuvos Tėvy
nainiai nuošridžiai raginami
užsiimti
drabužių rinkimu.
Lietuvai drabužių (avalinių,
kurpių, kepurių, skarų) taip
labai reikia, kaip ir badau-

mokesnis už mūsų nuovargį.
Bent iš dalies, sugražinkime
Lietuvai gerovę.
Žmonišku
mas iš mūsų to reikalauja.
Tautos Fondo Valdyba ačiuoja gerb. kun. N. J. Petkui
už pasižadėjimą sutvarkyti
siuntinių ir tinkamai prireng
ti perdavimui Amerikos Rau
donojo Kryžiaus
Draugijai
dėl persiuntimo Petrogradan
Lietuvių Dr-gijos Centro Val
dybai — per gerb. kun. J. Tu-

O žmonės Vokietijoj tirps
ta.
Vokiečiai netenka kas
mėnuo po 150.000 kareivių. Iki
gruodžio 1 d. 1916 m. vokie
čių nuostoliai buvo 4.500.000.
Iš kaimų ir miestų jau ne
galima daugiau imti vyrų.
Geležinėse dirbtuvėse jau dir
ba vyriškus darbus 155.000
moterų.
Gi karinis vokiečių frontas
vis didinasi.
O maistas vis
eina mažyn.
Visi vokiečiai
jau nedavalgo.
UžmuŠinėjami ir valgomi jau triuŠkiai.
Iš Holandijos didelės daugy
bės . gabenama gilių.
Jos
malamos ir iš gautų miltų ke
pama duona.
Ir kareiviai nedavalgę iš
ryto gauna nebaltytos kavos
pietums skystos sriubos, va
kare tokios pat kavos. Karei
viai pasitiki u&nti . Paryžių,
persikelt? į Angliją, , o nori
grįžti prie pačios ir vaikų.

Šuom kartu anglams baimę
padarė ne zeppelinai, bet ge
rai apšarvoti aeroplanai. To
kiais aeroplanais
vokiečiai
bombardavo francuzų stovyk
las Francijoj ir Belgijoj.
Ana Anglijos pirma ataka
buvo padaryta pirmą valandą
naktį.
Antra ataka Buvo pa
daryta tą pačią dieną nedėlioj
po pitų.
Ligšiol
okiečiai atakavo
Angliją zeppelinais, bet dabar
jie atrado, kad naujai patobulytais aeroplanais patogiau atakuoti, negu zeppelinais.

do penki žmonės.
CHICAGO, ILL. — šiau
rinėj Dlinois valstijos dalyje
ištiko dideli potviniai.
Blė
dies pridarė už tūkstančius
dolerių.
Chicagoj įsakyta atsiviryti
geriamąjį vandenį, nes potvi
niai galėjo užteršti vandenį.
LONDONAS. — Vidurže-1
minėj jnrėj nuskandyta Angli
jos garlaivis Sutherland. Ju
rininkai išsigelbėjo.

LONDONAS. — Anglijos
submarinas nuskandino; Adriatikoj
Austrijos hydro-aeroplaną ir vieną torpėdinį lai
vą.

sę
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KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.
agal Sumanymo tos blankas reikta mainyti
kas mėnuo. Todėl atspausdinome {vairių
varsų ir pardavinėjame tuzinais.

Tuzinas 5 centai.
Imant nemaiiaus, kaip 100 tūžmų, atiduodame

po 4 centus.
i Kiekvienas skyrhw lai parsitraukia ii “Darbininkp”,
Spaustuvta tiek tuMniĮ, kiek šeimynų, j^kolonyej
intraukta | aukų'rinkimą Ltetavoa reikalam*.

■mm --------- -a, ketvergaū ir
su batonus.
ani;-.^ Lietuvių R. K. Sv
Juozapo Darbininkų Sąjungos.
PRENUMERATA:
Metama_______________ $3.00
Pusmečiui_____________ $1.50
Trims mėnesiams__________75c
Atskiras numeris 3 c.
Laiškus ir pinigus siųskite
adresu:
4'DARBININKAS,*'
242 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

‘DARBININKAS,
(The Worker>
The most popular Lithuanian
Nevspaper
mbliahed every Tuesday, Thursday, and Saturday by the
H. Joseph’s Lithuanian R C.
Association of Labor
SUBSCRIPTION RATES:
Yearly------------------------ $3.00 •
o months----------------- ------ $1.50
įdvertising rates on application
Iddresa all eommunieations to
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

Ne, broliai! _• Paklydote.
AUKOJU DEŠIMKĘ.
Jeigu Į Pamatęs “Darbininke,” jog
.Ne tuo keliu einate.
inorite tarties su lietuviais ka- renkama drabužiai siuntiniai
1talikais—privalote kreipties į j į Lietuvą nukentėjusiems dėl
;jų organizacijas, o ne į pavie- karės, tai, negalėdamas draJnius asmenis, kurie atskirai bužių pasiųsti, siunčiu per
Ipaimti nieko nereiškia, o jei “Darbininkų” $10.00, kuriuos
ką nors ir reiškia, tai tik vie meldžiu priduoti gerb. kun.
Į Petkui.
Tegu
_ bus nupirkta
:nybėje su savo visuomene.
kokias organizacijas kreipties, už tą sumą drabužių ir pasiųJuk sta nukentėjusiems.
:rodos, turėtumėt žinoti.
Su pagarba,
skaitote
laikraščius,
pagaliaus
i
V. Ringaila.
Jų vadai, biznieriai, nutu- ;jūsų raštinėse guli “Tautos
kę iš darbininkų prakaito, ką Tarybos Amerikoje” laiškai,
padarė jie ligšiol darbinin tad apie jos egzistavimą šį-tą
žinote.

daugiau!
Nič nieko.
Ar
įsteigė nors vieną mokyklą!
Ne.
Ar
vedė
jaunimą
prie kokio nors idealo!
Ne.
Ar bent kiek pasidarbavo blaivybės išplatinimui!
Ne. Jie
uoliai remia ir garsina girtąjį
biznį.
Ar pridėjo bent pirštą
Lietuvos laisvės išgavimui!
Ir dar sykį ne.
(Dr. Šliupo
knyga tik žiovulį amerikonams įvaro.)

čionišką laišką, tai visi susi
rinkusieji vienbalsiai nutarė
griežtai užprotestuoti prieš to
kį A Rimkos pasielgimą ir
lygiai jo vedamą laikraštį “Ateitį.” Su tąją minčia, kad to
kie žmones negali užimti re
daktoriaus vietą, kurie drįsta
rašinėti tokius laiškus, reika
laudami nuo kunigo paaiškimo, ką jieper ižpažintį su žmo
nėmis kalbėjo.

BROOKLYN, N. Y.

15 d. sausio bnva lietuvią
visų trijų skyrių A C. W. of
A. extra susirinkimas.
Pirmiauisai unijos delega
tas išdavė raportą iš dabarti
nių siuvėjų santikiu su darb
daviais.
Mat dabartės eina
A C. W. of A unijos veda
Toliaus kalbėta apie rengi mos derybos su siuvėjų fir
mosi prie busiančio Vyčių kon moms New York, N. Y. De
greso ir tt Wilksberiečiai rybos gerai pavyko. Jau 89
vyčiai labai gražiai moka su- firmos pasirašė po kontraktu
sirinkimus vesti ir tvarkiai su unija dirbti vietoj 52—3
valandas per savaitę, dirbti
kikvienas užsilaikyti.
Tik vienas nemalonus užve tik 50 vai. ir žėdnam darbinin
dimas. Ale matyt neišvengti- kui ar vyrui ar merginai po
WORCESTER, MASS.
nus. Nemalonumas yra tas, $1.00 per savaitę pakelti algos.
Daugiausiai firmų pasirašė
Naudokitės šia proga pa kad nekurie vaikinai, o mer
“asginų didžiuma nekalba lietu iš firmų susivienijimo

Kas girdėt lietuvių
kolonijose.

kams? Neskaitant Susivieni
jimo, kur duona su nuodais
REMKIME BRANGŲ
maišoma, jie nieko daugiau
SUMANYMĄ.
darbininkams nedavė. Soci
Tautos Fondo Valdyba at
jalistai bent žadėjimais rami
sišaukė
į visuomenę, kviesda
no, Katalikai, kad ir vėlokai,
tečiau vis dėlto rimtai ėmė ma į Lietuvos gelbėjimo dar
rūpinties darbininkų reikalais, bą visas mūsų šeiminas, ra linksminti ir gelbėti nuo šal
gindama kiekvieną darbininką čio Tėvynės nukentėjusius dėl viškai ir duotus angliškai įne sociated.”
užėję,
rodos,
ant
tikro
kelio,
ni,
negu
jo
tėvo.
Ir
kūdikio
DABAR JIE KVIEČIA.
šimus, persako susirinkusiems
Tai-gi ir lietuviai turėjo šį
ir darbininkę aukauti kas sa karės.
Kada katalikų visuomenė sieloje užvirė protesto jau vedančio prie darbininkų klau vaite nemažiaus, kaip po 5
susirinkimą
apskelbti, kurie
lietuviškai.
simo išrišimo ir jų gerovės.
per savo “Tautos Tarybą” smas. Kodėl girdi, čia nė
jau
nuo
17
d.
sausio turi gauti
Organas
“
Vytis
”
visiems
Aukokit drabužių.
Bet sandariečiai (seniau centus, biznierius gi ir inteli
Ir nu-gi reika
kvietė kitas sroves dėties į ra lygybės?
Worcesteriečiai ir vėl pra užsimokėjusiems nariams išra $1.00 daugiaus per savaitę.
tautiečiai) jau pasižymėjo gentus po daugiau.
bendrą darbą Lietuvai gelbė lauti jis iš tėvo, kad jam inPrakilni
idėja.
dėjo naudingą ir didelį darbą ižyta užmokant iš kuopos kp. Bet dar šimtas suviršum fir
mūsų tautoje savo ardančiu
si — socijalistai ir t. v. tauti taisytų batus lygiai tokio pat
O kad nesunku bus ją įvy rinkti drabužius dėl nuvargė- kasos. Buvę surinktos aukos mų nepasirašė po kontraktu ir
ninkai arba praleisdavo tai didumo, kaip ir tėvo. Vel i darbu. Jie mokėjo stumti kinti, parodė kad ir Bostono lių Lietuvoj. Šitas yra labai ( a.a. p-lės Laurinaitės paminklo prieš jases bus streikas. New
negirdomis, arba pasityčioda tui tėvelis jį ramina. Palauk, (mūsų mažyčius į ištautėjimo kolonija. 23 sausio. Bosto- naudingas daiktas, kadangi statymui visi $5.00 nutarta pa York. Jau į 12.000 siuvėjų
vo.
Labiausiai to negalėjo sako, vaikeli. Kai užaugsi, bangas, boikotuodami parapi niškio Tautos Fondo valdyba dabar šalčiams atėjus Lietu siųsti
(streikuoja. Tai-gi ir lietuvių
■sukelti, kam inicijatyva paei ir tu turėsi didelius batus. Bet jines mokyklas ir ragindami sušaukė susirinkimą susirinki viai neturi gal nei drabužių
kontraktorių randasi dar tų
J. B.
įsiusti vaikus į viešąsias, jie
na iš katalikų, kurie, pagal įsirėkusį vaiką sunku numal
firmų darbą dirbančių, kurios
mą, kuriu atėjo apie 300 žmo nuo šalčio apsiginti. Gal iš
jų supratimo, turį vilkties vi dyti rimtais privedžiojimais. įmokėjo suboikotuoti L. Inf. nių.
nepasirašė be streiko. Tai lie
BALTIMORE, MD.
Sumanymą išaiškinus, mūsų Worcesteriečių atsiras
suomet paskui kitų.
Tad ir Tėvas griebiasi gudrybės. Lei Biurą tuo laiku, kada jisai visi ienbalsiai jam pritarė ir visi, kurie nori aukoti dėl nutuviai nutarė eiti į streikąl7 d
plačiausia veikė, ir kada bu
dabar mūsų sandariečiai nu džia vaikui įsimauti tėvo basausio. Taip-igi randasi ir
Aukoja
labdarybei.
čia pat apie 50 šeimininkių pa vargėlių. Drabužius galima
Rezultatas tas, kad vo labiausia tautai reikalingas.
davė, kad nieko nežiną nei a- tuosna.
tokių lietuvių kontraktorių,
siėmė blankas rinkimui aukų pristatyti į Lietuvių svetainę,
pie mūsų “Tautos Tarybą,” vaikas pats nebepanorėjo di Jie mokėjo suboikotuoti Kai iš savo namiškių (kas pėdė.) kiekvieną seredos vakarą.
Sausio 16 d. buvo laikomas kurie turi pasirašiusių po uni
riūkščio sumanymą ir veid
nei apie jos pakvietimus, o delių batų.
Labdarybės
susirinkimas. ja firmų ir nepasirašiusių.
Čia
pat
buvo
visa
kolonija
iš

Taip-pat yra išrinkti vyrai,
Panašiai ir mūsų sandarie mainiškai pravirkti ant temos,
vienijimo darbą nutarė pasi
Tai tokie kontraktoriai turi
Daugiausiai
buvo
kalbama adalinta į tam tikrus distriktus kurie eis per namus, bet jei
imti ant savęs. Dabar jie čiai. Tik skirtumas čia tas, kaip Tėvynė išnaudoja savo 17 ir kiekvienam distriktui gu dėl kokios priežasties ne- pie Labdarybės sudrūtinimą atmesti darbą tų firmų, ku
kviečia socijalistus ir katali kad tautos reikalai vesti, tai išeivius, kada atvažiavo į A- nuskirtas kolektorius. Tie ko- atsilankvtų į jūsų namus, tai lietuviškose kolonijose.
rios nepasirašė o tik dirbti tų
kus į t. v. koaliciją, kad su ne batai nešioti ir kad tautos meriką to sumanymo vykinto lektoriai kas mėnuo turės pe- malonėsit, atnešti svetainėn.
kurios pasirašė.
Baltimorėje
jau
turime
ge

darius visiems bendrą “Ame branduolis — lietuviai katali jai. Jie neblogiau kaip soci- reiti per savo distriktą, suUnijos susirinkimas buvo
rą
žmogų,
kurs
skiria
apie
200
Duodant drabužius reikia
rikos Lietuvių Tarybą.” Pa- kai, negali leisties į panašius I jalistai šmeižė ir tebešmeižia rinkti blankas ir pinigus, iš- juos gerai iščystyti ir susiuvi- margų žemės ir keturis na ramus, bet vienas rodos Grik
matan susitarimo deda princi eksperimentus, dėties ‘ ‘ kaipo katalikų veikėjus.
mus. Žiūrėkime broliai, kad što šalininkas bandė įnešti vie
dalyti naujas blankas, pinigus
lygus su lygiais” su nerimtų
Kaip jie myli Lietuvą, gi inteikti vietiniam iždinin nėti, kad drabužiai būtų kuo- tas pasiulijimas nepraeitų. toj gauti per savaitę $1.00 tik
pą lygus su lygiais.
vaikėzų sauja, arba kad ir su kiek beliko gražių jausmų jų kui, kurs yra po $1.000.00 kau geriausioj tvarkoj. Reikia Dabar iš karto galime Labda 50c., bet visi susirinkusieji
sulankstyti gražiai, kad jau
ką tik iškeptą neaiškių žmo širdyse, parodė fondų lynkty- cijos.
Į
KAIP JIE LYGYBĘ
būtų gatavas tuojaus išsiųsti, rybę pastatyti ant kojų. Tik gardžiai nusijuokė.
nių
partija.
niavimas.
“
Sandariečiai
”
su

SUPRANTA.
tverkime kožnoj parapijoj La
i
Vėliaus išnešė neužsiganėSprendžiant iš mūsų brolių
rinko mažiausiai, nes vos tik ir seserų pritarimo šitam vi be pridėjimo darbo. Duodant bdarybės kuopos ir sunaudo dinimą vienai italų dirbtuvei
šiuos drabužius, reikia ap
Viso pasaulio parlamentuo KAS BŪTŲ, JEIGU TAIP kelis tūkstančius Į savo truk- sam užmanymui, galima pasa svarstyti, ar bus naudingas kime tą gerą progą.
ant Grand str., Brooklvn kuri
šmingai įsteigtą ir karštai pu kyti, jog mes bent sykį jau nuvargėliams. Žinoma dra
BŪTŲ?
se, Durnose, Seimuose politi
Iš to puikiai gali pasinau privertė firmą įstoti į uniją o
čiamą
Autonomijos Fondą užėjome su aukų rinkimu ant
kos partijos ar srovės turi ne
bužis visai sųplyšęs ir nečys- doti lietuviai Maryland, Penn- italų unijos skyrius priėmė
nei
$1.000.00
nepririnko. O tikro kelio ir joug nuo šiol tas nėra sugadus jeigu negali sylvania, New Jersey ir New tik po 75 c. įstojimo.
Daleiskime, kad sandarielygu skaičių savo atstovų. Juo
Yorko valstijų.
kuri partija šalyje stipresnė, čiams pasisekė intikrinti kitas kaip jie myli kad ir savo prasidės tikrai rimtas ir tvar ma jo nešioti.
Tai puikus laimėjimas de
sroves
ir
bendroje
Taryboje,,^Sandarą
—
parodė
’
i
tas
faktas,
Žmogus, kurs aukoja tą rybos keliu be streiko.
juo daugiau atstovų įstengia
kus darbas. Juk kas pasiro
Taip-pat galima nupirkti
Philidelphijoje, tą Sanda dė galimu Bostone, tas, be drabužių ir siųsti.
nusiųsti. Atstovų skaičius i sėdi lygus • skaičius atstpvų I jog Philidelphijo
žemę yra lietuvis ir savo tur
Unijistas.
rą
inkurę,
sumetė jos reka- abejonės, bus galimu ir visur. Prie drabužių norintieji ga tą paveda lietuviams.
yra lygus kiekvienos partijos i nuo trijų srovių katalikų^ sankiekidarigčių^ir socijalistų. Kokios lams net $45.50. O juk suva Lietuviai myii savo Tėvynę ir ilės prisidėti savo vardą ir papajėgom-(Žinoma ant
;
Labdarybės reikalais rei
HARTFORD, CONN.
žiavo'
tūzai,
storpilviai
ir
ktkrpf??^!
būtų
pasekmės?
Kaip
jau
*#fiies fstatym«?MwRti
savo brolius; tik ireikia ■ vardę ir antrašą. Kadangi kia kreiptis: J. Grebliunas, 500
Pasirodo, kad geros organizacijos ir geros gali pasitaikyti, kad jūsų gi Paca str., Baltimore, Md.
rijų pajėgoms apsireikšti.) pirmiau aiškinome, skirtumai storkišeniai.
Darbai.
Tečiau ir esant trukdymams, pasirodytų visų-pirma klausi tautiškų kišenių storėjimas tvarkos, o mes milžiniškus minė ar pažįstamas gali jūsų
BROOKLYN, N. Y.
kaip ligšiol buvo Rusijoje, muose, surištuose su tikėjimo eina greta su mūsų “tautie darbus galėsime nuveikti.
Čia darbai dabar eina ge
drabužius gauti. Kaip tada
čių
”
širdžių
džiuvimu.
ar
dorefc
"
supratimo
daly

mažesnės partijos, k. a. sociTautos Fondo blankų gali bus jam linksma atsiminus,
Sausio 19 d. buvo siuvėjų rai. Mokančiam kokį amatą
Lasvamanvbė vis dar tebe ma gauti “Darbininke.” Tu kad dar jo visai neužmiršo. A. C. W. of A. lietuvių unijos darbas nesunku gauti ir uždar
Čia pasirodytų, kad
jal-demokratai, darbiečiai, — kais.
nereikalavo, kad į Dūmą bū trečdalis katalikų atsidurtų kvepia, nes dar tebesvajoja- zinas 5 centai .100 tuzinų $4.
Galima siųsti visokius nau 5 dirbtuvių sustreikavusių su- biai nemaži, Čia daugiausiai
tų įvesta būtinai tiek atstovų prieš du trečdaliu laisvama- ma apie atkrkščionytą Lietu 00.
dingus daiktus kaip tai: viso susirinkima, kur paaiškėjo, mašinšapiai.
vą.
Ne
tik
Rimkiniai
ir
Šliunių.
iš jų partijų, kiek yra iš spakius vyriškus ir moteriškus, kad nevisi lietuvių kontraktoBet kad ir daleidus (ko be- piniai globoja ateizmą, bet net
lininkų, kadetų ir kitų. Kiek
Lietuvių kooperacija,
BITĖ IR TRANAS.
vaikam ir mergaitėms. Gali riai sutinka su darbininkais
vienas būtų tik pasijuokęs iš veik negali būti), jog pasiseks rodos ir naujos srovės Sanda Bitė su tranu šnekučiavos,
Priežodis
sako: palengva
ma siųsti, pančekas, piršti duoti po $1.00 viršaus per sa
'išvengti tokių klausimų, ku roje kėlėjas—Romanos Karu Glamonėjosi ir bučiavos.
tokio reikalavimo.
eidamas toliaus nueisi. Pama
nes, andarokus, kepures. (Ma vaitę.
Mes lietuviai dar neturime rie sukeltų nesusipratimus — ža, Sandaros pirmininkas—ir Dėlto zirzeno pamažu,
lonėsit nesiųsti skrybėlių kaip bendrovės aiškinasi, kad jiems ži dirbdami, bet nuloatos,
savo politiškų partijų. Pas tai kas tokioje koalicijoje va tas atranda keista nuomonę Kad buvo šilta ir gražu.
vyriškų taip ir moteriškų, ka į siuvėjų firmos nepakėlė ant daugiaus padirbsi, negu sku
Lietuvių
Draugijos
Nukentė

dovautų
Žinoma,
vidurys,
mus yra srovės, aiškios ir ne
dangi jos užima daug vietos.) surdotų, tai sako mes darbi bėdamas.
jusiems
n.
k.
š.
—
kad
pabėgė

sandariečiai,
nes
nuo
jų
paTai matot, ar nebus tik ir
Bitutė buvo darbininkė,
labai aiškios, stipresnės ir
Cevervkų jei dar galima juos ninkams pakelti negalime.
Bet buvo priparodymų, kad su mūsų kooperacija. Jau
neperdaug stiprios. Mes tu- šlieiimo tori ar kiton pusėn lių dvasiai greta vadovėlių ir Medaus nešėja, giesmininkė, nešioti, tai galima siųsti.
knygų — reikalingos Kuri visiems ir visada
rime savo organizacijas, ku- priderės susidarymas šiokios kitų
Todėl malonėsit ilgai nelau j toji pati firma yra pakėlusi ki antri metai eina kaip suorga
taip-pat
ir
maldaknygės.
(Žiū
ar
tokios
didžiumos.
O
kadan

Darė gerai, o niekada
rių čia Amerikoje niekas nekę pradėt rinkti ir tvarkyti tiems kontraktoriams ir anie nizuota. Iš pradžios susis
rėk
jo
pasikalbėjimą
“
Kovos
”
gi,
kaip
parodė
ir
Phila•duoda darbininkams. Ant to pietė mažas būrelis, o dau
varžo. Čia mūsų srovės ir
drabužius.
giaus vis dar nuo tolo žiūrėjo.
parodė savo pajėgas, Kuo delphijos Seimas, mūsų “tau redakcijoje, “Kova” N. 3.) Netinginiavo kaip tranai;
Į komisiją tapo išrinkta nedrįsta niekas atsakyti,
” (dabar sandariečius) Tautinės Sandaros pirminin Dirbo ir dirbo amžinai:
Nors tas darbas buvo pradė
į
.
Nutarėme
vienbalsiai
tol
stipresnė srovė, tuo daugiau j tiečius
.
j prižiūrėti daiktų p-lės M. Lanji apsireiškė mūsų organizaci-1 V1$ . a^ tebeveda dr. Šliupas, kas stebisi, kam lietuviui mal Dienoms bučiavo žiedelius
tas
ant tvirtų pamatų, trum
džiūtė, J. Steponkaitė, M. Ve (laikyties prieš kontraktorius,
daknygė
reikalinga.
Tai
ko
jose. Renkant atstovus į I ta* *r ^eitų, kad tautos reikaNaktims tapeno korelius....
lniuke ir A. Literskaitė. Taip- kol neišpildys reikalavimus. pu laiku vienok negalėjo pa
bendrą Tarybą nuo organiza- lai ,būtli Piesta Šliupui tvar- galime laukti iš kitų?
‘pat išrinkta vyrų į komisiją Išrinko reikalingas komisijas kilti augštai. Bet ir ant vie
cijų — ir bus išlaikytas visa-l^yti?
Einame prie išvados. Sro Tinginį traną dyką šėrė.
reikalams vesti: Pas darbi tos nestovėjo. Susirinkimai
rinkti drapanas.
vė, kuriai neaišku, ko Lietu Trans viens už tris ėdė ir
Amerikos Lietuvaitė. ninkus ūpas geras jokio abejo buvo laikomi net po du sykiu į
svietinis principas proporciAR
TAUTOS
REIKALUS
(mėnesį ir karts nuo karto vis
vai reikia, ar Kryžiaus, ar
gėrė
jimo nėra.
jemalio jėgų atstovavimo.
GALIMA PAVESTI
talmudo, ar Voltairo ar Nietz- Bitelių sunešto saldaus
Bėgančius streiko atsitiki augo. Dabar daugumas jau
Bet sandariečiai tvirtina ki
WILKES BARRE, PA.
SANDARIECIAMS.
mus pranešiu “Darbininko” pradeda suprasti ir sako ištikcliės mokslo—srovė, kuri tik Geltono kvepiančio medaus.
toniškai. Jie sako taip, kad
Įro čia bus lietuvių tvirtovė,
skaitytojams vėliaus.
rą artizmą rodė ir teberodo
vos tik atsirado kokia srovė,
Vyčių susirinkimas.
Jeigu
jau
sandariečiai
nori
Unijistas. kur bus galima apsisaugoti
sėdėjime ant dviejų kėdžių ir Bitelės trano nemylėjo,
šiaip taip apsisprendė, tuoj _
................................
jai ir duok lygų su kitais ats- bati ponais situacijos ir vien nuolatiniame veido mainyme, Bet ir neapkęsti nemokėjo,
nuo visokių išnaudotojų.
Sausio 18 d. š. m. L. Vyčių
tovų skaičių.
Lietuvių kata- sau. _ vadžias pasigriebti, tai srovė su išsekusiais tautiniais Nes trans lakiodamas augštai, 15 kuopa laikė savo metinį
TERIFFVILLE, CONN.
Jau pradedama teirautis alikų yra čia keli šimtai tūks-' pažiūrėkime, . ar jie mokėtų jausmais negali vesti tautos Bimbti mokėjo neprastai.
Darbai.
pie
atidarymą krautuvės. Ma
susirinkimą, kurį atidarė p.
tančių — jie gali turėti kelis' tas vadžias laikyti ir kur jie reikalų, ji turi eiti paskui ki
Pas mus darbai gkn gerai tyt, kad darbas bus naudin
P. Gibavičius.
Naujų narių
-atstovus bendroje Taryboje.! tautišką vežimą galėtų nu- tus. Pasukę į katalikų pusę, Ir tarp žmonių tas atsitinka prisirašė du. Gražu yra pa eina. Iš kitur pribuvusieji gas. Kas dar manote prigu
Soeijalistų yra 3.000, jie irgi j kreipti.
Sandariečiai bus tautai naudin Kad tinginis kartais patinka stebėti, kad kaip pradžia su gauna darbų. Ale turi mokė lėti tai dabar laikas nebūk
turi turėti tiek pat atstovų, # Deja, pažvelgus į sanda- gi; nuėję su socijalistais—jie
paskutinis
A P.
Mergelei darbščiai ir dorai sirinkimo, taip ir narių pri ti sortuoti taboką.
nes ir jie juk srovė. Neaiškie-’ riečių praeitį ir įsižiūrėjus jų bus tautos griovikais ir žudy
Bet jie gyven nekaip gerai! ėmime Vyčiai 15 kuopos kuoDabar čia oras labai nepas
ji sandariečiai ir-gi nemažiau, dabartin nesiranda pasitikėji- tojais.
N0RW00D, MASS.
F. V. gražiausiai elgėsi sulyg konsti tovus. Ir dėl to žmonės daug

Talkininkų beieškant.

n€s kas-gi nežino dabar, kad mo t“8 .tautos naujadarais;
sandariečiai yra jau neprigul- priešingai kįla baimė, kad
minga srovė? Bet čia ne gi ga- tas vežimas, jų varomas, ne
bus.
Ateis kada nors noras Į nugarmėtų į pelkes.
A Rimkai atskelti savo “liau-(
Ką pozity vaus, tvirto, nau
dininkus” nuo sandariečių — (dingo yra nuveikę tautai tie
ar-gi tai nebus nauja srovė! žmonės! Jų nuopelnus išskaiO atriTninkime dar mūsų aido- tysi per dvi sekundas: išleido
Histus.
,.O kur garantija, kad-(keletą neblogų knygelių (T.
O
— įeityje visokių istų dar dau- (M. D.) ir tai patol, pakol nenu neatsiras! Ir visi jie ga- vadovavo ten bedieviai; da
lės savo lygaus skaičiaus atsto- bar Rimkos dvasia pradeda
i* pareikalauti.
ten imti viršų ir “Tėvynės
Kaip sau norite Tamstelės, Mylėtojai” žada pradėti sotinbedieviškais raš
įftsų sumanymai neišlaiko kri- ti publikąj
raš-
Pristeigė laisvų dr-jų,
os.
Ačiū Dievui, lietuviai tais.
taip
uoliai
remiančių saliūnink.-.'.' kai dar nėra nustoję sve
kų
biznį,
pagaliaus
Susivieni
iko proto, kad toms negudjimą, kurs su duonos šmotu
rioms užgaidoms pasiduoti.
Vieną sykį vaikas pastebė kūnui teikia drauge gerą gniu
Ką gi
jo, kad jo batai daug mažėt* žulą nuodų dvasiai!

KAIPJIE KVIEČIAI
VIENYBĘ.
Į vienybę kviezdami sanda
riečiai kreipiasi ne į “Tautos
Tarybą,” kurią katalikų vi
suomenė suorganizavo tautos
politikos reikalams; ne į L. R.
K. Federaciją—didžiausią ka
talikų organizaciją, net ne į
bile kokią kitą lietuvių orga
nizaciją, bet į vieną žmogų
(kun. F. Kemešį,) tokiuo būdu
nesiskaitydami nei kiek su ka
talikų visuomene, surjos orga
nizacijomis, tą visuomenę už
gaudami—o vėlgi gudriai pa
sistengdami visas pasekmes ir
visą atsakomybę suversti ant
to vieno, savo nužiūrėto žmoga&a.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
“Darbininko” No. 3 patėmijau klaidą paduotame siu
vinių surašė vyčių išdirbinių
ir dailės parodos.
Klaida yra surašė daiktų, prisiųstų iš
Athol, Mass. Pasakyta, p-lės
K Griciūnaitės buvęs išsiūtas
divonėlis su ženklu “Lietuvos
Vytis.”
Turiu pasakyti, kad
minėtas divonėliš yra tai ma
no darbas ir anoji p-lė nei pir
što prie jo nepridėjo.

V. Žitkevičiūtė.
Athol, Mass.
VANCOUVER, B. C. — 53
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tucijose nurodymų.
Kadangi šis susirinkimas
buvo metinis, tai jokių naujų
nutarimų nebuvo galima dary
ti, nes daug laiko užėmė rin
kimas valdybos ir visokių ki
tokių komisija.
Iš svarbiausių nutarimu yra ir suorganizuoti jaunųjų
vyčių draugijėlę Išrinkta ko
misija iš 6 ypatų, kurie tuo
darbu užsiims.
Komisija išrinkta 3 iš vy
rų ir 3 iš merginų. Vyrai or
ganizuos, ves ir tvarkys drjėlę bernaičių, o merginos
mergaičių.
Įnešus klausimą
kas link Rimkos “Ateities”
redaktoriaus negražaus pasi
elgimo su gerb. kun. F. KemėĮšiu, rašinėjant jam nekrikš-

kenčia ir labai serga
Lietuvių yra apie 8 šeimy
nos ir tiek pat pavienių.
Čionykščiai lietuviai čia la
bai užsnūdę.
Laikraščiai vi
suomenės reikalai jiems nerū
pi.
Žiūri tik, kad pantukė
būtų ant stalo.
Tai didžiau
sias jų reikalas ir patieka
Anei vienas iš čionykščių
neužsiminė, kad girdi sudėki
me po keletą centų, pasiųski
me Lietuvos nukentėjusiema
Darbininkiškais reikalais
ir-gi nesirūpina
Nesigilina
į savo gyvenimą, į tai kas ja
me yra negero, kas reikia tai
syti, kas reikia prašalyti, prie
ko ir kaip darbininkai turi
siekti.

T&bakonis.

16 d. sausio atsibuvo Norwoodo lietuvių metinis koo
peracijos susirinkimas, kuria
me buvo išduotos skaitlinės
krautuvės stovio.
Pasirodė,
kad nuo uždėjimo krautuvės
užaugo tūkstantimi dolerių. _
Pirkėjų turi apie porą šim
tų.
Dabar nutarė pirkėjams
duoti antrą procentą.
Taip
gi nutarta keli nauji dalykai
kas link krautuvės tvarkos.
Taip-gi buvo rinkta valdyba
1916 m.: pirmininku
V. Kudirka, pag. J. Kava
liauskas prot sekr. A. Glebauskas, ižd. sekr. J. Kamila,
ižd. A Palialiunas. Susiėjeme
buvo viskas svarstoma rimtai.
Darbai eina gerai.
Dar' ■'

“DAKB1NI? LA s

.. - cm” kalėjime.
Jums, mano mieli lietu
viai, brangūs “Darbininko”
redaktoriai ir leidėjai, tariu
visiems didį ačiū, o kun. Ig.
Zimbliui veliju kodidžikusio
pasisekimo jo šventame darbe.
Redaktoriams veliju ilgo ir
drūto gyvenimo teikti žmo
nėms naudingų patarimų, tei
singų pamokinimų, nes jau atėjo
gadynė, kada reikia
mums mokslo.
Taip-gi man šitas laikraš
tis yra labai reikalingas. Jau
du metu, kaip buvau ant lai
svės.
O Dievas žino, ar teks
kada pabūti ant laisvės.
16 dienų šio mėnesio buvo
man tikra palaima.
Sėdžiu
savo kamaraitėj ir girdžiu
šaukia 7168.
Atėjo sargas
ir sako: “Ar
tavo
šitas
peipr?” Taip, sakau.
Tai
dabartės aš su Darbininku sė
džiu savo kamaraitėj, kaip
prez. Wilson Baltuose Rūmuo
se su nauja pačia.
Su Dievo valia viskų perkęsiu.
Antanas Kulakauskas.
Eastem Penitentiarv.

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

Vaidinimas, galima sakyt,: lankę, pamačius jus prakilneprigulėjo prie katalikiškų I
Programas prasidėjo su
nusisekė.
Publikos buvo pilna! niam darbe esant
dr-jų, o prie laisvų o ypač .dainomis, kurias išpildė pa
Dar vienos rūšies jaunimas
prie choro,
kurs
susitvė- rapijos choras po vadovyste svetainė ir matyt, kad atsi-'
ręs iš socialistų. O čia yra ir gerb. talentuoto vargonininko lankiusieji buvo užganėdinti pas mus labai apsileidęs, tai
Yra čion
Visos dainos pa iš vaidinimo, nes ir kelioms mūsų moksleiviai.
katalikų choras, o prie jo A. Pociaus.
jų
apie
tuzinas.
Bet
ką jie
Jurgelevičius
neprigulėjo. žymėtinai sudainuotos, ypač dienoms
praslinkus girdisi
Jurg. neskaitė katalikiškų lai publikai labai patiko daina žodžiai pagyros ir jei dr-ja dar veikia? Gal mokinasi, tai
Mokinasi, mo
kraščių, o sau dvasišką peną “Piauti linksma” A. Pociaus. įkartą atkartotu vaidinimą, tai netur laiko.
kinasi ir dar kaip mokinasi,
sėmė iš “Keleivio.”
Gi kuo Gausus rankų plojimas iššau laimėtų kita tiek.
net lygi vidurnakčiui
Vieni
met Jurg.į pačiavosi, tai šliū- kė chorą padainuoti iš antio
Veikianti asmens buvo:
Paskui kalbėjo gerb. Bliudžiaus rolėje A. Zdanavi “foot bąli” spardo, kiti mė
bo neėmė bažnyčioj, ale “ant žygio.
korto.” Jurg. imdamas šliu- kleb. kun. F. B Serafinas. čius, jo pačios - Ona Jonuš- lynakes gaudo.
Tai msūų aspirantai į dak
bą pas teisėją jautėsi būsiąs Gerb. klebonas kalbėjo apie kauskaitė, - sunaus - Vladas
tarus,
advokatus,
knygveKalbėjo labai įspū Miliauskas, dukters - Adelė
didvyris, nes pasielgs pagal vienybę.
dingai ir aiškiai.
Prieina Kibartaitė, Antano - Jonafs džius, inžinierius ir t. p. pro
“Kel.” patarimų.
Ir ar gali toki mokTai mat koks katalikas bu mais pavyzdžiais prirodinėjo, Kibirtaitė, Antano — Jonas fesijas.
vo Jurg.
kad vienybėje yra didelė galy Vasiliauskas, Jurgio - Vladas slaeiviai pabaigusieji tikėti es
Vėliau, kuomet pasėdėjo bė, ir kad darbuoj anties vie Petrauskas, Petro - J. Šimkū iš lietuvių parėmimo jų profe
Ne, ir daugel sykių
kalėjime, kuomet turėjo laiko nybėje galima nuveikti milži nas, Petirienės - Marijona Sut- sijoje.
ne.
Mokslaeiviai
norėdami
niškus
darbus.
Kalba
vi

pasikalbėti su savo sąžine,
kaičiutė, Karolio - A. Savuky
susilaukt
parėmimo
iš
savųjų
siems
patiko
—
patiko,
nes
tą
kuomet grasė kartuvės, tai
nas, Zvgmanto - J. Mačikujų
profesijoje,
privalo
jausties
gal išgaravo visas <cicilizmas, liudijo gausus rankų plojimas. nas, Edvardo - J. Caras. Mu
gal ir išteisybės atvirto prie Toliaus sekė dar skanesnis bei zikantai - J. Sauris ir J. Caras. (lietuviais esą ir padėt savo
Dievo.
Mes katalikai iš to skaniausis programo kąsnelis, Jaunimo vietoje šoko ir'daina broliams stumti kultūros ratą
į Tai buvo dainos, kurias atli- vo Šv. Kazimiero Par. Bažny priekvn. Kitaip mes žiūrėsi
tik pasidžiaugtumėm.
me į jus, kaipo išsigimėlius ir
Cicilikai apie Jurg. tokią ko viena garsiųjų ir gabiau tinis choras.
pat istoriją
paleido, kaip siųjų tarpe Amerikos lietuvių
Kas pastebėtina Šiam vai- i šalinsimės nuo jūsų .
Kantrusis.
dainininkė
p-ni
Pocienė.
Po
Kiaulėną ir Montvidą.
dinime, tai, kad žymi dalis ar-1
tuom p-lė K. Gasiliūniutė ga tistų - mėgėjų tai čion gimęs :
Jonas PėŽA
FITCHBURG, MASS.
na gerai padeklamavo eiles jaunimas.

<»ateaiuB dainų, o taip-pat ras ir
lideanių veikalų Mdiataius ir eho-

l**rda rinitojai

.

<ui

rauis

“MUZIKOJE“ Mylėtojai ba“PALANGA” iliustruota
mytinės muzikos, atras tipiškų
liet. kat. mėneeinis žurnale®.
■r Kražių bažnytinių giesmių.
“MUZIKOJE” Skambinantie Metams $3.00, pusei matų lJt,
ji pianą, ras gražių veikalų pia atskiras numeris 25c.

“PALANGA,”
nui.
Žodžiu — “Muzika” užganė- P. O. Box 204, GirardviUa, Pa
hns kuodaugiausiai muzikos myėtojų troškinius nešdama jiems
“MOKSLEIVIS“ bet k*,
ivasinį ir grožės maistą. —
moksleivių mėnesinis laikraš
“MUZIKOJE“ bus spausdinatis. Kaina tik $1.00 metame. \
ui M. Petrausko, St. Šimkaus ir
“MOKSLEIVIS,“
Kitų lietuvių kompozitorių veika- 43 Chapel rt., Westfield, Ma*.
•ai.
“MUZIKOJE” tilps paveikslai
“I4EIVIŲ DRAUGAS“ sa
itsižymėjusių muzikos srytyje ir vaitinis lietuvių laikrašti.*. Mi
geresnių lietuviškų chorų.
tams $2.00, pusei metų $1.0$.
“MUZIKOJE” bendradarbiauREV. JOS. NORBUT,
ri pasižadėjo visi lietuviai muzi Mossend, Lanarshire, Scotlanl.
kai
Arčiausia prie “Muzikos” sto“ŽVIRBLIS“ juokų laikMės ir ją redaguos vienas gabiau
štis.
Kaina metams $1.00.
sių mūsų muzikų, St. Šimkus, bai
“ŽVIRBLIS,“
les Variavus Konservatorijos var
Forest City, Pa
gonų skyrių ir Petrogrado Kon- Box 576,
-ervatorijos kompozicijos skyrių,
“TIKYBA IR DORA“ dvi
“MUZIKA” išeidinės kartą j
savaitinis
liet. kat. laikraštis.
nėnesį.

“Naujųjų Metų belaukiant”
Smagu pastebėt, kad čiagi- j
Buvo tarškalas.
Jame plačiai gvildenami tiky
Prano. Paskui sekė p. J. Bag-- miai jaunuoliai interesuojasi
“MUZIKA” susidės iš 16 pus biniai klausimai. Metams 75*.
džiuno prakalba. Ponas J. kas kart daugiau lietuvių rei
Sąjungietės darbuojasi.
“TIKYBA IR DORA,“
Sausio 16 d. socialistai bu- apių straipsnių, žinių ir 8 pus
Bagdžiunas savo kalboje tarp kalais, tečiaus gaila, kad ne
apių
(didelio
formato)
gaidų.
surengę
prakalbas.
“
Spv1644 Wabansia Avė.,
Dievo apveizdos parapijoj kit ko prisiminė apie Lietu apie visus musų kampelio čia- vo
Tai-gi. Muzikos Mylėtjoai, su
čiavo
šakininkas
Šeštokas.
Ta

Chicago, III.
vą
ir
jos
vargus,
skatino
vi

3-čioji kuopa Mot. Sąjungos
gimius jaunuolius, bei jaun- sai tarškalas jau nuo senai ži kruskite, kad mūsų laikrašti;NORWOOD, MASS.
nepaprastai darbuojasi, nes sus šelpti vargstančią Lietu- nuoles galima taip pasakyti.
nomas, kaipo nesąmonių ple- išsiplatintų kuoplačiausiai ir kad
Paskui dainavo moki
“ŠVIESA“ mėnesinis liet,
insteigė vakarinius kursus vi vą.
Yra čion apščiai jaunimo, pėtojas.
nuvekitų kuodaugiausia.
kat.
laikraštis. Metams 50o.
nių
choras
Aušros
Vartų
mo

Socialistai kramtė kata
rimo. O tas yra svarbiau
bet kitų nei su pyragu lietuvių
Buvęs.
“ŠVIESA,“
“
MUZIKA
”
kaštuos
metams
kyklos,
vadovaujant
A.
Po

likišką laikraštį.
sias dalykas mūsų šeimyniš
veikiman neišprašysi. Jų ide
$3.00,
pusei
metų
$1.50.
Atski
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Congress
Avė.,
v vciiimc, nes
uco kaip
jaa.1 y yra
jia : ciui.
e e Vaikų e choras taip-gi
v ~ _ alas — ant gatvių kampų ta
kamec gyvenime,
Per
klaidų
pereitas
“
Darb.
“
ri numeriai 40 centų.
Waterbury, Conn.
Kaip tik mūsų miestelio gerai,
.i, kad
šeimininke? ........
moka r^1^ia pasakyti, kad pažyme- baką kramtyti ir apsispiau----------------lietuviai katalikai pasistatė gerus ir sveikus valgius paga tinai sudainavo, jie ir-gi bu- džius krūtinę “džiką“ šokti. numeris buvo paženkiytas No.
bažnyčių, tai į jų lankosi ga minti. Viršminėti kursai pa i vo iššaukti dainuoti antru Rods, gėda būtų pasakotis, (51) 9, vietoj (50) 8.
NE VISI DAR ŽINO,
na skaitlingai. Net ir tie ei sekmingai gyvuoja, nes lanko kartu, Ant galo p-lė Lipnic- bet ką darysi, kad taip yra.
kad Metraštis yra vienas tų retų leidinių, kurį
Pajieškau Paulinos Ruškaina, kurie buvo pirmiau suva juos gana skaitlingai mergi-I kiutė gražiai padeklamavo ei
nusipirkęs niekas nesigaili.
Dramttiškoji dr-ja gyvuoja tės Kauno gub. Raseinių pav.
džioti. Štai Aidas verkia per nos ir moterys. Nenarėms I les. “Iš Tėvynės” Prano. Tuo- gan nuo senų laikų ir siekiniai
O geras Metraštis buvo ir bus kiekvienam reikafin“Laisvę,” kad jau ir laisva už pamoką 10c. o narėms tik
užsibaigė .programas. Pas- jos prakilnūs, tečiaus narių Endrijavo par. Žioginių kai gu dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. JI e V
mo.
maniai pradėjo eiti į bažnyčių 5c. Apie tris pamokas davė , kui buvo pasilinksminimas,
r a š e i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keistą
skaitliumi pasigirt negalim.
Ji pati arba kas kitas atsi kartų.
o cicilikai nyksta. Girdėjau, veltui p-ni J. Volterienė. Da i
Kas sakyta apie draugiją, tas šaukite po šiuo adresu.
kad ketina kokį tai Mickų bar mokytojauja gana gabi į
Vyčiai.
Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė ka
pats galima pasakyti ir apie
Amilija Jurgoniutė
šauktis, kad susistiprintų. Bet mergina, kuri yra praktika
lendoriai
arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums sp«M
chorą. Nariai esantieji vei
258 Seven str.
mūsų cicilikučiai netik bažny vusi per keletą metų tuose da-J
Čia gyvuoja “L. V.” 24-ta kia ir šį-tą sutaiso meno sry
da buvo užginta mūsų tėvynėje.
So. Boston, Mass.
čios nekenčia bet ir katalikiš lvkuose. Yra tai p-lė B. kuopa.
Pradžioje ji mažai tyje, tečiaus jaunimas laikosi
Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių š v i •kų laikraščių. Štai j vienų na Placaitė.
kų galėjo nuveikti, nes para nuošaliai.
t ė j ų, visokių
žinių, pa ta rimų,
rodą
BEDARBIAMS
mų ateina kataligkiškas laik
pijoje
buvo
kilę
nesusiprati

straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodžiu
Viršminėta 3-čia kuopa
Seniaus kaltindavo buvusį
PROGA
raštis. Ten gyvena apatiniuos paaukavo į Kalėdinį Mot. Są- mai kurie nemažai kenkė ir chorvedį, kad tik tas pačias
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.
rūmuos cicilikas. Tai žinoma gos Fondą apie $25.00 taip-gi vyčių veikimui.
Bet parapi j“ragtime” Rainas mokina, tai
Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėjo
laisvamanėlis palieka viskų a- buvo surengtos prelekcijos ja susitvarkė ir vyčiai kitaip kaip, esą, norėsis eit moky Šiais laikais reikalinga daug būti mažyčiai.
pačioj. Tai cicilikas pamatęs, vien merginom ir moterims. pasirodė. Dar prieš Naujus tis. Dabar turime jauną dar merginų ir vyrų ČEVERYKŲ
Kas kita šiais laikais. Kitokie laikai, kitokios gyvenime
kad tame laikraštyje nurodo Prelegentės buvo paskirtos p- Metus jie buvo surengę keletą bštų mokytoją ir mokina nau- i'dirbtuvėse. Mokanti ir nemo sąlygas ir kitoks gyvęnipaas. Turime visokių organiza.gM—
mi jų klaidos, tai jis ėmė tų nia Nausieidenė, kuri aiškino, va-karų, kurie buvo gana pa- jausiu dainų,’ tečiaus jaunuo kanti gali darbų gauti. Gera gų, apsčiai laikraščių, knygų,’'
straipsnį ir iškramtė su dan nioterių Sąjungos reikalus ir sėkmingi. Pradedant gi Nau- liams čiagimiems vis netinka, proga, -gerų darbų išsimokinti daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir *uAdresuokite
tim, nuduodamas būk tai pe dr-rė Šlakienė apie sveikatą. pus Metus jie dar labiau suju- vis gatvėje “džiką”,
•
-!T^
aU
MONTELLO
EMPLOYMENT šviečia geri laikraščiai.
lė taip padarius ir padavė pa
Sausio 9 d. minėtoji kuopa do ir sustiprėjo.
Su didžiu šokti, ne dainuoti-mokytis,
Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ir
OFFICE
skui katalikui. Tas žinoma su laikė savo paprastą susirinki- pasišventimu ir energija pra- į Tiek apie čia gimusį jaunimą.
kalendorius arba metraštis.
J. Mickevičius, savininkas.
prato, kad čia dvikojo pelės mą, kuriame užėmė nauja vai- dėjo veikti dėl labo tautos ir
Su atkeliavusiais iš Lietu
Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir
146
Ames St. Montello, Mass.
darbas.
dyba vietas, tai yra B. Ab- į Tėvynės!
vos, dar blogiau. Šie kad
prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet.
Darbininkas.
Nekalbėsiu daug apie juos, j r nestoviniuoja ant kampų Telefonas Brockton 1562-m Kat. Spaudos Dr-ja.
romavičiukė pirm., A. Petro-!
laite vice pirm., P. Andrulai- bet tik paminėsiu jųjų svar- gatvių, bet šventadienyje su-1
Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy
NORWOOD, MASS.
besniuosius
nutarimus.
Nusitikt
blaivų
lietuvį
vaikiną
—
į
čiutė prot. rast., Ona Andriuvenimo pritaikytas.
Pilnos jų nedėlilaičiutė, fin. rašt. Pr. Maci tarta surengti šeimynišką va- retenybė.
Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuomsVėl meluoja.
jauskaitė ižd., M. Sprindienė karėlį kuris įvyks apie 22 d.:nes karčiamos šventadieniais, j
ninkų, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų ir
Nutarta
pastatyti Dalis pasilaiko katalikybės ir
ir B. Kuraitė iždo . globėjos. sausio.
svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomau“Keleivis” ir jo korespon Laimingo pasisekimo naujai scenoje puikią dviejų^veiksmų (nedėldienyje ateina nors pajame.
dentai taip jau priprato prie valdybai.
.
1_ •
•
dramą “Nastutė.“ Rolės jau ■ sirodyt į bažnyčią, tečiaus vos I
Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rasi
melo, kad jau visai neskiria
Rezi-jtik kunigas spėja ištart žodį H16I16S10 P3 Džl
Prie progos paminėsiu, kad išdalytos ir mokinasi.
d i d ž i ame Metraštyje.
teisybės nuo melo.
3-čios kuopos Mot. Są-gos mė- sierįus išrinktas uolus veikė-'■“Ite Missa ėst,” tai jam dar
Mes Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių,
Štai melagystė, apie kurią nesiniai susirinkimai atsibūna jas A. Pocius.
Vakaras at- baigiant minėtą žodį mūsų j
mokyklų, Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame Mattrumpai papasakosiu.
kas antras nedėldienis kiek-Įsibus regis apie 13 d. vasario, jaunuoliai jau nedėjinėj kar
raštyje.
Pereitais 1915 m. liepos 26 vieno mėnesio Dievo Apveiz- Į Nutarta, kad kuopa įstotų į kiamoje tuština “jigeri” ir aAmerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, n*a•d. G. Jurgelevičius nušovė sa dos parap. mokykloje Imą va- L. K.
Spaudos
Draugiją, lų (taip vadinama čion stikle
dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti. Apie visae
vo žmoną, su kuria išgyveno landą, o virimo kursai kas : Taip-gi nutarta ir uždėta kuo-'lį degtinės ir stiklą alaus kar
didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi gra
vos 11 mėnesių. Tuomet “Ke utarninkas nuo septintos. Tai pos knygynas, per kurį žada tu geriant.)
žiame Metraštyje.
leivis” plačiai rašė apie tą tra merginos ir moterys, katros platinti katalikišką spaudą bei
Na, ir prasideda linksmi
Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalikai
gedija. Nurodinėjo, kad pik indomaujate atsilankykite.
(laikraščius. Labai būt patar nimasis, vėlesniai pamokslai,
Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gar
tadarybė buvo papildyta de!
B—na. tina, kad visi katalikiškų laik dar vėliaus diskusijos, gale
siai žinių rasi puošniame Metraštyje.
tikėjimo. Jurgelevičius buraščių leidėjai atkreiptų domą balsuojama, kuri pusė laimė
Baisi karė eina Europoje. Apskrita tos karės apibudinimą
vęs tikintis, o jo žmona laisį vyčių 24 kuopos knygyną ir jo. Tie, kurie tur tvirtą ma MUZIKOS MYLĖTOJAMS. ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.
CHICAGO, ILL.
va. Tai Jurgelevičius jai da
siuntinėtų savo laikraštį dėl kaulę ir apsukriai svaido bon- Po Naujų Metų Sausio mėne
(West Side)
Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. Nuo
žnai išmėtinėjęs, kam ji laisva
Paėmęs laikraštį skaityti, savo
narių,
bet _ taip-gi komis, laimi.
syje pradės eiti laikraštis
dugnų
tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ra
ir galų gale dėl to nužudęs. i randi nemažai žinučių beveik ir dėl visuomenės, VisuomeUžsimink apie lietuvių vei
“MUZIKA“
si
rimtame
Metraštyje.
Tai-gi “Keleivis” duoda sa i iš visų lietuvių apgyventų nė belankydama
panašius kimą, prigulėjimą choran ar
Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemi
pašvęstas vien Muzikos
vo skaitytojams suprasti, jog (miestų bei kolonijų, tečiaus knygynėlius nekarta pamyli ba dramos draugijon, tuojau
na
Bažnyčią,
tikybą, dvasiškiją.
Kiekvienas katalikas privalo
reikalams.
katalikas nušovė savo žmoną iš vestsaidiečių kolonijos re- gerus laikraščius ir juos užsi- atšaus: ką gausi prigulėdasuprasti
nepamatingumą
tų
užmėtinėjimų.
Ką atliko Bažnyčia, v ką
dėl to, kad ji buvo laisva.
tai ką tepatėmiji.
Nejaugi rašo ant metų.
Tokiu
būdu
~
’
mas dr-jon arba ubagų cho- Prenumerata ir apgarsinimai išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvioCHICAGO, ILL.

“Muzika”
Išeis sausio

Du mėnesiu atgal Jurgele
vičius buvo teismo pasmerk
tas kalėti iki gyvos galvos.
Štai netyčia teko užeiti
“Kel.” No. 1 š. m. K. M. Armono aprašymą apie atsibuvu
sį Jurgelevičiaus teismą, nes
K. M. A. buvęs perkalbėtojum.
-Gale korespondencijos pasaky
ta, kad Jurgelevičius buvęs
maldingas, dažnai šaukdavęsi8 prie Dievo, keletą kartų
kalėjime atlikęs išpažintį.

westsaidiečiai taip mažai te- laikraščių leidėjai siuntinėda ran — esą suspėsiu ubagiškai
veikia?
nejaugi jie gyvena mi savo laikraštį nieko nepra- giedot, kai pasensiu, Lietu
Man ro- randa, bet dar ne kartą pel- voj ir-gi tik seni ubagai gie
be prakilnių idėjų,
Cia žmo- nija.
Taip-gi gerb. kataliki da.
dos, kad visai ne!
nes, kaip suaugusieji taip ir škų laikraščių leidėjai nepaO apie mūsų skaisčiąją ly.
mirškite
L.
V.
24
kuopos
kny

mergeles atvykusias iš
jaunimas pilni gyvumo, ener-.
ti
Lietuvos ... geriau nieko • ne
gijos ir pasišventimo veikime gyno!
ant tautiškos dirvos.
Ypač
Knygiam išrinktas gabus sakyt. Nes sakysi ar nesakysujudome sulaukę malonaus katalikišką
Mūsų
nieko negelbės,
laikraščių
bei si,
klebono kun. P. Serafino.
spaudos platintojas P. Cibuls sesutės myli mėgdžiot kitataučių blogąsias ydas, kitas
Prieš Naujus Metus, čia kis.
Tarp
buvo rengiamos prakalbos,
P. S. Laikraščius bei kny net savaip prasimano,
paskaitos, teatrai ir tt.
Te gas siunčiant reikia adresuo svetimtaučių yra įsigyvenusi
čiaus, apie senesniuosius daly ti:
“mada” sutikt savo vaikiną
Ėmė šlinbą pas teisėją.
kas trečiadienio vakarą, mū
kus nieko nemanau rašyti,
M. P. Cibulskis,
siškės savuosiu sutinka kas
Toriu pasakyti, kad nelai vientik paminėsiu, kas buvo Care of L. Vyčių Knygynas,
vakarą.
Užkalbinta prie gie
mingasis Jurgelevičius, kurs veikiama vėliaus.
Chicago, UI.
nužudė pačią, nebuvo jokiuo
Legiečių Našlaitis. dojimo arba prie lošimo tuoj
atšaus — laiko neturinti, nes
Parapijinis vakaras.
kataliku, ale paprastu iškry
laukianti
Kaziuko apsilan
pėliu, ciciliku.
štai faktai:
Sutikimui Naujųjų Metų,
PITTSBURGH, PA.
kant.
Vartų” parapijos
Nedaliomis, kuomet katali “Aušros
Mergelės, mergelės ar tai
kai eidavo į bažnyčią, tai komitetas, prigelbstant gerb.
Dramatiškos dr-jos vakaras
ne gėda!
Galima ir Kaziuką
Jurgelevičius su savo kamaro- kleb. kun. F. B. Serafinui pėttais traukdavo rudį arba kur nyčios vakare gruodžio 31 d.
Sausio 9-tą d. š. m. Pitts-. sutikt, ir pramokt dainuoti
Net ir pats
ant gatvės džiką šokdavo ir 1915 m. Meldažio svetainėje burgli’o Lietuvių Dramatiška, bei teatrą lošt.
katalikus, einančius į bažny surengė puikų vakarą su pro Dr-ja vaidino “Švarkas ir Mi Kaži ūkai taps prakilnesniais
ir perstos nedues karčemas
čia pašiepdavo. Jurgelevičius gramų.
linė”.

jau priimami. Siųsdami pre
numeratų ar šiaip kokiais rei
kalais kreipdamies, dėkite ad
resų tokį:
“MUZIKA,“
3214 Cedar Street.,
_____ Philadelphia, Pa
"MUZIKOJE“ skaitytojai ras
pamokinimų, kaip reikia muziką
<uprasti ir kaip ją iireikiti.
"MUZIKOJE“ nors ir bus vi<os muzikos judėjimo sryties ats
pindys, bet daugiausia bus rašo
ma apie mūsų lietuviškąją muzi
ką ir jos apsireiškimus.
"MUZIKOJE“ bus išpildoma
muzikos istorija ir teorija.
"MUZIKOJE“ bus spausdina
ma gražiausios lietuvių liaudies
dainos su gaidomis.
"MUZIKOJE“ Dainininkas<olistas ras dainų vienam balsui
prie fortepijono.
"MUZIKOJE“ DainininkasĮ choristas ir choro vedėjas kiekĮ viename "Muzikos“ numeryje
- k”*”
aa: -i-P~s.

tos, pažangos srityje rasi

viską apimančiam*

Metraštyje.
Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourdo
stebuklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popie
žių, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausiąją
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.
Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra m i 1 ž i n i 4k a m e Metraštyje.
Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, kiek
kurioj yn bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačiati
kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjime
turi išpažintojų, kiek Amerikoje ni gerią, kiek tautų Europoje, pe
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, pe
kek kainuoja brangiausi 'pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiau^
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerašyk
vis vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytame
Metraštyje.
t
,
Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malosaas
skaitymo.
Kaina 75c.
’ Drūtuose apdaruose $1.20.
Išsirašykite iš "Darbininko” knygų krautuvės.
Adresas:
'
'

“DARBININKAS,”
SO BOSTON. MASS

ILZ ~ ~~*AT"”AT

i

MASS

SAN FRANCISCO, CAL.
Pajieškau Marijonas DulčiuJaponijos valdžia nuspren- I tės, Kauno gub., Baseinų pav.,
Atsidarė mokykla.
džius septynis milžiniškus pre I Elkendrausko miesto, Budri
kinius garlaivius.
kių kaimo, turiu svarbų rei
Pereitą, seredos vakarą
kalą, ar jį pati ar kas kitas
kun. J. J. Jakaitis pradėjo
malonėkite
pranešti šiuo adre
AMSTERDAM. — Į šiaurę
mokyti jaunuomenę lietuviš nuo Reimso francuzai nušovė su:
kos kalbos ir rašybos. Ši mo du vokiečių zeppelinu.
V. Šapalis,
kykla sutverta, kad mokyti
728 Centrai Avė.,
letuviškai ypač tuos, kurie FORNIČIAI ANT PARDAVIMO
Ęansas City, Kansas.
(ta yra gimę ir augę.
dėl 4 kambarių. Parsiduoda pi
Pirmą vakarą atsilankė tik giai
Ateikite pas:
SVARBUS PRANEŠIMAS
C. R-,
mažas skaitlius, bet galima
NEWARK
’O N. J. IR APIESo. Boston, Mass.
Mkėties, kad ateityje atsilan 291 3rd St.,
LINKIŲ LIETUVIAMS,
kys ir daugiau.
jog naujai išleistą “Metraštį”
Lekcijas duoda kun. J. J.
L. R. K. Spaudos Draugijos,
Jakaitis kiekvieną seredos va
Lietuvis Daktaras
galima
gauti klebonijoje po
karą.
Tai čia puiki proga
No.
207
Adams St., Newark,
Vorcester’io jaunimui.

L. D. S.
WATERBURY, CONN.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St.,
PhiladeTphia. Pa.

I.. ,
,
1
.Valandos
1

Nuo9iki 11 rito.
į
.. 3 .. 4pOPietu.l
... 7 .. 8 Vakare.

N. J. Patartina kiekvienam
ji įgyti, nes sulig jo vertės
visai nebrangus. Kaina be
apdarų 75c. Su apdarais $120.

Gerus laikus turėjau.

Ant pardavimo forničiai dėl tri
jų kambarių. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į kitą miestą.

Ne kartą buvau girdėjęs,

KATALIKŲ
DRAUGIJOS
ras laikus.
dėkitės
į L.R.K. Federaciją ir 8 Heatb Place,
Rosbury, Mass.
Na, manau, reikia išban
4yti kas tie do geri laikai.
[ Tautos Iždą. Reikalaukite FeSubatoj pabaigęs savaitės deracijos programų ir konsti-1 MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR
‘
pasiė- tucijų. Siunčiama už dyką.
DAINAS.
darbus, pasirėdžiau,
K
Adr.
PR.
GUDAS,
242
W.
I
miau $15.00 ir einu pas
8 lekcijos lietuviškoj kalboj išFundinuosi didelį skunerį. BR0ADWAY, SO. BOSTON, įsimokinimo (notų) “Gaidų” ant
Pradėjau gerti, o tuojau ir MASS.
kad geriant galima turėti ge

*♦**♦**♦**•*♦♦♦*•**«
t
T
f

TEL BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS

Krautuve

f
T
T
t
T
t

❖

Ofiso adyso*
14 P. M. 74 PJt.

Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.

V. LUKOSEVICIA,
MinersviUe, - - F
A. A A A A A

Gydo visokis* liga*
Priskiria Akiniu

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)
NuSUdlpopM. NnoTiH S vakar*
to* BBOADWAY Ccr. G ST. SO. BOSTON.
T*iW2S.B.
■

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geniausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ........... 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.

DR. W. T. REILLY

1) ‘-‘Oželis” mišriam chorui prie pijano---------------------- 60c.
1 2) “Scherzo” pijanui (solo) -------- 1------------------------- 60c.
3) Šią nedėlėlę” mišriam chorui prie pijano---------------- 25c.
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų

chorui prie pijano_____________________________ 40e.
Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijoje:
3214 CEDAR STR.,

469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.

Nedžliomi.
nuo 10 vai, ryt
iki 4 vai. vakare

Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vaL vakare.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

I

P. MIKOLAINIS,

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

jome stovėti ant kojų, tai nu na $1900.00; įmokėti $500.00.
8 iki 10 vai.
G. A. BARONAS,
virtame. Ką-gi bartenderiai
2. Medinis namas 7 šeimy
Dienomis mokinama pagal
P. O. McKees Rocks, Pa.
darys ? Paėmė ir išvilko lau noms 24 kambariais, randos
sutarties.
kan.
Nors ant tyro oro pa įneša $76.00 ant mėnesio, kaiEsu gerai išsipraktikavęs, bu
ATSIŠAUK.
sijutau, bet ką čia darysi, na $3500.00. Įmokėti $500.00.
vau
Rygoje mokytojum, taip
Jei esi dirbęs Lietuvoje prie
vis-gi reikia klipvtuoti namo.
3. Mūrinis namas 8 šeimynų
! budavojimo namų, bei kitokių gi ir čia Amerikoje, todėl gerb.
Klipytuoju ir eidamas pro 24 kambariais $7000.00.
norėdami išmokti gerai šokti,
Žemaičio štorą vos kampą neParduodame namus, lotus, į medžio mekaniškų darbų ir turi ateikite pas mane.
mekanišką gabumą — norintieji
aumušiau. Šiaip taip parė- Į ūkės,, (1
(farmas), < Edw. Browning Ames Build.
jęs, guliau į lovą. Miegojau, krautuves,, taip-gi išduodame;; išmokti pagal amerikoniškos sisRoom 44
Atsibudęs nedėlios rytą, jau- ant randos. Mes išduodame temos budavojimo amato ir sutin
1140
Columbus
Avė.,
ki iš syk (pradėti) už $2.50 (du
diu fe, galvos nepakeliu, čiu- paskolą ant nam .
Roxbury Crossing.
pinej u kišenių — kur vakar
Gyvenant kitose valstijose, ir pusę dolerio) ant 8-nių valan
popierinės dolarinės šlamėjo ir atsitikus kokiai nelaimėj, krei- dų dienos darbo, tai atsišauk j
idabrinės skambėjo, dabar pkitės pas mus. mes aprūpin “Darbininko” Redakciją vien LIETUVIAI REMKITE
TUOS BIZNIERIUS,
au švilpia vėjai.
j sime, turime geriausius advo-! raštu — parašyk kur ir kiek esi •
KURIE GARSINASI
dirbęs.
Na, tai dabar žinau, ko- katus.
“DARBININKE.”
kius gerus laikus turi tie, ku
Parduodame anglius nuoy REIKALINGA kasdiena 25 mer
rie geria.
$5.50 iki $7.00 už toną, 1 ginos valgyklose, hoteliuose, dirb LIETUVIAI PAS SAVUS.
... Darb.
namus pristatome dykai.
Ituvėse ir prie namų darbo. Vi
Parduodame visokias kny- i šokių darbų vyrams.
CAGO, ILL.
tgėlės pasiskaitymui, taipgi:_____ S. GORALSKY
SrTtemSdakfvgeš ir kitus religŽ-^^20 PAIEŠKOJIMO OFISAf ? -V- jnaiaakny^es ir kitos reiigis 153 COuet ST. BOSTON MASS
kuopa nutarė savo si sinnki- kus dalykėlius.
me, užsiprenumeruoti visus i BERNARD A. Z I N I S, c & p phone St. Paul 5947
■
katalikiškus laikraščius. Kad ' Real Estate and Insurance
Grabininkas ir Balzamuotojas
katras atėjęs į knygyną, ga- 131 Grand st., Brooklyn, N. Y. Į
Pagrabus atlieku pigiai ir j
lėtų pasiskaityti, iš visokių !
Tel. 3355 Green point.
: gražiai. Esu išėjęs mokyk- j
katalikiškų laikraščių žinių, i
į loj tam tikrus graborystės j
ANT PARDAVIMO
Taipo-gi nutarė, kad iš visų
! mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Chicagos vyčių kuopų susi- Į GROSERNĖ IR BUČERNĖ Į Siunčiu numirėlius ir į kitus I Pasiuvam drapanas sulig nautvertų Teatrališkas Ratelis ir geriausioj vietoj lietuvių ap miestus ir pargabenu iš kitų Jausios mados ir pagal Jūsų noro,
choras ir pakeltų daug augš- gyventoj.
mi^fn
JONAS BERZELONIS & CO.
7; r .
. x v. . , .,
28 Chandler Str., Boston, Mass.
Visi įtaisymai nauji. Prie
čiau Lietuvos tėvynės dainas,
vientaučiai, laido- |
(Castle Sųuare’s Block’e.)
ir lietuvių dvasią.
žastis pardavimo, savininkas jimolai-gi,
reikale visuomet kreipkix
Tai patarčiau, kad visos j turi kitą bizni.
tės pas mane.
Ofisas
| -----------------------------------vyčių kuopos ir draugijos, ku- i LONGINAS VALIACKAS, _ JONAS GREBLIAUSKAS
230 Broadvzay,
rios turi savo knygynus, kad
500 SO. PACA ST.,
užsiprenumeruotų visus kata-;
So. Boston, Mass.
BALTIMORE, M. D.
likiškus laikraščius.
“Darbininko” agentas,

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. Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo

“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.
Jei prenumerata baigiasi,
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA,

rankom-

j

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

Vienatine Lietuviška

A PT I E K A
Bostone ir visoje Massachnsetts valstijoje.
Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.
' 'OŠ'

Užlaikom didžiausia krautuvu
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
čiams, didelį, naują kataloge
siunčiame ant pareikalavimo u?
25 centus štampų.

V. Kasiulis,
rašt.
Mes nariai Šv. Kazimiero
Draugijos, Montello,
Mass.
susirinkę ant savo metinio su
sirinkimo protestuojame prieš
Rimką “Ateities” redaktorių
už tai, kad jis įžeidžia mūsų
visuomenės veikėją ir reika
lauja, kad kun. F. Kemėšis
sulaužytų išpažinties slapty
bę, tuomi įžeizdamas ne vien
tik vieną ypatą, bet visus
mus katalikus ir mūsų tikėji
mą.
Mes prieš tą jo pasiel
gimą smarkiai užprotestuoja
me ir reikalaujame viešo ati
taisymo.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

S

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

Naujas” Darbininko” leidinys

75c.

1.00
1.00
50c.
1.00
1.00
25c.
25c.
50c.
25c.
50c.
25c.

1.00

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

k

DARBININKO DOVANĖLE
«

Darbininkams

1.00

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

E

PROTESTAS.

Šv. Jono Evangelisto B. P.
dr. So Bostone, laikytame sa
vo metiniame susirinkime 16
d. saus. 1916 m., svarstydami
vietinius reikalus išnešėme
protestą prieš A. Rimką, ku
ris buvo rašęs tokį nekultūriškądaišką gruodžio 16 d.
1915 m. kun. F. Kemešiui.
Tai-gi mes vienbalisai nubal
savome 4 šimtai asmenų už
protestuoti už tokį jo begėdiš
ką rašymą.
Ir reikalaujame, kad A.
Rimka atšauktų tą savo laiš
ką kurį buvo rašęs kun. F.

PHILADELPHIA, PA.

Ten pat galima gauti “Keturios dainos” vienam balsui
prie pijano — 80c. Daug užsisakant — didelė nuolaida.

meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorys
tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
j visokių instrumentų, kad ir nesi
ŠOKIŲ MOKYKLA.
Ofisas
Gyvenimas
draugų atsirado. Pradėjome--------------------------------------- į matęs gaidų, išmoksi be mokyto
J? 6 š
315
W.
Broadway,
133
Bowen St
vienas antrą “mylėti.” “Vai
EKTRA PARSIDUODA
Nuo sausio 5 d. 1916 m., ajo, kuriam mokėtum 50c. už 1
SO.
BOSTON,
MASS.
šinomės,” kol ant kojų galė
BROOKLYN’E.
j lekciją. Knyga $1.50, parduodu tidariau šokių mokyklą, ku
jome pastovėti.
1. Puikus mūrinis namas 2 !už $1.00 tik ant trumpo laiko 3 rioje bus mokinama visokie
Žinoma, kada jau negalė šeimynų su 7 kambariais. Kai knygos už $2.00. Adresuokit: i šokiai, kiekvieną vakarą nuo __ Skaitykite ir platinkite

J. Lapinskas.

Athoį Mam.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.

PIRMOS KLESOS
A

K. Graneckas.
30 Essex St

419 Boylston St, Boston, Mass.

♦I*

Parduodu Gramafonu* ir go
riausius Rekordus su lietuviš
koms dainoms ir tt Katalogu?
duodam dykai kiekvienam kum
prisiunčia už 2c. krasoa ženklelį

kaina tik 5c.

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

Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo “Darbinin
ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos.”
Tuose straipsniuo
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto minčių
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, pa
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.
Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbtinė.
Verta didžiausio išplatinimo.

r

r

K. SIDLAUSKAS

226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass

L

PIRKITE

SKAITYKITE

Geriausias Siuvėjas

PLATYKITE
“DARBININKO”

LEIDINĮ U S.

PABAIKITE REIKALĄ SU IMK IR SKAITYK.

Siutus padarau ant užsakinio nuo $20.00
ir aukščiau.

Tos knygutės ^dar liko 2.000 su viršum.
Kadangi per du
mėnesiu jos išėjo 8.000, tai aišku, jog pilnai nusisekęs veikalėli?
ir todėl aišku, kad tokios knygelės neprivalo būti sukrautos "Dar
bininko” knygyne.
Meldžiamieji, tuoj išbaikite tą knygelę.
Tie kurie dar neužsisakėte Imk ir Skaityk, tai ją užsisaky
dami kartu užsisakykite antrą “Darbininko” leidinį:
' Knygelės “Imk ir Skaityk” kaina turėjo būti mažiausia 15c.
O mes parduodame tik už 5c.
Nes į ją budėtas kapitalas tuoj
spieriai grįžta ir bėgyje kokių trijų mėnesių po jos pasirodymo vi
sas sugrįš su pelnu.
♦Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas” vir
šija visas kitas išleistuves.
“Darbininkas” tą daro if galės daryti dėlto, kad jo išleistos
knygos greitai išperkamos.
l;
Todėl
broliai
darbininkai
ir
sesers
darbininkės
platykite
Pirm. Jonas Cinnis,
“
Darbininko
”
leidinius
tai
ir
ateityje
galėsime
jums
teikti
daug
Rašt Jurgis Česnulevičių*.
naudingų, puikių, dailiai atspaustų, didelių
nŽ raaŽM kai-

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kainą
Į

S.‘C. LILIENSTERN 9
172 Statė St., I Boston, Mass.;
(Priešais Custom

,Vili? skaitykit ir platinkite

ATĖNAI. — Austrija, pa
siutus taikos išlygas Serbijai.
J

■
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