XX) NARIŲ LIETUVIŲ ’
DARBININKŲ
SĄJUNGAI
IKI
SEIMO!
Sujuskite, broliai sąjungiečiai, kad mūsų organizacija to
skaičiaus sulauktų iki pirmojo
seimo.

*

1.000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI
SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungietės,. kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis
skaičius iki Seimo.
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Prasidėjo atkaklus mūšiai vakariniame fronte
t

KAIZERIO GIMIMO
naujų rūmų American FederaDIENA.
tion of Labor. Kampinis ak
Berlinas. — Ketverge Vo
muo buvo padėtas su didelė
mis iškilmėmis. Tą atliko kietijos sostinė buvo pasipuo
prez. Gompers. Tose iškilmė šus vėliavomis, nes buvo tai
Ga
se dalyvavo ir Darbo sekreto i kaizerio gimimo diena.
rius Wilson.
vo daug pasveikinimų nuo sa
vo talkininkių — Austrijos,
NEWARK, N. J. — Kai Bulgarijos ir Turkijos. Laik
Metai Polishers’ unija parei raščiai pilni buvo pagyrimų
kalavo trumpesnių valandų ir kaizeriui.
algos $3.75 dienoje, tai visi
buvo pavaryti iš darbo.

Antra musų priederme

Kad ir antra, bet vis ta pa i bankan kaipo pavieniems. Šelneš tarnauja lygiai pasie , pimui nukentėjusių nuo karės
kimui žmogaus gyvenimo tiks ■ šits Bankas neužkenks nekiek,
j ygį
lo. Kaip universitetas lai nes ir turtuolis daleiskim pakytų augštai iškeltą, niekuom i aukos Tautos Fondui 50 dol.,
neužliejamą lietuvių dvasią, tuotarpu kad Bankan jis gali
taip ir antroji finansiškai tvir [sudėti 5—10 ir daugiau tūks
tintų mūsų atsistojimo pama tančių dolerių. Dar daugiau
gi sudėtų ir net geresnėmis iš
tą.
ODESA.
Tai Apveizda pasiuntė mus lygomis plati visuomenė po ke
Amerikon, kad*, savo misija lis desėtkus arba po kelis šim
Pastaruoju laiku Odesos
BEAVER, PA. — PlumbeŠits būdas su-1
išgelbėjime tautos atpildytu- tus dolerių.
rių unija atnaujino kontraktą, miesto valdžia įtaisė netali
me.
To kitaip neatsieksime, šelps ne tik dabartinius pabė
šiemet dar dirbs už $4. dieno- gelžkelio stoties visiems tik-ką
kaip tik sutraukdami mūsiškių gėlius, jų anukus ir proanū
V 4 nBM
je.
Kitais metais gaus po atvykusiems Odeson pabėgė
kius,
bet
ir
mus
pačius.
Tik
kapitalą, kuris guli bankose
liams izoliaciją (apsikuopimo
$5.00.
ir kuriuom naudojasi savo pra- • prie valdybos Banko reikėtų
vietą), kur būtinai reikia iš
I gyventi penkios dienos.
lobimui Amerikos biznieriai, išrinkti žmones be ypatišku-!
Joms
NORRISTOWN, PA.
į vieną galingą lietuvių Ban j mų, kosąžiniškiausius, nes pas
praėjus
pabėgėliai
skirstomi
Karpenteriai streikavo 8 ineką. Nes mūsų lietuvių dvasia | tokius tik suplauks kapitalas
nesiūs ir pastatė ant savo. Lai tautomis ir atiduodami tautų
nuolat traukia ten už jūrių, ■ ir jis bus teisingai suvartotas.
komitetų globai. Kaikurie
mėjo algų padidinimą.
kad ten kaip nors galėtume ■Tas būtų dabartinio momento
pabėgėliai bando prasprukti
darbas,
be
kurio
Lietuva
nesavo sutauptais centais .sau
AURORA, ILL. — Namų šią kvarantaną, bet veltui,
lizdą supinti, arba nors sa ; gyvuos. , Nes lietuviai liks be
statytojai rengiasi reikalauti ■ nes jokis Komitetas dabar ne
viems pagelbėti. Viens su ke 'nekilnojamo turto vien kampi
pakėlimo algos ant 5 c. valan beturi teisės jų priimti.
Pabėgėlių tarpe yra tokių
liais šimtais dolerių neką nu ninkais ir kašarininkais ir ne
doje.
veiksi, bet kada suplauktų vejami išsiblaškys po pasau
gudragalvių, kurie, nugirdę
visų amerikiečių tiek mažomis lio plotus. Suorganizuokime
BERLINAS. — Iš Vienuos ar paskaitę kame nors esant
tiek didelėmis partijomis pini nors kokius 25 milijonus dole
gauta žinia, kad černogorų | daug lietuvių, tuojaus ten va
ir
tuomet
sušukime,
vygai į daiktą galima tuom mil rių,
gen. Vokovič, kurs ligšiol dar žiuoja, manydami be jokio
žinišku kapitalu ir Lietuvai Tai, pajudinkim Lietuvos že■ laikėsi, si dėjo ginklus. Kartu darbo rasią miltų kalnus, bet
/
būti geriems ir sau patiems mę.
i su juo buvo ir pasidavė kele- apsigauna ir pagaliau s gero
Kun. J. Vyšniauskas.
nau
! tas kitų generolų,. Paskuti- kai privargsta.
kaitome, - kad vo- H'
:niąi čer; agorai pasidavė.
SMARKŪS MŪŠIAI
kiečiai tiek miestus tiek sod
1,
FRANCIJOJ.
žius apdeda mokesčiais. Sa
PETROGRADAS. — AtėI
LONDONAS. — šiomis
vininko arba visai nėra—pabė
VORONEŽAS.
; jo žinių, būk sausio 8 d. Tur
gęs, arba lindo požemėj pas dienomis Francijoj prasidėjo
kijos skraiduolis Goeben buvo
Tenai radome pabėgėlių
kutinę duonos plutą apsigrau- tokie mūšiai, kokių nebuvo
mūšyje pažeistas. Žmonių ant bendrabučius,
prikimštus
per ilgas savaites.
žęs. Kas mokės mokestis?
jo buvo sužeista 80. užmušta žmonių.
Kertasi anglai ir francuzai
Štai per licitaciją vokietu
133.
Oras vargiai kenčiamas,
kas ir sugrobia turtą. Neš su vokiečiais. Didžius smu-,
valgis ir-gi nekoks. Bendrabu
Vokietijos valdiniai savo pri- j gins drožia vieni antriems. I- į Photos by American Press Association.
TURKŲ UŽPUOLIMAI
čiuose kurį laiką palaikę, pa
(1) Parodo graikų kalninę artileriją. (2) M. Venizelos, buvęs garsus ,Graikijos .prevatinio turto iki paskutiniai j masi labai atkakliai.
ATMUŠTI.
bėgėlius skirsto po kaimus.
karės reikalams nekrauna. Da-1 Kaip talkininkai, taip ir mieras. (3) Karalius Konstantinas, princas Andriejus, karaliaus brolis ir įpėdinis.
Petrogradas. — Valdžios Vadinas, vėl nauja vieta, vėl’
leiskime, kad po karei tuos ak francuzų apkasų ir jas užėmę. , PAPASAKOJO APIE PA ! KAIZERIS PRAŽILO, PA
Voronežo'
PEIKIA AMUNICIJOS . skelbiama kad turkai buvo be nežinomi žmonės.
tus sulaužys ir turtą atims, Iš to matyti, kad persvaros Į
pradedą
ant
rusų
užpulti,
išbendrabučiuose
bus
apie
100
PIRKLYBĄ.
VOJUS AMERIKAI.
SENO, SUMENKĖJO.
grąžindami vokiečiams sumo dar nebuvo, o abi pusi tik sta
tvirtovės
Erzerum.
Bet
buvo
i
lietuvių
šeimynų.
Esama
jų;
Washington. — Apie tuziną
Londonas. — Daily Mail
Washington. — Suvienytų
,
kėtus pinigus, už nekurio lai to šerius.
sugrūsti
atgal.
ir privatiniuose namuose. Pa
korespondentas rašo, kaip at senatorių kaip demokratų,
Vokiečiai skelbia, kad jie "Valstijų Maj. Gen. Wood kon rodė kaizeris sausio 18 d. Tuo taip ir republikonų partijos la
ko jie tą pačią savastį ingys
bėgėliais
lietuviais veik nie
RYMAS. - Pranešama, kad kas nesirūpina, vargas jų di
iš naujo pirkdami legališkai. išdinamitavę apie 600 jardų gresui pasakojo apie tai kas met kaizeris ^uvo Serbijoj bai smarkiai smerkė senate
Nes daugelis sugryžusių be francuzų apkasų ir ja sužėmę. .būtų, jei galingas priešas šią mieste Nish ir korespondentui Suvienytų Valstijų pirklybą Austrijos valdovas serga ir delis, matyti elgiataujaučių
vis eina blogyn.
Du kartu mūsų brolių. Gerai būtų Iiegrašio Į savo sodybas, greit Francuzai bandę jas atsiimti, šalį užpultų. Sakė, kad at pasisekę jį pamatyti.
amunicija.
užgavus
apopleksija.
nestengs valstijos pareigų neš darę kontratakas, bet be pa laikyti priešą nuo Bostono į Kaizeris buvo kartu su Bul
į tuvius sutalpinus atekiran
Po tokių karštų kalbų tur
i pietus palei Atlantiką reikėtų
ti. Kad ir atlygins karės nuo sekmių.
bendrabutin ir susivienijus atgarijos caru Ferdinandu. Jie-' būt bus paduota rezoliucija,
Francuzai skelbia, kad iš i pusantro milijono kareivių.
LONDONAS.
—
Valdiškai
stolius,
bet tie atlyginimai
Jei ištiktų karė su kokia du ant platformos prie gele kurioj bus patariama užginti paskelbta kiek Anglijos gar Iskiran bendrąbutin ir susivie
pareis už 10—15 arba dar dau viję vokiečius iš išgriautųjų
nijus vietinei mūsų inteligen
Europos pirmos klesos vals žinkelio stoties vaikščiojo ran amunicijos gabenimą iš Suvie laivių nuskandyta.
Iki spa tijai gelbėti savo brolių nuo
giau metų, kada žmogus už drūtviečių.
nytų
Valstijų.
Francuzai dar skelbia, jog tybe, tai anot gen. Wood to ka rankon. Korespondentas I Senate yra daugybės petici- lio mėnesio nuskandyti 254 bado ir ištautėjimo.
silaikęs per tiek laiko, nela
ji valstybė per 30 dienų galėtų caro nebuvęs matęs, o kaize
bai reikalaus to atlyginimo. Belgijoj ir kaikuriose vietose
Neblogai aprūpinti lietuvių
jų su bent milijonu parašų. garlaiviai. Iš tų 171 nuskanIr tuomi jis nebus taip bran palei Aisne upę labai apgriovę išsodinti ant Amerikos pa rį matęs aštuoni metai atgal. Tose peticijose prašoma už dytas submarinais, 46 kari gimnazijos mokiniai, bet pra
Kaizeryje buvus labai diid
niais laivais ir 37 minomis.
ginamas.
Atsiminkime kad teutonų drutvietes. Toliau krančių pusę milijono karei
vių.
permaina.
Nesąs toks augš- drausti amunicijos gabenimą 1 Tai tiek nuskandyta prekinių dedamosios mokyklos — varg
francuzai
pridarę
vokiečiams
skurdę Lietuvoj burlokai, ar
sta.
Gen. Wood išrodė, kad Su tas, kaip ant paveikslų rodo kariaujančias valstybes.
garlaivių, be karinių.
ba nususę poneliai prisiplakę daug nuostolių Argonne miš
Prieglaudose siaučia tymai,
Kaizeris būdamas šalę
vienytos Valstijos privalo tu mas.
kur nors laike karės, jai pasi kuose.
rauplės,
skarlatina, skiriančios
PREZIDENTAS
UŽ
Prasidėjo smarkūs mūšiai ir rėti 220.000 kareivių po gink didelio, drūto caro Ferdinan
Vokie
■
AMSTERDAM.
—
baigus atgal negrįž.
Čia vėl
GINKLAVIMĄSI.
mūsų mažutėlius ir suaugu
lu ir bent du milijonu rezer do išrodęs menku žmogeliu.
čių laikraščių leidėjai turėjo sius.
iždo žemės, kurios, išgavus atkaklios atakos, bet nežinia
Nukeltiesiems sodžiau i
New
York.
—
Prez.
Wilson
Kaizeris išrodęs be galo su
ve.
suvažiavimą ir svarstė popie- reikės arba visai mesti moks- ■
mums autonomiją artimiau ar kuri pusė yra pasiryžus per
lankėsi
New
York
’
e
ir
keliuo

Pulk. Gleen pasakė senate, vargęs, parsibaigęs. Jo visi
ros trūkumą. Priėmė rezo-i
siai priklausys lietuviams. Ant silaužti per liniją ar ne.
plaukai balti. Nedarė smar- se pokiliuose laikė prakalbas. liuciją, kurioj patariama val las, arba vaikščioti rusų mojog
šios
šalies
turtai
yra
di

kiek tai mūsų plotai padi
ŽYDŲ DUOSNUMAS.
džiausiu pavoju, nes tie tur i kių, energingų gestų, kaip Svarbiausias prakalbų punk džiai kontroliuoti popieros su kyklon. Nykstame, skiedžia-'dėtų. Indėjusieji pinigus gaus
tas buvo tai išrodinėjimas ginmės svetimtaučių bangose.
Vakar Bostono žydai buvo tai vilioja parsibaigusias tau ■ pirma.
vartojimą ir kad nustatytų
begalinius nuošimčius,
nes
glavimosi
reikalingumo.
Sakė,
P. Mazgelis.
Rankoje turėjo didelį tur
surengę viešą aukų rinkimą tas užpulti ant šios šalies.
kainas.
kaina žemės po karės
pakils
kad
šiandieninis
svietas
nėra
(“L. Balsas.”)
kišką, išsiuvinėtą nosinį, kurį
nukentėjusiems dėl karės. Su
augštai. Sudėjusieji tan vitai
vakarykštis.
Nors
negalįs
Ir vartojo
rinkta apie $10.000. O vakare
Koelno laik nuolatai vartojo.
BERLINAS.
sotinan Lietuvos žemių išpirki
buvo padarytas milžiniškas raštįs paskelbė, kad Arabijoj todėl, kad nuolatai antpulda- pranašauti kas bus, bet sakė
mui Bankan pinigus, jeigu no
prie* besikeičiančių sąlygų rei
MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS
mitingas Tremont Temple. mieste Aden buvo smarkių su vo kusulis.
rės pats sau mieste arba sod
kia
taikytis,
karei
nesiliau

MĖNESINIS LAIKRAŠTIS
Buvo turtingiausi ir biedniau- sirėmimų tarp anglų ir arabų.
žiuj nekilnojamą turtą ingyti,
jant, tautų santikiams aršė- iri
DAŽNAI UŽPUOLA ‘
,si. . Po iškalbingų, graudin Iki gruodžio 30 d. anglų buvę
bankas galės jiems duoti pa
jant, nežinia, ką rytojus ARYGĄ.
gų kalbų apie vargus nukentė- užmušta 15.000, sužeista 30.sirinkti ir sulyg jo indėlio atsi- ! jusiu pasipylė aukos.
Valdiškai taip-gi skelbia merikai žada.
000.

it

“MUZIKA”

rokuoti. Jeigu kas bijotų dė
Trylika čekių paduota po
ti pinigus, manydamas, kad
$1.000.
Šimtinėmis dešimti
Europa žus, mano nuomone
nėmis, dolerinėmis, penkiuEuropai žuvus urnai paseks
kais, centais pylėsi aukos, Sują ir Amerika.
Amerikoj gy
metė apie $70.00.
Daug buvenanti lietuvių bankai, šio
vo pasižadėjimų dėti po dibanko pavaduoti negali, nes jų
džias sumas.
indėliai suvartoti amerikoniš
Taip kad tą dieną žydai
kiems bizniams; dėlto jeigu
; sudėjo arti $100.000.
kurie iš jų turi kapitalo, ga
Žydai pasiryžo šiuo tarpu
lėtų dėti Lietuvos vifcotinan
surinkti 5 mil. dol.

(ys

Bet Londone ta žinia užgin ma, kad vokiečių aeroplanai
lakioja dažnai Rygos ir Dvinsčyta.
ko padangėse ir meta bombas.
Ties Naroče ežerų rusai išLondonas. — Anglijos ka
netyčių
užpuolė vokiečių būrį,
ralius jau pasirašė po bilium,
durtuvais
išblaškė ir daug jų
įvedančiu priverstiną kareiviavimą.
Dabar tas bilius nusmeigė.
Į pietų rytus nuo Kolki ra
stojo įstatymu ir visi vyrai
sai
užėjo vokiečių užtaisytas
Anglijoje, kurie liuosu noru
nestojo armijon bus dabar dygliuotas tvoras. Rusai gra
natomis jas išdraskė.
paimti prievarta.

STATO DARBO RUMUS.
Washington. — Sostinėje

REDAKCIJA
3214 CEDAR STR.,
PHILADELPHIA PA.
ADMINISTRACIJA
P. O. BOK 172
BROOKLYN, N. Y.

prasidėjo darbai prie statymo

/

z
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CONONSBURG, PA. — Su
streikavo liejyklų darbinin
kai.' Kompanija pasiūlė 10c.
viršaus dienoje.
Darbinin
kai nesutiko.
Reikalauja įvesti 9 vietoj 10 vai. darbo
dienos.

Eina kas mėnuo 15 puslapių teksto ir 8 puslapiai
giesmių, dainų ir pianui gaidų.
“MUZIKOJE” telpa pamokinimai kaip chorų vesti,
muzikos istorija ir teorija su pavyzdžiais.
“MUZIKOS” kaina metams $3.00 pnaėi metų $1.50
Atskiras numeris 40c.
“Muzikos” adresas:

t
(

/

j

Tiesa jų tarpe 2 svaigalų keleivis, pamatas parašą “Ho
DONT LOSE YOUR MONEY BY LICENSE
krautuvės, kur tik vien lauk tel,” tai supranta, kad ten yišsinešami gėrimai. Ale juk ra viešbutis, e čia ant kiek
1
1
1 ■
ir iš kiekvieno paprasčiausio vieno paprasčiausio saliūno
saliūno yra nešami lauk gėri skamba viršminėtas parašas.
mai. Mainierių kaip ir kitų Yra čia ir tikrų hotelių šalę
MILŽINAS NUBUNDA
To kas yr’ mūsų ne tavo.
miestų darbininkų paprotis yPetys
į petį,kaip mūras stosme ra grįžtant nuo darbo pirma saliūno, kur ant saliūno lan
Biaurybės kalne, iš kelio trau
go stovi parašas hotel, ale to
Ir atsiimsme mes savo....
kis,
užeiti saliūnan gerklę atvil kių tikrų hotelių yra tik iš ke
Akmenys, uolos, nugriūkit,
letas desėtkų vienas, o kiti
gytiKapitalizme, viešpattaut liau Tiesos mes norim, trokštam
Tai-gi grįžtančiųjų nuo dar visi lieka prigavingais, tik
teisybės
kis,
TREASURY.
bo saliūnas kai prisirenka, tai
Vien
tiesos
ginklais kovojam atrodo lygir būtų Dievo ra- vien keleivio vidun įviliojimo
Kapitalistai pražūkit.
delei
ir
iš
jo
išlupimo
keletos
Vien mokslu, šviesa, spėka
TREASURY.
guočiai aniolai šventenyčioje centų,•
X
X
vienybės
<
/
Dienelė švinta, minios atbudo,
susirinkę.
Prieš niekadėjus vartojam.
J darbų Stoja, į kovų.
Visi balti, skaistūs, o čia
Strytkarių streikas.
Milžinai žengia ir pasirengę
ragai arit kaktos svyruoja sy
Here stands tho strong box,
Jūs turto galo, krašto nežinot, kiu su galva, kuri nebesival-!
So it afrrays is found,
Nuveikt neteisų valdovą.
Jau keli mėnesiai kaip čia
Kast with bolts and witįh locks,
The wide woiid around,
Pinigų pilnos skrynios,maišai, do ant pečių.
IVilkesBarre ir< apielinkėse
Containing tho tax you have paid;
Khatever
the tickat or timee,—
Kurs skriaudė minias,gerdams 0 tiems, kų šituos turtus ga
The faucet abovc
minėtuose miesteliuose tęsiasi
When you vote in the rum
mino
i
May be worked with a shove
jų kraujų,
There’s a reckoning to come,—
I
Kas lanko mainierius.
gatvekarių streikas.
J
By the handle so plainly displayed.
Skiriat
dalelę
menkų visai.
Yču lose dollars by taking in dimes.
Spaudė kankino kiekvienų.
Streikuoja konduktoriai ir
Drebėk iš baimės, verk nusi
Iš laikraščių čia daugiau motormanai. Išpradžių buvo
I
minęs
Jau Ablias kraujas šaukia į siai yra įsiplatinęs “Draugas’ aštrūs susikirtimai, karų dau
TREASURY.
dangų
Atskaitų duok mums šiandie
kaipo susivienijimo organas. žymai, streiklaužių užpuolina.
Prie Visagalio Tėvo dangaus. Po “Draugo” seka “Saule”]unaį, prisimušimai ir tt. Mat
O darbininkų minia sujudus, į kuri daugelio ir yra mėgia- kom
---- nijos, nenorėdamos dar“Iš mūsų darbo iš mūsų krau Padedant Dievui kaltus nu miausias laikraštis. “ Saulė ” i bininl-^ms nusileisti, parsikbaus.
jo, •
| tinka jiems užtai, kad ji daug vietė streiklaužius ir karai ėPrakaito musų, ar girdi
Irašo juokų ir pasakaičių. Ant,jo die$ is nors tušti.
Bet
Duok .šen mūs pelnų, kurį
Kol dar vr’ laiko, pasitaisykit .“Draugo” jie truputį-nųjis^igna .-ftum kitą kaip visa-j
neteisiai
Gesykit ugnį, kol da menka,— i kundžia kad dėl jų esąs per- djn Važinėjo su tuščiais kaNuo mūs išplėšiai,. beširdi! Gaisrui pakilus nebužgesyste Isunkus. Girdi: “mes nesame [rais ilgą laiką, bet žmonės i
TREASURY.
Nubaus kaltuosius — Dievo ‘jokie “teligentai” ir tokie streikieriams prijauzdami ant
X
r-n
Mes nemaldaujam, mes reikaranka.
skaitymai mums netinka. Iš karų nevažiavo ir dabar neva-j
lausme
F. V.
Co
dalies galima pripažinti jiems žiuoja. Šitrom sykiu karų i
r-? £/■>
Co
X.
! tiesą.
■
važinėjimas visai sumažintas. !
Thus dimes may flow in,
The lesson to leai u
Ant daugelio linijų visai ne
Ali tainted with sin,
You can plainly discern,
Yra beraščių.
važiuoja arba, kad ir važiuo
When th& voters for license impl«re;
Is to vote as your reason would show;
ja, tai labai retai, kokį sykį
Būt you’ve already seen
Then hustle your men,
Norint pritaikyti prie jų j per pusvalandį, Karų langai
iiow the fatal machine
And cheer us again,
.
also opens a valve ’neath the floor.
With a hearty and numerous NO1
i didžiumos kokios apšvietos y- Iapkalti iš oro dratomis, kad
DIDŽIOS KOLONIJOS
šventomis dienomis pasirėdo • ra, tai reikėtų išleisti net tam negalėtų išdaužyti. VažiuotoNUŠVIETIMAS.
gana gražiai, jei tik negra tikrą speciališką laikraštį. jų kare daugiaus nematyti
žiau kaip kituose miestuose Daigelį galima surasti jaunų : kaip 1-2-3,4 ir kiti visai tušti.
WILKES-BARRE, PA.
lietuviai.
I vaikinų, t. y. nuo 20 iki 30 t Žmonėms būtij labai sunku
Į metų,kurie visai nemoka skai arba ir visai negalima laikyti
* . Pats miestas galima pasa
Nepersirėdo.
tyti. Kai-kurie prisipažysta, streikierių pusę ir nevažiuoti,
kyti guli slėnyje, aplinkui ir
kad iš mažens motina buvus jei nebūtų lyg valiai “džitdaugiausia iš pietų-rytų ap
Namo grįždami mainieriai šiek tiek pramokinus, bet po- Į nių,ormobilščikų, ” kurie taipsuptas nežemais kalnais.
nepersirėdo, kaip kad dauge šiai dienai visiškai pamiršo. pat už 5c. veža kaip ir stryt.Ant kalno stovi didelė ir lis daro miestų darbininkų, Užsiminus jiems, kad dar jau kariai. Vakaro laike sunkiai
graži dviem bokštais raudo kurie ir netaip nusimurinę, nas ir labai lengvai galima iš gali spėti žmonės išvežioti į vi
nų plytų mūrinė lietuvių Šv. bet grįždami namo užsivelka mokti, atsako: kad jau nebė sas puses. Ale žmonės geriaus
Trejybės bažnyčia, kurioje švaresnius drabužius. Mai ra nei ką pradėti mokinties.” palaukia, bet ant karų nesešiandiena darbuojasi jaunas, nieriai to nedaro, eina namo
Merginų niekui- neteko ma
labai darbštus ir didelis blai su visa lempa ant kaktos pri tyti, kad pačios būtų užsipre da. Ant karo važinėtojai tanvybės platintojas klebonas segta. Veido išvaizda mai numeravę kokį lietuvišką laik kiaušiai yra kompanijoj agengerb. kun. Jonas šupšinskas. nierių atrodo gana liūdna. Ar raštį ir skaitytų. Čia gimę. tai ar prieteliai, kurie šiuom
i tai grįžtant nuo darbo ar va ; kaip vyrukai taip ir merginos I laiku stengias važinėti kuoApylinkes.
ikare apsiprausus ir persiren- lietuviškų laikraščių neskaito, i daugiausiai.
gus švariais drabužiais vis jo atvažiavusios teisinas, nemo- Kuri pusė laimės streiką tai,
THE BALANCE OF POWER.
ugiaus į tięk
jęk atrodo labai suvargusiais, iką skaityti/
_
<lar nėra
■kom'pąjįiios
‘•‘The weigbt of my iofluence goes wixh the party that serves me best “
’dar labai daugelis
Negalima' taip aklai—pala garsina, kad daugelis streiki
Ši svarstyklė teisingumo,
Pats suprasi kų ji reiškia
kalnus, pakalnes ir lygu-j[yra"kaip senų taip ir jaunų ikyti, kad visos tokios ar visi ninkų grįžta atgal, ale darbiPavyzdys geriausias
Ir kų tau perstata
mas kaimynai. Kaip tai: vyrų nuo anglių mėlynomis i Žinau priguli būrelis prie vy- j ninkaį tvirtina, kad kompaTik atydžiai jųjų tėmyk,
Saliūnink’s vargo tėvas,
Edwardsville. Kingston, Lu- l dėmėmis, taškais, ruožais, | čių, prie blaivininkų ir kitur i nijos skaitlių grįžtančių iš 1
Broliukai
mieliausias.
Taip paveikslas sako.
zerne. Už jų Larksville ir i ruoželiais ant veidų, kaklo. iir laikraščius skaito. Ale kas ■ daro 10.
Plymouth.
I ausų ir rankų.
! iš to. Sulyginus su visos ko
Keleivis.
Tarp šitų paminėtų miestu,
lonijos lietuviais, pasirodys
Faktas yra, kad Amerikos
miestelių nėra didelio persky
Yra neregių.
ir vyčiai ir blaivininkai ir ki
WEST LYNN. MASS.
ūkininkas
nebeįstengia užau
rimo. Visi vieni su kitu ran
ti tik mažoj saujalėje prieš to
ginti pakaktinai produktų Su
Bevartydamas “Darbinin
gomis susisiekia. Tarp WilTeko patėmyti kelėtą nere kios kolonijos minias.
vienytų Valstijų gyventojams.
kes-Barre ir Edwardsville ar gių lietuvių, kuriuos vedžioIš kitų laikraščių daugiau ko” lapus,- niekuomet neteko
Nuo 1899 m. iki 1909 m. su
ba Kingston, bėga nemaža u- Ijasi kiti po gatves. Ir tai sa siai yra skaitomas “Katali matyti naujienų arba taip
“Jei Suvienytos Valstijos!! kų pasakymų išrodytų, kad vartota žemės akerių augini
pė. Kingston, kuriame ran vo akis, brangiąją šviesą, vis kas,” “Darbininkas” ir “A- įvairių atsitikimų iš Lynno i įvestų prohibiciją, milijonas apart jų nieks kits daugiaus j
katalikų darbininkų judėjimo. darbininkų netektų darbo ir negalės turėti jokio reikalo nei mui kornų, kviečių, avižų,
dasi taip-gi graži lietuvių ba mainose palydėjo nuo sprogs merikos Lietuvis.”
ir tt. padidėjo tik 3, 5 nuo
žnyčia su klebonu gerb. kun. tančių šūvių, o atlyginimo
“Darbininkas” čia yra' Nejaugi apleidus vienai ypatai ! $6.000.000.000 kapitalo, indė- nei dėl automobilių, nei bon- šimčiais.
Derlingumas užsė
X V. Kudirka neturi jokio už tai iš kompanijos jokio nė skaitytojų mylimas, bet dar Lynn’ą ir Lynn’as tapo kur- ■ to svaigalų biznin žūtų.”
kų, bačkų ir kitų dalykų; ir tų laukų padidėjo 1-7 nuošim
perskyrimo su Edtvarsville ir ra. Tik nuo šių naujų metų labai silpnai yra išsiplatinęs. čiu tarpe Amerikos lietuviškų j
Taip sako saliūno apgynė j per tat darbininkui būtų nuos- čiais. Tuo tarpu vertė tų auLuzerne.
Pa. anglių mainose įvestas ga Daugelis dar visai nėra girdė kolonijų. . Man rodosi, kad' jai, ir iš paskutinių stengiasi ; tolis.
'
gahj padidėjo iki 7-8 nuošim
Tų miestelių lietuviai visi vimas atlyginimo už susižeidi- ję apie “Darbininką.” Kitų reik pabudinti iš miego užsnū intikinti žmones, jog finansiš- ■
Kaip matom visas saliūnin čių. Gi per tą laikų Suv.
«ina bažnyčion į Kingston’ų. mą.
laikraščių kaip ir visai nėra. dusius veikėjus ir korespon kas ir ekonomiškas bankrotas kų argumentas remiasi tuo, Valstijų gyventojų skaičius
Atstu truputį ir tarp vidu
Jeigu kur ir yra tai gal iš 100 dentus, kad jie pradėtų dai būtų neišvengtini jei visi Suv. kad, jei svaigalų pramoninkai užaugo 21 nuošimčiu, Aišku
rytis į visas puses, o tuoj ir Valst. gyventojai nustotų var nesuims pinigus, išleistus gė
rio Plymouth ir Edwardsvillės Pirmia/u — ar sveikas mulas? šeimynų viena turi.
kad tokiame dalykų stovyje
atrastų
medžiagos paįvairinti toję alų ir degtinę.
Dabar — ar sveikas darbinin
stovi Larksville.
ralams tai nieks kits tų pini gyventojų skaičius netruks
mūsų visuomenę. Nugi žiūriu
Į kokių larksviliečiai lietu
kas?
*
Saliūnininkų meškerė.
Finansiškas bankrotas? — gų negaus.
I
pasivyti ūkininkų.
subatiniam numeryj “Darbi O iki šioliai daugelis iš mūsų
viai eina bažnyčių, ar į KingsVadinas,
jei
žmogus
neiš

Abelnai imant Suv. Valsti
ton’o ar į Plymouth’o neteko Mainieriai kaikurie iš to ne
Vienas kas dar reikalinga ninko” beesant agentu Vin manė, kaip tik priešingai, leis dolerio alui ar degtinei, į
jose
yra 10,000,000 % ūkininkų,
centas
Biljnskas.
mano
seno

sužinoti.
patenkinti ir nenori įvedimo paminėti, ir daugelis turi at
kad vartojimas svaigalų buvo tai jis ta dolerį įmes kokion kurių ūkių produktų vertė sie
atlyginimo už sužeidimų. Anot kreipti į tai atydų, kad nelik vinis draugas, kuris man pa priežastimi nevieno bankroto. bedugnėn, vieton išleisti jį
kia iki $10.000.000.000 kasmet
v
Vieta sveika;
jų pasakojimų. Girdi seniaus, tų apgautas kartais, tai begė dėdavo darbuoties ant visuo
Bet, pažvelgkime į faktus naudingai, įsitaisydamas sau arba $1.000 ant kiekvieno ūki
meniškos
dirvos.
jei atsitikdavo kokia netikėta diškai apgavingi “hoteliaiir skaitlines, kaip saliūnų už
Subrozdę lyniečiai daug ga darymas atsilieptų į darbinin kų nors reikalingo, kas sutei ninko.
Oras čia tvras ir sveikas. ekspliozija, tai darbo užveiz- viešbučiai.
ktų jam ir kitiems naudų vie
Svaigalų išdirbėjai sakosi,
Mat nėra tokių visokių smir- da atbėgęs visu pirma klaus
Čia ant kiekvieno saliūno li pasidarbuoti ir nuveikti.
kų padėjimų, ypač tų, kurie ton blėdies, kaip tai atsitik
Keletu metų atgal, kų jūs bent kiek yra surišti su svai
būk jie išperka iŠ ūkininkų
dancių dirbtuvių tai-gi nėra davo ar likosi sveikas mulas, lango padėtas didelėmis rai
tų, išleidus tuos pinigus svai kasmet apie $100.000.000 ver
nei kas orų užnuodytų.
ar nesužeidė. Bet dabar kaip dėmis parašas “Hotel.” Ke Lynn’e turėjote? Bet šiandie galų išdirbimu.
galams.
tės produktų.
,
Tiesa, aplink miestelius įvestas atlyginimas, tai pir leivis, iš kitur atvažiavęs pa aš žinau, kų jūs turite. Tai
Pirmiausiai saliūninkų ir jų
Šiom dienom ypač daug aTečiaus pasirodo, kad svai
jęana smarkūs juodų dūmų ka miausia klausia ar nesužeidė matęs “hotel” mano, kad tai kodeL-gi tylite ir neduodate apgynėjų paduotas skaičius tydos
atkreipiama bravorinin- galo) išdirbimui nuo ūkininkų
muoliai, glėbiais verčiasi iš darbininko. Ale jie nenori yra tam tikras viešbutis. Ir nieko žinoti žmonijai? Tad darbininkų, kurie netektų kų į ūkininkus.
išperkama apie 1 nuošimtis jų
skaitlingų mainų blekinių ka užtai, kad dabar darbo užvei- durų kitur nesurasdamas, ei dar kartų raginu jus lynniečiai darbo, yra kur kas perdėtas.
Mėgina jiems inkalbėti, produktų, tai yra $10.00 ver
minų, ale tyrlaukiams, kal zdos labai trukdo darbų, prie na saliūnan klausti, arba ma subruskit prie daugumos, ir 1910 m. senzas praneša, kad
kad įvytus prohibicijai dings
nams aplink esant, vėjas dū mažiausio dalyko reikalauja nydamas, kad į tų viešbutį eikit nurodytu jums keliu, o visose išdirbystės šakose dir tie “gerieji metai,” kurie y- tės iš kiekvieno.
Dabartės kįla klausimas,
mus išvaiko, išblaško po lau didžiausio atsargumo, o tas eina per saliūnų. Įėjęs žino jūsų darbo vaisius palaimys bo 6,616,046 žmonės. Iš tų
ra užstoję ūkininkams. Jie kų-gi veiks “biednas” ūkinin
kus beveik visai neįleisdamas neduodųs tiek uždirbti kaip ma dažnai pirmučiausiai išge Viešpats Dievas.
62,920 svaigalų pramonijoj.
klausia, kų veiks ūkininkas
Lynn’e Gyvenęs.
jų miestan.
kad seniaus kiekvienas lino- ria stiklų, o paskui klausia
Tečiaus ir iš tos minios, su savo produktais kaip tai kas su tais $10.00 vertės pro
Dirbtuvių kitokių čia be sai sau dirbdavęs.
nakvynės. Bet nuo gudraus
tik ketvirta dalis tebuvo svai javais, vynuogėmis, obuoliais, duktų, kurių, įvykus prohiveik nėra. Išskiriant mažu
saliūnčiko išgirsta atsakymų,
*
galų išdirbėtais, likusi buvo ir vyšniomis, nustojus juos bicijai, bravorininkai aebenuBROOKLYN,
N.
Y.
pirks iš jo?
mą visi dirba mainose.
Dvasiškoje tamsoj saliūnai
kad visi ruimai užimti. Ke
vežėjais, inžinieriais, daily- pirkti bravorininkams.
Darbininkai daugiausiai
Gal jis bus priverstas su
žydi.
leivis eina klaust į kitų “HoteSiuvėjų streikas jau baigia dės, mašinistai ir tt.
Girdžiant tų žmogus pama
visi ateiviai, kaip tai: lenkai,
šerti
tuos produktus gyvu
lį,” ten išgirsta panašų atsa si pasekmingai. Tie kontraktoNetik, kad viršminėtus nytum, kad jau nieks nemėg
Betuvai. slavai, rusai ir tt.
liams,
bet kiekvienas lengvai
Apšvieta paminėtose kolo- kymų.
Jeigu žmogus minkš riai , kurie nenorėjo mokėti darbininkus paliestų uždary sta obuolių, vyšnių ir vynuo
Kingston, Edwarsville, Ply- nijose stovi labai žemai,
gali
suprasti,
kad ir tai jam
Už- tesnės širdies ir geria kiek viršaus darbininkams po $1.00 mas saliūnų, tvirtina saliūnų
gių, jei jie n®ra sudaryti į
vnouth, Luzerne, Larksville tai saliūnai žydėtu žydi,
nebus nuostolių.
Kad viename po stiklų, tai be abe savaitėj, tai pastreikavus po- apgynėjai, bet
taip-pat ir svaiginančius gėralus.
z-’, ės praeivių išvaizda tai parodžius šiek tiek jų saliūnų jonės, kad beiešokdamas sau rų-dienų jau sutiko, bet dar
Aišku, kad ūkininkui nie
ūkininkus, kurie augina ja
Bravominkai pamiršta, kad
visi paprasti darbo žmonės. įšsiplatinimų ir pasekmes, tai viešbučio nesusiranda, o jau trijose italų dirbtuvėse strei
kad
nežus tas $10.00 vertės
vus,
gelžkelio kompanijas, milijonai moterų ir vaikų, kuKalbant gatvėse galima girdė- galiu užtekti parodžius vien pasigeria.
\
kuoja ir dabar.
Mat tose dir kurios tuos javus iš vietos! rie dabar tų vaisių neragau- produktų, apie kuriuos taip

Mainierių kolonijose.

Saliūnų uždarymas,
t

4 dnmriau lietuviškai ne kaip
n--’ škai
Aprėdalai gatvė•e šiokiomis dienomis kaip vyrą taip moterų ir merginų yra paprasti kaip visur lietu
mis ar lenkai nesportai.
Bet

I

tik šių skaitlinę.
Edwardsville, ant Main st.
ant vieno neperdidelio bloko
{tai yra nuo vienos gatvės iki
Ūtos) iš abiejų pusių stovi 8
saliūnai.

Jei koks geras žmogus ke
leivį perspėja paaiškindamas
dalykų, kad čia jokių vieš
bučių nėra, bet ant lango pa
rašyta Hotel yra tik praeivių
monijimui.
Nes kiekvienas

y

btuvėse buvo dirbama 52 vai.
Kuomet lietuviai dirba tik 50
vai.
per savaitę.
Tai-gi italų kontraktoriai
ir spiriasi už tais dvi valandas.
Unijistas

I

vieton veža, išdirbėjus bonkų, bačkų
automobilių ir
kiekvieno dalykėlio, kuris tik
yra vartojama saliūnuose ir
bravaroose. <
Atsižvelgiant į tą saliūnin-

na ir kurie tada bent sykį gau
tų jų užtektinai o juk šie vai
siai taip yrą jiems reikalingi.
Pagalinus nėra reikalo bravominkui galvą laužyti apie
ūkininkus.

< ■>

rūpinas bravominkai. Kaip
ten nebūtų tečiaus ūkininkai
kada tik gauna progų balsuo
ja už blaivybę, nežiūrėdami
ar sumažės jų ūkio ineigos ar
ne.

«
1

"DARBININKAS”

s?
—
f
Be ūkininkų, svaigalų pra-I monijos šakoj.
Tad ir jie neparodykite 1visuomenei kad ikite naujas kuopas o apturėsi- kutulius anglus iš I
*
X *v
• i
v
•
•
•• •
jūsų kuopa auga ir atsižymi te naudą sau ir organizacijai. Mūsų lietuvių toj High
monihkai dar-gi stengias pa-f liktų sukenybė visuomenei,
savodarbštumu, padarykite
Visos Sųjungietės prie lėj yra daugiau, negu
traukti savo pusėn geldelių Į
Vienas iš gudriausių argu•>
narių skaitlių keleriopai di darbo kad ūmai turėtume vie Mokytojas lietuvius pa
darbininkus ir kompanijas, mentų kurį saliūninkai ir jų
desnius.
Naujoms kuopoms ną. tūkstantį (1000) narių.
išrodinėdami, jog panaikini- šulai vartoja, yra tai, kad
už gerų mokinimųsi.
įstojimai
bus
mažesni.
TverTarpe narių Marijos VaiValdyba.
mas saigaių padarytų milžiniš- kiekvienas darbininkas turįs
kelių yra penki, kurie gerai
kus nuostolius gelžkelių komi- teisę pilnai naudoties savo
sijoms. Tečiaus neinant į sta- j laisve.
paskambina pianu. Yra tokių,
Bet ar yra šioj šalyje toks Gerbiamos Seserys Sąjungietčs::
kurie gražiai padeklamuoja,
tistikos smulkmenas, kurias
daiktas
pilna
ypatos
laisvė?
'
Per
pirmąjį
Ame
r.
Liet
R.
K.
Moterų
Sąjungos
Seimą
padainuoja, pasmuikuoja. Pe_
išduoda svaigalų^ išdirbėjai ir
laikytą Chicagoje birželio 29-30-tą d. 1915, tarpe kitų svar
trukas Jašinskutis pučia ant
tarpvalstijinė komercijos ko Ne.
Kad ir * demokratiškiausia , bių reikalų tapo pakeltas klausimas apie surengimą rankų iš
fleitos, Antanukas Liutkevimisija yra žinoma, kad gelžĮ
VAIKUČIUS.
Bet
Felicija
nebeperka
sal

dirbinių
parodos.
Visos
delegatės
ant
to
sutiko
ir
paroda
tvarka
būtų,
ji
visuomet
dau

čiukas gražiai paskamhina pi
keliai tegauna tik antrų nuo
dainių,
kiekvienų
centelį
ar
anu, B. Valentukė maloniai
šimtį savo transportacijos biz gelyje dalykų varžys• ypatos nutarta turėti Chicagoje.
Pamačiusi, kad “Darbinin
laisvę.
Net reikia pasakyti,
Moterys ir merginos jau iš pat pradžios parodė savo di kas” įveda “Vaikų Skyrelį,” nikeliukų gavusi, vis deda į pasmuikuoja.
Smagiai
pa
nio iš svaigalų išdirbėjų.
bankų.
deklamuoja
M.
Puodeliutė
ir
delį
prielankumą
Moterų
Sąjungai,
nes
vos
suėjo
vieni
me

jog
kuodidesnė
demokratija,
Suprantama, kad gaunant
nudžiugau.
Naudojuos pro
Ateina
kokie
svečiai
Felici

A. Grabijoliutė.
mažesnį ar didesnį ineigų nuo tuo didesnis yra ypatos laisvės tai, o Amer. Liet. R. K. Moterų Sąjunga jau turi 21 kuopų ga, ir noriu papasakot jums
B. Valentukė ir aš mokava
Autokrato val ir suvirš 600 narių ir $1.000.000 pinigais.
Kuopos sparčiai vaikučiai, apie vienų gražų ja atsineša savo bankų ir iš
šimtį iš pervežimo javų, ar suvaržymas.
Mokava dainuo
kitokių produktų nedarys nei džia nestato daug keblumų: auga ir beveik kiekviena kuopa turi įsisteigus savo vakarinę sumanymėlį. Paklausykit, vai naudoja svetelius, visi jai padainuoti.
duoda,
niekas
neatsisako,
ir
ti
Kelkis,
broliukai,
Onyte,
nesutiko
koks
asmuo
su
jo
mažiausio skirtumo kompani
mokyklų, kame daugiausiai yra mokinama namų ruošos, siu kučiai, kų aš jums papasako
visi
jų
dar
labiau
myli.
♦
Pasakyk, mano mylimas kraš
joms ar jos vež tuos javus bra-' nuomone ir guldyk galvų arba vimo ir mezgimų.
siu.
I
Jau Felicijos bankoje ran te. Aš išmokau dainuoti pir
vorninkams ar duonkepiams. pūk kalėjime.
Atsiminkime Gerbiamos sesers Moterų Sųjungos, kad ši
Yra viename dideliame A- dasi keli doleriai, ji rinks iki ma nuo mamytės, o paskui
Bet šalyje, susidedančioje Paroda netik kų bus mums pačioms pasimokinimas, bet ir
Daug yra sakoma apie "mil
merikos
mieste, mažytė, gra
žiniškų kapitalų, indėtų į iš šimto milijonų gyventojų, pakėlimas Sųjungiečių vardo, nes ji bus Pirmutinė Lietuvių ži, geltonplaukė mergytė, vos $5.00 — nes tiek tetelpa jos nuo pono M. Petrausko.
Mes dažnai dalyvaujame,
svaigalų biznį, kuris panai kur kiekvienas mano esąs tiek Moterų rankų išdirbinių Paroda, ne iš vieno miestelio, bet penkių metukų. Jos vardas dežutėn. Surinkus $5.00 ati
duos
Tautos
Fondui,
per
ku

rengiamuose
vakaruose, — pakinus žūtų. Tiesa jog milži pat vertas, jei dar nevertes- iš visų Suvienytų Valstijų.
Todel-gi Moterys ir Merginos Felicija.
Ji yra lietuvaitė, rį būs tie pinigai nusiųsti į dainuojome,
nis
už
savo
kaimynų
—
ten
padeklemuojaniška suma pinigų yra indėta,
stengkimės savo geriausius išdirbinius prisiųsti, taip kad jau lanko ir mokyklą, nors
v*
Lietuvą,
tiems
i
—
~~~
z
,
mažvčiams,
me,
pasmuikuojame,
palinks
iš kurios tečiaus darbininkai nei vienas neišdrįsta daryti, nebūtų nei vienos Sųjungietės, kuri neprisiųstų savo išdirbi dar tokia jaunutėlė.
kurie
nieko
neturi.
miname susirinkusių publikų,
mažiausiai tegauna pavydale kaip jam patinka — pilnai nių į šią Parodą. Tuose miestuose, kur nėra Moterų Sąjun
Vienų- sykį pas Felicijos O saldainių nei matyt nema-1 kuri paskui mums nepasigaili
naudoties ypatos laisve.
darbo užmokesnio.
gos kuopos greitai jų sutverkite, kad turėtumėte ir jūs progų
tėvus atsilankė didis patrijo- to. Atidavus tuos surinktus J papliauškyti delnais,
Darbininkas, turintis šei dalyvauti šioje Parodoje.
Jei pinigai, išleidžiami
■fas, mokytas daktaras. Feli dolerius, Felicija ir vėl rinks,
Subatų popiečiais mes suei
ris dabar guli svaigalų pra mynų, negali praleisti < visų
Šiuomi paduodame informacijas, kokius dalykus siųsti
cija jį pasveikino — gražiai, net ir jos broliukai, įsitaisė ■ name į bažnytinę salę pažais
monijoj, būtų suvartotas bile savo uždarbį kaip jam patin ir kaip:
lietuviškai.
Tas tų tėvynai sau panašias bankas ir jie. Į ti, pasilinksmyti. Pas mus
kokioj kitoj pramonijos šakoj, ka, nes valdžia sako, kad
Viskas turi būti rankom išdirbta — mašinoih išdirbti
tada skaičius darbininkų, jų pirma jis turi aprūpinti savo daiktai nebus priimami. Sųjungietės siųsdamos turi aiškiai nį labai nudžiugino, kad jį vieton pirkt saldainius, tau- ■ tuomet ateina vytė Kotrina
ZubaviČiutė, vytis Pranas
algos ir vartojamos medžiagos moterį ir vaikus, yra privers parašyti su juodyla (ink) savo vardą, pavardę ir adresų. taip dailiai lietuviškai kalba. ‘ pys Tautos Fondui.
reikalingos palaikymui biznio tas siųsti tuos vaikus mokyk Ši kortelė turi būti prisiųsta prie siunčiamo daikto, taip kad Dar tas daktaras jos paklausė
Tai-gi gražu būt, vaiku- Strakauskis, o kaikada tai
kas
ji?
Felicija
jam
atsakė,
lon,
nors
jis
ir
netikėtų
į
mok

padidėtų keturis syk daugiau.
i čiai, kad ir jūs paėmę dėžutę, Į ir vargonininkas p. M. Kar
būtų žinoma keno yra.
kad
ji
Lietuvaitė.
Taip-pat nėra tiesos jų tvir slo naudingumų, bet valstija
i užrašytumėt • ant jos Tautos bauskas. Kai žaidžiame, tai
Norinčios parduoti savo išdirbinius malonėsite pažymėti I
Daktaras labai pamylėjo Fondui ir dėtumėte ir dėtume^' įsušįlame. Tai tuomet susėdatinime, būk indėtas kapita priverčia jį mokyti juos, kad jų kainą ir prisegti prie išdirbinių. Sekanti išdirbiniai bus
mažutėlę, apkabinęs ją, pra
i me, ir mokantieji dainuoja,
las į svaigalus žūtų iki pasku jie išaugtų naudingais pilie priimami:
dėjo jai pasakot apie kraštą, te visus gautus pinigus į jų, o Į
■ ■■ - —

Moterių dirva
Materų Sąjungos Paroda.

Vaikų skyrelis.

tiniam doleriui, įvykus vi čiais.
paskui atiduotumėte ją tų vai- i■ deklemuoja. Atvėsę, einame
1. PIEŠINIAI,
kurs yra toli, toli nuo mūsų, kūčių sušelpimui ten Lietuvo namučių.
suotinai blaivybei.
Darbininkas negali daryti
2. TEPLIORYSTĖ,
už jūrių, marių — ten labai
Žemės ir namų vertė nei su savim kų jis nori, bet iš
je. Visokiais būdais net ga- į 'Mūsų draugijėlė rengiasi į3. SKULPTORYSTĖ,
gražu ir malonu gyventi ir ten ( lite ušdirbt centų, tai parduo
kiek nesumažėtų o materija tikus karei valstija nei kiek
sitaisvti judamųjų paveikslų
4 DARBAI IŠ MEDŽIO,
gyvena daug, daug žmonių, (
būtų galima sunaudoti ir pri nesidrovėtų pasiųsti jį mūšio
dami
laikraštį
“
Darbininką,
”
mašiną. Tam reiklaui jau
5. VISOKIOS RŪŠIES
kurie tokia pat kalba šneka
taikinti kitokiems tikslams.
laukan, iš kur jis gal negrįž
tai pagelbėdami mamytei prie turime $70.00 su viršum.
IŠSIUVINĖJIMAI,
kaip ir mes, tik jie labiau jų ! namų darbo ir tt. Kaip ture-1
Kiek ištikrųjų yra kasmet tų.
Mūsų draugijėlė rengiasi
6. ADYMAI (C I R A V O N Ė),
myli ir visuomet tarp savęs
praleidžiama Suv. Valstijose
Valdžia užgina parduoti
I
site
tokią
dėžutę,
nesidrovėki!
prie teatro. Mūsų teatras bus
8. P A S I U V I M A S A P A T N I Ų IR ■ vartoja — tas kraštas vadina
svaigalams, nėra tikros ži kai-kuriuos vaistus, todėl xkad
VIRŠUTINIŲ D R A B U ŽIŲ IR 1.1. isi Lietuva ir yra mūsų visų 'te prašyt į ją ir nuo svečių j vasario 27 d. Šv. Petro salėj.
nios, bet aplamai imant apie jie yra blėdingi protui ir kū
Siunčiant išdirbinius iš kitų miestų siųskite per
i ir giminių. Bet sau nevalia ; To vakaro vedėjas bus vargo$1.800.000.000. Tiek pat kas nui, ir kada valstija nuspręs, “Parcel Post,” apdraustus (insured), kitaip dalykai Tėvynė.
Liūdnai užsimąstęs dakta- j pasiturėt nei vieno cento, nes I nininkas p. M. Karbauskas.
metų išleidžiama duonai ir kad svaigalai yra nuodais, o gali prapulti.
Mokinamės iš “Darbininras, pasakojo toliau — kaip ’ tai būt apvogimas anų nelai
drabužiams.
saliūnas aršiausis griovėjas
mingų
vaikučių.
ko
”
p-lės U. Gurkliūtės veika
Vsi išdirbiniai turi būti prisiųsti prieš 15-tų balandžio gražiai ir linksmai žmonės ten
Jei pinigai, išleidižami naminio ir draugijinio gyveni
O
Lietuvoje,
kaip
jie
gaus
lėlį:
“Čigonės atsilaikymas”
i gyveno, kol ištiko karė... O i
svaigalams būtų išleidžiami mo, tada valstija gali sau lo nes paroda įvyks pirmų savaitę gegužio mėnesio. „
pinigų
nuo
jūsų
čia
amerikie

ir “Prie Amato.”
Daiktai turi būti siunčiami ant centro iždininkės vardo į karė, tai baisus dalykas, žmo
duonai ir drabužiams (nors ir giškai ir legališkai uždaryti,
Tai taip mes gyvuojame ir
antrašu A. Nausiedienė, 917—919 W. 33-rd Str., Chicago, III., nės pradeda tarp savęs muš- j čių vaikučių kaip jie džiaug
nebūtų reikalo turėti duonos nežiūrint kiek toks pasielgi
sis
ir
mylės
jus!
darbuojamės.
Mes pasipasa
■ ties, žudyties, šaudyties — į
ir drabužių krautuvės ant mas prieštarautų kai kurių kuri yra po kaucija $5.000.00.
Ir
melsis
už
jus!
kojame.
Mes
labai
norėtumėm,
Parodai pasibaigus, daiktai bus siunčiami tokiu pat bū- i atima nuo mažų vaikučių jų *
kiekvienos gatvės kampo, kaip žmonių nuomonei apie “ypa
O
Dievas,
kaip
laimins
to

kad ir kitų miešti] mūsų bro
du atgal.
| tėvelius ir priverčia juos eit į
yra dabar saliūnai). Tie pi tos laisvę.”
kius
geraširdžius
mažyčius!
lyčiai
ir sesytės parašinėtų
Su tikra pagarba,
karę ir ten dažniausiai jie es- j
nigai suteiktų darbų dėl aštuo
Girios Duktė.
Di
eva
s
ir
tai
mažiukus
la

kaip
jgrvuojau^J^^įj^
_
Amar Liet. R. K. Moterų Sąjungos Paklos Komisija; ti - -užmušti---- nėboparg-pĮžtiinis syk daugiau žmonių, ku
bai
mylų
”
bet
gerus
mažiukus?
T“ Tai pafašykite^iroTenSF
T. ANDRUŠEVIČIUTĖ,
jie pas savo vaikučius.
rių alga būtų penkis syk di
WILKES-BARRE, PA.
I
gailestingus
ir
mylinčius
savo
ir seselės j “Darbininku” o
;
F. MACIJAUSKAITĘ,
Lieka mamytės ir vaikučiai Į
desnė negu dabar.
I
artimą,
Jis
labiau
už
visus
mes
godžiai skaitysime* ir ne
M. OVERLINGAITĖ,
i be tėvelių, nebėra kas uždirb-;
Štai Suv. Valstijų skaitli Blaivininku, susirinkimas.
'myli
ir
laiko
ypatingoje
savo
mažai pasimokysime.
P. S. Ne Sųjungiečių išdirbiniai nebus priimami Paro- i tų jiems duonelę, drabužėlių
nės iš 1913 m.: dirbančių svai
j
globoje.
Zuzana Stankevičiūtė,
i
' nupirktų, o jie maži, patys
galų pramonijoj 62,920; iš
Sausio 16 d. š. m. L. R. K. don.
Tad
vaikučiai,
perskaitę
rašt.
____ negli sau pasigelbėti. Tad
mokama jiems algos $45.252.- P. B. A. 31 kuopa laikė savo
šitą
raštelį,
sekite
mažytės
Fe

ooo.
metinį susirinkimų pobažnyti- MERGINOS IR MOTERYS : ti. Sąjunga turi daug kuopų ir-"alksta ir skursta, nebeturi licijos pavyzdi. Tada ir ma
Dirbančių duonkepėse ir nėj svetainėj. Susirinkimai! APSIDRAUSKITE L. R.-K. Ipo visas Suvienytas Valstijas; jie ko valgyti, nei net sausos mytė ir tėvelis jus dar labiau TOKS JUOZŲ JUOZELIS.
duonelės. Saldainių ir vaisių
Maželis Juozelis
drabužių dirbtuvėse 493,655 iš atsilankė apie 50 narių ir ne
' ir, jau savo šaknis yra sulei- jie senai nebeturi, jų čevery- mylės, negu dabar kad mvMOTERŲ SĄJUNGOJ.
Buvo gers vaikelis:
J
mokėtos jiems algos $244.196.- mažai prisirašė naujų.
' dus po visą šalį ir visur dygs kiukai nuplyšta, jie turi eit !li,
Sąjunga
yra
didžiausia
lie

Vis
smagus,
linksmutis^
Mat vietos klebonas gerb.
000. Bet tai dar neviskas,
ta strėlos arba kuopos Liet. R.
Auklė.
Malonus, meilutis;
duonos ir drabužių pramoni kun. J. Šupšinskas jau per ke tuvių merginų ir moterų or- į K. Moterų Sąjungos. Kad i basi per sniegą, šalta jiems.
;Tad
ir
verkia
tie
maži
vaiku

j
ganizacija
Amerikoje
kuri
sai
Vis tik čiauškia, juokiasjoj reikėtų bent penkis syk letu nedėlių savo iškalbingus Į vo narėms daug pagelbos su-!■ moterims nebūtų naudinga, i
MARIJOS VAIKELIŲ
čiai
ir
dejuoja
—
o
niekas,
Ir štukas visokias
pamokslus
pašvenčia
vien
aiš

daugiau žalios medžiagos, ne
DRAUGIJĖLĖ.
teikia.
Sąjunga suteikia pa-Į tai Sąjunga nebūtų taip pui niekas jiems pagelbos neduoMamai, tetai rodo —
gu dabar yra suvartojama kinimui alkolio blėdingumo ir
kiai ir stipriai išaugus tokia- ida, nes visi ten nieko nebegeibų
ligoje,
pagelbą
gimij
Ši
draugijėlė
—
So.
Bosto

Linksmu, nenuobodu
blaivybės naudos.
svaigalų išdirbime.
me trumpame laike.
Mote turi, jų mamytės su jais draunėms
mirusių
narių,
pagelbą
no
lietuvių
bernaičrų
ir
mer

Šeimynoje tokioj,
Taip-pat ir šį nedėldienį,
Taip 1913 m. išleista tik
rys ir merginos. gali gero bei
.
1
ge
verkia,
bet
ir
jos
pačios
gaičių
—
susitvėrė
spalio
30
apšvietos
srytyje
ir
daugybę
Valandoj visokioj.
$1391199.000 medžiagai suda aiškiai išdėsfęs, kaip žmogus
naudingo atsiekti sau, ■ .j1 nieko neturi, tad joms dar
kitų
gerovių.
Sųjungiečių
mo

j
d.
1915
m.
Jos
sumanytoju
Šunį
paūliuoja.
ryti svaigalus gi duonos ir nupuola per girtybę, kvietė,
rašydamos į tų taip tvirtų ir Įilabiau širdį skaudu, kad jos
kesčiai
eina
patiems
ant
nau

j
ir
dabartiniu
globėju
yra
mū

Katę pamyluoja,
drabužių pramonijoj išleista ragino visus mest gerus ir ragalingų organizacijų, Lietuvių savo vaikelius, kuriuos myli,
sų
mylimas
kunigėlis
F.
Kedos.
Visi
pinigai
sumokėti
į
Vištelių
būreliui
švties
prie
pilnosios
blaivybės.
$744.337.00. Skirtumas dide
R.-K. Moterų Sąjungų. Dabar
-mato
kentančius
badą
ir
šaltį,
:
mėšis.
pašalpos
skyrių
eina
į
pašal

Karveliu
pulkeliui
Susirinkime išrinkta nauja
lis — bent 600.000.000.
tai yra geriausias laikas. Pri nes neturi nei namų, kur pripos
iždų,
iš
kurio
iždo
vien
tik
Šitoji
draugijėlė
yra
taip

Ir tiems mažulėliams
valdyba, kai kurie palikti tie
sirašykite prie kuopos, įlf 61^ siglausti,, nes nelabieji žmo
Užauginti ir sudaryti tų vi patįs.
Ipašelpa yra mokama susirgu
gi
globoje
Vyčių
17
kuopos.
Pilkiemsiems žvirbleliams
jūsų mieste randasi Liet. R.-K. nės sunaikino jų viską...
sų žalių medžiagų suteiktų
sioms
narėms.
Visi
pinigai
Mes
nariai
tos
draugijėlės
Negaili grūdelių,
Iš nutarimų nieko negali
darbų tūkstančiams žmonių. ma pažymėti. Pats susirinki pažymėti į posmertinį skyrių Moterų Sąjungos kuopa. Jei
Mažytė Felicija, klausėsi į tokiamės į jų kad pažaisti, paAnei trupinėlių....
Grįžtant vėl prie statistikos, mas gan netvarkiai buvo ve eina į posmertinį skyriaus iž gu jūsų mieste nėra Liet. R.- akytes ištempus, o kad ji bu I silinksmyti susirinkus salėn, Užtatai Juozelį,
1910 m. senzas parodo, kad damas. kada nariai pradeda dų, iš kurio iždo vien tik po K. Moterų Sųjungos kuopos^ vo jautrios širdelės, tai verkt j kad pasimokinus lietuviškai
Gerąjį vaikelį,
tuo laiku Suv. Valst. buvo a- kalbėti, tai kalba visi, o pirm, mirtinė yra išmokėta tam kam tai kodėl nėra. Kuri veikles pradėjo, taip jai gaila buvo skaityti, rašyti, kalbėti.Labai visi myli,
pie 100.000 “bartenderių.” Kų tyli, visai ką kitų mąstyda narė buvo paskyrus išmokėti. nė mergina arba moteris su tų mažų vaikučių, kurie nie
Šiandie savo dr-jėlėje tu- Jis džiaugias ir tyli
gi jie veiks uždarius saliūnus mas, o kada pirm, kalba, tai Visi pinigai įmokėti į apšvie tverkite kuopą, tokiuose mies ko neturėjo, o Felicija turėjo irime 125 bernaičius ir mergai Visukuom gėrėjas i—
tuose kur nėra Sųjungos kuo
Čia ir kįla klausimas, kasKaip koks niekadėjas.
nariai
negirdi. Ir taip visų tos skyrių eina vien tik ap pos, nors iš dešimts narių o kaip ir jūs visi vaikučiai čia tes.
gi sudaro gerų bartenderį, ko
Amerikoje
turite,
ir
šiltus
na

švietos
tikslui.
Todėl,
ma

Didžiuma
mūsų
draugijėlės
Toks Juozų Juozelis
laikų apie porų valandų sutar
apturėsite garbingų paminėji melius ir drabužėlius ir tėvelis
kie jo privalumai? Jo gabu ties jokios nebuvo.
tote,
viskas
yra
tvarkoje
ir
Gaila.
mą savo pasidarbavimui delei duonų uždirba — o kiek dar narių lanko Public Schaal. O Juozienės, sūnelis....
mas yra tame, kad patraukti
Būt laikai kitokie,
Galima pilnai tikėtis, kad a- sulyg valstijų teisių vedama; moterų gero.
Susižinokite centų gauni Nuo mamos, nuo 4 lanko So. Boston High
žmonės ir kuodaugiausiai par
narės
yra
gerai
apsaugotos
ir
Shool,
lanko
A.
LiutkevičiuKad visi būt tokie.
teinančiais metais 31 kuopa
tuojau su centro raštininke: giminių, kiek saldainių ir vi
duoti svaigalų.
nereikalauja
turėti
jokių
abe

kas,
B.
Valentukė,
A.
KazlauF. V.
O žmogus, kuris yra su pradės smarkesnį veikimą, nes jojimų. Merginos ir moters p-le M. Gurinskaite, 3347 So. sokių niekniekių už juos nu skiutė ir ašen.
pirm, tapo išrinktas smarkus
Auburn Avė., Chicago UI., ir
manus ir gabus bartenderis,
siperka!
apsidrauskite Liet. R.-K. Mo
Mūsų High School yra pui
MEILĖ GIMDYTOJŲ.
ir
suprantantis
vyrukas,
kuris
visas reikalingas žines apturė
turės pasisekimų by kokioj ša
Daktaras
pamatęs,
kad
terų
Sąjungoje,
kuri
draugi

kioje,
istoriškoje
vietoje,
ša

jei tik atsakančiai panorės,
site. Tverkite Sųjungos kuo mažytė Felicija, tokios geros
Jonukas, 10-tų metų vaikas,
koj pardavystės.
ja jnms užtikrina pašelpų iš
lę Dorchester Heights, iš kur nuvėjęs pas. ūkininkų Petrų,
tai
mokės
susirinkimus
su

pas
dabar
nelaukite
rytojaus,
Pagaliaus daugiau žmonių
tvarkyti. Senąjį pirm, už jo tikus nelaimei. Visos mergi ‘ ‘ Kų šiandiena nuveiksi tai tu širdies mergytė, ant Kalėdų Jurgis Washington išvijo pas- prašėsi darbo. Gerai,' sako
reikalaujama išparduoti $1.pasidarbavimų kuopa pripaži nos ir moterys susikoncentruo rėsi, kų ant rytojaus padėsi atsiuntė jai gražių mažų banPetras, aš tave paimsiu. Ga
800.000.000 vertės sakysime I
kutę.
Ant bankutės
buvo
kite į vienų didelę draugijų
no
garbės
nariu.
niekuomet
neatsieksi.
”
Visos
lėsi pas mane ganyti gyvulius
duonos ir drabužių, negu tiek
prilipdytas parašas: Tautos
kaip Liet. R.-K. Moterų SųjunKiek
teko
pastebėti,
tai
merginos
ir
moters
prie
dar

ir jei tu būsi ištikimas, tai
pat vertės svaigalų.
Todėl
Fondui. Felicija džiaugėsi ti
kuopa gana tvirtai stovi ir ga Amerikoje; lietuvės turės bo.
aš tau duosiu per visų vasarų
panaikinus saliūnus netik kad
^dovanėle.
Ji žinojo, kad j
vardų ir balsų visuose tautos
prie
kiek
šviesesnių
aplinky

valgyt ir penkis rublius algos.
bartenderiai neliktų be darbo,
Ta mergina ar moteris ku bankutę reikės taupyti pini
reikaluose jeigu jos visos su
bių
gali
pradėti
smarkų
veiki

Gerai, sako Vaikas, tik
bet dar daugiau žmonių reik
Tad ir pradėjo į jų dė
sivienytų į vienų didelę orga ri pasidarbuos ir sutvers nors gai.
mą
blaivybės
platinime.
tai aš prašyčiau, kad mano
tų prie pardavimo ir kitų už
•

siėmimų, sunaudojus svaiga
lų kapitalų kitiems tikslams.
Dar liekti mažiau, negu
15,000 bravorninkų ir kitų ku
rie, atsimainius ekonomiškom
sąlygom turėtų prie jų taikįnties, bet tas anaiptol nereiš
kia, kad jie jau negalėtų su
vartoti savo bizniškus gabu
mus kitoj ir naudingesnėj pra-

•

vieną kuopą L. R. K. Moterų
Sąjungos apturės dovaną auk
sinį garbės ženklelį. O ta ku
ri atsižymės, sutvėrime trijų
kuopų ar daugiaus apturės iš

llvS L LIJ.

ti centukus — o ji jų tiek
daug gaudavo.
Jai jos ma
Nupliksite.
mytė duodavo, kaip ji kų pa
gelbėdavo jai, jos tėvelis jai
Tiktai vyručiai, mandagu
net visų dolerį įdėjo į jos ban
mo, nors ant susirinkimų ir
Centro GRYNO AUKSO ŽIE kutę, kaip ji išmoko savo
svetainėse susirinkę nusiimkit
parašyti mokykloje,
kepures, nes vienval kepurę
DĄ SU SĄJUNGOS ŽENK vardų
duodavo
jai ir be to daug ant
ant galvos laikant greit netek
LU.
saldainių,
nes jų labai mylė
site plaukų ir liksite plikiais.
Su __ Naujais
______ w__ Metais
_______________
reikia Visos Sųjungos kuopos dirb- j
jo
už
jos
meilumų
ir lipšnu
. Keleivis. kų gero kų naudingo padary- Į kitę šį metų kuogeriausiai; i
nizacijų.
Liet. R.-K. Moterų
Sąjunga yra dabar didžiausia
merginų ir moterų organiza
cija Amerikoje; todel-gi, visos
turėtų vien tik į jų prisirau
ti nes, taip darydamos, at
neš didelę naudų sau' ir visai
tautai.

uždirbtus pinigus man atiduotumėt kas savaitė
dėlto,
kad mano tėvai abudu sergan
ti ir negali užsidirbti sau
duonos, 'tai juos kiek galėda
mas maitinu.
Patiko Petrui tokia meilė
gimdytojų, jis jam davė dar
bų ir dar algų padidino.

pradeda užsikrėsti ta pačia ci auklėjime katalikų jaunuome merikos lietuvių kolonijose,
cilikizmo dvasia, kuri taip nės.
Kaipo organizacija, ve buvo net pradėta daug rašyti
mus baugina iš puses tikrąją dama tikybinių indiferentų, anglų laikraščiuose apie lietu
ciciliką.
Kartais išlenda aik arba net tikybos priešininkų, vius ir Lietuvą. Tarp rašinėlių
tema utarnmkau, ke (vergais ir štėn tokia neapykanta, toksai Gabija gali pretenduoti auklė tilpusių anglų spaudoj, buvo
įnirtimas, panieka, kad jo- j ti laisvamanių vaikus, o ne gana naudingų ir nuosekliai
subatomis.
žaidžiamas Lietuvių R. K. Šv Į kiuo būdu negali to sutaikin- katalikų.
Kada reikia nu nušvečiančių Lietuvą Europos
’
ti
su
Kristaus
mokslu
ir
Jojo
Juozapo Darbininkų Sąjungos.
statyti vaiko būdą, papro- • dabartinėj suirutėj, jos sądvAsia.
Jeigu panašus įnirti čius ir pažiūras
PRENUMERATA:
tai visos tikius su lenkais ir t. p.
Metams------------------------ $3.00 I mas užviešpatautų visame mū kalbos apie bepartyviškumą
Dar parėjusių metų pabai
sų gyvenime, koks būtą lai yra tik negudrus ir nedoras goj galima buvo užtikti lai
Pusmečiui—
$1.50
Trims mėnesiams_________ 75c mėjimas tautai, ar visuome akių muilinimas, juo labiau, kraščiuose nors korespondenci
nei, kad atsirastų dar viena kad dažniausiai tuo beparty- jų skyriuje užklydusią žinutę
Atskiras numeris 3 c.
rūšis cicilikų No. 2.
O jau viškumu pridengiama kaip tik iš L. Inform. Biuro skyrių vei
Laiškus ir pinigus siųskite
adresu:
Kristui ir Jojo Bažnyčiai būtų siaurai ? partyviški laisvama kimo.
Bet paskiaus viskas
“DARBININKAS,“
tai aiški priežastis didžiausio nių partijos siekiai.
Ir kada nutilo, apie L. ilnf. Biuro A242 W. Broadway,
nuliūdimo.
tikinčiųjų visuomenė stengiasi merikos šakas veikimą nebete
SO. BOSTON, MASS.
Mes, katalikai, niekuomet imti į savo rankas auklėji ko nieko Sužinoti.

neprivalome užmiršti, kad ant mą katalikų vaikų — ji elgia

Iš po darbininko plunksnos.

Net ir Chicagoje išsyk tas

“DARBININKAS,“
mūsą pečią labiausia gula si nuosekliai ir dorai. Ji pil sumanymas karštai remiamas,
(The Worker) z
priedermė statymo tautos kul do savo priedermę. Visi šauks paskiaus nuo jo išpalengva
The most popular Lithuanian
tūros rūmą. . Sielos gi kultū mai priešininkų apie netole nusikratyta.
Newspaper
ra, tai kiekvienos kultūros pa ranciją, visi prasimanymai aNesykį galvojau, kad L.
published every Tuesday, Thurs- matas ir pradžia. Mes džiau pie boikotus — čia nieko ne- Inf.
Biuro skyriai jau savo
day, and Saturday by the
giamės Kristaus Mokslu, Jį ! pagelbės ir nesulaikys katali laikų atgyveno ir kaipo tokie
3t. Joseph’s Lithuanian. R. C.
<
giname, bet platinti jį įsten- kų nuo nuoseklaus darbo.
mums lietuviams visai nerei
Associaticn of Labor
: gsime tik savo geru pavvzJei tad katalikai organizuo kalingi, nes Lietuvos svetim
% SUBSCR1PTION KATES:
■ džiu. O tas pavyzdis parody- ja savo vaikų auklėjimą sau taučių spaudoje garsinimo de j
Yearly—....... ......
_$3.00 ; ti galima tik tuomet, kada pageidaujamoj dvasioj — tai lei viskas jau padaryta ir dau6 montlis-----------------$1.50 ‘ siela yra . atgimusi, gyva ir I dar nereiškia, kad jie kliudy giaus nieko nebegalima pasa
Praskambėjo pratarškėjo tik dulkes šukėAdvertising rates on application palanki Kristaus dvasiai. Mes i tų daryti tą pat visiems lais- kyti. Bet plačiau pažvelgus, I lė ir vėl nematyt.
.Address all communications to [negalime neapkęsti savo prie- i vamaniams, arba atšalėliams paaiškėjo, kad mūsų darbas'
Taip lietuviai išsireiškia apie dalykus ir
i Šininką. Mes turime mylėti i su savo vaikais. Kaip kas iš dar visai, kaip ir nepradėta, i
“DARBININKAS,’’
■
sumanymus,
kurie nors garsūs, ar svarbūs,
ir savo
cicilikus. Tiesa, mano, lai taip save gano. Amerikiečiai labai mažai pa i
242 W. Broadway,
mes einame su jais į kovą, į Tik lai neturi pretenzijos Įais-Įžengė Lietuvos pažinimo lin- j bet prašliaužia pro visuomenės akis ir nepa
e
SO. BOSTON, MASS.
lieka po savęs jokio pėdsako.

Paremkime gerą sumanymą

^^■L

nas dalykai.s — kad susitaikytume,

Bet yra

ir iš to išėjimas: gali kiekvienas aukot tam
fondui, kuriam geriaus užsitiki o kiekvienas
fondas gali savotiškas blankas parūpint. O pi
nigai vis vien eis tam pačiam tikslui.
Kol kas
kitokio sumanymo, rinkimo pieno, nieks ne
apskelbė — ir šito nekritikavo.
Tai katalikų
lietuvių Tautos Fondo valdyba ir pradėjo šį
sumanymų vykinti gyveniniai).
Jau
Bos
tone 23 d. sausio tam tyčia padarytame su
sirinkime suviršum 50 gaspadinių pasiėmė
blankas ir kolektoriai išrinkta, ir darbas pra
dėtas.
Galima tikėties, ka dir kitos koloni
jos paseks gražų pavyzdi bostoniečių.
O
priežodis sako: “Tas dvigubai duoda — kas
tuojaus duoda.“
O tenai Lietuvoje pagelbos
reikalas neatidėtinas, tenai pagelba reiLalinga tuojaus.
Būtų labai gerai, kad tas sistematiškas
aukavimo būdas p. Butkaus sumanytas būtų
koplačiausiai įvykintas ir attiestų kogeriausias pasekmes ir vaisius.

varžytines, bet kovą laimės i vamaniai prie katalikų vaikų. kuj įr labai būtų pravartu
Žinoma yra tokių dalykų, kurie ir ne
ne tas. kurs ciciliką cicili- Tada nereikės mums bartiės. ! karts nuo karto jiems priminti
užsipelno.
pilietystės tiesų lietuvių visuomenė
kiškai iškolios, bet tas kurs
“Ateitis” rašo, kad aš, i apie karės nuteriotą Lietuvos V
j i stengs į jį pažvelgti su meile lankydamas parapijoms, agi- šalį. Jei savo informacijomis je, bet dažnai pasitaiko taip, kad ir svarbūs,
! ir pasigaiiėjimu.
i tuojąs prieš Gabiją ir atkalbi-Įneišgautume medžiagiškos pa- rimti ir naudingi sumanymai taip-pat susilau
Pagalvokime apie tai visi: nėjęs nuo Sandaros. Tai me-! šalpos,, tai morališku žvilgs- kia to nelemto likimo. Ir tai yra labai apgai, ir redaktoriai, ir korespon-, las.
Vienoje r
—
vietoje,
užve-LiJ jaug kuomi prisidėtume lėtinas dalykas.
j dentai, ir kalbėtojai ir visi! dus šeimininkui apie .tai kaljprie Lietuvos kaip*dabartinio,
Viename katalikiškame lai j mūsų veikėjai.
Tarp daugelio šių dienų svarbesnių prak
kraštyje nesenai išskaitėme i --------------------------------------- i bą, teko pakritikuoti Sanda- taip iir 'būsiančiojo stovio pa- tiškų sumanymų, paliečiančių lietuvius, o yra.
Nejaugi kas gali iš ma-j kėlimo, Taigi ar nebūtų laišit kokius žodžius: “Ant galo
MANO
NEDRAUGAMS
nęs .reikalauti, kad aš ją gir i kas mūsų gerbiamiems toje patingai karės nuskriaustus mūsų tėvynės Lie
p. X vėl prabilo, sujudino
ŽODELIS.
čiau, jai agituočiau?
I■dirvoje
* veikėjams išnaujo ta- tuvos gyventojus ir pabėgėlius —- yra p. But
kiekvieno širdį ir kvietė visus
Kiti šmeižtai taiko į mano me svarbiame reikiale padir- kaus sumanymas apie nuolatinį sistematišką
Skaitytojai dovanos, kad
stoti kovon su susiorganizavu
mokestį tėvynės labui po 5 centus kas savaitė,
sia šaika paleistuvių, žydber keletą minučių laiko užimsiu asmenį. “Kova” prasimanė, į bėti ir užslėptuosius L. Inf. kuriuos turėtų mokėti kiekvienas lietuvis, tu
kad aš už tūlo socijalisto be- Bįuro skyrius> iš užmaršties
nių, kraugerių ir civilizacijos, savo asmeniškais reikalais.
rintis darbą ir uždarbį.
dievio
palaidojimą paėmęs pajangių iškelti aikštėn.
Jau
treti
metai,
kaip
esu
| kultūros griovėju.’ ’
Kaip katalikiški, taip ir tautiški laikraš
Beveik nuo pat $50.00. Tą eks-bedievį, prieš- Tam dalykai apsvarstyti,
Kalbėtojas turėjo omenyje Amerikoje.
Broliai katalikai lietuviai darbiniftkai ir
čiai tam sumanymui pritarė ir kol kas priešin
mūsų socijalistus. Beskaitant atvykimo Į šių šalį visų laikų mirtį atsivertusį, ]palaidojo jį geriau suorganizuoti, mano gų nuomonių negirdėt, tai reiškia, kad suma kiti luomai pasidarbuokime, kad geras suma
šiuos žodžius, man aišku pasi buvau šmeižiamas ir pravar Bostono klebonas ir pinigus ; nuomone, ir proga, prie to nymas yra geras, tiktai reikia jį kogreičiau- nymas ir geros pasekmės susilauktų.
darė, koks baisus pavojus džiuojamas laisvamanių laik paėmė jisai, ir tai ne $50.00, j puiki, pasitaiko.
“Darbi siai į gyvenimą įvykinti.
Lietuviai katalikai visados gerus sumagraso mūsų visuomenei, ypač raštijoj, Nesigyniau ir nesi- bet $25.00.
ninko” š. m. 3-ame numeryj
I
nymus remia, taip ir dabar galime tikėties,
Toje pačioje “Kovoje” tū pranešama, kad PhilidelphiNorėjau elgties,
Apie įvykinimą to pieno buvo “Darbi- : kad ir šį sumanymų parems, ypač kad jau ji
mūsų jaunimui — užsikrėsti ginčijau,
las
Raulinaitis
man
prikišę
kaip
tas
žemaitis:
“
Kas
šauk,
;ninke
” plačiau aiškinta, būtent kad Tautos sai yra gerai apdirbtas mūsų T. F. valdybos
| -cicilikizmo dvasia. Tas cicijos L. Inform. Biuro skyrius
šampaną
ir
gražiąją
lytį.
Lai
tešauk,
vo mudu bobale valikizmas, paeinantis nuo mū'sumanė leisti lietuvių laikraš Fondo Valdyba pasiūlė tam tyčia pritaikintas j ir tų reikalų remia ir platina verti užsitikėjiDarbo buvo ir te- jam Dievas dovanoja tą prasi-į tį anglų kalbobe “Pro Patria ; blankas ir tos blankos turi būti išdalintos dėl i mo ir gabūs mūsų visuomenės veikėjai, kaip
^sų socijalistų ir laisvamanių, žiuokim.
tad nėra laikod manymą. Aš jam dovanoju. Lithuania.” Iš anksto gali gaspadinių, o gaspadinės kaip pareina su pė- i svietiškiai, taip lygiai ii' kunigai. Jeigu mes
jfcasirodottn^^isas ypatybes bėra begalė:
Tol_ r’1^Paėmiau „tik ke]etą„_ .šjnęižtų.. mą numanyti, -ktid laikraščio de-šeimyna kad tuos penktukus iškolektuotų^r f4o~wmanymo uoliai neremtame, tari mano nuoAš išleidimui reikės aukų, kurias žinoma iš tų, kurie apsiims juos mokėt. Vie- monė lietuviams būtų.gėda — ir mūsų visai
Bvu ir palaidu veikimu cicili- plunksną $avo reikale, tai tik I Visus kur čia suminėsi.
už
juos
visus
nepykstu.
Jie
■ kai užpildė svetaines, draugi- dėlto, kad toje visoje krucija-;
ne kas kitas privalės sudėti, ną kartą mėnesyje tam tyčia visuomenės pas tautai skriauda, o ypač varguoliams nuo ka
Mas. spaudų. Tikintieji, ne- toje prieš mane matau svar dažnai gali būti ir naudingi kaip Amerikos lietuviai. Vie kirtieji kolektoriai turės iškolektuoti iš gaspa rės nukentėjusiems.
|
ridami apsileisti, buvo pri- bų ir begalo liūdną visuome Viena, jie priverčia žmogų nam skyriui, kad jie ir geriau dinių tas blankas su pinigais ir vietoje senui
Tai-gi broliai ir seselės, atsiminę savo
■versti kovoti jų pačių būdais, nišką apsireiškimą: kovą prieš gilinties į save ir žiūrėti, ar sius norus turėtų ir pinigų ne blankų paliks naujas.
namiškius, savo tėvelius, brolelius,
savo
ištikrųjų
nėra
kiek
tiesos
da

idėją,
pasigriebiant
šmeižimo
Ir sukolektavę tuos pinigus tuojaus išduos vaikelius ir visus lietuvius ir atjausdami jų
į kelti tuos pačius trukšmus —
sigailėtų, neužteks paiėgų to
romame užmetime. Antra, kį svarbi) darbą atliktu Rei vietiniam Tautos Fondo skyriui — kurs netru vargus ir nelaimę neatsisakykime nei vienas
■ tik į gerųjų pusę: ir jie suju- ypatų.
Suglaudus į krūvą visus jie dažniausiai parodo prieši kės paramos ieškoti plačioj • 1kdydamas išsiųs Tautos Fondo iždininkui p. paaukot kad ne po daugiau, tai nors po 5 cen
do organizuoties,
agituoti,
l platinti savo spaudų. Norėta šmeižimus ir prasimanymus, į ninkų silpnybę. Nes jeigu lietuvių visuomenėj. Tam tv- j Vaišnorui, kursai vro po 20.000 dol. kaucijos. tus kas “pėdė“ — dėl sušelpimo mūsų tėvy
■ išdykusi priešininkų parblokš- manę taikomus, reikia juos idėjinėje kovoje griebiamasi čia aukas rinkti-nepatogu ir Pasiųst reikia per advokatą Šlakį T. F. centro nės, mūsų brolių lietuvių. Jų akelės ašaro
Į ti jo paties ginklu. Ir gerai padalyti į dvi rusi: vieni tai ypatų šmeižimo, tuo pat pa tiesiog negalima. Tų aukų praštininką ir pagarsinti laikraščiuose.
mis pasruvusios žiūri į mus, ir laukia, kada
Būtų geriausiai, kad visi lietuviai galė mes jų pasigailėsime ir kada juos sušelpsime.
ko į mano visuomenišką veiki rodoma, kad kitokių, geres jau tiek daug iš mūsų prašo- i
darvta.
Trečia,
Tik vieno dalyko nepriva mą, kiti paliečia mano ypati- nių ginklų nei nėra.
F. V.
ma, kad ir labai duosnios šir tume vekt išvieno, ale tai dar labai abejoti- j
jie
kelia
sąmonę
mūsų
visuo

lėtume užmiršti, jog tarp mū šką gyvenimą.
dies
žmonės pradeda nuo jų
są ir jų visuomet turės pasi
Visuomenės gyvenime man menės, kuri pamato aiškiai purtytis.
likti amžinas skirtumas siekių prikišama sėjimas ir platini priešininkų veidą, jų kovos
ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ.
”
N. Petkus............................... $ 5.00
Daug patogiau būtų, kad ;
• kovos būdų. Mes einame mas neapykantos (“Lietuva,” būdus, gali pasibiaurėti jų didesnė dalis laikraščio palai
Kitų aukavusiųjų vardai bus pagarsinti
tatyti Dievo karalystės ant “Katalikas”), laužymas Su v. jų taktika ir apsisaugoti pati kymui reikalinga suma pinigų i
“Pažangos” Redakcija patyrusi apie vėliau.
ėmės, jie eina jos griauti, Valstijų konstitucijos (“Kata nuo panašios taktikos vartoji- i suplauktų per L. Inf. Biuro vargingą lietuvių moksleivių padėjimų Rosijos
Su tikra pagarba
Nėra to blogo, kas ge- i
[es turime eiti su meilės žo- likas”), boikotąvimas Dailės mo.
gilumoje,
matydama neatidėtinų ir būtinų jų
skyrių:
iš
narių
mokesčių,
su,
“Pažangos“ Redakcija.
žiais, jie eina su neapykan ir Kultūros draugijos “Gabi ran neišeitų. Taip ir manęs rengtų vakarų inplaukų ir t.t. ,jų šelpimo reikalą nutarė kreiptis į Amerikos
S.
Kiti laikraščiai malonės perspauztos žodžiais. Bet kada mes jos.” (“ Ateitis, ” “ Lietuva, ’ ’ šmeižimai, nors patys savyje Tuomet ir laikraščio gyvavi lietuvius su paraginimu siųsti da labiau aukas dinti P.
šį
atsišaukimą.
■ .jiems pasakome:
“ei, jūs, “Vien. Liet.”). Deja, mano nėra geru daiktu, tečiau, ro mas būtų geriau aprūpintas ir Lietuvos einančios mokslus jaunuomenės gelbė
■paleistuviai, žydberniai, krau priešininkai, nei vieno iš tų dos išeis su nauda visuomenei! žmonėms lengviau būtų aukas jimui. Apie 700 lietuvių moksleivių yra pa
> gėriai ir tt. ir tt. — mes ei apkaltinimų negalėtų prirody neatsieks tų uždavinių, ku teikti ne tiesiog iš savo kiše bėgę iš Lietuvos į Voronežą (Voronež, Vorone
name į kovų su jumis!” — ti. Kad neapykantą platinti, riuos užsibriežė sau mūsų ide nės, bet per organizacijos tar- žo gub. Russia), kur p. M. Yčas gavo leidim
tai jie gali tik pasidžiaugti ir reikia ją turėt pirma savo šir jos priešininkai. Aš ypatiš- pininkystę.
atidaryti pabėgėliams moksleiviams gimnazi
tarti savo širdyje: kų gi jūs dyje.
Žmogaus širdį gi ne, kai visoje šitoje istorijoje tik
ją, ten persikėlė ir Saulės kursai.
Prie
naujo
laikraščio
išlei’
isite su mumis . kovoti, kad taip lengva analizuoti, kaip, vieną troškimą teturiu: kad dimo reikėtų gerokai prisiren
Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl ka
jau jus nugalėjome. Jūs tai gal mano p. Tananevičius. niekuomet nepasielgčiau prie- gti ir susitvarkyti. Jis savo Į rėš šelpti turi sau taipos-gi uždavinį šelpti i
ikrėtėt mūsų liga, jūs kel ar Dr. Greičiūnas. Čia galiL šingai savo sąžinės nurodyz turiniu, apdirbimu turės būti savo" moksleivius, bet kokį tai mes prakilni
ir
iatės nepraščiau, kaip mes. būti tik nepamatuoti spėlioji mams. Visi gi šmeižtaitnVs
atsakančiu amerikiečių visuo- ir gražų atliktume darbą nuvargintai tėvyne
pTad esame broliai, draugai... mai, kurie blogiau liudys a- prasimanymai yra tai 1
----------/.„I-A.
genau- parodydami, kad mums ypatingu būdu rūp
Prisimena Išganytoj aus žo pie tą, kuris spėlioja, negu a- mažmožis, kuriam labai gaila menei pateiktu
pašvęsti porą skilčių laikraš- sla 8alsP 'padaryti L Inf.B.u-, Lietuvos moksleiviai, tautos gal vienatinė a
le Kas pavadins savo bro- )ie tą, apie kurį spėliojama.
Daugiau apie tai nei ne ro skyriuose susitelkę šviesės teitis ir viltis, kurie karei pasibaigus lygį
J lį kvailiu, kaltas bus teismo;
Laužymas Su v.
Valstijų čio.
ni ir gabesni mūsų visuomenės granatų išraustus Lietuvos dirvonus, gydįs su
I kas pasakys jam
raka — konstitucijos? Kurstymas vie rašysiu.
veikėjai ir šiaip jau tam reika žeistą, kruviną tėvynę ir kritusiųjų viėto:
Kun. F. Kemėšis.
Į kaltas bus pragaro ugnies, no tikėjimo žmonių prieš kitą
lui užjaučiantieji. O mes stos į darbą už Lietuvos vardą, garbę liuos}
f
Tiesa Kristus nesykį barė tikėjimą? Kuomet ir kur tai
ar daug tų skyrių turime ?Gal bę ir geresnę ateitį. Ypatingai Amerikos I
LIET. INFOR. BIURO
| skaudžiai fariziejus. Bet mū buvo daroma? t Nenorima su
kelius, iš kurių veikliausias Vyčiams graži pasidarbavimo dirva!
SKYRIŲ VEIKIMAS
sų cicilikai ne fariziejai. Jie prasti, kad kas kita toksai
“Pažangos” Redakcija su mielu nor
pasirodė Philidelphijos, Pa. ir
P-nui Gabriui lankantys Abaisūs yra savo nuogume. kurstymas ir vėl-gi kas kita
Montreal, Canada, daug pa apsiima patarnauti visuomenei aukų persiimti
'Jie nesislepia su savo sielos organizavimas tikinčiųjų pajė merikoje lietuvių ūpas buvo
dirbėję Lietuvos reikalais. O me Lietuvos nukentėjusiems ’ moksleiviam;
nešvarumais: rodo juos netik gų kovai prieš bedievystę ir gana gerokai pakilęs. Ir ne kur mūsų šaunioji Chicaga, tverdama prie redakcijos “Lietuvių pabėgėli;
saliūne prie baro, bet ir nuo ištvirkimą.
Ar amerikonai vienas gal, darbštaus mūsų sumanus Bostonas, geraširdis moksleivių fondą.”
estradų ir po laikraščius.
nekovoja prieš savo “The veikėjo paakstintas, mėgino Brooklynas ir kitos didžiulės
Aukas malonėkite siųsti šiuo adresų:
, Jie yra nelaimingi paklydė Menace?” Tikintieji lietuviai sulig išgalių padirbėti Lietu
lietuvių kolonijos?
REV. FR. AUGUSTATHS

Užsikrėtimo
Pavojus.

liai, dvasios ligonys.
Kas katalikai ir lietuviai protesjuos gali pagydyti? Ir ar ga tonai tarp savęs nekovoja. Į
lima pagydyti? Jei ir galėtų kovą niekas jų nekursto ir pri
tai tik tas, kurs pats yra vi kaišioti tai — visai nesąžinišsiškai Sveikos dvasios.
Sie kas dalykas.
los prakilnumas, meilė artyNeteisingas ir tas kaltini
patraukia kartais ir di- mas, kad aš skelbiąs boikotą
džiausį paklydėlį.
Bostono Gabijai.
Matau jos
Peržiūrint mūsų laikraščių darbą ir naudą ir niekur nie
respondeneijas, nekartų dil- kados neskelbiau jai boikoto.
c ;li širdin, kad mūsų kata- Tai yra pačių gabijiečių nesą
L ~
darbininkai, mūsų kata-- žiningas prasimanymas.
Tik
jaunuomenė bene tik nepri
kompetencijos
:

,

f

‘ -

vos vardo svetimtaučių, spau
Pradėjus išeidinėti “Pro
doje pagarsinimui.
“Pažangos” Redakcija
Patria Lithuania,” gerai bū
Laikraščiai laiks nuo laiko
239 2-nd Str., Girardville, Pa.
tą, kad ir visos virš paminė
ragino lietuvius, ypač tuos,
Aukavusiųjų
vardai bus garsinami “Pažan
tos kolonijos ir kitos, kurios
kurią mokslas ir išsilavinimai
tik gali,
susyk atbustą ir goje.J’
leidžia,
pasistengti knoplaĮ lietuvių moksleivių pabėgėlių fondą au
taip reikalingą ir naudingą L.
čiausia painformuoti
anglų
ka4o
jau šie asmenys:
Inf. Biuro veikimą kuoplačianspaudą apie dabartinį Lietu
$100.00
Kun.
J. Kaulakis.
sia Amerikoje paskleistų.
»,o. V. Dargia----vos stovį ir jei galima iššaukti
$IO.OO
J—a. ■ ri .
•»» Pr. Augustai
kuodaugiausia mūsą vargingai
"BERLINAS. — Kard.- Hartv • J. Valaitis___
šaliai užuojautos ir paramos.
$10.00
man,
Koelno
antvyskupis
pa

», V. Bartuška-.
Buvo, berods, pradėta tver.$ 5.00
skirtas
napu
Prūsijos
lordą
ti L. 7 '
*»>
_$ 5.00
*.x
skyriai
P.' Gudaitis.

'

f

.

.A - .

‘

*

.

J

I

.sesJįaa®

..'k' .AČ.

J

vi.

Lietuvių moksleiviai
(B “Pažangos” No,

“DARBININKAS’’

A

BROOKLYN, N. Y.

.a^ą. ,a$a. .aSa.

L. Vyčių 44 kp. 16 d. sau
sio • laikytame
susirinkime

.a^a.

5

A*

A

Su Naujais 1916 metais pradės eiti toliau reguleriai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, VIsuomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —
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VALDYBA SV. JUOZAPO
DR-JOS, SHEBPYGAJST,
WIS., KURI PAĖMĖ
“DARBININKĄ”

“DarbininkoM

Danisevičius J.
26 White St.'
WESTFIĖLD, MASS.

Agentai.
daug gražių sumanymų įneš
Abračinskas P.
ta, kaip kuriuos pažymėsiu.
PAS KURIUOS GALIMA UŽSI
187 Ames St
ORGANU.
Vaitekūnas Bros.
Bus suloštas vasario 26 d.
RAŠYTI “DARBININKĄ” IR
10 Arthur St
Prez. Antanas Skieris,
“Brangusai Pabučevimas” ir
PIRKTI PAVIENIAIS
Stiga J.
6 Arthur St,
909
Indiana
Avė.
taipgi p. vargoninkui KvedeEGZEMPLIORIAIS.
Meškinis
B.
P.,
Vice-prez. Juozas Bubnis,
rui sugryžus į Karalienės A
35 Arthur St.
733 Indiana Avė.
niolų parapiją, pasakė, kad
Peter Sharks
Benediktas Jakutis,
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
Fin.
rašt. Juozas Rutkauskas,
85 Webster St.
18
Wiget
St.
kas tik bus vyčių veikiama,
siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams.
MONTELLO,
MASS.
1013
Clėra
Avė.
Polish
Industrial
Assn,
tai visame apsiima mokytie.
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos
Cross
St.
ProK rašt. Antanas Brusokas,
Kuopa taip-gi išreiškė pro
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina
Alubecky Anthony,
BOSTON, MASS.
1019 Y)elingham Avė.
testą prieš A. Rimką už rašy
43 Bissell St.
liais raštais.
Maršalka
Juozas
Buivydą,
SO.
MANCHESTER,
CONN
mą nekultūringo laiško kun.
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos
Bartkevičia P.
1436
So.
9-th
Str.
F. Kemešiui.
877 Cambridge St.
klausimai.
Ant. Rudokas
Kasierius
Tamošius
Grigaliūnas,
E.
CAMBRIDGE,
MASS.
Aukos p-lės P. Laurinaitės
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
4
Box 198
'
1437
So.
11-th
Str.
paminklui: kun. S. Remeika
dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai.
POQUONOCK.
CONN.
Malukas J.,
$2.00 O. Rasmanskis, 50c. po į
Kasos globėjai:
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
16 Linėoln St.,
Zavorskis Vincas,
25c. F. Abraitis, K. Abraitis,
Petras Gelbūda,
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi
• BRIGHTON, MASS.
507 East St.
Mateušas Kučauskas,
K Didžiunaitis, M. Ališaus-;
mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
NEW.
HAVEN,
CONN.
1133 Michigan Avė.
kiutė, P. Vaitkiutė, J. K. i
Ramanauskas J.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir
Oak St.
Miliauskas, V. Abromavičius. Į
Organo sekretorius, Jonas
mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Šaučiunas J.
LAWRENCE,
MASS.
Viso labo $7.20c.
460 Park Avė.
Metinė prenumerata $3.00,' pusmetinė $1.50, atskiras
Stauskas,
44.kp. Vytis.
BRIDGEPORT,
CONN.
numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Viesulą Kazimieras,
BALTIMORE, MD.
1160 AVashington St.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreip
Sarapas B.,
Jerusevičia
Jonas,
Sausio 19 ir20 d. buvo mū- Į
kitės šiuo adrfesu:
23 Sheldon St.
1048 AVashington St.
Potecky
Ant.
su kolonijoje susivažiavimas !
Grigas Kazimieras,
“
PAŽANGA
”
234
Park St,
1111 AVashington St.
S. L. R. K. A. Valdybos. Iš I
Keliaujantis
Kneižis
St.
NORWOOD,
MASS.
priežasties atsilankymo svečių j
P. O BOX 204,
GIRARDVILLE, PA.
10 Ilungerford St.
vietinė susivienijimo kuopa;
HARTFORD, CONN.
Bilinskas Vincentas,
parengė vakarą su prakalbo-;
29 Morris St.
Gavronskis Ben.
mis Tik pektiną, kad nebu-1
WEST LYNN, MASS.
49 Congress Avė.
vo apie tai garsinta.
AUKOS TAUTOS FONDUI
1$ dol. aukojo:
Vasiliauskas J.
Geros
Fr.
Tiesa klebonas bažnyčioje | Jonas Stripas.
GIRARDVILLE, PA.
820 Bank St.
40 Pearl St.
užsakė prakalbas, bet žmonės ■
Po 1 dol. aukojo:
Buskus B. J.
Po 6 dol. aukavo:
CHARLESTOWN, MASS.
mažai kas girdėjo, nes kuni
866 Bank St.
Kąz. Šadcikis, Agota JuškaiKun. Fr. Augustaitis.
Kovas
Juozas.
gas sirgdamas, vos pamažu te tė, Pranas Juškaitis, Juozapas
Gaijiunas Jonas,
Po 3 dolerius aukavo:
21 Congress Avė.
The Lithuanian Store,
galėjo pasakyti.
Daugelis Pečekaitis, Marijona MaurušaiFranciškus Mieevičia.
WATERBURY, CONN.
Antanas
Baronas,
žmonių gailisi negirdėję nau
Kotrina Aksimatautkaitė, A.
Po 1 dol. aukavo:
55 South St.
dingų prakalbų. O susivieni Losius, Mot. Kapišaitis, Konst.
Petrui iohis Pranciškus,
Jonas liadzevičia, Kaz. SkysATHOL, MASS.
jimo pradžioje gera proga agi Mikonis, Antanas Vinciūnas, M. timas, M. Radzevičienė, Kot.
326 Jobu St.
HARISON,
N. J.
“
Amerikos
Lietuvis,
’
’
tacijai.
Vaizmugis, Juozapas Gatautis, Skystimienė, Mot. šalčius, Stan.
15 Millburv St.
Blaivininkai nujautė, kad Juozapas Mačis, Ant. Vaičikaus- Astromškas, Vinc. Gelčius, Jon.
Čičinskas Ipolitas,
Migauskas T.
svečiai moka puikiai raudono kas, Jieva Mostavičiutė, Barbo Jankauskas, M. Mieevičia, U.
s7 Franklin St.
21 Ledge St.
sios pakutenti. Tad paagita ra Morkevičiutė, Antanas Griga- Ziegoraitienė, Ona Sipavičienė,
PATERSON, N. J.
Jurgelionis R.
vo tarp savųjų ir žmonių susi- į liūnas , Augustas Sklėnis, Al- Ona Ragieniienė, Mort. ŠtumSo. Harlem St.
1 1* '*1 •
Lukšas P.
rinko vidutiniškai.
binas Armokavičius, Pranas Rim- bienė, Urš. Valyvienė, Viktoras
Grigaitis K.
-314 Walnut St.
Blaivininkai žada netik pa- Į
jonas Vasiliauskas, Stanis- Lapinskas(Iš Mahanoy City, Pa.)
42 Suffolk St.
Švidžiutė A.
Zinkuvienė Cicilija,
sididinti, bet kitas kolonijas lovas Simonauskas, Antanas BaSmulkių aukų buvo 5 dol.
194 New York Avė.
8 Langdon St.
praaugti visa galva.
ronas, Jonas Tamošauskas, Ona
Vaškevičiutė
Barbora
Viso labo 29 dol.
Zataveckas Pr., .
71
Warwick
St.
Kalbėjo p-lė Petrauskiutė, Tamošauskaitė, Pranas Indriu20 Hacker St.
Kralikauskas J.
kun. Struckus, Krušinskas ir ijS; Kotrina Griciunaitė, Morta AUKOS TAUTOS FONDUI Iš
Pocius J.
91 Warwick St.
NEW BRITAIN, CONN.
kun. Jakaitis. Aukų surink- Braškytė, Juzefą Lenšskaitė, St.
25 Lafayette St.
NEWARK, N. J.
10 dol. aukojo kun. E. Grikis.
WORCESTER, MASS.
ta $4Q suvirs. 2 merginos “Dar-Į Vidugiris, kun. A. Petraitis, Em.
kuris įgaliotas rinkti prenu- į
5
dol.
aukojo
Agnieška
Simnišbininko” skaitytojos, p-lės ' Makštelytė, Ona Pamirėzitė, M.
meratas, apgarsinimus “Dar-;
Cerkiutės davė po 5 dol.
Kairytė, Em. Vinciūniutė, Ona kaitė.
bininkui.”
2 dol. aukojo Ant. Taminskas.
.
b.a‘«,?crai
Katrinaitė.
Pas jį taip-gi galima atnauPo 1 dol. aukojo:
tai Susivienijimas butų laime-1
jinti
senas prenumeratas.
Po 50c. aukojo:
Juozapas Poškus, Antanas
jęs keletą naujų narių, o blai-'
Jis dabar lankosi Pittston,
Susivienijimas Lietuvių
;s dr-ja ir dėl karės nu- j Kazimieras Nevedonekas, Juo- Neverdauskas, Tamošius Staske- Pa. ir apylinkėse
______
f
*"> Rostauekas,- Kleflfensas vičia, Vincentas Dropnis; Jusėjusieji ir-gi daugiau būt zaPas
į Mostąvičius, Antanas Vaicekau- tinas Suita, Petras Kamentauslaimėję.
Rymo Katalikų Amerikoje.
Naujas Blaivininkas, Skas. Antanas Losius, Antanas kas, Jonas Mikutavičia, Ant. I
—YRA—
i Baroūas, Antanina Brekšlienė, Kubilius, Petronė Drončikienė,
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam
BEDARBIAMS
Kazimieras Glebauckas, Jon. Da- Barbora Banšienė, Ona LukšieEASTON, PA.
Ramybė!
vidonis, Pet. Jasinskiutė, Ka- nė, Jlikolas Nevulis, Ona BauPROGA
Tūkstančiai
Lietuvių-Katalikų
priguli prie šios
Šiais laikais reikalinga daug
zimieras Kubjlskis, Stefanija Gri- kuvienė, Ona Stankevičienė, J.
Plati dirva pasidarba
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
itaitė, Ant. Nevedanskas, Roza- Szimalūnas, Konstantas Tamošiū merginų ir vyru ČEVERYKŲ
vimui.
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei,
lija Gatautytė, Ona Indriliūnai- nas, Antanas Kučas, Antanas dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
kanti gali darbą gauti. Gera
Lietuvių čia yra apie 1.000 jtė, Jokūbas Baltrėnas, Jonas Gurskis.
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
Smulkių aukų surinkta $5.71. proga, ...gerą darbą išsimokinti
Yra šv. Jono dr-ja, katali ■ Kasparas, Kazimieras Lekinckas,
.
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės
Adresuokite
Viso labo $40.71.
kiškojo Susivienijimo kuopa, Mikolas Siliavieius, Adomas Ale$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
MONTELLO EMPLOYMENT
o dabar ima veikti L. Vyčiai. kiavičius.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė
Liet. Darbininkų Sąjungos 4
“ŠVIESA,”
OFFICE
Būtų labai gražus darbas, kad
po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
“ŠVIESA” mėnesinis liet
J. Mickevičius, savininkas.
vyčiai pasidarbuotų praplati kuopos padaryta pelno nuo vaka3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
10c.
kat. laikraštis. Metams 50c. 146 Ames St. Montello, Mass.
nime katalikiškos spaudos.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir
Smulkių aukų $12.45.
46 Congress Avė.,
Telefonas Broekton 1562-m
Ligšiol čia gana dar prasipla
dalina
nariams dovanai.
Viso labo $93.05.
Waterbury, Conn.
tinus nedora spauda.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody
Taip-gi būtų geistina, kad
mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
Kaštone- susiorganizuotų Tau
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pitos Fondo skyrius. Eastonienigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
čiai turi daugiau prisidėti prie
įstaigas ir tt.
gelbėjimo nuo karės nukentė
Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
jusiųjų, Būtų labai gerai,
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
kad būtų išplatintos šeiminin
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
kių blankos. Aš apsiimu mo
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
kėti tam tikras duokles. Lauk
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo ad
siu blankų.
resu: —
M. Songailo.

M

Pažanga”

DARBININKO”

AGENTAS

271 E. lū-th St

NEW YORK, N. Y.

Balčiūnas Ignacas,
131 Inslee St.
EUZABETH, N. J.

Stanulevieius J.
291 Clinton St.
BINGHAMPTON, N. Y.

J. Spurga,
184 Grand St.

Strumskis Adolf,

184 Grand St.,
Strumskis K.
37 Duffield St.,
Abromavičius V'.
127 Grand St.
Drabišius A.
51 Ten Eyck St.

B. A. Zienius,
131 Grand St.
BROOKLYN, N. Y.
Miliauskas Vincas

Bos 599
FOREST CITY, PA.
Striauka Stasys A.,
656 Church St.

EASTON, PA.

Skinskis .Joe,
COALDALE, PA.

Mdeška F.

P. O. Bos 659
DONORĄ, PA.

Balašauskas J.
232 (’lay Avė.
Wm. Shirvinskas
222 Grecnridge St.
Barasanekas J.
232 (’lav Avė.

DUNM0RĖ, PA.

Vaišnoras M.
318 4th Avė.

HOMESTEAD,.. PA.
Palūpis Vladas

17 Morgan St.
PITTST0N, PA

Jusas Vincas,
328 Loek Avė.
SCRANTON, PA.

Križauskas I. P.
102 East Center St.
Zelionis Juozas,
Duteh Hill
SHENAND O AH^EA

Kizevičius Tamošius,
Box 97
Jonas Mikutavičius,
Lithuanian Church
MINERSVILLE,

PA.

Stankevičia Ed.
Willing St.
TAMAQUA, PA.

Valatka Simonas,
2903 Ann St.
Kvietkus Simonas,
333 Wharton St.
Mitkin J.
307 N. 6-th St.
Sefeltaiti J.
1224 Nectarine St.,
Statkus P.
1306 Coalton St.
Švagždis J.
3604 Earp St.
Trepkus F.
3585 Salmon St.
Poteckas S.

2833 Winton St.
PHILADELPHIA, PA

Šlegalis Jonas A.
1427 So. 48-tr Ct.
CICERO, ILL.

Jonča Ant.

Box 569

MELROSE PARK, ILL.

Lapinskas J.
2014 Peoria St.
t Nausėda Antanas,
1656 tVabansia Avė.,
Jurgis Tamošaitis,
3233 Aubum St.
CHICA.GO, ILL.

Venčius J.
35 Union St.
Dykehead Shotts
Lanarkshire
SCOTLAND. ,
Čepliauskas
64 New Orbistrovrn
BELLSHILL, SCOTLAND

Waitr«MM (to n«w girt): ‘'How mucn drf vid i t»wodi >aav« at hi« plato r*
“Why, ha *aid H wa< 10 per oont. | havon't figured it out yet. Ifa a oig*r
•temps,**

stora

coupon

and

twe

Naujokaitis J.
47 Planet St
Commercial Boad East
LONDON, ENG.

trading

—-ftahae in Naw York W«rld.

AUKOS TAUTOS FONDUI Iš
(Prisiųsta Tautos Fondo sekr.)
ATHOL, MASS.
ŽO doL aukojo kun. P. Mei-

Maksvitis Z.

R. F. D I Box 151
HARRISBURG, ILL.

Aukos per vestuves.

A. V.

2iudžius JS
15 E. 23-rd St.
BAYONNE, N. J.

Comenduly J.,

CAMBRIDGE, MASS.

Sausio 16 d. per Antano Zaviacko ir p-lės Marcelis Kavoliutės vestuves svečiai suauko
jo nukentėjusiems dėl karės
$11.
Po $1.00 aukojo: A. Vaisiauskas, K. Petravičiūtė, L.
Šūkis, D. Daunis, P. Lukas
po 70c. M. Zaviackienė, po 50c. A. Zaviasckas, K. Petravi
čius, ' C. Kavolius, J. Kauspolis, P. Rudaitienė, Ona Zaksiutė, J. Ringaila, po 25c.
K. Urnikis, L. Buinis, K.
Jagminas, A Buinis, O Petravičienė, J. Povilaitis, P. Stir-,
bis 5c.

P. J. Garijonas,
?
23 So. 20-thSt
ERVINGTON, N/V.

Bet ne kartą toks gudruolis
Ir gėdos pamato
Kad jam špygą čielo sprindžio
Panosėn pastato. >'

Šitas ponas gers dželtmonas
Tarnaitei už vargą
Vietoj tikros dolerinės
Davė tiktai margą.

ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimų, veselijų, krikštynų ir tt. KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PASLIETUVĮ? Patarnau
ju visuose reikaluose, bJLJtaĄ ar NAKTĮ.
K -■.-•--v
tuvis)

t

T

■ Z

Ramoška A,
654 W. Saratoga St
BALTIMORE, MD.

wa

J
>-

Jonas Dancevičius, [
Sunešimas drabužių prasi-;
dabar gal jau kitaip vadinasi.' dės nuo 31 d. sausio maloniai.
iivilį vadinosi

NEWARK, N. J.
Metinės dr-jos sukaktuvės.

‘DAi

Nurodinėjo, kad žmogus platina savo mokslą, o kiti
atmetęs tikybą podraug atme-Į skaito pasigėrėdami.
Kodėl nėra vyčių.
Jeigu kas man apie jį praneš yra prašomi atnešti drabužių į
Reporter.
ta ir tą brangiausią idealą, be
Š.
m.
“Darbininko” No. 6 kurio negali atsiekti amžino į
tų, būčiau labai dėkingas ir [jau ne visai sudėvėtų šiuo ad
net dovaną suteikčiau.
resu:
Apreiškimo P. Šv. pa P- Natolitas aprašydama p. [tikslo, pajuokė tuos, kurie
WILKES-BARRE, PA.
Būtų labai geistina, kad ir i rapijos mokyklos kampas No. Pruseikos prakalbas, per ku save
pasivadinę apsišvietu Sus-mo kuopos susirinkimas.
rias minimas Pruseika niekino '
kiti laikraščiai, šį atsitikimą 5-th str. ir Havemeyer str.
siais, kurie A. B. C. težinoda
Sausio 16 d. bažnytinėjėje
atspauzdintų, idant, duodami Ineis nuo 7 iki 9 vai vakare. z L. Vyčius, kurių kuopos čia mi, diskusuoja ar yra Dievas. salėje buvo susirinkimas Susžinią visuomenei, nors tokiu
Po tam buvo kalbama apie nėra. P. Natolitas stato klau
Nurodinėjo, kad Katalikų mo Liet. R. K. A., kuopos.
būdu naikintume savo tarpe liaują būdą pinigiškų aukų simą kodėl jų čai nėra.
Bažnyčia senovėje buvo moks Nariai kiek girdėti visi prie
Taigi aš ir mėginsiu ant to
panašius asmenis.
rinkimą, bet pasirodė, kad
lo skelbėja ir doros mokykla ir naujų reformų savo mokestis
klausimo
atsakyti.
Stanislovas Danila,
reikia sušaukti didesnį susirin
kad šiandieniniuose laikuose moka ramiai nei kiek nesi
Waterbury’je L. Vyčių kp.
26 White st., Westfięld, Mass. kimą.
Nutarta surengti pra
Katalikų mokyklos aukščiau priešindami naujoms refor
kalbos, kurios atsibus 6 vasa nėra dėlto, kad čionykštė jau stovi mokslu negu kokios ma- moms. Kuopoje pastebėtinas
nuomenė (su mažu išėmimu) soniškos.
ATHOL, MASS.
rio nedėlioj mokyklos salėj.
Žodžiu p. Česnule vyrų apsileidimas.
Visą lai
mažai
žino apie abelną lietuvių vičius užsipelnė nuo cambriVėliaus
pristojo
5
nariai
ir
ką
visi
kaip
kokie
apaštalai
Sausio 5 d. atsibuvo susirin
jaunuomenės judėjimą, dar- diečių lietuvių padėką ir pasėdi su kepurėmis ir pučia
kimas Šv. Onos drjos.
Pir pagal T. F. konstituciją įmo bavimąsi.
kėjo
po
$1.00.
Daugelis
ap

godonę.
augštyn cigarų ar cigaretų dū
miausia visos užsimokėjo mė
Nėra L. Vyčių kuopos dėl
siėmė
vėliaus
įmokėti.
ValKalbėjo
A.
Knežis
ir
išromus,
neatsižvelgdami, kad tar
nesines. Surinkta 50 dol. su
to, kad mūsų jaunimo dr-jų dinėjo naudingumą katalikiš
dybon
išrinko
pirm.
kun.
M.
pe
jų
sėdi moterys ir jaunos
centais. Visos susirinko ir
vadai nesiinteresuoja viešuoju kų organizacijų, perskaitė įs mergaitės.
Petkų,
sekr.
P.
Montvilą,
ižd.
trys narės atsiuntė už visus
lietuvių gyvenimu, mažai rū
metus. Trįs naujos narės pri J. Klasčių kuris užsistatęs $1. pinasi lietuvyste ir Lietuvos tatus ir kokį turi tikslą naujai
susitvėrus L. K. Spaudos DrKeleivis.
sirašė. Po tam buvo renka 000.00 kaucijos.
reikalais.
Vėliaus
drabužių
kontralieja.
Taipgi
nurodinėjo
kaip
ma valdyba. Pirm, ta pati
Tiesa čia yra kelios jauni-,
pasiliko, pagelb. ir-gi ta pati rius kun. Petkus raportavo, mo dr-j os—‘ ‘ Aidas, ’ ’ ’ ’Auš liki šiol katalikus vadžiojo už
Salomėja Grigaliūnaitė. finan kad jau drabužių yra daug ra” ir pusiau pirmeiviškas nosies visokie laisvamaniai, eisų rašt. p-lė M. Klingaitė ir-gi atsiųstų iš Plimonth, Pa. iš “Varpas” bet jų visų maž cilikai pasivadinę save tikrais
socijalistais.
ta pati ir kad jau du metu y- Montello, Mass. Pranešė, kad

Sausio 23 d. Šv. Ražančiaus
dr-ja apvaikščiojo metines su
kaktuves savo gyvavimo. Bu
vo prakalbos ir atpigytas įs
tojimas perpus ir buvo priima
mos naujos narės.
Toj dr-joj mėnesinė mokes
tis yra 25 c.
Už tą mokestį
gauna ligoje pašalpos $5.00
savaitėj ir $100.00 posmertinės.
Šita dr-ja prisidėjo prie Ap
švietos
Skyriaus,
kuriame
mokinama ^visokių dalykų;
taipo-gi rūpinasi ir darbuojasi
kitokiuose dalykuose, kaip tai
dėl karės nukentėjusių; prisi
dėdamos prie parapijos fėrų,
kurie atsibus šį pavasarį • ir
daug kitpkiais dalykais.
ra

BRINGHAMTON, K. Y.

WATERBURY, CONN.

Tveriasi parapija. .
Sausio 23 d. kun. Vanagas iš
Utica, N. Y. laikė mišias airių
bažnyčioje
Tą patį vakarą
kun. laikė prakalbą ir ragino
pristot į parapiją.
Sausio 24 d. buvo susirinki
mas parapijonų Huttos -svetai
nėj ir prisirašė gerokai žmo
nių.
Kunigas apsiėmė atva
žiuot kas antra nedėlia ir at«<
laikyt mišias.
Šiuo Sykiu va
žiuos kunigas tik du kartu į
mėnesį, o paskui, tai priim
sim ant visados.
Pradėsim statyt bažnyčią.
Per susirinkimą pamatėm, kad
daug žmonių reikalauja baž
nyčios.
Parapijonas.

Tie, kurie turi

daug vienokis tikslas, —suren
Prisiminus apie visiems ge
gti teatrą, balių.
rai žinomą Grikštą, pasirodė,
, . Gerai ir tas, bet argi visi kad tas ponas buvo svetainėj.
gali būti artistais, o progos Grikštas prašė, kad priimtų [
visiems nėra, nes minėtose prie L. K. Spaudos dr-jos kuo
dr-jose aprubežiuota priėmi pos, pirm, paklausė kokiu tik- j
P. M. mas narių. “A-ide” iki rods siu Grikštas mano prisirašyt
30 “Aušroje” rods iki 50.
būdamas bedievis, Grikštas
Kodėl gi neduoti progos
j-------- pasisakė, kad jis buvęs geras [
ATHOL, MASS.
šviestis, mokintis, tai daliai parapijonas ir tais pačiais j
jaunimo,
kurie - leidžia veltui j1 spiaudaląis krikštytas.
Aukos vestuvėse.
laiką bolinėse ar prie kazirių;
(Atsiprašau malonių skaiGal nedidelis skaičius mūsų tiems, kurie neturėdami pro ‘ tytojų, kad parašiau, grynai
tautiečių taip pavyzdingai gos su lietuvių jaunimu sykiu ’[ taip, kaip sakė. Noriu paro- [
NE VISI DAR ŽINO,
rūpinas sušelpti savo brolius tobulintis, eina pas svetimtau- iį dyti visuomenei ant kiek tas
kad Metrašti s yra vienas tų retų leidinių, kurį
ir tėvus kuriuos ta geležinė ka čius.
Jeigu čia butų L. Vyčų ii žmogelis neva darbininkų už
nusipirkęs niekas nesigaili,
rės ranka nuo senai jau laiko
tarytojas yra be mandagumo,
kuopa,
beabejo
visa
jaunuo

0
geras
Metraštis
buvo ir bus kiekvienam reikalinir spaudžia.
Nesimato galo,
be
švelnumo,
be
pagodonės,
M e tgu dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti.
kada tas verpetas nustos kan menė susispietus galėtų dau be mažiausio išauklėjimo.)
; r a š e i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletą
kinęs mūsų žmones. Taigi giau gero nuveikti ir išsilavinSalėj buvo ir socijalistų.
tokį gilų ir malonų įspūdį pa Jaunuomenės čia yra daugiau Tai tie tuoj šoko ant Grikšto, ; kartų.
Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė kadarė ir sukėlė gailestingą ūpą negu kokiame kitame N. Ang.
sakydami,
kad
tas
žmogelis
ir
| lendoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spau
kad negaliu praleisti nepami mieste.
Tai kodel-gi jos neorgani-1 iš socijalistų leistrų išbrauk- da buvo užginta mūsų tėvynėje.
nėjąs tų iškilmingų vestuvių.
i tas.
Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių švie
P-lės St. Grigaitės su Jonu zuoti? Kddel-gi neišklausyti;
tėjų,
visokių
žinių,
patarimų,
rodų
Tiesos Draugas
Traupiu iš Worcester, Mass. tų jaunuoliųbalso, kurie šau
[straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodžiu
Iškėlė puikias vestuves, sve kia! “Tverkite L. Vyčių kp., Į
[kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.
nes
mes
norime
bendro
veiki-1
BROOKLYN,
N.
Y.
čių buvo daug, daugiausia iš
Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir -neišvengtinai turėjo
jaunimo ir visi bemažko vy mo su visa Amr. lietuvių jau
[būti
mažyčiai.
Mųsų nekurie brooklynie
čiai, labai gražiai linksmino nuomene. ’ ’
Kas kita šiais laikais.
Kitokie laikai, kitokios gyvenimo
Jonas Jaunasis. i čiai savo vaikus leidžia į L. S.
mės, dainavome ir žaidėm
sąlygas
ir
kitoks
gyvenimas.
Turime visokių organizacijų, .įstai
S. kuopos mokyklą, socijaliztautiškus žaislus, malonu bu
gų,
apsčiai
laikraščių,
knygų,
gyvenimas verda, kunkuliuoja,
Laimėjo 46 nares.
CAMBRIDGE, MASS.
mo mokinties. Kad nuo pat
vo žiūrėti į tokį jaunimo gyvu
MINERSVILLE, PA.
Naudingos prakalbos.
mą. [Muzikantai gražiai grie
mažians įkvėpti kūdikiams tą daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi
Pilnųjų Blaivininkų 15 kp. žė. T. F. pirm. D. Karoblis 'Baušio 23 d. atsibuvo pra “ šakininkū ” mokslą.
~ • šviečfe geri laikraščiai.
vaisiai šio vakaro ir pra
Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ir
laikė
savo
metinį
susirinkimą
kalbų gausūs. Ypač mūsų
Mūsų cicilikai vis gudrūs
paprašė jaunavedžių, kad jam kalbos surengtos išaiškinimui
kalendorius
arba metraštis.
draugijai. Nes laimėjo net šv. Pranciškaus priebažnvtinėj daleistų parinkti aukų dėl ka žmonėms vertę prigulėti prie ar ne ? Jie stfmanė, kad daiŠiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir
46 naujas nares. Tai da salėje. Virš minėtame susi rės nukentėjusiųjų. Mielu no Katalikiškų organizacijų.
los mokys vaikus iš mažens ir
prie
šiandieninio
gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet.
bar mūsų draugija turi 275 rinkime nutarata surengti pra ru sutiko jaunavedžiai.
Naujai sutverta L. K. Spau tokiu būdu labai gerai bus pri
Kat.
Spaudos
Dr-ja.
Tai dabar mūsų dr-ja turi 275 kalbas 29 d. vasario, į kalbėto
traukti vaikus ir tėvus.
Tie
Aukų surinkta $5.00. Auka- dos Dr-jos kuopa.
Tik žiūrėkime,, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gynares.
Tai kįla mis seselių jus kuopa nutarė pakviest
Kalbėtojai buvo pakviesti vaikai eina, bet kiek jie ten
Centro pirmininką kun. J. Au- vo po $1.00 St. Traupienė. po studentas česnuliavičius ir A. dailos išmoksta, tai klausi- [ venimo pritaikytas.
susipratimas.
Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuome
J. Daukšiutė. [ gustaitį ir Centro raš. kun. Jer. 50c. St. Ambrasas, St. Gra- Kneižis iš “Darbininko.” Kal mas, bet kad “Šakės” moks
[
niekas,
St.
Gričiunaitė,
po30
ninki},
įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų ir
rašt.
Valaitį.
lo pasieks, tai tikrai.
bėjo dar vienas amerikonas.
c.
J.
A.
Gailiunas,
Ona
AndJ. Mikutavičius išdavė me
Net yra ir katalikų, kurie [ svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomauLietuviškai pirmas kalbėjo
BROOKLYN, N. Y.
tinę atskaitą, pasirodo, kad reliunaitė, po 25 c. J. Tamo (studentas P. Česnulevičius. Sa- priklauso į parapiją ir vaikus jameSausio 23 d. Cent. Brooklyn kuopa sumažėjo—nes iš 91 na šauskas, A. Slizaitė, M. Dra vo ilgoj moksliškoj ir turinin ten leidžia į minėtą mokyklą.
Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rasi
gūnaitė,
J.
Vaičolionis,
J.
bažnytinėje salėje buvo pra rio 1916 liko 78 nariai ir tai
Labai stebėtina kokių dar didžiame Metraštyje,
goj kalboj išrodinėjo reikalin
Mes Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių,
kalbos. Kalbėjo p. A. J. Stak- [ keturi nariai įsirašę.
,.Gabrėnas, M. Braškytė buvo gumą mokslo, nurodinėjo, kad žmonių pas mus esama. Ne- [
aukUmokyklų.
. Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame Metnevičius iš Bloomfield, N. J. Minėtam susirinkime sudėta (ir
tik per mokslą, dorą gyve noroms kįla klausimas, ko tie
Nuotaka St. Gritaitė buvo nimą teisingą ir mandagų pa lietuviai susilauks iš tų savo raštyje.
apie vyčiij tikslą. Susitvėrė [ ant mišių, kurios atsibus 2 d. į
Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, naunauja Vyčių kuopa iš 25 na j vasario. Išrinkta nauja valdy- susipratus mergaitė prigulėjo sivedimą gali atlikti savo pa- vaikų.
| Prie
kaiP -tai Prie L- Vy- ! siuntinystės užduotį, kaipo
dingų
dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti.
Apie visas
rių ir visa valdyba išrinkta. [ ba 1916 m.
Juk tų profesorių visą apšPirm. Veronika Amrozevi-[ čių, L. D. S. Šv. Onos, Šv. naudingo žmogaus nario.
didžiąsias
organizacijas
gražius
ir
aiškius
aprašymus
atrasi
g r aMatomai ten vyčiai gyvuos
vieta “Šakėje” į ją vieni rašo,
Įčiutė,
rašt.
Marijona
PivnicPranciškaus
ir
Bažnytinio
cliož
i
a
m
e
Metraštyje.
gražiai. Smagu, kad Brook
___ ro» Linkiu porelei laimingai,
Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalikai
lyn’o L. Vyčiai veikia. Ne kiutė, ižd. Juozas Mikutevi-1
Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gau
pasiduokit kitiems miestams čius, maršalka Juozas gru_[ ir meilingai gyventi.
Gailiunas.
siai žinių rasi puošniame Metraštyje.
ir miesteliams. Brooklyniečiai j žas.
»
Baisi karė eina Europoje.
Apskrita tos karės apibudinimą
gali daugiaus nuveikti kaip aSmagu patėmyti, kad susi-:
BROOKLYN, N. Y.
Nedėlioję, sausio (Jan.) 30 d. 1916 m. vietinė Lietu
ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.
nie kur kitur.
I rinkime visi nariai, ir mus
Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. Nuo
O čia labai puikus jauni moterėlės labai gražiai užsivos Vyčių 17-ta kp. So. Boston’e Bažnytinėje Svetainėje
Tikras vargas.
mas.
Energingi} vaikinų ir Į laikė, atidžiai klausė įnešimų,. [
dugnų
tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ra
ant 5-tos gatvės, bus perstatoma du veikalu: “TĖTĖ
•
Į
si rimtame Metraštyje.
mergaičių yra. Tai-gi valio ir jau nesipriešino nei užmokė
Čia randasi viena porelė j PAKLIUVO ir “VIENAS 18 MŪS TUR APSIVESTI.”
Broooklyniečiai prie savo or jimu už organą “Tautos Ry
Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemi
jaunuolių labai susimylėjusių.
Taip-pat bus paįvairinta dainomis solo; taip-gi dai
ganizacijos ir vienybės, nežiūJ tą” ant mėnesio po 5c.
na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją.
Kiekvienas katalikas privalo
rėdami jokių kliūčių-nepasiseNutarta mėnesinius susirinkame tas vargas? Paklausuprasti nepamatingumą tų užmėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia, ką
nuos Bažnytinis Choras vadovaujant mūsų gerb. vargo
kimų. ,,,
išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšviekiumus laikyti kas trečia ne site. - Štai. Jis yra karštas
nininkui p. M. Karbauskui.
laisvamanis,
o
ji
yra
kataliJ. K. Mi—kas.
tos, pažangos srityje rasi
viską apimančiame
dėlia mėnesio.
Tikrai galima tikėties, kad vakaras nusiseks, nes
Ji ateina į bažnyčią, o
Kp. rašt. 'kė.
Metraštyje.
tas vyrelis į bažnyčią bijo ei choras ir artistai lavinasi smarkiai.
WE8TFIELD, MASS.
Indomu žinoti apie septynis brolius jniegančius, apie Lourdo
Todėl kviečiame visus ateiti, nes įžanga visai pigi.
ti o reikia laukti, pasitikti, astebuklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popie
BROOKLYN, N. Y.
| teina, atsistoja ant kampo pa
Programas prasidės 7:30 vai vakare.
Apsisaugokite.
žių, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausiųjų
lei
bažnyčią
ir
laukia,
šala
na

miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.
Kviečia Lietuvos Vyčių 17-tos kuopos
Tautos Fondo skyriaus
bagas. Vakarais toji jaunuo-1
Idant niekas daugiaus iš '
su si rinkimas.
Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra milžiniš
lė eina prie choro ant prakti-'
lietuvių nebūtų skriaustas,
KOMITETAS.
kame Metraštyje.
šiuomi pranešu visuomenei
Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, kiek
Sausio 24 d. Ap. P. šv; pa. kų bene tik ir prie Vyčių pri- >
klauso, o tas vyrelis^ ir tur'
apie Joną Dancevičių, kuris rapijos mokyklos kambaryje ”
kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačiati
NEPAPRASTA NAUJIENA.
kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjimas
neseniai buvo "VVestfield, Mass. buvo susirinkimas T. F. sky- laukti, prie salės šalti.- Ar I
ne vargas.
vargonininku. Jisai gyveno riaus?
turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų Europoje, po
Reporter.
pas mane, neužmokėjo už
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.00Ū gyventojų, po
Pirmiausia svarstė,
kaip
“burdą,” paėmė mano pini drabužius rinkti ir galutinai
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiausi
BROOKLYN, N. Y.
gų, o taip-gi keletos kitų žmo nutarta taip kad klebonas pas-'
' pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių
nių ir panašių neteisybių pa kelbtų bažnyčioje per pamokir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerašyk
So. Manchester’io Lietuvos Vyčių 21 kp. rengia
Naujas laikraštis.
daręs nežinojai kur pabėgo. slą .žmonėms, kad drabužius
vis vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytame
DIDELĮ VAKARĄ.
Jo išvaizda: augštas, drūtas patys atneštų į mokyklos kam- į
Metraštyje.
Vakaras atsibus subatoje sausio 29 d. 1916 m.
Čia senai buvo pienuojama
vyras, girtuokliškos išvaiz barį.
Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
HA R M Y
H A L L
*
Bet da-;
dos, pusėtinai pageria; pli
Neafidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malonaus '
Priėmimui drabužių apsiė- j apie naują laikraštį.
WELL8 STR.,
SO. MANCHESTER, CONN,
kas, bet savo plikės pridengi mė iš savo Valios šios ypatos I bar jau visai manome įsteigti I
skaitymo.
Pradžia 8-tą vaL vakare.
mui nešioja svetimus plaukus panedėlyj F. Valaitis, utarnin- ir galima tikėtis, kad laikui
Kaina 75c.
Kviečiame visus Manchester’io, Hartford’o ir apylinkių
su sklastymu pryšakyje, taip ke J. Miliauskas, seredoj P. .bėgant pasirodys naujas, laik
Drūtuose apdaruose $1.20.
%
lietuvius nepamirškite ateiti ant Aio vakaro.
kad nežinant atrodo visai ne Lukoševičius, ketverge
Išsirašykite iš “Darbininko” knygų krautuvės.
S. raštis Brooklyn’e N. Y. Jau ir
Bus juokingų ir įdomių perstatymų, monoliogų ir dainų.
plikas, švelnaus būdo ir apsi Stankevičius, pėtničioj
vardas
paskirtas,
bet
kol
kas
Adresas: **
\
V.
Įža&ga maža.
•
ėjimo, bet už tai švelniai pi Zaleckas, subatoj P. Montvi dar neminėsiu.
“
DARBININKAS,
”
Visus širdingai kviečia L. Vyčių 21 kuopos
Lauksime pasirodant.
nigus ištraukia. Westfilde la.
242 W. BROADWAY,
80. BOSTON, MASS
KOMITETĄ &
Esperanto. Į

pasidarbavus, tai visos
Dėl karės nukentėjusių mūs nutarėm paliuošuoti nuo mėne
dr-ja nutarė eiti drapanų rin sinių. Antra rašt. protokolų
kti ir malonėtų, kad kitos dr- p-lė B. Morkaičiutė, kasierka
jos kaip moterų taip ir vyrų : p-nia V. Augštikalnienė, kasos
prisidėtų prie šito naudingo j globėjos p-lė K. Matulytė,
darbo.
maršalka p-lė Ona TamošausMūs dr-ja dėl parapijos fė-1 kaitė, ligonių prižiūrėtojos
rų rengs savo stalą arba būdą p-lė Antanina Gritaitė ir ponia
ir kaip girdėt, tai narės dar D. Staniaučienė.
buojasi, — vienos siuva, kitos
mezga ir tt. Reikėtų ir ki
Surengs pramogą.
toms dr-joms prisidėti tokiu
būdu.
Mūsų dr-ja nutarė gavėnioj
Tarp kalbėtojų buvo nese surengti kokį vakarą ir atloš
nai atvykęs iš Lietuvos kun. ti tinkamą veikalą Šv. Elzbie
Pakalnis. Daug naujienų pa tą arba tam panašų. To da
pasakojo. Buvo kun. Švaig- lyko įvykinimui paskirta p-lė
ždys atsižymėjęs kalbėtojas M. Braškaitė.
kuris aiškino blėdingumą alkolio ir kaip jis yra kenks
Apsidegino narė.
mingas žmonėms.
Žmonių buvo pilna svetai
Šv. .Onos dr-ja gavo laišką
nė. Ir visi klausė gerbiamų nuo Petrusės Judeikaitės iš
kalbėtojų. Be minėtųjų kal Grand Rapids, Mich. Kad la
bėtojų dar kalbėjo vietos kle bai nusidegino ^su gazalinu. Ji
bonas kun. Dobužinskas ir po dabar guli ligonbutyje.
nia Šopienė. Mūsų klebonas
Tikėsim siųsti pašelpą, nes
kalbėjo apie Labdarybę. Tam ji priguli prie mūsų draugi
tikslui buvo kolekta. Surin jos.
kta $27.10.
K. G.

tuoj bus prisiųsta. Pranešė,
kad labai daug turi surinkę o
iš Boston, Mass. vienas pri
siuntė $10.00 dėl drabužių.
Tuomi ir užsibaigė susirin
kimas.

Metraštį,

sako, kad jame vi
sas pasaulis.

i

L. VYČIŲ TEATRAS
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BALTIMORE, MD.

Pranas Kamilukas, . Koresp.
V. Sereika.
Besivystantis ir progresuo
Prisirašė 7 nauji nariai.
jantis katalikiškosios visuome
Gerb.
vietos klebonas kun.
nės judėjimas, kuriame daug
A.
Daugis
kuopai užsakė me
triūso
padeda ir vietiniai
moksleiviai, kas kartas iškyla | tams “Vyčio” 3 ekz. Tie bus

naujos minčių srovės, kas duodami nariams skaityti dikartas atsiranda naujų Suma kai, kurie neįstengia patys
nymų. Pradėdami vietines dr- užsiprenumeruoti.
Sausio 18-tą d. vyčiai turė
jas—dr-jėles, kurių susitiksi
jo
extra
susirinkim, kuriame
Užsirašik sau ar savo pažįstamie
me ant kievieno žinksnio, tu
buvo
apkalbama
gana
daug
rime beveik šakas visų didžių
ji
ms Lietuvoj bei Amerikoj
kas link veikimo
jų organizacijų. Čia gyvuoja dalykų,
Moksleiviai darbuosis
skaitlinga S. L. R. K. A. 13-ta Norwood’o jaunimo. Nutarė
I
parengti
lietuvišką
vakarą,
“-Tautos Fondui.”
kuopa su pustrečių šimtu na
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS
rių.
Moterų Sąjungos 8-ta kuris susidės iš dainų, žaislų
IR PADAILINTAS, TALPINS:
Nedėlioję, sausio 16 d. po
kuopa su apie 40 narių, Lietu ir lietuviškų šokių. Viską ap
1. Vėliausias žinias iš karės.
piet 14 kuopa A. L. R. K. M.
vos Vyčių kuopelė, Spaudos siėmė atliktie vyčiai.
H 2. “Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto peToliau
nutarė
surengti
pra

Sus-mo
.laikė
savo
dvisavaiti

Draugijos kuopa su 70 narių,
rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą ir
kuri uoliai darbuojasi išplati kalbas, kad supažindyti vi- nį susirinkimą. * Pirm. Pranas
nimui Metraščio ir katalikiš j suomenę su vyčiais, vyčių tik- Jakaitis atidarė susirinkimą. H z Daniją).
kos Spaudos ir pagaliaus, Tau i slą. Nes iki šiam laikui dau Atsidarius susirinkimui pra 5? 3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą* užvardintą “Iš Škotijos
į Lietuvą ant motodkletkos.”
tos Fondo skyrius kuris irgi gelis nežino kas per vieni tie sidėjo svarstymai semi ir nau
4.
“Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlithgowšhire,
jų reikalų. Šitame susirin
daug veikia sušelpimui badau vvčiai. •
TT A A
IV Midlothian, V Dundee ir tt.
*
kime draugai moksleiviai link
jančių Lietuvoje. Iškarto pa
H 5. “Lietuviai Anglijoj.”
smai
uoliai
darbavosi,
įnešė
ir
sirodė, kad jau visos skylės
CAMBRIDGE, MASS.
nutarė daug naujų sumany H 6. Korespondencijas.
užkimštos visuose dirvonuose
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
Sausio 23 d. atsibuvo pra mų. Tarp tų sumanymų bu
arklas įstatytas prie darbo ir
8. Dainas, paveikslėlius, straipsnius.
kalbos
(.surengtos
Lietuvių
vo
inešta
ir
nutara,
-idant
ši
vjsur naikinamos usnys, pikt
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš Įvairiausią
Kooperacijos
bendrovės
East
kuopa prisidėtų darbuotis prie
žolės ir parazitai.
į?
ir
| vietinio ‘ ‘ Tautos Fondo ” ko- Svp skaitymui verčiausių * laikraščių.
Tečiau arčiau prisižiūrėjus Camb. Mass.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; meKalbėjo gerb. kun. Kemė j miteto drapanų rinkime ir
pasirodė, jog dar kitas dirvo
šį
tams
8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Adšis.
Pirmiausia
kalbėjo
apie
siuntime
dėl
lietuvių
nukentėnas arklo nei nematė. Iki
ĮCg
resas
:
Prie šio
šiol neturėjom S. L. R. K. Mok- naudingumą kooperacijos. Sa rjusin dėl karės.
sleivių kuopos ir dar nturim vo aiškjoje kalboje išrodinėjo sumanymo p. J. Migauskas ta
Darbininkų Sąjungos kuopos. naudingumą prigulėti į koope po išrinktas delegatu, idant
nueitų į sekantį “Tautos Fon
Pirmas darbas jau pradėtas. racijas.
MOSSEND, LANARKSHIRE,
SCOTLAND
Paskui kalbėjo p. Knežįs do” komiteto susirinkimą ir
Moksleivių troškimai atsiekti,
nes 9 sausio susirinko, aptarė apie Lietuvos vargingą padėji paaiškytų kas link prisidėjimo
savo, reikalui i r užmezgė S. L. mą ir ragino sutverti Tautos prie viršaus minėto nutarimo.
P. J. Migauskas kaipo dele
R. K. M. A. kuopą, prie ku Fondo skyrių.
gatas vėlaius pranešė kuopai,
rios priklauso apie 10 narių.
Prakalbos buvo labai nau i kad jisai išpildė užduotį ir
Susijungę i vieną dr-ją kaipo Į
dipgos.
kad “Tautos Fondo” komite
koki morali kūną pasekmingiau galės rengtis prie viešojo
tas priėmė moksleivius kaipo
Kun. F. Kemėšis pasirodė, sandarbininkus.
gyvenimo ir rišties su bau
DU-KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
džia, kuri laukia daug, labai esąs tikras darbininkų užtary
Ateinantis susirinkimas bus
JEI RŪPI BLAIVYBE,
daug iš mūsų moksleivių. < O tojas ir jų būvio pagerinimui 30 sausio pas p. St. VaškeviJEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ,
JEI'TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,
taip-gi toji dr-ja duos jiems kelių žinovas.
Visi, kurie čią, kuopos iždininką (94
susipažinti su gimtąją kalba, atsilankė daug ko galėjo pasi Millbury st.)
SKAITYK “ŠVIESĄ.
bočių istorija ir taip-gi litera mokyt iš kun. Kemešio naudin
Koresp
KAINA, METAMS 50c.; UŽ RUBEŽIO 75c.
tūra. Į kuopos valdybą iš gų pamokinimų ir daugumas
PAVIENIS NUMERIS 5c,
rinkti: Pr. Juras pirm, p-lė sveikai protaujanti persitik
Ona Cesniutė-rašt. p. Jonas rino, kad visi So. Bostono
Vėberis ižd. O kad parodžius
'46 CONGRESS AVĖ.,
WATERBURY, CONN.
baltimoriėčiams, kad moks
leiviai rūpinasi žmonijos ger
būviu ir savos organizacijos
toviu rengia Puikų Teatrą.
99
Bus vas. 1 d. Šv. Jono para
KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
pijos svetainėj. Nuo to vaka
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai
ro pelnas bus skiriamas “MokNuo ijaujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo
Skaitymėliai.
Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
fondam Bus lošia
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir
^^^imišl^^r^dvasiško-turinio yra- dvigubai tiek, kiek
ma “Tiesos Žvilgsniu,” “Kur
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams. Kaina
pirma buvo. (Kiekvienas tą laikraštį, skaitydamas atras
čias Žentas, ’' dainuojamos
5c.,
imant (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini
dainos, skambinama ant manlapių ir su viršeliu.
mą visokių abejojimų ir užmėtinėjimų tikėjimo dalykuo
dalinos ir gitaros lietuviškos
2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
se.).
melodijos, taipgi prakalbos ir
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.
Laikraštis eina du kartu į mėnesį.
Kaina liko ta
Surinkta: Deklemacijos, Eilės, Dainelės, Monologai,
kitokie margumynai. Tad geis
pati:
75c.
metams.
Kas
atsiųs
už
lc.
krasos
ženklelį
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Fargos, Juokeliai, Mįslis,
tina, kad baltimoriečiai už
Patarlės, Žaislės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems
(štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.
jaustų tam prakilniam tikslui,
scenos, ir juokų mylėtojams. Medegos užtektinai ilgo
Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
atsilankytų skaitlingiausiai,
viešo vakaro papuošimui.
Adresas:
nes tuomi parems organizaci
Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.
“TIKYBA IR DORA,”
jos stovį ir praleis laiką links
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.
1631 W. NORTH AVĖ.,
CHICAGO, ILL.
Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
mai, smagiai. Lai gyvuoja
sę, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam
Baltimorės moksleiviai!

H

“Išeivių Draugą”

Rev. Jos. Norbut,

Skaityk “šviesą”

Adresas: “šviesą”

Didesne!

Didesne!

“Tikyba ir Dora

Jaznas.

N0RW00D, MASS.

Linksma mums yra praneš
ti, kad Norwood’to jaunimas
subruzdo prie darbo. Čionais nuo senai gyvuoja L. Vy
čių 27 kuopa, bet nežinau iš
kokios priežasties, buvo kaip
apsnūdus. Per šitą laiką ma
žai ką veikė. Priežastis bu
vo gal tame, kad neturėjo pa
togios vietos susirinkimus lai
kyti. Bet dabar ačių Dievui
susilaukėme bažnytėlės, kur
yra apačioje puiki svetainė,
kur galėsime susirinkimus lai
kyti. • Taigi ir galėsime daugiaus ką nors veiktie ir pasi
rodyti viešai.
Sausio 3 d. šių metų vyčiai
turėjp susirinkimą bažnytinė
je salėje, kur buvo apkalbėta
daug svarbių dalykų. Išrin
kta nauja valdyba. Pirm. J.
Cervękas, prot. rašt.Petras
Kučinskis, fin. rašt. Marijona
Karmiliutė, kasos globėjais,

LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti “Žvirblį” —
juokų ir satyros mėnesinį laikraštį, kurs yra jau žymiai
padidintas ir metams prėkiuoja tik 1 doleris.
“Žvirblio” redakcijoj galima užsisakyti ir garsų An
glijos “Ežį,” kurs metams prėkiuoja 75c.
Kas “Žvirb
liui” prisius 1 dol. ir 50 c., tas per ištisus metus gaus
“Žvirblį” ir “Ežį.”
Antrašas:

vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.
Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų
pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių
nekaltų juokų.
Knygutė pritaikinta nekąįtam doram mūsų jaunimui
pažaisti.
. ."
3) Dvi komediji.
Vienoje knygutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJUS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.
Šie visi veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.
Tos visos knygutės galima gauti pas:
J. V. KOVAS,
21 CONGRESS AVĖ., :::::::::: WATERBURY, CONN.

(Taip-pat ir kituose knygynuose.)

t
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♦♦♦ Padarom moteriškus drabu♦**žius, vasarinius ir žieminius
♦J»po naujausiai madai.
A. CEPULIONIS,
242į W. Broadway,
♦•♦(Virš “Darbininko” spaustuvės.)
So. Boston, Mass.

♦♦♦

ei esį nuliūdęs, - “Ežį” - Skaityk
JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ" — RAŠYK.
NORI SVEIKO JUOKO? — PRIE — “EŽIO” EIK.
PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PEIK.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame
rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius.
Atsiųsk adresą ir
gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai
visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams 75 centai, pusmečiui
40 centų.
Pinigai siunčiami money orderiais.

“EŽIO” redakcijoj galima užsisakyti “ŽVIRBLĮ”.

Karė, mobilizacija...
Visi tautiečiai, jauni ir seni, vyrai ir moters, mer
ginos ir vaikai, nei minutos neatidėliodami marš į mobili
zacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės į baisią, sunkią,
ilgą karę. Sujungkime jėgas kariauti su baisiu, galingu,
beširdžiu priešu, kurs baigia mus terioti.
Baisusis prie
das pasalingu būdų įlindo mūsiškių tarpan ir skerdžia mū
siškius, kaip meitėlius.
Nejučiomis baisusis priešas pri
veisė tarp mūs visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių,
bjaurių šliūžių. Dėl to įsibriovusio priešo mūsų tarpan
mūsiškiai ėmė skęsti varguose, nedorybėse.
Todėl apšaukiame‘jam karę, kuri gal truks dešimtme
čius,. gal šimtmečius.
Kelkime kovos balsą nuo krašto iki krašto, didmies
čiuose miestuose, miesteliuose visose kolonijose. Pakelki
me balsą, sujuskime, kad nuo mūsų balsų ir sujudimo
sudrebėtų žemė, suvirpėtų oras ir kad nuo to sugriutiį
paskutinės didžiausiojo priešo tvirtovės ir drutvieįės.
Visokios informacijos, nurodymai, instrukcijos kari
niame muštre, rtrategikoj, ginklų, amunicijos,, provizijos,
kreiptis į generalio štabo buveinę.
r
w
Nuolatinės instrukcijos leidžiamos kas mėnuo. Per metus
atsieina tik 50c. Generoliško štabo 'adresas:

“Tautps Rytas”
Rev. J; Valaitis.
28 CHERRY STREET, :: :r :: :: SHAMOKIN, PA.

C. P. YURGELUN, \
377 W. BR0ADWAY,
nt

SO. BOSTON, MASS.

nfenfe rife nfe nfa nts nt3 nt nfc
v

------------- 13

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.

Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.
Rašyk Adresą tokį

"AMERIKOS LIETUVIS”,
15 Millbury Street,

Worcester, Mass.
.......-.......

■

-E

Jei trokšti apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį
iliustruota jaunimo laikrašti

“Vytį.”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis
Amerikoje.
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų,
literatų ir studentų.
• “VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau
nuomenės gyvenimo.
“VYTIS" leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.
“VYTĮ" leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija^
Metams “Vytis” kainuoja $1.50) pusmečiui
L.
Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.
Visais reikalais kreipki ties šiuo antrašu:
_

“Vytis,”
7314West 18-th str., Chicago, III

“Draugas”- Nesugriaunama
Tvirtovė.
----------------- -----------------------------------------------------------------------------------

, Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužomų,
neišgriaujamų tvirtovių. Netiesa.
, Jau daug metų, kai socialistai ir laisvamaniai
sujungtomis spėkomis atkakliausia bombarduoja ir
antpuldinėja Amerikos lietuvių katalikų tvirtovę
“DRAUGĄ.” Ja tvirtovė netik kad atsilaikė,
netik kad nubloškinėjo visus priešų smūgius ir ant
puolius, bet dar išleido savo spėkų statyti, tvirto
ves kitur, kur priešininkai yra įsigalėję.
Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus tas
laikraštis “DRAUGAS.” Jo spėkos yra šauniai
sumobilizuotos.
Stok ištvermingųjų, nepergali
mųjų pusėn, užsiprenumeruok “DRAUGĄ.”
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Adresas:

“Draugas” Publ. Co.
1800 W. 46 ST., ::

:: :: :: CHICAGO, ILL

. Antri, 1.
primosią

pamatu

lamai “valstijai vai GR0SERNS IR BUCERNŽ
sujoję, kuriai yra lemta atei.
• • • A • i•
Į
7
i geriausioj vietoj lietuvių ap-1
tyje valdyt pasaulį.
,
gyveatoj.
j
Taip-gi pagyrė Bostono
f* Visi įtaisymai nauji. Prieoperacijos vedėjus už jų gerą L J
J 5į
zastis pardavimo, savininkas
Kuri užlaiko visokio taVARDUVIŲ ATSKAITA. į vedimą kooperacijos biznio, turi kitą biznį.
voro, reikalingo maineSausio 20 d. A. L. R. K. nes pasirodo, kad biznis duo LONGINAS VALIACKAS, _
nieriams.
Moterų Sąjungos 13 kp. ir Vy da gerą pelną — o tas žino
230 Broadway,
čių 17 kp. buvo iškėlus vardu ma kožnam liudija geriausiai
? V. LUKOSEVICIA,
So. Boston, Mass.
ves gerb. veikėjui kun. Keme apie gerą pasidarbavimą visų
♦ Minersville,
šiui.
Abi kuopos iš savo iž tų, kurie tais dalykais užsi
EXTRA PARSIDUODA
Ant galo
dų tam reikalui paskyrė po ima ir rūpinasi.
BROOKLYN’E.
dar
kalbėtojas
pridūrė,
kad
$10.00.
O visi dalyvavusieji
1. Puikus mūrinis namas 2
iškilmėse dėjo nuo 50c. ir aug- kooperacija tai tokia yra dar šeimynų su 7 kambariais. Kai
GERA PROGA!
bo dirva, kurioje lietuviai vi
ščiau.
na $1900.00; įmokėti $500.00.
Gramatika angliškos
Paduodame tik tų, kurie sokių srovių ir pažiūrų gal
kalbos mokytis be mo
2. Medinis namas 7 šeimy
dirbt išvieno ir tur dirbt iškytojo (apdaryta) ..... $1.00
dėjo dolerį ir augščiau.
noms 24 kambariais, raudos
Vaikų Draugas arba
vieno,
ba
čionai
visų
vienoki
O. Meškauskiute___ $3.00
neša $76.00 ant mėnesio, kai
kaip
mokytis skaityti ir
ir vsiems bendr reikalai.
O. Staniuliūtė_____ $3.00
na $3500.00. Įmokėti $500.00.
rašyti
be mokytojo...... 15c
Gerbiamas kalbėtojas baigA. Kasinskiutė_____ $3.00
3. Mūrinis namas 8 šeimynų
Naujas Būdas mokytis
dainas išgėrė “aodes” uz gerą 24
$-ooo.o<j.
’
M. Sundukienė_____ $2.00
rašyti be mokytojo...... 10c
pasisekimą kooperacijos, jos
Parduodame namus, lotus,
Aritmetika mokinimuiJ. Pečiukoniutė____ $2.00
si rokundų, su paveik
vel^.e« y kostumenų.
ak
(farmas), dirbtuves,
M. Račiūnienė_____ $2.00
slais (apdaryta) ........... 35c.
taip-gi
O. Jakavičienė_____ $1.00 . Pasipylė delnų plojimas kaip krautu
Viso $1.60
is rečio vanduo.
M. Venys__________ $1.00
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
ant randos. Mes išduodame

TEL. BACK BAY 4200

||

«

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Į DR.F. MATULAITIS | į

T
t
T
t
T
T

Priėmimo
Nuo2 iki3 popiet. Nuo7 iki 8 v»k*re
»9 BROADV AY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B. >

Gydoviaokiaa tisas
Pn.kinaAkinfu..

Ofiaoadynoa
14P.M.74P.M.

:

419 BoylstraSt, Boston, Mass.

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

K. Graneckas.

30 Essex St.

Athol, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

1) “Oželis” mišriam chorui prie pijano----------------------- 60c.
2) “Scherzo” pijanui (solo)---------------------------------- 60c.
3) Šią nedėlėlę” mišriam chorui prie'pijano----- '_______ 25c.
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų
chorui prie pijano------------------------------------- ---------------- 40c.
Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijoje:
3214 CEDAR STR.,
PHILADELPHLA, PA.
Teų pat galima gauti “Keturios dainos” vienam balsui
prie pijano — 80c. Daug užsisakant — didelė nuolaida.

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

DR. W. T. REILLY
469Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.
{ Valandos
nuo 9 vaL ryta
iki 8 vaL vakare.

*

Nedaliomis
nuo 10 vai, ryta
iki 4 vai. vakare.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius
Po vakarienės dar ilgai šok paskolą ant nam .
K. Zubavičiutė_____ $Ė00 ■ garsinimą iš “Darbininko”
ta ir lošta lietuviški žaislai su i Gyvenant kitose valstijose, i ir $1.00 per ’money orderį,
M. Ausukaičiutė___ $1.00
tai gaus visas 4 knygas 60c.
dainomis.
* • atsitikus kokiai nelaimėj, krei
K. Pratašienė______ $1.00
P
JI
Telephone So. Boston 605.
pigiau.
Vakaras
ir
balius
kopuiL. Šarkūnienė______ $1.00
pkitės pas mus. mes aprūpin
ANTANAS ŠAPALIS
mI
s
P. MIKOLAINIS,
kiausiai pavyko ir išsiskirstė sime, turime geriausius advo
V. Jurgelevičiūtė___ .$1.00
meistras
R. F. D. — Route 2,
M. Šlakienė..............
$1.00 visi užganėdinti.
katus.
indeda telephonus, dengia
i
Hudson, N. Y.
Ten Buvęs.
J. Markelienė______ $1.00
i gus, ir atlieka visus staliorysParduodame anglius nuo
»
*
tės darbus prideramai.
O. Paulaičiukė_____ $1.00
! $5.50 iki $7.00 už toną. Į
KAINOS NEBRANGIOS.
M. Treškevičiutė___ $1.00
Iš Bostono 24 d. sausio iš- namus pristatome dykai.
Ofisas
Gyvenimas
D. Rusevičiutė______ 1.00 Į siųsta per Raudonąjį Kryžių
SVARBUS
PRANEŠIMAS
Parduodame visokias kny-!
i
315
W.
Broadvav,
133
Bowen St
P. Giedraičiutė_____ $1.00 1 kelias dideles skrynes su dra- gėlės pasiskaitymui, taip gi. NEWARK’O N. J. IR APIESO. BOSTON, MASS.
A. Strakauskienė___ $1.00 i bužiais nukentėjusiems nuo ■ maldaknyges ir kitus religiš-' LINKIŲ LIETUVIAMS,
M. Bakūniutė.... ...... $1.00 j karės lietuviams.
jog naujai išleistą “Metraštį”
kus dalykėlius.
_ Skaitykite ir platinkite
K. Zilyčia................ $1.00
L. R. K. Spaudos Draugijos,
BERNARD
A.
ZINIS,
į
Kas bus toliasneme laike suReikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
M. Veniutė.___ ___ $1.00 I rinkta tai jau bus pasiųsta an Real E statė and Insurancė galima gauti klebonijoje po “Darbininką.” Tegul jis ran
dalykėlių:
visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kuM. Kilmoniutė_____ $1.00
1131 Grand st., Brooklvn, N. Y. I No. 207 Adams St., Newark, dasi kiekvienoje grinčioje.
tru kartu.
kardų,
guzikueių,
metalinių anameliuotų ir padengtų ceJei prenumerata baigiasi,
K. Šiefkienė.... ........ $1.00
N. J. Patartina kiekvienam
Tel. 3355 Green point.
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
B. Beleskienė
$1.00
jį įgyti, nes sulig jo vertės tai negaišuodamas atnaujyk.
So. Bostone ateinančioj sešius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
A. Valentienė-....... . _$1.00
visai nebrangus. Kaina be
redoj 2 vasario lauš 49 kp. Pil
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl
K. Jesinskienė_____ $1.00
apdarų 75c. Su apdarais $120. Tel. Oxford 4900.
nųjų Blaivininkų narių prisieprašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
K. Griciunienė_ ___ $1.00 ga. Plačiau apie tai bus ne
Lietuvis Daktaras
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
J. P. TUINYLA,
M. Pajaujutė_____ _ $1.00
Ant pardavimo tomaičiai dėl tri-;
dėlioję paaiškinta bažnyčioje
rankom.
Jri 111111
1 J
P. Adomavičienė___ $1.00
jų kambarių. Priežastis pardavi- i
iš
sakyklos.
N. N.
__$1.00
mo išvažiuoju į kitą miestą.
1210 S. Broad St..
Piln. Blaivininkųkuopos
M. A. NORKŪNAS,
N. N.
.... $1.00
Philače’phia. Pa.
P. ŠILEIKA
Valdyba.
166
MELROSE
ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.
r- 1 j I Nuo 9 iki 11 rito,
L. Gedminaitė..... . ... $1.00
8 Jleath Place,
Rosbury, Mass.
v alaudos
.. 2 . 4 po pietų.
.. * 7 8 Vakar*. I
P. Gudas.............. ....._$1.00
L. Šiefkienė........ ... $1.00
LIETUVIAI REMKITE
LIETUVIAI PAVESKITE
M. Šaikis______ .... $1.00
TUOS BIZNIERIUS,
DARBUS SAVIEMS.
A. Jankauskaitė. .... $1.00
Vienatine Lietuviška
KURIE GARSINASI
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
K. Radzevičiūtė... ._. $1.00
Siuvu vyriškus ir moteriš
“PAŽANGA” iliustruotas
“DARBININKE.”
O. Pratašiutė—.... ... _$1.00
kus drabužius, sulig naujau
3?
liet. kat. mėnesinis žurnalas. LIETUVIAI PAS SAVUS.
sios mados.
C. Aleksiutė—.... .... $1.00
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
GyduoEų gali
Metams $3.00, pusei metų 1.50,
Taisau, prosinu, valau ir
J. Selukos_____ .... $2.00
4^
i
^8
te
gaut
kokios
tik
pasaulyj
vartojamos,
bet
ypatingai ge
atskiras
numeris
25c.
dažau senus. Taip-gi luniA. Karžinskaitė-.. .... $1.00
ros
sekančios
gyduolės.
gams siuvu SIUTONUS ir
O. Zulenienė_ __ ..__$1.00
esu gerai įsipraktikavęs ta
’ 1 <K' *
“PAŽANGA,”
A. Dusevičienė.... .... $1.00
me darbe, kaip Lietuvoje,
P. 0. Box 204, Girardville, Pa.
Nuo ReumAmo ^2- 1.00 /Gyduolės dėl pataisym
MriiĖfe...... :...J2J$1.00 — taip- ir -čia -Amerikoje.-------- ri
Užiaikom didžiausia krautuvę
Nuo' sltnkifW
apetito
A. Matulienė.................... .„..$1.00 Darbą atlieku greitai ir pi- j MYLĖTOJUI MUZIKĄ LR
deimantų, laikrodžių ir visokiu
ir pleiskanų
75c. Gyduolės dėl suvalnimo
giai.
5
K. Petraičiutc______ $1.00
žiedų, siutus ir overkotus, duo
Nuo kosulio, grippo
J
50e.
vidurių
DAINAS.
Jeigu
kas
reikalauja,
dar<
i
dam
ant
bargo
ir
ant
išmokesčių
ir slogos
1.00 Gyduolės nuo kosulio ir
M. Vespilienė—..... $1.00
|
bą pasiimu ir pristatau tie- i[
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
1.00
Kraujo Valytojas
K. Jasinskienė, K. Griciū- siog į namus.
sunkaus kvėpavimo
1.00
!' 8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš
me
agentų
kiekvienam
mieste
Su
Nuo
saulės
nudegimo
50c.
Gyduolės nuo vištakių
simokinimo (notų) “Gaidų” ant
nienė dainavo ir padavė gėles.
Tel. Charter 2354-4
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
Bobro lašai
1.00
(corn’s)
15, 20 ir 25e.
i visokių instrumentų, kad ir nėši
Kaip Sąjungietės taip ir Vy
delį
nuošimtį
duodam perkup
Nuo
suirimo
Nervų
1.00
Pilės
dėl
Kepenų
A.
K.
MAZALAS
į matęs gaidų, išmoksi be mokyto
čiai parodė gražų prielankumą
Pasiuvam drapanas sulig nau- čiams, didelį, naują kataloge
Vaikų ramintojas
25c.
ir Inkstų
75c.
94 JEFFERSON STR.,
į jo, kuriam mokėtum 50c. už 1 : jausios mados ir -pagal Jūsų noro. ! siunčiame ant pareikalavimo u>
Pamoda plaukams
25c.
gerb. veikėjui.
Proškos
nuo
nerviško
galHARTFORD, CONN. > lekciją. Knyga $1.50, parduodu
JONAS BERZELONIS & CO.
25 centus štampų.
Nuo viduriavimo
Susirinkime buvo visų atvi
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
28
Chandler
Str.,
Boston,
Mass.
J.
P.
TUINILA.
suaugusiems
50c.
už $1.00 tik ant trumpo laiko 3
ros širdys, visi smagiai link
Gumas
nuo dantų gėlimo 10c.
(Castle’Sųuare’s Block’e.)
822 Washington St., Boston. Masf
Nuo viduriavimo
knygos už $2.00. Adresuokit:
Tikra
lietuviška
Trejanka
sminosi. Galop vargonininkui
mažiems
25c.
Oi 3 ri
G. A. BARONAS,
25c.
p. M. Karbauskui užgrojus
Gydanti mostis
Kas iš to, kad ir
Visokie
kvepianti
P. O.
McKees Rocks, Pa.
Grand Mareli, prasidėjo marnuo pučkų
50c.
muilai
10, 15 ir 25c.
Nuo prakaitavimo kojų 25c.
šavimas, kuri vedė M^Sąjunturi
pilną
krautuvę,
ATSIŠAUK.
Perfumos
visokių
gėlių 25,
Mostis
ir
skysčiai
gos vyčių kuopų pirmininkai.
niežų
ir
parkų
1.00
50,
75,
1.00,
2.00
ir
daugiau.
P-nia Strakauskienė ir Pr.
Jei esi dirbęs Lietuvoje prie L
o
jeiĮžmončs
nežino
Gudas, Visiems susėdus už
būdavojimo namų, bei kitokių f
Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
Jasinskienė
stalų, ponios K.
medžio mekaniškų darbų ir turi:
tingų ir kitokių ligų.
ką
turi?
ir K. Griciunienė dainavo pas ,
mekanišką gabumą — norintieji i
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums sveiveikinimą ir paskui inteikė j
išmokti pagal amerikoniškos sis- '
katą, kreipkitės pas mane, o až užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
gerb. Fabijonui po gėlių bu
, temos budavojimo amato ir sutin- j
kietą. Kartu ponia K. Šiep- j
ki iš syk (pradėti) už $2.50 (du
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
kienė inteikė dailią kašutę Zj
‘ ir pusę dolerio) ant 8-nių valau- |
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gydų dienos darbo, tai atsišauk į
puošnių gyvų gėlių.
jums
duolių
galite
reikalaut
ir
per
laiškus,
o
męs
prisiusime
REIKALINGA kasdiena 25 mer ‘ ‘ Darbininko ’ ’ Redakcij ą vien
Iš sudėtų pinigų liko $50, ginos
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:
valgyklose, hoteliuose, dirb
kurie buvo inteikti kun. Fabi tuvėse ir prie namų darbo, Vi raštu — parašyk kur ir kiek esi
K. ŠIDLAUSKAS
jonui, kurs savo keliu juos šokių darbų vyrams.
dirbęs.
ri
o H/ll? A T RTfV
fe
paskyrė Tautos Fondan.
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Dr. Ignotas Stankus

A P T I E K A
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Garsinkis!
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fe

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

Rengimo Komitetas. DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS C. & P. Phone St. Paul 5947
153 COURT ST. BOSTON MASS.
Grabininkas ir Balzamuotojas
KOOPERACIJOS BALIUS.
Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai.
Esu išėjęs mokyk
ŠOKIŲ MOKYKLA.
27 d. sausio So. Bostono
loj
tam
tikrus graborystės
Visokius
užrubežinius
ir
lietuvių svetainėje vakare bu
mokslus
ir
išdavęs ekzaminus.
amerikoniškus
šokius
moki

vo kooperacijos balius.
Pra
Siunčiu
numirėlius
ir j kitus
na po No. 1140 Columbus I
sidėjo 7:30.
Grojo p. Dragamiestus ir pargabenu iš kitų
Avė., Room 44 Roxbury
šiaus orkestrą.
Svečių buvo
miestų.
Crossing.
daugybės, visi šoko linksmi
Tai-gi, vientaučiai, laido
Pamokos atsibūna utarnosi.
jimo
reikale visuomet kreipki
ninko ir ketvergo vakarais
9 vai. ėjo į žemutinę salę,
tės pas mane.
Ofisas
Conon Hali 20 Conont str.
kur buvo surengta tikrai lie
JONAS
GRE
B
LIAUS
KAS
Mokytojas
E
BR0WNING
tuviška vakarienė, o kas la
500
SO.
PACA
ST.,
(Iš Rusijos)
biausiai pagirtina, tai kad
BALTIMORE, M. D.
nebuvo vartojama jokių svai
galų.
Vakarieniaujant gerb.
kun. Kemėšis pasakė keletą
•žodžių apie kooperacijos naudingnnlmą abelnai darbininkų
luomui,
išrodydamas,
kad
DARBININKO DOVANŽLt
kooperacija yra vienu iš ge
Darbininkams'
riausių įrankių kovai prieš
kapitalistų išnaudojimą, nes
kaina tik 5c.
Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo "Darbininkooperacijoje ūkio darbiniu
kai paduoda savo prietelystės ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos, ” Tuose straipsniuoranką miesto darbininkams ir se yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto minčių
snsiartina į vienybę. Taip-gi Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, pakooperacijoje išsidirba žmonių mokinanti, perspėjanti, paskatinanti.
Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbtinė.
susipratimas
ir
mokėjimas
Verta
didžiausio išplatinimo
bendrai valdyti bendrus vi
suomenės turtus o tas pats sa’

L

—

Geriausias Siuvėjas
Siutus padarau ant užsakinio nuo $20.00
ir aukščiau

L.

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kaina

~to~~'

Naujas „Darbininko” leidinys

S.<C.į LILIENSTERN
172 Statė St., į į Boston, Nass
Priešais Custom House.)

Visirskaitykit ir platinkite

“Darbininką”
B • Uk« Ii

*
M

J

