Sujoskite, broliai sąjungiočiai, kad mūsų organizacija to
skaičiaus sulauktų iki pirmojo
seimo.

Bost™. - Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos. TeL ™

VOL. II Metai I.

Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston,

Masąunder the Act of March 3, 1879.

242 W. BROADWAY. SO. BOSTON, MASS

Bo3ton- No 10 Į 52

SAUSIO 27 d. (JAN.) 1916 m.

I
teigti: “darbo biurą.” Dar
A.
B.
Neigaidas
į
‘
‘
Drau

Anderson, Ind. — Laike geliams šelpti.
Jon įsirašė pabėgėliai gauną pašalpos,
PRIE STREIKININKŲ
bas nelengvas, ir reikalauja giją Karalienės Dangaus,” — lošimo artistas Thomas Oak- 66 nariai, surinkta 500 rub. I drabužio, autuvo ir kitų reiMAINERIŲ
FONDO.
ęnij < m i uju i c didelio pasišventimo ne tik tų, N. A. Kizelbet, į liuteronų lev per klaidą gavo aštrų, vie Užbaikalės gubernatorius pri [kalingesnių daiktų.
Steigiame dr-jas, spiečia□U V AL1AV lrlAu kurie apsiėmė tame reikale draugiją “Rodina,”— gr. J. toj buko kardą. Dūrė priešui dėjo 300 rub.
Nusamdyta —Mus lituviai visai užmiršo,
mės į įvairias pašelpos kuope
Sausio 18 d. į Indianapolį, ■ pasidarbuoti, bet podraug P. Apraksinas į “Galicijos-ru- ir dabar priešas mirtinai su namai dviem prieglaudom, apleido—verkdamas ėmė skęsles,
dedame-mokame
savo Ind. suvažiavo iš visų Suv. | tapo uždėtos priedermės ir visunkiai uždirbtus centus, kad Valstijų n taimerių delega- siem tos kp. nariams, kuris [sų* draugiją”—S. P. Glezme- žeistas. Tai mat buvo scenoj kur galima tilpti bent šimtas ties pabėgėlis vyras...
pabėgėlių.
Šiomis dienomis — Kas mums bedaryti. SeĮ^|
nelaimei ištikus galėtumėm [ tai. Svarstoma mainerių rei-! pasižadėjo dirbti ir remti tąjį ras į centralį obyvatelių ko- ■tikra tragedija.
[mitetą Karalystės lenkų,”—!
mūsų prieglaudose nėra nei' tynios dienos jau štai ‘ praėjo,
jais pasinaudoti, kad turėtu- į kalai.
I sumanymą.
Darbo sąlygos : M. M. Yčas į komitetą Petro- j
vieno lietuvio.
Visi, radę ir mus iš čia varo. /Kur naes
AUSTRAI
ALBANIJOJ.
mėm draugą kurio tokioj va
Suvažiavo arti 1,500 dele- j Amerikoje labai yra nepasto- grado Lietuvių ,draugijos,”—[
uždarbių,
apsigyveno
kaip eisime? Darbo, gauti negalilandoj mus paguostų. Tą vi gatų. . Tarp jų yra vyrų vi- i vios ypač pastaraisiais laikais
Berlinas. — Austrijos val
i me, nes dauguma mūsų be 4
są darome dėl to, kad neži šokių tautų, yra ir negrų. Yra ir žmonės važiuoja iš vietos į Į bar. Gincburg.s į žydų apšvie- Į džia skelbia, kad visi prane- ■kas tinkamas.
Tuo tarpu Čitoj prisirinko ■ sveikatos, nors dar atrodome
nome savo ateities. Nežino delegatu ir lietuvis - p. Jonas vietą daugelis nuvažiavę į ki- Vele lskis_j KymO-katalikų ■ Šimai būk Cemogorijoj prasi
|keli
šimtai pabėgėlių gudų, [ jauni. Kartą buvome gavę
me, kada liga pabarškins į mū B. Lietuvninkas.
dėjo iš naujo mūšiai, esą tuš kuriuos priimsime savosna Į darbo, pasamdė mus koks tai
Jus miestus, pritina daugel] ri 'į. ‘
sų namo duris. Kada mus
Šie delegatai atstovauja į nesmagumų ne tik su darbu’I įr
83
čias išmistas. Cemogorai ne prieglaudosna.
į “ podriačikas, ” bet padirbė»
gali ištikti nelaimė? • Jeigu 'apie 400,000 mainerių.
gali išstatyti jokio pasipriešibet ir
suradimu butų ir tt. Į
Apskritai pabėgėlių šelpi I ję aštuonias dienas, netekome
Tatjanos komiteto nuspres- : nimo. Cemogorų nuginklames visa tai žinotumėm, tada
Sesijos atsibuna Tomlinson P^ąrs L. I). S. 5-ta kp. neturi;
mas
Čitoj susitvarkė taip. Dar į nei darbo nei to “padriačiko”
U1 Įj ta gruodžio mėnesyje, Vilniš įvimas visai baigiasi. Iš dau
mes ir be draugų galėtumėm salėj.
[iki šiol tam tikro “ofiso,” viejlt-ieš
įkūrimą Lituvių Drau i ir mūsų uždarbis prapuolė.
prisirengti prie to ir sutiktu
[nok atsišaukusiems prie mūsų kiam lietuvių draugijos komi gelio tarpkalnių, kur slaps gijos Čitos žydai, belaikyda [ Ieškoti nežinome iš ko. Eitu«
mėm nelaimę jau apsiginkla Atsuko nugarą socialistams. stengsimės pagelbėti kas bus tetui šelpimui pabėgėlių at tosi černogorų būriai ateina mi savųjų pabėgėlių, surinko i me vienok dar ieškoti, bet Be
siust 75.000 rublių, Petrogrado pranešimų, jog jie gatavi sumūsų galėję.
vę. Bet kuomet savo ateities
>7.000 rub. ir įsteigė savo drau turime kuo apsivilkti nei ap
nežinome, tada ir yra vieni-1 Mainerių suvažiavime buvo ' Užtad ir pranešame, kad [lietuviškai drayjgijai — 37.000 | dėti ginklus.
giją.
Jų pavyzdžiu pasekė siauti.
telis .kelias prie apsisaugojimo pasiūlyti užgyrimui socialistų Vv’aterburv, Conn. iš kitur at | rublių.
[kitos tautos ir susidarė savo
Keli parodė batus; taip
Ministeris vidurinių dalykų
nelaimės tai organizacijos, t.y. ir aidoblistų (I. W. W.) tak vykusioms darbas yra galima
TEUTONAS ŠALĘ PRE t draugijas.
suplyšę,
nė lopyti nebegalima.
būti visuomet prisirengusiems tikos. Bet be jokių ceremonijų gauti ir darbininkų reikalau į A. J. Chvastovas. Cirkuliaro
ZIDENTO PAČIOS.
Vietinio
gubernatoriaus
rūį
Kai einą pietų, aūnąsi drau
paaiškino visiems gubernato
sutikti nelaimę.
Washington, DC. — Prez. pesniais iš tų draugijų ir kitų ! go, kurio geresni.
be jokių svarstymų maineriai jama ne tik vyrų bet ir mergi riams
Skalbiir
gardonačalnikams
Liga pas mus ateiną visai atmetė kaip socialistų, taip II nų.
Daugelis dirbtuvių dir
Wilson
Baltuose
Rūmuose
vai

labdarių
draugijų
buvo
nutar

Įniai
tie
patys,
kuriais
iš Liemūs nesiklausdama, taip pat ir aidoblistų pasipiršimus.
ba netik dienomis, bet ir nak (majorams,) kad tokioje vie-1 šino atstovus teutonų, talki ta sudaryti Centralinis Čitos,■ tuvos išbėgo.
Todėl
geriau' toje, kur nesama katalikiškų į
timis.
streikos
užeina visai neži
ninkų ir neutralių šalių. Gre miesto Komitetas pabėgėliams ; siais vargo prieteliais negali
i bažnyčių, tai gal įsisteigt
nioms. Tad ir prie streikų
Ikišiol tarpe darbininkų jo i bažnyčias ir koplyčias dėl pa- [ ta su Wilsono pačia sėdėjo šelpti.
Gal nebus streiko.
ma esą apsiginti.
mums reikia taip pat apsigin
kių riaušių-streikų negirdė- rūpinimo dvasiškų reikalų ka grafas von Bemstoff, kaiLietuvis M. Čepas buvo iš
Kelius mačiau sergančius^
kluoti, kaip kad prieš ligą.
zerio ambasadorius.
Mainerių
kontraktas su ties.
rinktas to komiteto pirminin- [kaikuriuos net s
i.
Ant
likų.
Kartu
sų^tuo
mpasiųKiek jau mes turėjome strei kompanijoms pasibaigia šie
Mūsą priedei ntč yra pagel- ‘staTfaS'TiStat*^
y--,.
___
a,
kad
llentefeką kiek jau mes jų pralaimė met balandžio 1 d. Kontraktas Ijbėti vieni kitiems, ypatingai
PAĖYZitS/- černogori
Dar visi pabėgėliai, atva- [ tojas
pabėgėlių katalikų, šimtas su i
‘ lankąsis tomis ir tomisjome? Kas čia gali ir atsa- turi būti atnaujintas.
jos
karalius su savo šeimvna [žiavę Citon, randa pastogę Ii dienomis
Bus Į tuos, su kuriais mes esame viršum katalikų kunigų,
...
ir valandomis, bet
ku
kyti. Jeigu pralaimėjame tai pastatyti nauji reikalavimai, surišti draugijiniu ryšiu. Kaip
' plaukę“užeinant pribuvo į Lyons.
ir valgį gelžkelio stotvj atski-ipaklausus, kodėl nesikreipią '
dėlto, kad nebuvome prie jų Maineriai stovi uz tai, kad jų [a: Liet. Darb. S-gą Su-mo L.[
rame bute barake. Paskui į jį, atsako retai ateinąs, o ir
vokiečiams.
Kunigams
pas

prisirengę, o jeigu laimėjome, unija būtų pilnai pripažytą R. K. A., “L. Vyčių,” Pilu.
LONDONAS. — Karališku juos kelia į miestą Į tam tikrą; kai ateinąs, labai sunku esą
primokamos algos vir- įsakymu uždrausta išgabenti
tai reiškia buvome gerai apsi- algos padidytos ir kad kon- Blaiv. ir L. R. K. Moterų i kirta 150
TubT metus"
rūmą, kur jie gauna dykai >val-; prie jo prieiti.
ginklavę.
iš Holandijos gutfa pereha ir gi.
traktai būtų daromi ne ketur- Są-ga. Būtų geistina, kad j
Po kelių dienų pabėgė-1
P. Tamoliunas.
(“Riec” No. 33.)
guma; taip pranešta iš Ha- liai skirstomi tautomis po at-1
Darbininkų Sąjunga šio da iems, bet tik dviem metam. viršminėtų organizacijų nariai
agos.
lyko nepamirštą užtai ir turi
Bet suvažiavime paaiškėjo Įvažiuodami turėtų savo pa-!
skiras prieglaudas.
RIEZANE.
North Andover, Mass. —
įsteigus streikierių fondą. Šen- kad gal streiko nebus, nes j liudijimus, kad tikrai esą i Davis and Farber Machine
Komiteto darbas auga, vei
LONDONAS. — Iš Turki- kia kelios jo komisijos: pabė
die tas fondas yra dar silpnu kompanija ir unijų atstovai ! nariais vienos iš tųjų organi-j kompanijos darbininkų streiLapkričio 13 d. čia buvo*
[ jos ateina žinių, kad Mesopo- į gėliams pasitikti, valgydinti, steigiamasis Lietuvių Draugi
tis, jis mažai gali pagelbėti, nutarė padaryti suvažiavimą Į zacijų.
[ kas pasibaigė.
Kompanija
bet ateityj galime tikėtis ko ir padaryti sutartį. Tas su- Į Išvengimui nesusipratimų [pasižadėjo pakelti algas 10 itamijoj anglams nepavykę.) aprėdyti ir 1.1.
jos dėl karės nukentėjusiemsgeresnio. Gerumas jo prigu xažiavima'' atsibus mieste Mošelpti Riezanės skyriaus susi
p]ateSnių žinių apie darbo ____
nuoš. ir darbininkai sutiko Buvo skaudžiai turkų sumuš[ti.
Anglai nubėgo atgal ke
lės
Vasario 1 d. Tai sąlygas galima kreipties že- į grįžti darban,
Pabėgėliai Petrapilio mies rinkimas. Valdybon išrinkti:
. .. nuo
, . mūsų pačių, kaip
. - mes
. ibile,
—' Ala.• Yasario
letą
mylių
ir paliko ant mūšio to priglaudose. Šiomis die pirm. kun. P. Kruvelis, jo
i jį atsinešime. Mes jau turi- gal įr be streiko įvyks sutar- miau nurodytais antrašais. [
me pamatą, tik jis mums lie- tis.
Norėdami gauti atsakymą, Į- \ Winthrop. Mass... — Buvo [lauko 3.000 lavonų savo ka nomis aplankiau kelias miesto draugu Juozas Stalioraitis, iž
reivių.
ka biskį pagerinti.
, SuVažiavime buvo pasiuly- dėkite už 2c. krasos ženklelį. [gaisras.
pabėgėli!] prieglaudas. Jas dininku Kazys Gaigalas, sek
Sudegė
__
___
12 namų.
radau kur kas blogesnias, ne- retorium Vincas Gudaitis;
L. D. S. 23 kuopa metiniame j įa užgypįmui rezolucija, kurMoters ir merginos rašykit i Vienos moteris sudegė grynais
PARYŽIUS. — Iš Salonikų ;gu buvau įsivaizdinęs. Butai kandidatais: Viktoras Milevisusirinkime, buvo daug apie |Įioj patariama valdžiai paimti adresu:
> pinigais $15,000.
pranešama, kad Sofijon, Bul- dideli,
tą “pagerinimą” kalbėta irI į savo rankas gelžkelius, maiviename kambaryje čius ir Pranas Unguriavičius;
A. E. Petrauskaitė,
voant galo priėjome prie šiokios i nas; toji rezolucija buvo pa- 4 Jolm8t
Petrogradas.
—
Rusijos
tor
garijos
sostinėn,
pribuvo
kartais
po
kelias dešimtis pa revizijos Komisijom Juozas
arba. 824 Back
. uz
„žves bėgėlių.
įpėdiniai
laivai
nuskandino
35
kiešių
komisija,
kuri
išvado:
Lovų
vietoje vadi Zičkauckis, Vincas Žeminin
juokia, ir atmesta. Nors suWaterbury, Conn.
[vokišką
rėdą
tame
mieste.
[turkų
žėglinius
laivus.
namieji
“
narai
”
(gultos.) Gu kas ir Simas Grikietis; kan
Streikierių fondas negali važiavime vra keletas socialis.
Vyrai
visais
reikalais
apie
lėti siaura, patalas panašus į didatais: Stanislovas Gniazužsilaikyti vien iš aukų, kadjtlL bet
pasiulijimai atmeParyžius. — Austrijos vai- Į
BERLINAS. — Ties Neu- migį.
Oras troškus, iš oro dauskis, Vincas Stepšvs ir Jo
būtų galima daugiau ant jo.tami ir niekas neatkreipa ati- darbą kreipkitės adresu:
Joseph B. galiūnas,
(lovas sunegalėjo. Nieko pas ville vokiečiai susprogdino ke-_ įėjęs negali liuosai dūsauti, nas Stelmokas.
užsitikėti būtinai reikia, ture- |dos j
patarimus,
866 Bank str.
ti reguliariškos įplaukos t.y.
save
nepriima,
Austrijos j lėtą francuzų drutviečių ir pa- ilgiau pabuvus ima galvą
J. Steponaitis.
Suvažiavimas užgiria rei- arba: 26 So. Leonard str.
laikraščiai susirūpinę dėl vai- j ėmė nelaisvėn 100 kareivių,
skaudėti. Prakalbėjus lietu
(“L. Balsas.”)
kad būtų nutraukiama nuo kalavimą pakelti algas ant 10
Waterbury, Conn.
dovo ligos.
Į
-------------viškai, tuojaus aplink mane
kiekvieno nario nors po centą nu0§ įr dviejų metu kontrakP.
S. meldžiame ir kitus
*■
mėnesiui,
*---- “i, prie to prisidėtų au- tuj
susidarė
lietuvių būrelis. NuSUMUŠĖ ARABUS.
---------------!
BERLINAS. — Vokiečiai
lietuvių
laikrašičius
atkartoti.
Jų išvaizda ,
kos, beto kiekviena kuopa
Vakariniame Egipte anglai
Bėrimas. — Francuzų aero- mieste Newporte nugriovė šu- radarį pamatę.
baisi.
Skundėsi,
kad
jiems
i
turėtų parengti nors vieną va
išblaškė
4500 arabų, kurie
planai
bombardavoMetz.
Keviais
katedros
bokštą
ir
TemNUBALSAVO DIRBTI.
GIMIMO DIENA DARBI
karą ant metų ir visą pelną
lios bombos krito ant vyskupo piar bokštą, nes jie buvę tin- esą sunkiausia, nes kitų tautų bandė užpulti anglns.
NINKŲ VADO.
____
_______
______ I Kuomet suvažiavimas svarpaskirtų
streikierių fondan.
namų. Du užmušta ir 8 sužei-įkami observacijoms.
Pašelpa negali būtį duodama
apie kontraktą atnaujinista. Vienas francuzų aeropla-_________
ankščiau kaip po dviejų mene-I
lai unijos prez. John P.
ČITA.
Šiandie, t. y. sausio 27 d., nas nušautas,
"DARBININKE“ GAUNAMOS
šių streiko ir tik L. D. S. na White padavė sumanymą, kad yra gimimo diena didžiausios
darbai nebūtų pertraukti de pasaulyje armijos vado — SaWashington. — Vaizbos deriams.
Ir Čitos mieste, Sibiro vi
Tai yra jei de muel Gomperso, prez. Ameri- partamentas skelbia, kad išga- duryj, už augštų kalnų, už
23-čia kuopa mano, kad bū rybų laiku.
benimai iš Suvienytų Valstijų upių plačių, už tūkstančio my
tų naudingiau, kad šis daly rybos nepasibaigs iki balan can Federation of Labor.
džio
1
d.,
tai
darbų
nepertrau

1915 m. pakilo lių nuo Vilniaus—jau rugpiukas būtų* viešai išrištas iki
Tasai vyras gimė. Londone labai pakilo.
ant 70 nuoš.
Seimo ir kad seimas galėtų jį kti, jei bus viltis susitaikyti. 1850 m. sausio 27 d.
čio mėnesyj pasirodė pirmuti
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.
Tam prezidento patarimui
priimti. Jeigu mes sutvarky
niai pabėgėliai lietuviai.
Salonikai. — 16 francuzų
tume streikierių fondą taip, suvažiavimas pritarė ir nutarė
Susilaukus mieląjį svečią
agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti
PABĖGĖLIŲ REIKA
bombardavo Gheogheli. Su “Lietuvių Balsą,’’ sužinojo- i
kad būtų galima šiek tiek pa elgties pagal jį.
LAIS.
kas mėnuo. Todėl atspausdinome įvairių
sitikėti, tada neabejojame
žeidė ir užmušė apie 100 bul-' me, kaip pabėgėliai lietuviai,
Tatjanos
Komitetas,
pas

varsų ir pardavinėjame tuzinais.
mūsų Sąjunga bujotų, už visas
garų ir daug kitokios blėdies j išsisklaidę po svetimus miesgeriaus.
!tus ir sodžius, sunkiai vargsPRANEŠIMAS kyrė savo ingaliotinius į šelpi pridarė stovykloms.
mo pabėgėlių draugijas, ku
Tad pamąstykime kiekvie-1
---------------|ta.
L. D .S. Nariams rie turės teisę geriaus prižiū Paryžius.
— Vokiečiai bom Čitoj gi mūsiškiams pabėgė
nasSuješkome darbų,
duoda, rėt teisingą davimą pinigų, bardavo iš didelių armotų Nan liams neteko lig šiol patirti
L. D. Š. 23 kuopos vardan
Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame
me rodąs, ...patarimus.
duodamų iš komiteto ir galės cy ir mėtė bombas iš aeropla- ! šalčio ir bado. Citon atvyko
valdyba:
po 4 centus. .
visuose tų draugijų reikaluo nų.
pabėgėlių lituvių maža, vos
Pirm. J. J. Andruškevičius '
9-tą d. sausio š. m. L. D. S. se kreipties į Tatjanos komite- į
---------------keliolika žmonių. Jie apsi
Sekr. V. Gremba •
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia ii “Darbininko”
. 5-ta kp. laikytame savo susi tą perstatydami reikalus sa- ’
LONDONAS. — Vokietijoj [ stojo pas saviškius, gyvenan
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek Šeimynų jų kolonijoj
— draugijų,
j—•_
,
mieste Offenbach ištiko dažų čius- čia iš senų laikų. Iš pat
Lafayette, Ind. — Acetylino rinkime sumanė vieną svarbų I vo
intraukta į aukų rinkimų Lietuvos reikalams.
konstitu I Tokiais įgaliotiniais
į$
paskir- dirbtuvėj eksplozija. Keletas I pradžios vietiniai lietuviai in
dirbtuvėj ištiko sprogimas. Du punktą iš L. D.
teligentai įkūrė draugiją pabežmonių žuvę.
sužeistą vienas pavojingai. . cijos įvykinti gyvemman. i»- ti:
I
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T. FONDO BLANKOS

Tuzinas 5 centai.

“DARBININKAS”
DARBI?CINKAS,”
(The Worker)
The most popular Lithuanian
Nevspaper
urarninkais, ketvergais ir
>ablished
every
Tueaday, Thurssubatomis.
day,
and
Saturday
by the
eidiiamas Lietuvių R. K. Šv.
St.
Joseph
’
s
Lithuanian
R. C.
faosapo Darbininkų Sąjungos.
Associaticn of Labor
PRENUMERATA:
SUBSCRIPTION
KATES:
Metams_______________ $3.00
Yearly________________ $3.00
Pusmečiai
A__._$L50
6
months_______________$1.50
Trims mėnesiams—r_____ 75c.
idvertising rates on application
Atskiras numeris 3 c.
Address all communieations to
Laiškus ir pinigus siųskite
“DARBININKAS,”
adresu:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,
242 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.
80 BOSTON, MASS.
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gaunama iš D. K . Tatjanos
komiteto.
Kaip matai, jeigu sąlygos
nesimainys į blogesnę pusę,
Esu vyras dar nevedęs, _
Sveikas tvirtas kaipo medis, tai iš pinigiškos pusės esu ap
rūpintas šiek tiek iki pavasa
Nors mergelės mane moja
ATHOL, MASS.
rio. Turėdamas daugiaus gra
Man vedimas nei galvoje.
Prakalbos.
šio, žinoma, galėčiau sunau
Nedėlioję 23 d. sausio DrTaip meiliai į mane šneka, doti geresniam pragyvenimui,
bet nežinodamas tavo padėji ja Aušros Vartų parengė pftaVisoms žiūrint seilė teka
.Kad ir metų daug gyvenęs, mo negaliu nuo Tavęs dau kalbas,
Kalbėtojas buvo net
giaus
norėti.
iš
Bostono
“Darbininko” re
Bet nenoriu būti senis.

Negaišyk laiko!

Kas girdėt lietuvių
kolonijose.

Idant sustiprinus savo vei
siuntimo rūbų pabėgėliams, o Į
paskui ilgai kalbėjo kun. J. J kimą Liet. Vyčiai 14 kuopos
Milauskas iš Pittstono. Kal nariai savo kuopoje turį sut
bėtojas aišikai nurodė, kad verę Atletinį bei dramos rate
darbininkų būvio nepagerins lius. Todėl jaunimas veikda
ir negali pagerinti nei laisva- mas tokiuose rateliuose, lavin
dariai , nei šakininkai—cici- sis patsai ir lavins kitus.
Taigi prie darbo jaunime!
likučiaj, nei kiti kokie atska
Jaunas Lietuvis K. J.
lūnai, bet darbininkų būvį

gali pagerinti tik tokios orga
WEST LYNN, MASS.
nizacijos, kaip L. D. S. Tor
Bevartydamas ‘ ‘ Darbinin
dėl ir ragino žmones rašyties
Aš šį pavasarį užbaigsiu daktorius P. Gudas.
į Lietuvių Darbininkų Sąjungą ko” lapus, niekuomet neteko
klausyti lekcijas medicinos
Būsiu žilas, būsiu plikis
Kalbėjo dviem atvejais. ir skaityti “Darbininką” bei matyti naujienų arba taip įfakulteto ir, jeigu tuoj ne Pirmoje savo kalboje nupiešė kitus liet, katalikiškus nau viarių atsitikimų iš Lynno ka
Kol nevedęs vis jaunikis,
patrauks
karan, tai pradėsiu reikalingumą lietuviams pri dingus raštus. Galutinai kal talikų darbininkų judėjimo.
Kaip tik vakaro sulaukiu .
laikyti valdiškus kvotimus. gulėti prie pašelpinių dr-jų, bėjo vietinis kun. apie sun Nejaugi apleidus vienai ypa-.
Sau baltakės išsitraukiu.
Labai galimas dalykas, kad nes jos neša netik medžiagiš kią pradžią beveik kiekvienos tai Lvnn’ą ir Lynn’as tapo
kvotimų mums pavasarį laiky ką, bet ir dvasišką naudą sa geros lietuvių organizacijos ir kurčiu tarpe Amerikos lietu
Pasigėriau
kaip
gaidys,
STREIKUOJANČIŲ REIKA buvo duodama laiko pietums:
ti nepavelys ir paims “zaured vo nariams.
to viso priežastį nurodė lietu viškų kolonijų. Man rodosi,
O kas mane pabaidys
,
turėjo dirbti be pertrūkio nuo
LAIS.
vračami. ’ ’
vių nerangumą. Ragino prie kad reikia pabudinti iš mie
Nei
man
pati,
nei
vaikai,
Pertraukoje
p-lė
M.
Indrix Niekada taip neprivalo ap 7 vaL ryto iki 5 vai. vak. — Anioliški man laikai.
Kas daros po Lietuvą ir su liūnytė padeklamavo eiles uolesnio veikimo. -Klausyto go užsnudusius veikėjus ir
sireikšti darbininkij vienybė, tai-gi 10 valandų sunkiausio
[mūsų namiškiais jokių tikrų “Atmink” ir p-lė M. Dregū- jai užsilaikė labai gražiai (nes korespondentus, kad jie pra
kaip laike streikų. Streikas, darbo be atsikvėpimo. Ir už Kaip tik dvyliktos sulaukiu, žinių neturiu. Tik girdėjau nytė taip-gi deklamavo eilių. nebuvo cicilikų;) prie L. D. dėtų dairytis į visas puses, o
nors ir skaudus visiems gink tą darbą mokesnis buvo žy Prisigėręs namo traukiu,
iš šaltinių, katriems galima Abi deklamavo gana gerai.
1 S. kuopos prisirašė 7 nauji na- tuoj ir atrastų medžiagos pa
las, tečiau darbininko gyve miai mažesnis, negu kitur, Nes smuklininkas išvaro
šiek tiek tikėti, kad brolis
įvairinti mūsų visuomenę.
Antrą dalį savo kalbos kal [ riaj.
taip
kad
darbininkai
visuomet
nime — tikras ir paskutinis,
klebonas po užėmimo vokie bėtojas pašventė aiškinimui
Birbiliunas. [Nugi žiuriu subatiniam nuStreikininkų (jų Ir gražią smuklę uždaro.
kurio norom nenorom kartais skursdavo.
čiais
Josvainių,
paliko
svei- šios baisios europinės karės ir
meryj “Darbininko” beesant
reikia griebties, einant prie tarpe viemj lietuvių 1500) rei Grįžtu linksmai svyruodar kas. Josvainiai nuo mūšių kokie smūgiai baisūs puolė GERBIAMOSIOS REDAKCI- 1 agentu
Vincentas Bilinskas,
|
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savo padėjimo pagerinimo. Ir kalavimai nebuvo perdideli.
'nenukentėjo. Man rodos, kad ant mūsų Tėvynės Lietuvos.
mas,
i mano senovinis draugas, kukada vienos vietos darbinin Pakelti uždarbį ant 15 nuoš.
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Tai-gi,
jeigu
gauMūsij visos dr-jos savo
Subruzę lynniečiai daug
lika buvo užganėdinta. Pr.
džia ir nei nemano išbroliai privalo stoti pildyti tų teisingiausių rei
! tum iš Lietuvos žinių, tai Gudas pasirodė gana nuosek- gausiomis aukomis įrengėme gali pasidarbuoti ir nuveikti.
;^ns Į^agelbą.
Bet šendien aš žinau, ką
kalavimų, Ir ne tik nema- Tai pargriunu, tai vėl keliu, neužmiršk apie jas parašyti ir jI liu kalbėtoju, jo kalboje nesi ■ Forest Citv’je, Pa. naudingą
Kiek
ten
juoko,
net
sušylu,
mums
i
Dorpatą.
Rašydamas
girdi jokiij nemandagių apeti- ir puikų knygyną. Pinigiškų jūs turite, tai kodelgi tylite
Plačioj Amerikoje tų strei no nusileisti, bet dar-gi žiau. i Tai ant kelių klųpinėju
namon, užklausk, .kaip gvve- tij prieš kitas priešingas par [aukų mes visai nereikalauja- ir neduodate nieko žinoti
kų kasmet, esti tūkstančiai. riausiai elgiasi, užgaulioja ir
| na namiškiai studentų Kairio tijas, jo kalboje visados pir me; bet, jeigu atsirastų ge Į žmonijai ? Tad dar kartą raNesti nuo jų liuosos ir lietu- provokuoja darbininkus, tuo ; Rankoms kelio grobinėju.
ir Juškio.
mame laipsnyje stovi gražus ros valios redakcijų bei įvai- ■ ginu jus lynniečiai subruskit
•vių apgyventos
kolonijos. tikslu apstatę Nasliua apgink
Jei
ant
kojų
ne
’
tsistoju,
Mes visi sveiki. Juškio pamokinimas. Kalbėtojas pra Įrių veikalų autorių ir leidėjų, prie daugumos, ir eikit nuro
Šiais paskutiniais metais dide luotais Bostono bomais, kurie į
Repečkomis parrėplioju.
; pabėgusis brolis pastojo Vo- nešė, kad ateinantį panedėlį kurie savais laikraščiais ir dytu jums keliu, o jūsų darbo
lis skaičius lietuvių streikavo pavadinti milicija. Tai gi gal
Įsikibdamas Į tvorą,
; roneže Į realinę mokyklą.
net keliose vietose, ypač gi; ir reikėtų, kad mūsų organisausio 31 d. Atholyje atsilan : knygomis mūsų jauną knygy- vaisius palaimys Viešpats Die
Dar
užeinu
pas
Barborą.
Gal Tu galėtum broliui kys senai laukiamas gerb. kun. j ną paremtų, tai tokias aukas vas.
Chicagoje ir Nashuoje. Chica- zicija paremtų Nashua’os dar
klebonui telegrafuoti dėl su Kemėšis, kuris jau gana ge maloniai priimsime ir išanksLynn’e gyvenęs.
.go streikas pralaimėtas, Nash bininkus. Jau kelios kuopos
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žinojimo
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jų
padėjimą.
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sakome
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ačių!
—
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rai
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veikėjas
tarpe
Aparodė savo brolišką užuojau
: Ramiu laiku Josvainiuos tele- merikos lietuvių katalikų.
WORCESTER, MASS.
B. Primename taip gi viLietuvių Darbininkų Są tą. Gal neatsisakys ir kitos. •Pabučiuoja pasodina
! grafo stotis būdavo, o dabar
siems tautininkų (šiupiniu
Darbai.
junga, pramatydama reikalą, Mes neabejojame, kad Nasliua- Stato pantą tuoj ant stalo,
Sausio 19 d. L. Vyčių VI
gal nėra. Tada būtų galima
ir į konstituciją įrašė, kad tu iečiai nepamirš tos paramos Vaišina, myli be galo.
Darbai paskutiniu laiku sandarininką) bei cicilikų į- kuopa Lietuvių Šv. Kazimiero
:telegrafuoti taip: /Keidany, kruta gana pusėtinai, kiti net yairiu slamštraščiams pagal parapijos svetainėje 20 Warės streikininkų Fondą ir jau ir, savo kovą laimėję — gal
Aš
kedėje
atsisėdęs
[Josvainiai. Kėdainių gelžkelio iš kitur atvažiavę gauna dar mūsų vyčių aštrią karišką verly St. laikė savo mėnesinį
pirmais mėnesiais savo gyva ateityje bus gerais L. D. S. naPrisigėręs nors neėdęs,
i stoties telegrafas ir dabar tur bą.
cenzūrą tie tavorai eis ir bus susirinkimą.
vimo šį reikalą įvykino. Tiesa, ; riais ir rėmėjais kitų kovojanŠį susirinkimą
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mergelės
pavydi
[būti
yra.
Nuo
Josvainių
į
n
I iigšiol dar nedaug per tą fon- čių brolių.
Atholyje socijalistų bei lais audingi tik užkuriniui knygy atidarė parėjusių 1915 m. pir
Man ’ veideliai skaisčiai žydi. [ Kėdainius 12 viorstų.
| dą perėjo, nes tik $60.00 su Į
vamanių abazas ‘beveik visai no pečiaus.
mininkas p. .J. Venslauckas,
Dorpato
universitetas
paAukaujamus laikraščius ir teipgi ir visa sena valdyba už
| viršum, tečiau svarbi pradžia
išnyko.
Yra, bet visai ne
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JAUNIME, PRIE
Alkis pilve kelia kovą,
kol kas tebėra ant vietos, Ka- daug ir tie patys nieko nevei knygeles meldžiame siuntinėti ėmė savo vietas. Apsvarsčius
| jau padaryta ir reikia tik toVIENYBĖS.
Kur
pagriunu
ten
man
lova.
jla
iškels ir apskritai ar kels kia. Čia jiems dirvos nėra. šiuo antrašu:
t liau tą reikalą vykinti. Dvi
Nevienam ateis į galvą —
i senus reikalus gerb. pirm, apTaip
ulioju
visas
dienas,
tikro nieko nežinom, Jeigu
mūsų L. D. S. kuopos — Wa- prie kokios vienybės?
Lithuanian Library,
•
Stasys Vaikas.
i leido savo vietą, perduodamas
rašytum, tai rašyk stačiai
Forest City, Pa. i naujus svarstymus naujam pir| terburio ir Rockfordo tą rei
Box 576
Štai prie kokios. Mūsų Tšsimiegu liuosai vienas.
man
Dorpato universiteto
kalą plačiau svarstė ir priėjo jaunimo organizacija, yra Lie
I
Su pagarba
MONTELLO, MASS.
jmininkui p. A. (’iginskui. Teip
Bet
ant
galo
kas
nutiko
antrašu ir apdraustą; papras
Įrie.nunQWftčg>kad streikinin- tuvos Vyčiai. Rąndasi gana
Vyčių Valdyba. j pat ir visa nauja valdyba už
Lietuvių Darbininkų Sąjun
Mano jaunvstė pranyko
ti laiškai greičiau žūna. Ne
P. S. Meldžiame ir kitų lai- ėmė savo vietas. Dabar val
Rįfondą reikia
^^ri^n^hfug liėtūvnĮr jaunimo, viso
gos
2
kuopa
laikė
mėnesinį
su

Ir
mergelės
nebemyli
atmenu
ar
aš
Tau
rašiau
kad
kraščiij šį atsišaukimą pagar dyboje yra: Pirm. p. A. Cigin- *
tvirtų pamatų, nustatant į tą kių profesijonalų, dailės ir aJ. Butkus pateko į austrijokų sirinkimą sausio 20 rd. š. m. sinti.
fondą tam tikrą, kad ir nedi matų srytvje. Tie visi, ku Katrą klausiu visos tyli.
skas, Vice pirm, p-lė J. Kvietnelaisvę. Švedas Tavo buvu- Išrinko naują valdybą ant
delį mėnesinį mokestį. Be to rie randas po globa minėtos
kauskiutė, Prot. Rašt. p. P.
b Rockfordo kuopa paduoda la- organizacijos, > nurodytų arba Taip prasnaudžiau jaunas die sjs mokinys, karo lauke oficie- 1916 metų. Pirm. Juozas Vai
CICERO, ILL.
Zataveckas. Fin. Rašt. P. .J.
nas,
riu, Remeikis Juozas sava čiūnas, prot. rašt. Jokūbas
r bai gerą sumanymą, kad išaiškintų vertę — naudingu
Galeuckas, Ižd. P. J. BaceviKruta, dirba, veikia.
j kiekviena kuopa bent kartą į mą kiekvienos šakos amato, Dabar skurstu patsai vienas noriu darbuojas ant pozicijij Saladonis, fin. rašt. Petras j
Jau nuo senai Amerikos čius. Iždo globėjai p. J. Gaprie kokio tai techniško dar Kubilius, ižd. Mikolas Abra- [
metus surengtų vakarą, iš ku arba profesijos per organą Koks iš manęs be jaunikis
činskas, iždo prižiūrėtojais j lietuvėj jaunimas veikia kaipo lubeckis, ir p-lė L Ščiukiutė.
bo.
rio pelnas eitų į L. D. S. strei- H‘Vytį.” Tolesniai kad nu Kad pražilęs ir praplikęs.
.Tonas aulis, maršalka Tadas Į koks nepailstantis galiūnas į- Knygą peržiūrėtojai p-lė M.
Viso labo.
kininkų fondą, kad iš to fon- rodytų kelius ir būdus, kuriais
vairiose dr-jose, dr-jelėse. ra Šukiutė ir p-lė P. Migauskaitė.
Kubilius.
Brolis Jonas.
| -do naudotus visų pirma L. D. geriaus ir lengviaus, yra ga Visad girtas sau uliojau,
Naujų
Žada subrusti.
teliuose kuopuose; ypač gi pa Tai ir visa valdyba.
Ant vedimo neatbojau
* S. nariai. Be to Rockfordie- lima prieiti prie kokios šakos.
Ir nutarė smarkiau varyt sišventę viekia Cicero Vyčiai. svarstymų mažai tebuvo. Nu
O dabar man nebejuokas,
PRANEŠIMAS L. D. S. KUO
I čių manoma, kad streikinin Tolesniai kiekvienas, jau paTam darbui atsidavusių tarta surengti šokiai. Tas paagitaciją kad padidyt kuopą.
Kad palikau, kai apuokas.
POMS IR NARIAMS.
kams pašalpas reikėtų duoti iš ' siekęs kokią nors profesijos
paskirta pirmininkui. Teipgi
Literatiška komisija prie Susidėję su kitoms kuopoms visa savo siela , rasime nema buvo kalbėta apie teatrališką
į to fondo tik praslinkus 2 mė- šaką, pasiduotų savo adresą
L. D. S. Centro Valdybos yra vyčių ir blaivininkų dirbs ir žai žmonių iš katalikiškos jau ! ratelį, kuriam vadovavo p. W.
- nesiams nuo streiko pradžios. ir užsiėmimą, idant norintieji Sakau šventą čia teisybę,
Ką
padarė
man
girtybė,
gavusi daugelį laiškų su reika rengs vakarus kiek vieną ne nuomenės tarpo.
Tai-gi visus Situs klausi pasiekti ką pagal savo pašau
Jaunimas yra spėka. Tai i Bacevičius. Jam apleidus mū
lavimais, kad nurodytų kokias dėlios vakarą, kur rodomi bus i
mus, surištus su streikininkų kimą galėtų, kreipties su pa Perspėjimų daug turėjau,
sų miestą Teatrališkas ratelis
knygas, .iš kurių galima būtų paveikslai (slides) ant drobės [matydami ir vietiniai sęcija- likosi be vadovo; senąjį labai
fondu, mes ir paduodame ap tarimo reikalu. Paskiaus, no Bet klausyti nenorėjau.
kogeriausiai sužinoti ir lavin- ir išaiškinti. Prie to ir prakal i listai puola prie mūsų katali apgailestaujame, nes buvo ga
svarstyti visoms mūsų L. D. S. rintiems ką pasiekti, pagal
kiško jaunimo, kad panaudo
Aš
iš
savo
prityrimo,
ties, taip vadiname, socialia bos.
kuopoms ir visai plačiajai įsavo pašaukimo, kad būtų su
P.V.K.
jus jį saviemsiems tikslams. bus teatrų vedime ir uoliai
me klausime.
Visapusiškai
darbininkų visuomenei.
Ne keikiama dvasiška arba net ir Duosiu gerą patarimą
Tik deja—jų darbas pasekmių darbavosi Vyčių kuopoje. Da
Paklausykit vėjo vaiko
dalyką apsvarstę suradome,
pasigailėsime “Darbininke” ; niaterijališka pagelba.
LEWIST0N, ME.
neranda. Daugelis juk ir iš bar jo vietoj išrinkta dabarti
kad tą spragą galima užkimvietos tiems klausimams pa
Tokiu būdu galima -labai Ir neleiskit dykai laiko.
mūsų jaunimo buvo pas juos, nis pirm. p. A. Ciginskas ir
Liūdna naujiena.
štie. Taigi ir duodame vi
gvildenti. Svarbiausias čia į daug gero padaryti dėl mūsų
antras p. J. Bacevičius. Dau
Jūs degtinę šalin meskit,
Nesmagu yra rašyti tokias bet neužsilaikė..-.
siems žinot, kad trumpu lai
klausimas bene bus, kokį nu jaunimo.
O tai būtų puiki
Tiesa, socijalistai giriasi giaus nieko svarbaus nebuvo. .
ku bus atspauzdintas geriau naujienas, bet ką daryti, kad
statyti nariams mokesnį į vienybė ir meilė artimo paro- Geriaus jauni apsiveskit,
J. Putpelė.
11 d. sausio jie esą išėję mokslus. Tečiaus,"
streikininkų fondą ir ar jį im idyta... Viena mes tankiai, Nes jei jūs taip girtuokliausit, sias tame dalyke veikalas kiek taip atsitiko.
vienam bent kiek prasilavi Petronėlė Maskolaitė apsirgo kas iš to jų mokslo, kad ta
ti iš tų pačių 20 centų mėne sakom arba girdim sakant kad Nei senos bobos negausit.
U.
Gurkliūtė.
nusiam suprantamoje formoje ir tapo nuvežta ligonbutin. Su riant žodžiais—
sinių, ar dėti skyrium. Svar tarp mūsų lietuvių vra ir mū
WORCESTER, MASS.
“Daug gražių žvaigždelių
Ji
parašytas Prof. K. Paltaroko silaukė kūdikio dukters.
būs ir kiti klausimai. Iki va sų tautiečių gana visokių pro
Danguje ten spiečia,
saros seimui dar nemaža lieka fesijonalų ir augštas vietas PR. GUDUI RAŠO BROLIS vardu “Socijalis Klausimas.” pati numirė, o kūdikis gyve
Sausio' 13 d. šių metų vieti
STUDENTAS.
Nemanyk,
varguoli
Išleis lėšomis L. D. S. “Dar na. Ji mylėjos su vaikinu
laiko. Tad suspėsime visa tai užėmusių, po platų pasaulį.
nis Lietuvių Šv. Kazimiero pa
Kad tai tau jos šviečia.”
Dorpatas,
bininko” spaustuvė. Veika ilgą laiką ir vis neapsivedė.
gerai apsvarstyti, Seime gi Bet viena nelaimė kad mes jų
rapijos choras surengė iškil
Tokiu būdu mūsų jaunuo mingą balių su vakariene. Su
(15)
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dirbo
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buvo
išspauzdintas
KAune
priimti gatavą įstatų projek- nežinom, kur jie randasi ir
prieš pat prasidedant karei. iki tai pačiai dienai. Ją pa menė neatsiduoda ant socijalis rengtas balius ir vakarienė'at
kuo jie užsiima. Tankiai jie Brangus broli!
Ji turi ieškoti kitoniškų sibuvo pilnam pasisekime ir
Vakar gavau nuo tavęs 100 Kadangi iš priežasties karės laidojo vaikinas, kurį mylė tų.
patys pasislepia tarp svetim
Tuo tarpu gi paremkime
kelių.
Ir iš tikro, mes ma publika labai gėrėjosi gražiai
rub.
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sušelpti.
nusprendėme pagaminti jo gina 22 m. amžiaus. Prabė
Kitas, mes ir-gi gerai žinom
Bet kol mes visa tai įvy
Laike
kad tarp mūsų randasi gana Į tą kartą mano pinigiškas antrą laidą Amerikoje, išanks- gus kelioms dienoms, pradė tvėrė iš pažangesnės jaunuo nešė suvirš $40.00.
kinsime ir sutvarkysime, tuų
menės
L.
Vyčių
14
toji
kuopa.
padėjimas
nėra
taip
blogas,
jo
kvailiot
tas
vaikinas,
sakė,
to
apsiimdami
taikinties
prie
vakarienės buvo renkama au
daug jaunimo kurie trokšta
tarpu žymi Nashuos lietuvių
Nors
dą
jaunutė,
bet
štai
jau
negu
galima
buvo
manyti
iš
kad
jis
nenorįs
to
vaiko
ir
pasąlygų,
kurias
pastatys
auto

kos kares nukentėjusiems lie
pasiekti ką geresnio. Bet iš
kblonija kenčia didžiausį var
sipirko
revolverį.
Jau
buvo
renka
šimtą
iš
savo
narių.
Ji

rudens.
rius.
tuviams.
Stambesnėms au
nelaimės nežino kaip kur ir
gą ir žinoma, negali laukti,
nai
jau
nekartą
surengė
pui

Dalykas
tame,
kad
Lietuvių
pradedąkJįaudyti
namiškius
ir
L.
D.
S.
Literatiškoji
koms aukavo šie asmens:
prie ko kreipties ir kokiu bū
kol mes tuos dalykus galuti
programėlių,
Dorpato Studentų Draugija
Sakė: nušausiu ir kių vakarėlių,
- Komisija. tą vaiką.
Kun. J. J. Jakaitis—$5.00
du
jie*
ką
galėtų
pasiekti
ir
nai sutvarkysime.
Tiesa, te
kur
atsilankiusieji
smagiai
gauna
iš
D.
K.
Tatjanos
ko

ant
galo
sau
šausiu.
Bet
tas
A. Ciginskas —------ 1.00
kas jiems kaštuotų. Tankiai
nai nėra L. D. S. kuopos, nei
miteto
kožną
mėnesį
po
800
laiką
praleidžia.
jam
nepavyko.
AUSTRAI
PAĖMĖ
1.200
J. Jankauskas___ _ 1.00
atsitinka, kad nesuprantant,
mūsų organizacijos narių, bet
rub. dėl šelpimo savo narių
Beto reikia smarkiau užsi
21 d. sausio vakare 6*:30 v.
ITALŲ.
V. Ivaškevičius____ 1.00
šios
šalies
kalbos
kreipties
įjuk viso katalikų darbininkų
nukentėjusių
nuo
karo.
,
Aš,
imti
ir
pačių
Vyčių
kuopų
tvė

atėjo
palicmonai
ir
suareštavo.
Londonas.
—
Šiuo
tarpu
J.
Vaitekūnas--------- 1.00
vairiais būdais prie visokių,
judėjimo dar tik pradžia tebėkaipo
narys
minėtos
draugi

rimu.
Daugelis
veikėjų
pa

Ateina
už
trijų
valandų
ir
sa

svarbiausi
nuotikiai
ant
karės
J. Vaitkevičius_______ .50
žydelių agentų, kurie daug
ir dar daugelyje mūsų ko
jos, gaunu iš jos po 30 rub. lauko ištiko ant Italijos fron ko jau negyvas, pasikorė su vargsta,
nustoja veikę—tat
Ona Gudėliutė --------- .50
žada
bet
mažai
duoda.
lonijų, kur L. D. S. kuopa
I

I

labiau būtų reikalinga, negu
■ -oj Nashnoj, tečiau kuopų
dar nėra.
Nashuos gi. lietuvius reikia
visiems mums remti. Gal nie■nr nebuvo tokių nežmoniškų
įĮjttbo sąlygų, kaip tenai.
Mums neteko girdėti, kad kur
dad<‘.

mes jaunieji neturime nustot
diržu.
Tankiai sukiša po kelias de kožną mėnesį ant pragyveni-, to ties Oslavia.
mo.
Bet
prie
dabartinio
bran

Vytis.
veikę.
Atsiminkime žodžius
Austrai
uždavė
'
italams
šimtis ar net ir po kelis šim
gumo
pragyvenimo
Dorpate
vieno
Lietuvos
veikėjo:
smarkų smūgį.
Paėmę nelai
tus dolerių ir nieko nepasie
svėn
45
i€alų
oficieirus
ir
1.197
FOREST CITY, PA.
“Jeigu pailsi sunkiam darbe
kęs lieka ir pinigus praradęs. tų 30 rub. nelabai teužtenka
apsimokėjimui
už
butą
ir
val

Prakalbos.
savo.
kareivius.
'
Nustoja visos idėjos-energijos.
Inykstant
spėkom
nuliūsi vingiSausio
16
d.
š.
m.
L.
D.
S.
Pasilieka didžiausiu vargšu
Viršminėtoji mūsų Draugi- - Austrijos valdiža skelbia, kuopa surengė prakalbas po- į
si.
ant visados.
jog Čemogorų valdžios atsto- ! bažnytinėj salėj.
Tai-gi, mielas jaunime ne- > ^5*™
Žmonių pri-' Tai žvilgterėk į darbą jaunų
norinčių gauti pašalpos vai pasirašė po sutartim, ku- [ sirinko pilnutė salė.
draugų savo—
Išprad- į
laukdami nieko, sukruskim ir nes
r
į
žios
trumpai
kalbėjo
vietinis
Vienoj akimirkoj iš naujo
tverkimės už darbo.
' 1j skaičius gana didelis, žinoma, rioje pasižada nusiginkluoti ir
I kunigas reikale šukavimo ir I
“
1
‘
‘
su
suma
pinigų
I
nekariauti
prieš
austrus,
—
—
atgimsi.”
J. K. JBHmhIem, į8U*
f
•
'
)
‘ f .
A*’

J. Baubonis__________ .50
K. Mažeika------ - ------ .50
A. Kulis _ _________
.50
P. Jaremčius______ — .50
M. Viąniukė__________.50
P. Navickas ________ .50
P. Zataveckas ____ Į .50
Smulkių aukų______ 9.50

Viso
r

$23.00

Vevnršftlis

‘DAKĖININKAb

reikalams.
Susirinkimai at- prie susiprątusio ir dirbančio
sibuna pirmą panedėlį kiekvie jaunimo, tada darbas būtų
Darbininkų veikimas
dar pasekmingesnis.
Sausio 9 d. ty. nedėlioję, no mėnesio.
Sausio 9 d. š. m. Darbininkų eidamas po pamaldų girdžiu
B-na.
Atletas.

HAR FORD, CONN.

PITTSTON, PA.

ir varto šventraštį įeina šven
toji šeimina, pasisveikina su
Zakarijum, Zakarijas prašo
sėstis, susėda, ir pasakoja
Zakarijui apie vaikelį Joną.
Zakarijus supranta, kad tai
jo sūnūs Jonas ir labai nudžiu
nga, atsisveikinat su Zakari
jum ir eina į Galilėjos Nazare-

KAIZERIS TAIKYSIS SU
BELGAIS.
Washington.

—

Pasklido

FRANCUOJ PEŠASI

Francijoj ties Neuville išti
ko smarkių susirėmimų. Buvo
mūšių ir durtuvais.
Prancū
zai norėjo atgauti netektas
pozicijas ir darė smarkias ata
kas.
Bet vokiečiai skelbia
visas atakas atmušę.

gandas būk kaizeris sumanęs
Sąjunga rengė diskusijas. kalbant, jog būsią prakalbos.
susitaikinti su Belgija, nes
Žmonių susirinko diktokas bū Vienas sako: “Man dar užWATERBURY, CONN.
LONDONAS,
ANGLIJA.
tas klausimas jam jau labai inrelis.
Pirm, atidarė vakarą, vakar apgarsinimą atnešė į
kirėjęs.
paaiškindamas apie vakarą. stubą. Taigi manau reikėtų
Įspūdingas Vakaras.
Naujienos
tokios
Anglijos diplomatai purto
Pakvietė vietos bažnytinį cho nueiti pasiklausyti, nes ant
galvas
ir tvirtina, kad belgų
rą, kad padainuoti. J. Man- plakatij rašo:
Šv.
Juozapo
parapijos
mo
“Kas norit
Nesenai “Išeivių Drauge”
karalius jokiu būdu neskirsis
čiunskas skaitė apie koopera teisybės išgirsti, tai ateikit
BEDARBIAMS
kykla tai didžiausias WaterSkyrius šeštas, pirmas a- nuo talkininkų ir laikysis iki
gerb.
kun.
A.
Steponavičius
iš
cijas ir kokią naudą atneša pasiklausyt, rengia L. S. S.
PROGA
burio lietuvių papuošalas.
tidengimas: šventoji šeimyna karės galo.
Šveicarijos
atsišaukė
į
Brita

šiais laikais reikalinga daug
darbininkams tokios koopera 7 kuopa, Kalbės ŽivatkausNetik, kad lietuviai džiau Nazarete rengiasi ant Velykų
nijos ir Amerikos lietuvius
Mat jei kaizeris susitaiky merginų ir vyrų ČEVERYKŲ
cijos. Antra paskaitą skaitė kas ir kiti kalbėtojai.
giasi, ir gerėjasi tąja mokyk švenčių į Jeruzolimą.
šelpti belaisvius Prūsuose.
tų su belgais, tai jam pasiliuoS. Kneižis. Po abiejų paskaiAntras atidengimas Juoza suotų čielas milijonas karei dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
Na laukiu prakalbų, atsi
la, bet ir įsvetimtaučiai žino
Nors
Londono
lietuviai
jau
tij delnų plojimai. Paskatos sėdęs kampe. Išėjo kalbėto
apie
ją. z Jau bus metai, kai pas su Marija sugrįžta ir pa vių. Tai ir yra svarbiausias I kanti gali darbą gauti. Gera
yra
savo
duosnumą
parodę,
■
proga, ..gerą darbą išsimokinti
mat publikai labai patiko.
jas koksai tai Andruleičius.
sumetė dėl karės nukentė- buvo parengtos prakalbos, tik sigenda vaikelio Marija pra dalykas kaizeriui.
Adresuokite
Paskiau prasideda diskusi Pradėjo kalbėt, kur teisybė. jau
nežinau tikrai kas jas rengė deda verkti Juozapas apsiver
Vokiečiai sako, kad nėra M0NTELL0 EMPLOYMENT
jos: “Kas pagerins darbinin Ir ta,ip būk katalikų kunigai jusiems arti 150 svarų (600 ar socijalistai ar laisvamaniai kęs ramina ją, bet Marija at
dol.), bet naujas gerb. kuni
OFFICE
kų būvį ’ \ Po ilgo pasikalbė senovės laikuose priverstinė- go atsišaukimas dar labiau pa ir buvo pakviestas vienas iš sako jam: kuom aš ramysiuos, jokios sutarties, kuri uždrausvų
belgams
dabar
taikytis
su
J. Mickevičius, savininkas.
jimo išreikšta, jog tik per davo prie katalikiško tikėjimo skatino prie aukavimo, jo bal miesto viršininkų, kuris sa- kad ramybės netekom. Mari vokiečiais. Sako,
kad jei
vienybę gali darbininkai pa ir tik tark, jog būsi katali sas mat nenuėjo į tyrus lau vo prakalboje gyrė lietuvius ja ir Juozapas puolę ant kelių dabar belgai taikytus, tai tai 146 Ames St. Montello, Mass.
gerinti savo būvį — susiorga- kas, tai liksi gyvas. Prie kus. Londoniečiai padarė su už tokią gražią mokyklą.
apsipylė ašaromis akis į dan kos išlygos būtų daug pato Telefonas Brockton 1562-m
nizavimas į unijas. Unija pri šingus visaip kankydavę, lie- sirinkimą, išrinko kolekto
Tai ką tada galėjo cicilikai gų pakėlę meldžiasi. Tada gesnės, negu po karės galės
“ŽVIRBLIS” juokų laikra
pažinta tinkamiausia Ameri- žiuvius nuplaudavę ir t.t.
su
laisvamaniais pasakyti, žiūrėtojai iš gražaus ir griau- į būti.
rius ir 18 d. gruodžio buvo
štis.
Kaina metams $1.00.
can Federation of Labo>.
Mesgi katalikai kitaip ži rinkimas aAkų belaisviams kurie nei kiek neprisidėjo, bet dingo nudavimo moterys apsi
Vokiečiai bukštosi, kad An“ŽVIRBLIS,”
Paskiau buvo teip pasikal nome. Snovėj, kuris intikė- Prūsuose. Tą dieną surinko gal dar trukdė.
verkė, ne tik moterys nekurie į glija turėdama dabar apie
Box
576,
Forest City, Pa.
bėjimas apie visokius nuo- jo, tai kankino, sakydami 25 svarai arba $100.
Sausio 14, vakare 8 vai. šv. ir vyrai.
pustrečio milijono kareivių ne
tikius tarpe Amerikos darbi tik tark “netikiu” ir būsi pa
Tai tų jaunų artisčių dėka pradėtoj per Holandiją gaben
Paskui surinko daug knygų Juozapo parapijos svetainėje
“TIKYBA IR DORA” dvi
ninkų.
leistas taigi matai kokia jų ir drabužhj tiems belaisviams. statė scenoj “Išganymo Apsi atloštas puikus veikalas. Pa ti savo tą armiją ir užpulti
savaitinis
liet. kat. laikraštis.
Darbininkai linksmi kiūti teisybė.
Drabužius renkant važiavo ve reiškimai.” Lošėjais buvo šv. dėkos užsip^no J. V. Kovas ant vokiečių ant jų žemės.
Jame
plačiai
gvildenami tikyna namo, jausdami didelį ir
Užėjo antras kalbėtojas p. žimėliai ir dėjo juosna drabu- Juozapo parapijos mokyklos už gražų išlavinimą.
1 biniai klausimai. Metams 75c.
naudingą darbą pabaigę.
Vargoninko nuopelnai.
Kokomo, Ind. — 21 metai
Živatkauskas.
“Pakalbėsiu žius. Graudu ir kartu malo- mergaitės, kurios labai gra“TIKYBA IR DORA,”
Sausio 16 d. š. m. bažnyti jums apie darbininkų stovį,” mj reginį darė tas drabužhj žiai atliko savo užduotis kad
Neprošalį būtų paminėti ir atgal Wm. Harrell jaunas vy
nėje svetainėje atsibuvo susi sake. Bet visai kitaip nušne Kitos moterėlės apsiverkusios Į jau rodos neg;alėjo geriau būti, apie gerb. J. V. Kovą. Neap- ras apleido namus ir per visą 1644 Wabansia Avė.,
Chicago, III.
rinkimas ir pasikalbėjimas Lie Į kėjo.
Vietoje
v
poaicrviiii ką 1 nešė savo pundelius, atidavė Šitą veikalą sunku ant syk [siriksiu pasakęs, kad kai jo j laiką nedavė jokios žinios tė
paaiškint
tuvių Kooperacijos.
Pirm, I“
nors
darbininkams,
saky atlošti, taigi ir lošė dalimis. Waterburieeiai kada neteks vams.
Tėvai manė, kad jis
-/” naudingo
_ j savo geriausius Tūbus,
“ ŠVIESA” mėnesinis liet.
atidarė vakarą ir aiškino pro- ! tai pagirdams kegutę, sake, | damos: mes pakentėsime, mūs Pernai buvo statyta nuo už tai bus kaip namai su nugriu negyvas. Dabar sugrįžo ap
ranią. Prasideda pasikalbė- j jog tai yra geru daiktu dėl Dievas neapleis, anie yra di gimimo iki bėgimui į Egiptą, vusia siena. O mokykloj aš lankyti tėvų ir pasipasakojo, Ikat. laikraštis. Metams 50c.
“ŠVIESA,”
mai ir diskusijos. Vieni nu- l darbininko. Taigi matai, kurl desniame varge. Net rinkė o dabar statė nuo gryžimo iš nežinau kaip būtų, aš nuo ne i kad Montanos valstijoj yra
46
Congress
Avė.,
Frodinėja, kad tokios koopera- į antrojo teisybė pasirodė.
jai apsiašarodavo dėl tokių Egipto iki Jėzaus su Motina kuriu motinų girdėjau sakant, savininku vienos turtingiausių
Waterbury,
Conn.
viii rocrinm
cijos negal.i gyvuoti, kiti gi
Paskui sakė, kad Chica- graudžių
atsisveikinimo, ir dar žadama į kad mes vargoninko Kovo ne- jfarnnj visoj valstijoj.
reginių.
s prieš, — nurodinėjo, kad gali įgos lietuvių šv. Kazimiero
Pilnas vežimėlis leidosi kle įstatyti apie užgavėnes. La- tektumėm, tai nežinau kas su
NE VISI DAR ŽINO,
gyvuoti, Kooperacijos nariai ■vienuolino nieko gero vaikai bonijos link, o ten jau pilnas bai yra smagu matyti tokius mūsų vaikais būtų. Žinoma t
tas
pasakymas
yra
ne
be
paį
kad
Metraštis
yra vienas tų retų leidinių, kuri
laimėjo, Kooperacija negali į neišmokstą.
Taigi matome kambarys buvo prikrautas,
prikrautas., perstatymus. Negaliu pramato,
ir
galiu
pasakyti,
kad
i
Pirm, kviečia prisi- kokių teisybių priplepė ir viš Keli vyrai pakavo drabužius. įleisti nepažymėjęs nekuriuos |
nusipirkęs niekas nesigaili.
griūti,
O geras Metraštis buvo ir bus kiekvienam reikalinPenki prisirašo ir 4 tai buvo kalba dėl darbinnin- Siuntiniai svėrė 626 svarų, punktus iš to perstatymo, kad 'daug vargo būtų klebonui su
rašyti,
serus — akcijas nuperka. kij labo.
Kun. K. Matulaičio ir J. Šač- skaitytojas suprastų to vei- jį vaikais, nes dabar kiek aš pa- gu dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. M e ttėmijau, tai ateina motina raščio reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletą
Linksma matyti augima Koo
Publikos buvo, kad nesu- kausko rūpesniu drabužiai bu- ‘ kalo gražų atlosimą.
’ melavus, arti trijų tuzinų su vo nusiųsti į dokus pasiųsti. į
peracijos.
Pirmame atidengime būva > verkdama ir prašo J. V. Kovo, kartų.
Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svąrbią rolę lošė ka
Nedarbininkas
; pakalbėtoju.
Buvo kolekta
Šneka, kad bus naujas da-' taip: varstotas stovi, Mari- kad kaip nors jos vaiką pa
taisytų
sako,
daug
už
jį
baus

lendoriai
arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spau
į lėšų padengimui. Girdėjau lykij rinkimas.
ja sugrįžusi paima verpalą ir
mės
užsimokėjom,
daryk
ką
da
buvo
užginta
mūsų tėvynėje.
surinkta apie 2 doleriu ir 4c.
įverpia, pareina Juozapas su į
BRIGHTON, MASS.
tamsta
nori
su
juom,
jis
su

Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių švie
Taigi patartina, idant kitą
Kalėdų pramogėlė.
I šuneliu Jėzum ir dirba prie
Apie kooperaciją.
kartą panašias prakalbas ren
i varstoto, Jėzus taipgi kala ramina motiną, paima vaiką tėjų, visokių žinių, pa ta rimų, rodų
Gaila, kad ši žinutė susivė- įgdami
,
apgarsintų šiaip: ‘ ‘ Kas
Antrą Kalėdų dieną “Rū- kryželį, po valandėlės Marija į savo rankas,* ir nežinau ką straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodžiu
linus. Nes aš tikėjaus, kad į norit žinot kur yra melagys tos” Dr-ja buvo parengus eg- sako Juozapui, kad nusibodo jis jam padaro, kad tas vai kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.
kooperacijos aprinktasis kores tė ir pliauškalai, tai ateikite laitę. Prie to daug prisidėjo I šitoj šalyj, ir kad grįstų į tė- kas pasidaro visai kaip netas.
Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir *neišvengtinai turėjo
pondentas tą atliks. (Gavome j pasiklausyt. ’ ’
būti
mažyčiai.
kun. K. Matulaitis.
vynę, paskui rengiasi gulti
Pleputis.
kooperacijos atskaitą. Bus'
Kas kita šiais laikais.
Kitokie laikai, kitokios gyvenimo
Tai daugumas tik dėl žin
Prie eglaitės vaikučių pri-! sugulę visi pasirodo angelas
“einančiame No. Red.)
geidumo eitų išgirsti, kaip me sirinko 100 su viršum, o žmo-i ir apreiškia Juozapui, kad - -Aprokuota, kad Cheopso sąlygas ir kitoks gyvenimas. Turime visokių
Sausio 9 d. atsibuvo meti- į luoja.
nių buvo pilna salė. Buvo j grįstų į tėvynę. Juozapas pa piramidoj akmenų yra 4 mili gų, apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas verda, kunkuliuoja,
nis susirinkimas. 6 metai kaip
Mažiulėlis. giedota
daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir nu
“Sveikas Jėzau.” kėlęs akis krapštinėdamas jonai tonų.
gyvuoja ši kooperacija. Tu- į
šviečia geri laikraščiai.
Kalėdų diedukas apdalino vai- į žadina Mariją ir prašo, kad
ri 240 narių (šėrininkų.) 18
Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ir
kučius dovanomis-saldainiais. : rengtųsi į kelionę. Ateina kaiCHICAGO, ILL.
Paj ieškau Paulinos Ruškaituri po 2 šėru. Vienas šėras
Ant galo buvo rodomi juda- i mynai atsisveikina ir išleidžia. tės Kauno gub. Raseinių pav. kalendorius arba metraštis.
lėšuoja su instojimu 16 dol.,
Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir
Antras atidengimas: giria Endrijavo par. Žioginių kai
Labd. Są-gos 4 kp. meti mi paveikslai iš Kristaus gy- į
2 šėru $31. Pasirodė, kad visas Į nis susirinkimas buvo Dievo venimo.
prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet.
šv. Jonas vaikščioja ir kažką mo.
kooperacijos turtas siekia virš 1 Apveizdos parapijinėj svetai
nuo žemės renka, eina per tą
Ji pati arba kas kitas atsi Kat. Spaudos Dr-ja.
16 tūkstančių, kad ir visiems 1 nėj 3 dieną sausio.
Dr-jos susirinkimas.
Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy
pačią girią ir šventoji šeimyna šaukite po šiuo adresu.
šėrininkams būtų apmokėta ir
venimo pritaikytas.
ir susėda visi truputį atsilsėti I Amilija Jurgoniutė
Buvo išduotas raportas vi
tai liktų 11 tūkstančių. Šios sų pereitų metij veikimo. Pa
Sausio 1 d. atsibuvo meti- j po taip ilgos kelionės ir prade
Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuome258 Seven str.
kooperativiškos dr-jos buvo
nis
Šv.
Kazimiero
dr-jos
susi-1
ninkų,
įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų ir
da
klausinėti
Jono,
kas
jis
sirodė, kad Labd. Sąjunga
So. Boston, Mass. •*
tikslas užlaikyti valgomų dai yra labai jaunutė ir neturtin .rinkimas. Pasirodė iš atskai- per vienas ir kuo jis maitinasi
svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomauktų krautuvę ir storoties par
jame.
ga, bet jau sugebėjo daug i tų, kad dr-ja turi arti 7.500 ir ar turi tėvus. Jonas labai
Pajieškau Paulinos Ruškaitės
davinėti už žemesnes kainas. vargdienių sušelpti ir našlai dol. kasoje. Buvo svarstyta mandagiai atsakinėja, bet vai- Į
Su viršum šimto tokhj pasižymėjusių asmenų fotografijų rasi
Apie tai buvo daug kalbėta, čių priglausti. T virš minėtą kaslink prašalinimo cicilikų iš Į kelis Jėzus pažino ir kalba $u ■ Kauno gub., Raseimj pav., Endri didžiame Metraštyje.
bet mažai pildoma, už tai jos kuopą mažai priguli taip vadi drjos. Dauguma sakė, kad juom rankeles sklaidydamas javo par., Žioginių kaimo. Ji pa
Mes Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių,
ti arba kas kitas atsišaukite po
ir patys nariai rugoja.
'mums
jų
nereikia.
Išrinkta
mokyklų..
Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame Met- *
paskui
pasikalbėjęs
atsisveikinamų vertelgų—biznierių. Be
šiuo adresu:
•v •
Ale kas tam kaltas. Iš 240 • veik vien tik darbininkai, 1S1komisija iš 20, kuri ištirs ir na ir išeina.
raštyje.
Emilija Jurgoniutė,
narių ant praeito metinio su mant tris garbės narius, Mi- I nutars tą dalyką.
Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, nauTrečias atidengimas: Zaka- 258 Seventh st.,So. Boston, Mass.
sirinkimo " atsilankė aph 5v nėtoji kuopa užlaiko tris naš
Matęs ir Girdėjęs. Įrijaus namai Zakarijus sėdi
dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti. Apie visas
narių, o ir atsilankiusiųjų laičius, dvi sesutės Jurgutaididžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi g r atikslas kas kitas. Tai staty- i
CICERO,
ILL.
ž i a m e Metraštyje.
mas svetainės, kuri lėšuos dvi-. tės yra vienuolyne o vieną ber- i.
Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalikai
dešimts tūkstančių "7 šimtus į niuką Auksoriuką pati kuopa
Jaunimo
veikimas.
Amerikoje,
kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gau
užlaiko.
Taipgi buvo užlai-;
dol. Tai kilo klausimas ko- j koma
Keletą
dienų
atgal
L.
Vy

siai
žinių
rasi
puošniame Metraštyje.
mergina per kelis mė- i
kius įdėsim parašus. Kas link
čių
14
tos
kuopos
Atletinis
Nedėlioję,
sausio
(Jan.)
30
d.
1916
m.
vietinė
Lietu

Baisi karė eina Europoje.
Apskrita tos karės apibudinimą
nesiūs, kuri vien rūpinos var1
to neprošalį bus paminėjus.
gingams
išgauti
maisto
nuo Ratelis laikė savo metinį susi vos Vyčių 17-ta kp. So. Boston’e Bažnytinėje Svetainėje i ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.
Viduje svetainės viršuje ant
Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. Nuo
ir United Charities. rinkimą. Susirinkiman pri ant 5-tos gatvės, bus perstatoma du veikalu: “TĖTĖ
ekstrados bus parašyta lietu miesto
buvo
nemažas
būrelis
narių.
dugnų
tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ra
PAKLIUVO ir “VIENAS IŠ MŪS TUR APSIVESTI.”
viškai -ir angliškai-<-Laisvė Daugeliui žmonių darbo suieš
Mūsų
jaunimas,
Vyčių
14
si rimtame Metraštyje.
ant visados.
Nors iš sykio kota ir pati kuopa daugeliui kp. Atletai pasirįžo daug nau
Taip-pat
bus
paįvairinta
dainomis
solo;
taip-gi
dai

Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemi
pirm, priešinosi ale ant galo pagelbą suteikė. Viso Labd. dingo darbo nuveikti savo ir nuos Bažnytinis Choras vadovaujant mūsų gerb. vargo na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją. Kiekvienas katalikas privalo
sutiko. Išdailino taip gražiai kuopos išmokėta suvirš $650 kitų labui. Niekas neabejoja,
suprasti nepamatingumą tų užmėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia, ką
tą laisvės žodį, kad būtų vi Taipogi negalima praleisti ne kad jie šventai išpildys savo nininkui p. M. Karbauskui.
išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšviepaminėjus,
kad
ŠL
kuopa
su

Tikrai galima tikėties, kad vakaras nusiseks, nes
siems laisvė, nes to visi lie
prižadėjimus
ir
nuolatos
ža

tos, pažangos srityje rasi
viską apimančiame
tuviai trokštame. Sakė, kad rengė pora vakarų, kurie at dins darbais'savo, brolius bei choras ir artistai lavinasi smarkiai.
Metraštyje.
,
Dau
visi ja lygiai gal&s naudotis. nešė nemažai pelno.
Todėl kviečiame visus ateiti, nes įžanga visai pigi.
Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourdo
giausia
vakarų
surengime
pa seseris ir Amerikos jaunimą
Katalikai galėsią, jei norėsią
prie
veikimo.
Programas prasidės 7:30 vai vakare.
stebūklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popie
sidarbavo
vietinis
vargonin

ir pamaldas laikytie. Ir sve
Turėdami omenyje, . jog
Kviečia Lietuvos Vyčių 17-tos kuopos
žių, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausiųjų
tainės konstitucija, kuri bus kas p. A. Aleksandravičia. p. esą Vyčiai ir Vytės, kaipo
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.
rėmuose bus iškabinta svetai Jonas Rusteika paaukojo lai jaunosios kartos idealų vykin
_ • KOMITETAS.
Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra milžiniš
krodį
nuo
kurio
ne
maža
pel

nėje. Vienoj eilutėj skamba
tojais,
prisidės
prie
kiekvie

kame
Metraštyje.
taip, kad ši dr-ja nepriims į no atliko.
no
prakilnesnio
jaunimo
suma

Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, kiek
Dabar p-ni Valterienė auko
svetainę nei jokių tikėjimo da
nymo ir pradės jį vykinti.
kurioj
yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačiati
lykų. Šiaip tvarka nieko, biz jo muziką (berods victrolo)
Perorganizuotas lenktynių
kių,
kiek
ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjimas
nis geras, kad šiame laike vertės 50 dolerių.
būrys (track team) ir . suorga
turi
išpažintojų,
kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų Europoje, po
Sekantis Labdarybės vaka
kitos valgomų daiktų krautu
nizuotas “Basket Bali teakiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, po
vės kaip ir nebėra. Paskuti ras atsibus 7 d. gegužio..
mas.”
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiausi
Taip-gi tame susirinkime
nė praeitą rudenį subankrutiPaskui nutarta kviesti Vy
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių
So. Manchester’io Lietuvos Vyčių 21 kp. rengia
jo. Todėl noroms nenoroms užėmė nauja beveik valdyba čių kuopas ant žaislų basket
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, neražyk
%

L. VYČIŲ TEATRAS

turi čia eiti. Katalikų priguli (išskiriant prot. sekr. ir ižd.)
prie šios, kooperacijos nedau pirm. A. Dargis, vice pirm.
giau kaip dvi dali ale visai J. Macijauskas, prot. rašt. B.
šaltai atsineša į jos vedimą. Abromavičiūtė, finansų rašt.
Ant susirinkimų taip kaip ir L. Sabaliauskaitė, ižd. L Govisai nelankos.
Bet broliai, tautas, iždo globėjai J. Stan
Iš
sesers ar mes gerai darome, kevičius ir Z. Bartkaitė.
tyrimo komisijon ihėjo K.
mes savo centus dedame o
neidami ant susirinkimų sau Stulgaitis, J. Valterienė, M.
Lorenzas.
skriaudą darom.
Gero pasisekimo darbuoties
B. K. Mgfctonietis.
naujai valdybai Labdarybės

bąli, kurios turi suorganiza
vusios minėtus teamus.
Paskui sekė rinkimas valdy
Valbos ant sekančių metų,
dybon išrinkta sekančios ypatos: pirm. K. Ivinskas, vice
pirm. P. Čekanauskas, prot.
rašt. Petras K. Čekanauskas,
ižd. AL Sliogris.
Smagu būtų, jeigu visas
vietinis jaunimas
prisidėtų

DIDELĮ VAKARĄ.

Vakaras atsibus subatoje sausio 29 d. 1916 m.
H A R M Y
H A L L
WELLS STR.,
80. MANCHE8TER. CONN,
Pradžia 8-tą vai vakare.
Kviečiame visus Manchester’io, Hartford’o ir apylinkių
lietuvius nepamirškite ateiti ant šio vakaro.
Bus juokingų ir įdomių perstatymų, monoliogų ir dainų.
Įžanga maža.
Visus širdingai kviečia L. Vyčių 21 kuopos
KOMITETĄ

vis vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytame
Metraštyje.
*
Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malonaus

skaitymo.

a

Kaina 75e.
Drūtuose apdaruose $1.20.
Išsirašykite iš “Darbininko” knygų krautuvės.
Adresas:
“DARBININKAS,”
■ BRCAD^AT
sc boston mass

£NAS BEI VIENAS PRIE
SAVO DARBO!

Oį

♦^*4**<M»*>«*44*44*44*to**««****^^

O išgirdęs tai bamibzas
*|*
Ir pašaukęs žmogų tuo;
Baust pradėjo prisakydams,
Margius graudžiai apsiverkęs
Kad išmestas būtų šuo.
Pažiurėjo atgalios;
Y
Ūkininkas tam bambizui
Ūkininkas pagrūmojo
Y
Davė rublių penk’dešimts;
Nusitvėręs už lazdos.
I
Tas bambizas ir pasakė:
Margius pievoj pagulėjęs “Lai jis guli, ma jį šimts”... Y
Kojoms ėmė žemę kast;
Y
Ką jis kasa? kam jis kasa?
Ir prisakė savo tarnui,
♦
Nieks nimanė kaip suprast.
Kad tas eitų pazvanuot..
Tuo atrišo nuo retežiaus
Ir išvarė per vartus...

.

A'

Parduodu Gramafonus ir go
riausius Rekordus su lietuviš
koms dainoms ir tt. Katalogus
duodam dykai kiekvienam kuris
prisiunčia už 2c. krasos ženklelį.

TEL. BACKBAY 4200

Vienatine Lietuviška *|*
‘Bieda, kol pirogi načniot
peci sapožnik. a sapogi to
DR. F. MATULAITIS
čat pirožnik.”
Ofiso adynos
Gydo visokias ligas
Y
l-» P.M7-9PJ4.
Priskiris>kin!as.
Taip sako rusai. Išvertus
Kuri užlaiko visokio talietuviškai, tas sakinys skam
30 Essex St.
Athol, Mass.
419 Boylrton St, Boston, Mass.
voro, reikalingo mainebėtų lyg taip: Vargas, kuomet
nieriams.
Y
pyragus pradės kepti kurpius,
o batus taisyt duonos kepė
V. LUKOSEVICIA, Y
jas. O Bostone kaip tik taip
PIRMOS KLESOS
Minersville, - - Pa. Y
ir pradėta darytu
60c.
DANTISTAS
1) “Oželis” mišriam chorui prie pijano
Laikraščių skaitytojai tur
M
I
60c_
“
Scherzo
”
pijanui
(solo)
--------2
)
būt atsimena pono St. Moc
Dantis
ištraukiami
ir
pripilj
.25e_
3)
Šią
nedėlėlę
”
mišriam
chorui
prie
pijano
------------kaus rašymus tai “Ateityje,” Ir iškasęs gilę duobę,
Na, varguoliai, raskit
GERA PROGĄ!
domi visai be skausmo, su '
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų
tai Vienybėje7 Liet. ” Broliai Sėdi, dairos į šalis;
“skarbus,”
Gramatika angliškos
geriausiais
prietaisais,
su
chorui prie pijano______________________________ 46c.
Katalikai, šaukė jis, ar il O nežino, kad čia jojo
Tai nereiks jums vargt,
kalbos mokytis be mo
naujų
išra
imu.
Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijoje:
gai jūs miegosite. Arba vėl: Visa laimė ir dalis.
kytojo (apdaryta) .....$1.00
baduot
Visą
darbą
gvarantuojame.
.
PHILADELPHIA, PA.
3214 CEDAR STR.,
I
Vaikų
Draugas
arba
Tėvai siųskite savo vaikus ten
K. Stiklelis.
kaip
mokytis
skaityti
ir
Ten
pat
galima
gauti
“
Keturios
dainos” vienam balsui
ir ten. Pasakytum, kad p.
Ūkininkas tai matydams
rašyti be mokytojo.......15c
DR. W. T. REILLY prie pijano — 80c. Daug užsisakant didelė nuolaida.
St. Mockus yra gimęs žmo
Sjo margio pažiūrėt,
“PAŽANGA” iliustruotas
Naujas Būdas mokytis
nėms vadovauti, kitiems ke
Ar jis kasa ten sau duobę, liet. kat. mėnesinis žurnalas.
469 Broadway,So. Boston,Mass.
rašyti be mokytojo.......10c
lius nurodinėti.
Tuo tarpu
Aritmetika mokinimuiKad per amžius ten gulėt? Metams $3.00, pusei metą 1.50.
PRIE DORCHESTER ST.
si
rokundų,
su
paveik

nei jo pozicija, nei gabumai jo
atskiras numeris 25c.
; Valandos
Nedaliomis
slais (apdaryta) ........... 35c.
nuo 9 vai. ryta
nuo 10 vai, ryta
visiškai tokiems žygiams neį Žiuri katilas varinis,
Viso $1.60
iki 8. vai. vakare.
iki 4 vai. vakare.
galioja.
Griebė, traukė su nagais;
“PAŽANGA,”
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
Savas Pas Savą Remkit Savuosius
P. St-. Mockus yra sau O ištraukęs atidarė,
garsinimą iš “Darbininko”
P. O. Box 204, Girardville, Pa
Tir $1.00 per money orderį,
jaunas vaikinas mokantys pui Žiuri, kad su pinigais.
tai gaus visas 4 knygas 60c.
kiai p. Jurgeliuno “kostumeTelephone So. Boston 605.
pigiau.
riams” batus pritaikyti ir la
Pinigus namon parvilkęs
Lietuvis Daktaras
ANTANAS ŠAPALIS
P. MIK0LAINIS,
bai gabiai čeverykų šniūrelį
Liepė arklius pakinkvt;
meistras
R. F. D. — Route 2,
užnerti. Čia jis atlieka nau
Kad parvežt namo šunelį,
indeda telephonus, dengia sto- į
Hudson,
N.
Y.
dingą visuomenei darbą ir pil
1210 S. Broad St.,
Nes negali parvadint.
gus, ir atlieka visus staliorys|
PhiladeTphia. Pa.
nai savo vietoje yra. Bet
tės darbus prideramai.
Nuo 9 iki H rito.
kuomet imasi plunksnos ne tik Margių lovoje paguldė
KAINOS
NEBRANGIOS.
Valandos
.. 2 .. 4 po pietų.
ŠOKIŲ MOKYKLA.
.. 7 ..8 VakareOfisas
Gyvenimas į
korespondencijoms, bet ir Ir atvilko daug mėsos;
315
W.
Broadway,
133
Bowen St. j
Nuo
sausio
5
d.
1916
m.,
astraipsniams rašyti, tai greit Tas išalkius prisitaisė,
SO.
BOSTON,
MASS.
tidariau šokių mokyklą, ku-l
pasirodo, kad ne už savo grie Ant savaitės mat visos.
rioje bus mokinama visokie
biasi darbo. O kuomet mė
šokiai, kiekvieną vakarą nuo __ Skaitykite ir platinkite
gina mokyti tėvus, ką jie pri
Prisivalgęs iki stenant
SVARBUS PRANEŠIMAS
Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
“Darbininką.” Tegul jis ran
valo daryti su savo vaikais,
Ir turėjo stipt, ar mirt;
NEWARK’0 N. J. IR APIE- 8 iki 10 vai.
dalykėlių
: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
Dienomis mokinama pagal dasi kiekvienoje grinčioje.
tai stačiai juokų pridirba.
Ūkininkas greitai liepė
LINKIŲ LIETUVIAMS,
kardų,
guzikueių,
metalinių anameliuotų ir padengtų ceJei .prenumerata baigiasi,
Man rodos, kad tėvai geriau
Puikų grabų jam pądirbt Jog naujai išleistą “Metraštį ? - sutarties.
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
Esu gerai išsipraktikavęs, bu- ,tai negaisuodamas atnaujyk.
žino, kur savo vaikelius siųs
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
L. R. K. Spaudos Draugijos,
ti, o kur- jų nesiųsti. O jei Ir su iškilme nuvežęs,
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl
galima gauti klebonijoje p< vau Rygoje mokytojom, taip
gu ir nežino, tai vis-gi ne p.' Pakavojo ant kapų...
gi
ir
čia
Amerikoje,
todėl
gerb.
j
Tel.
Ozford
4900.
No. 207 Adams St., Newark.
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
Mockaus “biznis” juos moky Nežiurėdams nei barimo,
IN. J. Patartina kiekvienam norėdami išmokti gerai šokti,
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
J. P. TUINYLA
ti. ..
Nei draudimo nuo kitų.
jį įgyti, nes sulig jo vertės ateikite pas mane.
si! i;
ftlž 3
Edw. Browning Ames Build.
Tą patį galima būtų pasa
visai nebrangus. Kaina be
Room 44
kyti ir apie p. St. Mockaus
apdarų 75c. Su apdarais $120.
M. A. NORKŪNAS,
ŠOKIŲ
MOKYKLA.
bosą p. K. Jurgeliūną. Yra
1140 Columbus Avė.,
166
MELR0SE
ST .............. :: MONTELLO, MASS.
Visokius užrubežinius ir
tai gana rimtas “biznierius,”
Roxbury Crossing.
i
Ant pardavimdĮiforničiai dėl tri
amerikoniškus šokius moki
didelis žinovas batų pirkimo
jų kambarių. Priežastis pardavi
na po No. 1140 Columbus
ir pardavinėjimo srytyje. Bet
LIETUVIAI REMSITE
mo išvažiuoju į kitų miestą.
Avė.,
Room
44
Rozbury
kuomet nori į laikraštį įtaką
TUOS BIZNIERIUS,
P. ŠILEIKĄ
Crossing.
Vienatine Lietuviška
daryti, kuomet mėgina strai
KURIE GARSINASI
8 Heath Place,
Rosbury, Mass.
Pamokos atsibūna utarpsnius inspiruoti arba juos
“DARBININKE.”
ninko ir ketvergo vakarais
rašyti, tai tuojaus supranti,
MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR
Conon Hali 20 Conont str.
kur kurpiaus darbas.' P. JurgeLIETUVIAI PAS SAVUS.
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
DAINAS.
Mokytojas
E
BR0WNING
liūnas dar-gi savo laiške į
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
(Iš Rusijos)
reda
dis protestan
8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš
ros sekančios gyduolės.
tams ’ ’
No. - -lOĮ-p
I simokinimo (notų) “Gaidų” ant
mokina kunigą Kemešį kaip I
visokių instrumentų, kad ir nėši
1.00 Gyduolės dėl pataisymo
Nuo Reumatizmo
jam reikėjo pasielgti su p. A.
EXTRA PARSIDUODA
matęs gaidų, išmoksi be mokyto
apetito
1.00
Užlaikom didžiausia krautuvę H Nuo slinkimo plaukų
Rimkos laišku. Ar neįstabu!
ir pleiskanų
75c. Gyduolės dėl suvalnimo
Į deimantų, laikrodžių ir visokių r.
BROOKLYN’E.
jo, kuriam mokėtum 50c. už 1
žiedų, siutus ir overkotus, duo n Nuo kosulio, grippo
Man rodos kun. Kemėšis ge
vidurių
50c.
1. Puikus mūrinis namas 2 lekciją. Knyga $1.50, parduodu
ir slogos
1.00 Gyduolės nuo kosulio ir
dam ant bargo ir ant išmokesčių, į
riau supranta savo priedermę šeimynų su 7 kambariais. Kai už $1.00 tik ant trumpo laiko 3
Kraujo Valytojas
1.00
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
sunkaus kvėpavimo
100
ir patarimų nuo p. R. Jurge- na $1900.00; įmokėti $500.00. knygos už $2.00. Adresuokit:
50c. Gyduolės nuo vištakių
Nuo saulės nudegimo
; me agentų kiekvienam mieste Suliūno nereikalauja.
Žmonės
G. A. BARONAS,
2. Medinis namas 7 šeimy
1.00
j vienytų Valstijų ir Kanadoj, di k Bobro lašai
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
rašantieji protestus ir-gi žino noms 24 kambariais, randos
1.00 Pilės dėl Kepenų
P. 0. McKees Rocks, Pa.
delį nuošimtį duodam perkup k Nuo suirimo Nervų
25c.
Vaikų ramintojas
Pasiuvam drapanas sulig nau- j čiams, didelį, naują katalogu
ką darą. .Jie gina savo šven neša $76.00 ant mėnesio, kai
ir Inkstų
75c.
25c.
jausios mados ir pagal Jūsų noro. į siunčiame ant pareikalavimo ui š Pamoda plaukams
ATSIŠAUK.
tybes nuo pasikėsinimo netikė na $3500.00. Įmokėti $500.00.
galProškos
nuo
nerviško
Nuo viduriavimo
JONAS BERZELONIS & CO. {25 centus štampų.
lių, o p. K. .Jurgeliunas, kaipo
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
3. Mūrinis namas 8 šeimynų
Jei esi dirbęs Lietuvoje pri< 28 Chandler Str., Boston, Mass.
J. P. TUINILA.
suaugusiems
50c.
Gumas
nuo dantų gėlimo 10c.
laisvamanis,
tų šventybių 24 kambariais $7000.00.
budavojimo namų, bei kitokių
822 Washington St., Boston. Mass i Nuo viduriavimo
(Castle Sųuare’s Block’e.)
Tikra
lietuviška
Trejanka
brangumą ne labai supranta.
25c.
Parduodame namus, lotus, medžio mekaniškų darbų ir turi
mažiems
> < -yr
25c.
l Gydanti mostis
P. Jurgeliunas dargi išdrįsta ūkės,
(farmas), dirbtuves, mekanišką gabumą — norintieji
Visokie
kvepianti
k
50c.
nuo puekų
katalikams prikišti proto trū krautuves, taip-gi išduodame išmokti pagal amerikoniškos sis
muilai
10, 15 ir 25c.
Nuo
prakaitavimo
kojų
25c.
kumą.
Toki žmonės, kaip ant randos. Mes išduodame temos budavojimo amato ir sutin
į
KATALIKIŠKŲ
LAIKRAŠČIŲ
PRIETELIAMS
Perfumos visokių gėlių 25,
ir skysčiai
jie, mažai protauja, rašo p. K. i paskolą ant nam .
į Mostis
ki iš syk (pradėti) už $2.50 (du
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.
niežų ir parkų
1.00
Jurgeliunas.
Aš gi manau,
Gyvenant kitose valstijose, ir pusę dolerio) ant 8-nių valan
ž
Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių
kad sveikas protavimas taip atsitikus kokiai nelaimėj, krei dų dienos darbo, tai atsišauk į
k Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per
k
pat ne vienų sulaisvamanėju- pkitės pas mus. mes aprūpin ‘ ‘ Darbininko ’ ’ Redakci j ą vien
tingų ir kitokių ligų.
k Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vienų laik
sime, turime geriausius advo raštu — parašyk kur ir kiek esi
sių biznerių privilegija.
k katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas
Lotynų kalboje yra patarle: katus.
dirbęs.
k
sąžiniškai patarnauta.
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
k
Parduodame anglius nuo
Ne sutor ultra crepidam. Kas
Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
lietuviškai išsiguldo: Dabok $5.50 iki $7.00 už toną, I REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos
valgyklose,
hoteliuose,
dirb

$3.25
Užsakant
abudu
_______
.?
---------------------namus
pristatome
dykai.
kurpiau savo kurpalį, Ponui
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų. Gy
ir prie namų darbo, Vi
2) "Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
Parduodame visokias kny tuvėse
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
kurpiau savo kurpulį. Ponui
šokių darbų vyrams.
3)
‘‘žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
K. Jurgeliunui būtų neprošalį geles pasiskaitymui, taip-gi
S. GORALSKY
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —
tai įsidėmėti, kad ir jį kartais maldaknyges ir kitus religiš DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
Viri kartu_______________________________ _ -.. $5.25
153
COURT
ST.
BOSTON,
MASS.
kus
dalykėlius.
nepatikti} likimas asmens,
5)
"žvaigždė
”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
kuriam pasirodė ne vieta BERNARD A. ZINIS,
; 226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass.
C.
&
P.
Phone
St.
Paul
5947
6) ‘‘Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
Real Estate and Insurance
Bostone.
7) "Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
131 Grand st., Brooklvn, N. Y. Grobininkas ir Balzamuotojas
li.
Pagrobus
atlieku
pigiai
ir
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” ““Tikyba ir
Tel. 3355 Green point.
gražiai.
Esu
išėjęs
mokyk

Dora.” — Visi_____ 1______________________ •____________ $5.75
PINIGŲ GALYBĖ.
loj tam tikrus graborystės
9) “Drangas” —
■ $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu _____ _ ..$2.75
ANT PARDAVIMO
Ūkininkas laikė šunį,
I
mokslus
ir
išdavęs
ekzaminus.
’
— $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”
•
10)
“
Drangas
”
GROSERNĖ
IR
BUČERNĖ
Apginimui jo namų
• _ ■ $1.50. Visi________________________________ $4.00
geriausioj vietoj lietuvių ap- Siunčiu numirėlius ir į kitus
Ir pasiundymui galvijų
miestus
ir
pargabenu
iš
kitų
gvventoj.
11) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
Ir savų ir svetimų.
Visi __
$4.50
Visi įtaisymai nauji. Prie miestų.
Tai-gi,
vientaučiai,
-laido

“
Darbininkas
”
ir
“
Vytis.
”
Abudu
__
.
____________
$3.75
12)
žastis
pardavimo,
savininkas
Kolei jaunas buvo margius
jimo reikale visuomet kreipki
turi kitą biznį.
13) “Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu_______ ____ $1.75
^Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00
Ūkininkas gyrė jį,
tės
pas
mane.
Ofisas
“
Draugas.?
žvaigždė,
”
“
Tikyba
ir
Dora,
”
“
Vytis
”
LONGINAS
VALIACKAS,
_
14)
Už ištikimybę jojo,
JONAS GREBLIAUSKAS
230 Broadway,
ir “Darbininkas”_______________________________ $6.50
>
ir aukščiau.
Netik dienų, ir naktį j.

t Krautuvė i

K. Graneckas.

XX
X
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Dr. Ignotas Stankus

rankom-

•
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OT

I

i
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K. ŠIDLAUSKAS

Geriausias Siuvėjas

j

(Javo pamazgų palakti,
Ir pastogę prie triobos;
Kad nesnigtų ir nelytų
ftunpalaikiui ant galvos.
Taip praėjo pluoštas metų,
Margius ėmė jau tingėt;
Nes senatvė jam atėjo
.Jau pradėjo negalė t.
Braška strėnos, temsta akys,
Ir apkurtę suvisai;
Lot nestengia, vis tik guli,
Rodos margins netasai...

kimokas tat matydams,
ad jo margius taip ram-

So. Boston, Mass.
-------------------------------r--------------

500 S0. PACA ST.,
BALTIMORE, M. D.

Naujas ”Darbininko” leidinys
DARBININKO DOVANĖLĖ
Darbininkams
kaina tik 5c. x
Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo “Darbiniu
ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos.”
Tuose straipsniu*
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto minčiVisi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, p:
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.
Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbtinė.
■*
Verta didžiausio išplatinimo.
T*:

»

15) “Drangas” $2.00, (arba “Žvaigždė”) ir “Žvirblis”
— $1.00. Abudu .________________________________ $2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu--------------- $1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu_________________ $2.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu----------------- $3.25
19) “Drangas” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi__________ $3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir
.25
“žvirblis.” Viri_______ __________________
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
$6.25
’• Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Viri _______
22) “Drangas” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
. “Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.” Viri_____ $7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00,
kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais, eina; “Tautos Rytas” — 5Oc., kurs ir
taip baisiai pigus iv “Pažanga,” — $3.00, ku
rine leidimas dar nėra pilnai paaiškėjęs.

' rfto

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kainą

jį ScC. LILIENSTERN,
h 172 Statė St, Boston, Mass
(Priešais Custom House.)

‘Visi’skaitykit ir platinkite
{“Darbininką”

