Sujuskite, broliai sąjungiečiai, kad mūsų organizacija to
skaičiaus sulauktų iki pirmojo
seimo.

Organas Am. Lietuvių

Mažai laiko beliko

*011... parinkti aukų
Lietuvai.
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Brooklyniečiai bene tik pir
mieji subruzdo ruoštis prie tos
šventės. Nes jau laikraščiuose
keletą kartų buvo minėta apie
tą jų rengimąsi.
Surengsią
grandiozišką koncertą, kur
dalyvaus žymūs lietuvių talen
tai — p. St. Šimkus, panytės
Karužiutės iš Philadelphijos.
Mielieji broliai ir malonio
sios sesers, aiškiai turėkime
omenyje šios šventės tikslą.
Tikybinių švenčių tikslu yra
primyti mums svarbius nuotikius tikybos istorijoj, sukelti
tikybiniu? jausmus, dorą ir
dvasią.
Lietuvių Diena yra
tautinė šventė. Tą dieną la
biausia kalbėsime apie tautos
reikalus, atsimysime apie nu>teriotą tūvynę, išblaškytus,
mūsų brolius ir seseris po vi
sus nepasviečius.
Todėl tą
dieną ir aukos nukentėjusiems
turi gausiai pasipilti.
Uždegti
lietuvių dvasią
karštais iėvinainiškais jaus
mais, prūnyti jų pereigas kai
po lietuvią tautiečių, sujudvti
prie aukavimo nuniokotai tė
vynei — štai artimiausias šioje
valandoje tikslas Lietuvių
Šventės.

Talkininkai nekartą lakūnai metė bombas ant vo imamos ir latvaitė. “Litovstvirtino, kad karė tęsis tol, kiečių traukinių ir vežimų. kaja gimnazija,” kaip toji įs
kol vokiečiai bus įveikti, jos Ties Naroči ežeru vokiečiai taiga vadinama yra, įgijo sau
rėT°SaĮ,t Tieko
EtJSAI
°T.ĮOmBei? pirklyba sunaikyta ir jos tarp šaudė iš didelių armotų, šo- pagarbos visuose Tambovo gy
tautinė reikšmė panaikinta. viniai kurių sprogę plati- ventojų sluogsniuose.
įstabesnio, kaip atsitikimas 1 4
MAKSAI*^.
Tamboviečiai, ligšiol nesu didžiu Anglijos garlaiviu
Rymas. — Is Petrogrado Taix karė tesis tol, kol talki no priklius dūmus.”
ninkai
išvys,
-jog
jie
negali
atskirdami
lietuvių nuo len
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! atėjo žinia, kad vokiečių mar- Į
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kų, pastaruoju laiku, delei
Tasai garlaivis jau buvo i šąląs von der Goltz tapo rusų
tai
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daug
laiko.
aiškaus
“Žiburio” gimnazijos
skaitomas žuvusiu, nusken- Į apsuptas turkų tvirtovėj Er-.
“Metus ar du?” paklausta.
tautumo,
puikiausiai įsitiki
dusiu. Bet štai visas pašau-1 zerume.
“
Daug
laiko,
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.
pakartojo
no, kad lietuvys ne lenkas,
lis nustebo, kuomet su vokįš- j
Toj tvirtovėj turkų yra
admirolas.
kad lietuvių kalba labai graži
ka vėliava įplaukė į Suv. Vai-»80.000, ir maisto teturi tik
Dar
admirolo
buvo
paklau

ir maloni esanti; net išreikšto
stijų uostą Norfolk.
(dviem savaitėm.
sta ar teisybė, kad anglai VIENNA. — Suvažiavo Vo vietinių gyventojų noras išBuvo manyta, kad ant pla
AMSTERDAM. — Per Lie- nuskandino, kaip giriasi 50 kietijos ir Austro-Vengrijos . girsti scenoje lietuvių dainų.
čiųjų jūrių nėra vokiečių ge perėjo labai daug vokiečių I vokiečių submarinų. Admiro finansų ministeriai užmezgi
Tai-gi šelpkime, kiek isgakarinių laivų, nėra pavojaus kavalerijos ir kelios divizijos las atsakė, jog nei perpus tiek mui artimesnių ryšių finansų j ledam tą grynai tautinę įstai
Anglijos prekiniams garlai landšaumro.
reikaluose teutonų valstybių. gą, kad ir toliaus žadintų nraVisi nešinosi . nenuskandino.
viams. Bet besą kitaip.
| myse tėvynės meilę ir pasiil
karės laukan.
Nedidelis vokiečių prekinis
DAUG
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gimą.
Keliauninkai tvirtina, kad
garlaivis Moev.e, įsigijęs ke
ALBANU ON.
Tautkus
letą didelių armotų pridarė vokiečiai pramato, jog už ke ..._ Berlinas. — Italai išsodino
lių savaičių talkininkai pradės
Tam tikroji pabėgėliu mĮ anglams visokios blėdies ir su(Albanijon kelias divizojas kaį ėmė šitą didįjį garlaivį smarkiai veržtis per vokiečių ■ reivių ir keletą baterijų artk
,kalų
taryba prie vidaus reika
liniją.
Appam.
lų.
ministerijos
lapkričio 25 d.
lerijos. Artilerija susideda iš
posėdyje
patvirtino
CentralVokiečiai užpuolė Appam
PROVIDENCE, R. I. — E- į didžiausių armotų.
GRASINO
VYSKUPUI.
nio Lietuvių Komiteto sąjMių
sausio 15 d. ties Kanarinėmis ast Greenwich Bleacliery, sam
italams labai rupi turėti
Scranton, Pa. — Vyskupas — 1 mil. 260 tūkst. rublių.
! salomis.
danti apie 500 darbininkų : atsispyrimo punktą Albanijoj. M. J. Hoban gavo pranešimų
Nuo Appam iš tolo buvo pakėlė algas ant 5 nuoš.
Austrai skelbia, kad ita būk daromas ant jo gyvasties
VITEBSKAS.
patėmytas Moewe, bet niekas
lams trūksta jau kareivių, kad pasikėsinimas.
Kaip visur, taip ir čia yra
nenumanė kas tai do garlaivis
LOWELL. — Nuo nežino- visur ištekti. Ketinanti pra
Tokius
pasikėsinimu
ar į daugel pabėgėlių. Netrūksta,
Uri-vG, Netikėtai .’ižtslėjb štv. U’-Os-pū^^-stier
degė Mid- šytį kareiviu Francijos ir An -bent-kalbas -apią. pasikėsini
 lietuvių
’
vis ant Appam. Appam ir dlese Mmiufacturing kompa glijos. T
mus
sukėlė
riaušės
lenkų
pa

Darbuojasi Lietuvių KoS^
gi turėjo dvi armotas ir bandė nijos sandėliai. Juose buvo
rapijoj
Dupont.
Vytkupas
gyties. Nieko nepadarė. Ga- i patronų gilzes. Nuostolių už
RYMAS. — Italijos valdžia pasakė turįs išrodymų, kad Dėtas. T jį eina “Lietuvių
lop vokiečiai užsikabino ant $35.000.
skelbia, jog nuo pradžios ka tas riaušes sukėlė aidoblistai. Balso,” kuriuo norintieji be
kliūčių gali naudoties. Skau
Appam ir prasidėjo mūšis ant
rės paėmus nelaisvėn 30.000
du žiūrėti, kaip mūsų lietuves
•dienio. Liejosi kraujas. Kakareivių, 5 anuotas ir 65 kul
TAMBOVAS.
; valkiojasi su kareiviais po
j pitonas pamatęs neįveiksiąs
kosvaidžius.
“Žiburio” gimnazija.
.arbatnamius ir kazarmes ir
• vokiečių pasidavė. Po to vie
Austrija prieš Italiją, turi
Ar gali būti didesnė nelai jtvirksta. Tų liūdnų žinių eina vokiečių dalis nuplaukė su
išstaČiusi 425.000 kareivių.
mė, kaip ištremtojo gyveni Įna i riš kitų miestų.
|Moewe, o kita ant Appam limas? Rods, tėvynėje nė ba
Brangus lietuviai ir lietu|ko.
BERLINAS. — Prosuose das — ne badas, nė liga — ne
LONDONAS. — DailyMail
vaivaitčs!
nors užguldė mus
Vokiečiai paėmę komandą korespondentas iš Balkanų susikūlė du traukiniu. Vie liga, nė mirti ne taip baisu,
ant Appam .pasuko Amerikon praneša, kad teutonų šalyse nas buvo expresinrs, pasažie- kaip svetimoje šalyj. Tuo didelis vargas, bet nenustoki
ir taip gudriai plaukė, kad apie nieką tiek nekalbama, rinis, antras hospitalinis. Ant tarpu užsidarėme savyje, ra- me vilties grįšią Lietuvon.
išsisuko nuo visų Anglijos ka kaip apie maistą, valgius. Juo expresinio traukinio užmušta minamės savo kalba, bažny Taupykime savo tautą, gelbė
rinių laivų į ratplaukė į sve kinga tas, kad Turkija tikisi vienas, sužeista 6, ant hospi- čia... Ypač mūsų jaunoji kar kime ją nuo pražūties ir ištvir
čius pas Dėdę Šamą. Vokie gauti maisto iš Vokietijos ir tolinio 47 buvo labai sužeisti. ta, mūsų moksleiviai žadina kimo. Glauskimės į Lietuvių
Komitetą, laikraštį, savo tė
čiai paprašė, kad šios šalies Austrijos, o austrai ir vokie
mumyse didelę tėvynės meilę velius, kurie myli Lietuvą ir
PARYŽIUS. — Sausio 30 d. ir pasiilgimą. -Jie kis Lietu
valdžia internuotų tą garlai čiai tikisi gauti iš Turkijos.
vokiečių
zeppelinas sugrįžo ir vą iš griuvėsių, jie — mūsų svajoja savo kaulus sudėti whvį, kaip vokiečių. Nežinia
išnaujo
atakavo
Francijos sos- viltis.
MUENICH,
Vokietija.
—
dar kaip padarys.
Iš iškelti} Tambovan : mylėtoj žemelėj. Tebūnie Mū
Ant Appam besą 452 pasa- Parako dirbtuvėj buvo eksp- tin . Metė bombas sverian įstaigų — lietuviškiausia tai sų kūnas Rusijoj, bet risią.
žieriai. Tarp jų 20 vokiečių liozija. Keletas žmonių už>- čias po 600 svarų. Nuostolių ■“Žiburio” moterų gimnazija . Lietuvoj.
J. žuromskis.
i
pridarė už 100.000 dol.
mušta.
belaisvių.
su privaloma lietuvių kalba.
(
“
Liet.
Bals.
”
)
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Pastaruoju laiku jon priMoevve yra jau nuskandinęs
LONDONAS. — Amerikos KVIEČIA PRIE GINKLĄ- i
keletą Anglijos garlaivių.
VIMOSI.
Nuskandino Fprringford su garlaivis Orleanian nesugrįžo
Prez. Wilson pasileido po
paskirtu
laiku.
Gal
būt
kur
500 t. vario,Colbridge su 6.000
tonų anglių, Autbor su 8.000 žuvo. Iš New Yorko išplaukė plačiąją Ameriką lankosi po
Su Naujais 1916 metais pradės eiti toliau regulevisokių prekių, Trader su 6.- gruodžio 23 d. ir nieko ligšiol didžiuosius miestus ir visur
riai
kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo,, vi
kalba apie ginklavimosi reika
x
000 tonų cukraus, Ariadne su apie jį negirdėti.
suomenės
ir politikos mėnesinis laikraštis —
lingumą.
5.000 tonų kviečių.
PRAPUOLĘS DIDIS GARLAIVIS ATSIRADO.

DIDIS ZEPPELINŲ UŽPUO
LIMAS ANT ANGLUOS.
Londonas. — Sausio 31 d.
net septyni vokiečių didieji
zeppelinai atskrydo ant An
glijos ir ėmė mesti didžias
bombas.
Bombos nukrito į
kelis miestelius ir kilos nukri
to į sodžius..
liti šiol nekuomet nebuvo
smarkesnio užpuolimo.
Bom
bų numesta apie 220.
,
Labai daug paėmė-žmogiš
kų aukų, bet dar daugiau
anglams baimės įvarė.
Pagal valdžios pranešimus,
tai tame užpuolime žmonių už
mušta 54, sužeista 67.
Pasekmingesniam vokiečių
veikimui trukdžius migla.
Vokiečių skelbiama, kad
bombos buvo nuemstos į Literpool, Birckenhead, ManĮchester,
Nottingbam,
Shefield ir Great Yarmonth. Daug
i vietų
iškilę dideli gaisrai.

Bombos pataikiusios
džiųjų dirbtuvių.

ant

di- viršus.

AUGUSTA, ME. — Mirė
moteris Woods,
45 m. am
žiaus.
Ji buvo pasižymėjus
tuo, kad buvo sunkiausia ta
me mieste.
Svėrė 328 svarus.
Prieš mirtį svėrė truputį
mažiau 300 svarų.

Iki paskutiniųjų dienų prez.
Wilson buvo priešingas gink
lavimuisi. Dabar veda už tai •
smarkią agitaciją, nori, kad'
visuomenė paremtų ginklavi- Į
mosi klausimą.
Dabar Amerika turi viso
kių kivirčių, neužbaigtų gin
čų su Vokietija, šnairuojasi (
su Japonija.
Tai ar tik ne- į
užuodžia ką prez. Wilson. Ar
tik
nereikės
amerikonams
griebtis ginklo.
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“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu- j
sicms lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos *£
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina- T
liais raštais.
z
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos J
klausimai.
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus. 1*
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi- A
mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“-PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir A
mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
JL
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.56, atskiras A
numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
X
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreip- X
kitės šiuo adresu:
A

“PAŽANGA”
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Įsteigiu vaikų daržus, iigonbučius, bažnyčias ir tt
T#
čiau jų argumentai nieke neintikino ir bilius buvo priimtas.

Praneškie, bitele,
Nors mažą žinelę
Ar gentys dar musų gyvuoja!
Nelaisvėn gal kliuvo,
O gal i rpražuvo,
Nors svetimam labui kovoja.
BITELĖ
I
Nuneškie jiems, bitele,
Nulėkie, bitelė,
Paguodos žodelį,
Į tolimą šalį,
Apskelbkie kiekviename
Į brangiąją musų Lietuvą!
[kaime,
Iš ten vėl sugrįžkie
Kad, kol nenumirsim,
Ir mums aprašykie,
Mes jų neužmiršim
Kaip broliai Tėvynėje
Paguost ir sušelpti nelaimėj.
[žūva.
J. K.

A

. Bostono utarainkais, ketvergais ir subatomis
Am. Lietuvių Rymo Katalikų Šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos
kaina:
—$3.00
Metams tris kartus savaitėje
H
___$1.50
Pusmečiui ”
”
— 75c.
Trims mėn. ”
”
3c.
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The Lithuanian tri-weekly paper.
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DELKO
Lietuva, matute, tavęs neužmiršiu,
Pakol gyva būsiu, pakol nenumirsiu.
Kalba garsiai skamba brangiais žodžiais tavo
Man mažą lopšelį matutė liūliavo.

,

DARBININKAS,

maž daug pilną supratimą apie
lietuvių — latvių tautą.
Puslapių bus, rodos. 100
suviršum — gan smulkaus šri
fto didelio formato.

MUSŲ INGALIOTINIAI
Netrukus išvažiuoja į Lie
tuvą Tautos Tarybos ingaliotiniai: _Kun. Dr. Pranas Augustaitis iš Girardville, Pa. ir Dr.
J. J. Bielskis iš Hartford, Conn.

i
SU

TARYBOS
SANDARIEČIAIS

O dabar vargdienė, aš niekam netikus,
Išbėgau į svietą, Tėvynę palikus.
Apleidus gimtinę grožybėms aplietą,
Tarpe svetimtaučių apsirinkau vietą.

So. Boston, Mass.

242 W. Broadway,

FRANCUOS IR
VOKIETIJOS
SOCIJALISTAI

Delko čia atvykai, brangi Lietuvaite,
Ar dėl to, kad būtum svetimiems tarnaitė,
Gal dėl to, kad savo šalies nemylėjai
Ir veido skaistumą sunaikvt norėjai.
1

Yra viltis, kad įvyks bent
Pabaigoj Gruodžio mėn.
laikinoji sutartis katalikų su
pereitu
metų užsibaigė Franci- I
Sandariečiais. 30 Sausio New
Yorke įvyko pasikalbėjimas ios socijalistų kongresas. 2736
tarp sandariečių (Dr Dam balsais prieš 76 priimta rezo
brauskas, J. O. Sirvydas ir [uciją remti karą išvien su visa
A. Rimka) iš vienos pusės prancūzų tauta.
Kongresas savo rezolucijose
ir tarp kun. J. Dobužinsreikalavo
teisybės ir laisvės
ko, Nevvark’o klebono ir
.pono A.
Staknevičiaus iš [ tautoms spręsti pačioms apie
Newark, N. J. Šiedu buvo savo reikalus; reikalavo naujo
ingalioti keliolikos katalikų ■ sutvarkymo tarptautiškų tei
veikėjų kalbėties su sandarie sių, pasmerkė prūsišką miličiais apie bloko reikalus. t( tarizmą, nutarė stengties intiMums pranešama šit kokios kinti vokiečių socijalistus, kad
(ir jie tuos pačius principus
lyg ir rezolucijos.
1. Nei vieni, nei kiti neranda- į priimtų; neužmiršo, žinoma,
me principijalių kliūčių su i dar sykį pasmerkti kapitaliz
mą, kaipo karių priežastį, pa
daryti bloką
2. Bendro darbo daug: šelpti i galiaus nutarė eiti išvien su
Lietuvą dabar, rupinties ir valdžia ir balsuoti už kadetus
į kovoti kiekvienam prieina- i karės vedimui.
i<= -pr i OTY1 nn gm i c qŽ Lie- į _ Tuotarpu^vokiečių sociįa.-.
Did^TuVos politišką laisvę; uni- | listai skilo į dvi pusi,
versitėto klausimas, mobi žiuma eina su valdžia, mažulizacija kapitalų, kooperac ma prieš valdžią. Mažumos
ija, parceliacija žemės, gra vadą Liebknechtą partija iš
žinimas pabėgėlių iš sveti metė iš savo tarpo. Ta did
žiuma
atmetė ir laikraštį
mų kraštų į tėvynę ir tt.
“
Vorwaerts,
” kaipo partijos
3. Stojus į bendrą darbą be
organą.
Tuotarpu
anoji ma
.-abejo atsiras ir idėjinio benžuma nuolat auga ir teikia
dra veikimo.
daug
neramumo kaizeriui ir jo
4. ‘Klausimas lygybės principo
valdžiai.
Taip antai rugpiusueinant į bloką atrodo
paaiškėsiąs kaip reikia ir čio mėn. 1914 m. tik 14 soci
lengviai bus išrištas susiva jalistų atstoų balsavo kad ne
žiavime ingaliotinių abiejų duoti kaizeriui pinigų karės
pusių.
Ligšiol tą lygybė vedimui; tečiau toliau per sedėl kurios daug plunksnų kančius balsavimus tie balsai
laužyta, buvusi ne taip su nuolat augo: 17, 23, 36 ir pa
galiaus priėjo net iki 43. Ti
prantama—
5. Susinešti su Tautos Taryba kimasi, kad netrukus mažu
išrinkti du: J. O. Sirvydas ma virsianti didžiuma. Tai-gi
ir vokiečių vienybė jau ima ir
ir kun. J. Dobužinskas.
6. Ingaliotiniams
susirinkti ti.
skiriama šio mėnesio 22 d.
VAIKŲ DARBAS BUS
10 vai. ryto, New Yorke,
SUTVARKYTAS.
N. Y., kad kuogreičiausiai
užbaigti derybas ir sudaryti
Vienas iš svarbiausių darbo
Amerikos Tautos Tarybą, o klausimų yra tai vaikų darbo
po to ją išpopulerizuoti per klausimas. Kapitalistų ape
visus vietinius susirinkimus titai išnaudojo vaikus ir vargi
visų stambių organizacijų. no juos pet daug ilgomis dar
Oficialis protokolas bus ne bo valandomis. Ligšiol įsta
trukus paskelbtas.
tymai aprubežiavimo vaikų

Ar nemiela buvo žolynų darželis,
Ar ne švelniai pūtė Lietuvos vėjalis.
Delko negailėjai to visko pamesti;
Dėlto kad mylėjai jauna apsivesti.
O jūs, jaunikaičiai, dėl ko. čia atėjot,
Ar savo gimtinėj vietos neturėjot.
Vieni gal pabėgot nuo nedoro caro,
Kiti gal padarėt kam pikto, negero.

Kitiems gal pabodo pas žmones tarnauti,
Norėjot geresnio gyvenimo gauti.
Į svetimą šalį sumanėt važiuoti,
Dėlto kad norėjot laisvai pakvėpuoti.
/

Tas tiesa. Čia laisvė. Kaip kas nori daro,
Daugumas pats save į vargą nuvaro.
Sugavęs skatiką, bėga greit ulioti,
Nors ir ryt bus vargas, bi šiandie giedoti.

v •

nuo 14 iki 16 m. darbo valan
das
iki 11. Kai-kur dirbo net
POLIGRAFIJA APIE
jaunesni, kaip 14 metų.
Šią
LIETUVĄ
žiemą į Washingtono kongresą
Netrukus Šveicarijoj išeis buvo įneštas bilius (įstatymo
didelis veikalas — poligrafija sumanymas,) pagal kurio bus
apie Lietuvių-Latvių tautą. draudžiama valstijoms pirk
Esame gavę to veikalo pirmąją liauti prekėmis padarytomis
korektūrą. Ilgoka įžanga pa- vaikų, neturinčių dar 14 metų.
rašyta garsaus Sorbonos pro Be to tas bilius reikalauja, kad
fesoriaus
Ch.
Seignobos’o. vaikai nuo 14 iki 16 metų ne
Apie Lietuvą ir lietuvius yra galėtų ilgiau dirbti, kaip 8
šie straipsniai: Lietuvių kalba valandas.
(A. Millet); Lietuviai ir lat
Bilius po trijų skaitymų bu
viai; Priešistoriškoji Lietuva vo kongrese priimtas milži
(Dr. Basanavičius); Lietuvos niška didžiuma balsų.
istorija (J. G.); Lietuviai ir
Tam įstatymo sumanymui
'
(A. Jakštas); Lietuvių kėlė didžiausią opoziciją fabri
' '—it .ra, (J.G.);eksproprijaci_ kantų susirinkimas.
Jie išro-- ių Lietuvoje(M. Yčas), dinėjo, kad tas įstatymas pa
Lietuvių Dailė (Roseau>; Pru- kenkiąs darbininkams,
kad
— Lietuva; Lietuvių koloni sumažįsiąs uždarbius, tūlas jų
jos Amerikoje (J. G. ir A. nusamdytas daktaras net pa
Kaupas).rūdijęs, kad 12 metų mergai
Knygos trečdalis pavestas tei nekenkiu sveikatai 11 va
landų dienos darbo.
Be to
daro rimtą įspūdį ir jie nurodinėjo, kiek jie rūpi
kitataučiui nasi
reikalais
darbininkų.

Ir jūs, kurie vedę, dėl ko čia atvykot,
Brangiausią šeimyną Lietuvoj palikot.
Vieni gal keliavot nekęsdami vaikų.
Kiti neturėjot su pačia santalkų.
,
‘
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Kitiems gal rūpėjo pagerinti būvis,
Tuo tikslu atvyko ne vienas lietuvis.
Keletą skatikų uždirbti sudėti,
Ir savo šeimynai varge pagelbėti.
.

Ir jūs, laisvamaniai, pirmeiviai vadinti,
Kaip papero kiautas esat pagadinti.
Ko-gi atkeliavot į šitas valstijas,
Gal manėt sutverti Dangaus karalijas.
Dar aiškiai nežinot ką po nosim matot,
Dieviškos galybės toli nesupratot,
Mums nerūpi būkit kad ir cicilikai.
Bet kam gi dar pykstat, kad mes katalikai.

<

Mes savo tikyba neužstojam kelio,
Galit čia stovėti ant laisvės takelio.
Galit sau ir dangų ant žemės statyti,
Bet mūsų krikščionių meldžiam nekliudyti.

Mūsų brangų mokslą stengiatės atmesti,
Klaidingame rašte ieškot tiesą rasti,
Pražilsit nupliksit ir susikuprosit,
Bet Dievo galybės jūs nesužinosit.
Jei taip pasipūtę dar ilgai stovėsit
Nuostolį didžiausią jūs sau turėsit.
Būkite atsargūs save pats apgausit,
Kokią sėklą sėsit, tokį vairių piausit

U. Gurkliutė.

Kas girdėt lietuvių
kolonijose.
NORWOOD, MASS.
Dar apie streiką.

“Laisvės” No. 3 p. Aidas
man užmeta, būk aš ir kiti
man artymieji spaudę grįžti
prie darbo sustreikavusius vil
nų pešikus.
Neužsimokėtų
tokiems aiškytis, nes juk ar
gi galima iš “Laisvės” ir jos
korespondentų norėti teisingu
mo.
Bet prie šios progos
nušviesiu tą streiką.
Toj dirbtuvėj dirba 600
darbininkų, o tame skyriuj,
kur streikavo dirba 34 darbi
ninkai ir kada jie rengėsi
streikuoti, tai
kiti skyriai
nieko apie tai nežinojo ir to
pačio skyriaus kiti nieko neži
nojome.
Kada vieną rytą su
stojo 24 darbininkai ir parpi-

I

pBB-Bpaudę
darbo. Pp. P. J. Rainikevičiui, K. nos bonkos išmetią po keletą
Aš neišvedžiau darbininkų į Į Matulaičiui paaiškinikaip šilingų.
Tai-gi
gerbiamos
streiką ir nebuvau vadovas ir i ir kokiu būdu galėtų Britani- draugės, jums biznis labai ge
aš ne jų darbą dirbau.
Kada įjos lietuviai įsisteigti tokią rai klojasi o pavydit savo bro
aš sugrįžau atgal pire darbo, dr-ją, kuri galėtų tarpe Bri liams, kurie šaltį ir badą ken
tai aš buvau įskųstas bosui, tanijos lietuvių platyti geras čia, jūs pastovėję naktį kitą
būk aš ėjęs po stubas ir sakęs, katalikiškas knygas ir laikraš prie kaziminkų stalo surinkkad neitų į darbą, net ir p. čius ir įsteigtų savo organą ir sit ne šilingus, ale svarus NeAidas sako savo rašyme, kad spaustuvę
Paaiškino delko turėkit bagočiaus širdies, nejie išėjo į streiką be jokio ap Škotijos lietuvių laikraščiai stumkit savo brolių ant mėšly
galvojimo, be jokio apkalbė taip brangūs.
Dalyką supra no.
jimo ir apie streiko vedimą tus, pasirodė, kad mūs laik
Ne Motiejus.
neturėjo atsakančio suprati raščiai ir negali būt pigesni.
mo.
Dėlto kad neturi savos spaus i
MONTREAL, CANADA.
Tai kodėl p. Aidas neturi tuvės, o reikia pas anglus
Jau keletas mėnesių praėjo
supratimo rašyti teisybę, o spaudyti ir pasirodė, kad
kaip skaitau “Darbininką” o
rašo melus ir kaltina mane, o mūs laikraščių leidėjai turi
ne tokius vadus, kurie išveda užmokėti anglams kruvinus dar iš Montreal’o nieko nebu
vo.
Nurodo, kad jau Montį streiką be jokių apgalvoji pinigus.
Būtent
“Išeivių realo lietuviai,' kaip ir apmi
mų ir patiekti. Toliau p. Ai Draugas” ir “Ežys” turi iš
rę būtų, bet ne. Yra ir gana

das sako, net lietuvių kuni laidų per metus £244 tik už
gas per pamokslą nelabai sim popierą ir darbą. O kur ad darbščių žmonių.
Yra Šv. Kazimiero dr-ja,
patiškai atsiliepė apie tą strei ministracijos ir kitos išlaidos,
kuri
gyvuoja jau nuo spalio
ką.
Aš turiu pasakyti, kad i “Išeivių Draugas” už išsiun22
d.
1905 m. Kaipo pašelpip. Aidas bažnyčioj nebuvo, tai i tinęj imą išmoka per metus air nežino, ką kunigas sakė, pie trisdešimts svarų, o “E- nė drja gyvuoja gana gerai.
Turinti 100 suviršum narių
nes tą dieną gerb. kun. Dau žys” apie 8 svarus.
Tai pa Ltaip-gi yra susitvėrusi moterų
gis pasakė gražų pamokslą a- sirodo kad tiedu laikraščiu
pie darbininkų padėjimą, ir turi išlaidų per metus 332 sva Šv. Onos dr-ja, kuri taip-gi
kaip rūpytis pagerinimu dar- ru (o gal ir daugiau) neskai ■labai gerai stovi, kuri nors
[dar nelabai senai susitvėrusi
I bininkų būvio. Kad reikia tant kitus spaudos darbus.
i bet jau kaip girdėt tai turi a■pirmiau susiorganizuoti o kai
Tai-gi p. K. Matualitis už pie 500 dol. kasoje.
į susiorganizavę išeina į strei- klausė ar ilgai galėtij tų laik
, ką, tai ir darbdavys negali 1 raščių leidėjai tokias sumas
Blaivybė.
atsisakyti. O kai nesusiorga- pinigų anglams mokėti ir nuo
(nizavę išeina į streiką, tai skaitytojų girdėti rūgojimus, i
Yra čia ir Blaivybės dr-ja
■darbdavys mažai atkreipia a- kad “Išeivių Draugas” mažas Į
kurioje
taip-gi nemažas narių
įtydos ir darbininkai daugiaus ir brangus, tas pats ir su “ E- Į
[skaitlius
yra. Bet tik dalelė
[pralaimi streiką. Toliaus p. žio” leidimu.
i prie blaivybės tepriguli. DiAidas sako, kad visi juozaPaaiškino koks tos draugi- Į!desnė-gi dalis žiūri Į blaivybę
piniai priimti į darbą.
Tai jos bus uždavinys ir kokie lie
akinius, nors
I aš klausiu ar p.
Aidas žino , tuviai gali prie tos dr-jos pri- ii per tamsius
gerbiamas
mūsų
kun. J. Vyš
kiek apie Šv. Juozapo Lietu- • gulėti, išaiškino, kad prie
vių Darbininkų Sąjungą ir naujos sąjungos gali prigulėti niauskas ir labai tankiai ragi
jos narius. Aš sakau, kad tas lietuvis katras pildo visas | na prie blaivybės. Prieš di
p. Aidas visai nieko nežino, katalikiškas priedermes. O desnes šventes tai prisineša
■ nes meluoja ir nežino keli L. “Rankpelnio,” “Keleivio” ir pilnas pašiūres, kad žmogus
D. S. nariai tam skyriui dirbo kitų šlamštų garbintojai nega-| pamatęs net nusigąsti, kad nei
ir keli priimti atgal prie dar Ii tarpe katalikų maišyties. Francijoj ant karės laukų nė
ra tiek kareivių pristatyta
bo.
Kaip kurie už tai užprotesta- ij kiek tenai butelių. Kitiems
Tame skyriuj, kur strei vo. Kam girdi skirstyties Bri- i gi daugiau niekas nerūpi ir
kas, dirbome tik 3 L. D. S. tani jos lietuviams į partijas ir i jie nieko nežino kaip tik
nariai iš tų priimti prie dar kišt į tarpą darbininkų tikė-! smuklę ir krutančius paveiks
bo o vieno nepriėmė. Toliaus jimą. Ar negeriaus būtų Bri lus. Jie nenori prigulėti prie
j Aidas bando užmesti L. D. S. tanijos lietuviams laikyties Į parapijos nei į draugijas, o
nariams būk mėgino sulošti vieno principo. K. M. atsakė, ( jie savo sunkiai uždirbtus cen
streiklaužių roles, L. D. S. kad mes tveriam draugiją ne tus ten suaukojas smuklėje
nariai nebuvo jokie streiklau minėtus šlamštus platyti, bet prie svaigalų ir teatre prie
žiai, nes vienas sugrįžo prie dėl katalikiškos spaudos ir ap ĮChaly Chaplin, kurie jiems
į darbo kada visi grįžo, o ki švietos platinimo. Ir ta dr-ja
atneša naudos kiek ožkai
tas net sugrįžo kelioms dien laikysis tik vieno pri
rhą. cigįĮįkui. “Šąoms paskiau. L. D. Š. prita tai yra principo
ria streikams tokiems, kurie Visiems dalyką supratus, ko-i
j rūpestingai priruošti, o ne kiu keliu ta dr-ja eis, prisira-1
Parapijos reikalais.
taip ką koks susimislįs ir iš šė 22 nariai ir buvo išrinkta
veda darbininkus į streiką ir valdyba, kuri su mielu noru
Ačiū Dievui gal nors karpalieka. “Ateityj” No. 9 žada darbuotis dėl Sąjungos
susilauks ir montrealiečiai
koksai ten p. Proletaras sako labo. Toliau ’buvo renkama gavo bažnytėlės gerų, darbbūk juozapiniai buvo streiko Blaivybės valdyba,
. • I valdy- į
įr Juosnių žmonių dėka.
laužytojai. Jei Proletaras tu bą tapo išrinkta jauni vyru- Įq labiausiai tai gerb. dvasiško
ri sąžinę ir bent krislą išma kai, iš kurių tikimės daug ko (vadovo kun. J. Vyšniausko dėnymo, tai supras pagal to, kas sulaukti ateinančiais metais, '■
Nes per jo
darbą
viršuje išdėta, jog jis melavo nes į pirmininkus išrinko vie- į
bažnyčia bus pastatyta,
arba klydo.
ną iš doriausių vyrų būtent V. ■ jjs netik nuo savo parapijonų,
V. Kudirka. Businską
bet ir nuo svetimtaučių gau
na pagyrimą už savo uolų dar
SHOTTS, ŠKOTIJA.
Sujudo moterys.
bą. Kol mes jo neturėjome,
tai taip kaip nieko neturėjom.
Platys laikraščius.
Taip-gi turiu priminti, kad ■ Kaip tik jis atvažiavd tai dar
ir mūs moterys sukruto dar- bil< 3 metai ir 4 mėnesiai, o
Gruodžio 5 d. vietinis Blai buotis. Geras knygas ir laik- jau netik ką už žemę išmokėjo
vybės skyrius turėjo savo mė ,raščius skaitydamos, pamatė : j 5.000 dol., bet jau ir bažnyčia
nesinį susirinkimą.
Apkal : ką veikia kitų kraštų mote-į pastatyta, kuri kainuos 18
bėjus visus reikalus tapo ap rys, pamatė, kad ir joms rei- [ qqq
Dabar tik viduryje
svarstyta kokius išrašyti laik kia kartu darbuotis su vyrais.! dirbama ir jei Dievas padės,
raščius ant kitų metų; vien Tai ir sukruto.
19 d. gruo tai už poros mėnesių gal neį
balsiai tapo priimti šie laik džio, prakilnesnės moterys su eisime.
raščiai :
tarė, eiti rinktų aukų dėl Vo
“Darbininkas,”
“Draugas,” kietijoj esančių belaisvių, ką
Darbai.
“Pažanga,” “Tikyba ir Do ir išpildė.
23 ir 26 gruodžio
ra” (2 ekz.) “Vytis,” “Tau Marijona Atkočaitienė irMariDarbai čia eina pusėtinai.
tos Rytas,” “Lietuva,” “Ry jona Pridotkienė perėjo visas_______
_ taip
_ kaip ir
Be darbo žmonių
gos Garsas,” ir “Lietuvių lietuvių stubas, aukų surinko nėra, iš kitur pribuvusiam

kalavo pakėlimo algos 15c. ant
dol., tai bosas atsisakė duoti.
Tai vieni metė darbą, o kiti
liko.
Mat jie patys nebuvo
susitarę, ką daryti, jei ne
duos daugiau algos
ar dirbti ar ne.
Pirmą dieną išėjo
17 darbininkų, o antrą dieną
kiti išėjo.
Iš viso streikavo
me 26 darbininkai.
Streika
vome vieną savaitę ir turėjo
me grįžti prie darbo.
Klausimas kodėl grįžome!
Todėl kad nebuvo darbininkai
susiorganizavę ir neprigulėjo
prie unijos.
O vadas, kat
ras vedė, ir tas nesuprato
streiko vedimo ir išvedęs dar
bininkus į streiką išvažiavo į
Bostoną ir dirba, o jūs sau
žinokitės.
Tai
matydami,
kad vadas nesirūpina streiku,
o iš kitų skyrių darbininkai
nemano* išeiti į streiką, tai
pasirodė kad negalėsime strei
ką laimėti. Grįžome prie dar
bo.
13 darbi * *
priėmė
atgal, o kitus ne.
būk
Aidas kaltina

'
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Balsas.”
Taip-gi buvo daug
kalbėta apie “Kataliką,” ku
ris šiais metais pas mus parei
davo, bet prieš galą metų
“Katalikas prarado užuojau
tą pas Shotts lietuvius, bebevirdamas kemėšinę košę.
Visi vienbalsiai, atmetė “Ka
taliką,” kad jis sarmatijasi
prigulėti prie A. L. R. K.
Spaudos dr-jos, p linksta prie
laisvamanių.
Visi pripažino,
kad mums sarmata siųsti 7 do
lerius “Katalikui,” kad jis
nupirktų už tuos dolerius spir
gų ir pieno į tą “kemėšinę ko
šę.”

Darbininkų Sąjunga.
19 d. gruodžio ir vėl tapo
sušauktas B. susirinkimas nes
buvo rinkimai naujos valdybos
ant kitų metų.
Tą dieną at
sibuvo net du mitingai.
Pir
miausia buvo apkalbėta apie
naujai sutvertą Britanijos L.
K. Darbininkų Sąjungą, kuri
tapo įkurta 12 d. gr. Carfine.

apie tris svarus.
Aukos bus
pasiųsta į Šveicarijos komite
tą, kuris tuo tikslu rūpinasi.
Kaip girdėt iš rinkikių,
kad iš 44 lietuvių atsirado to
kių, kurių neverta priskaityti prie lietuvių moterų, nes
taip su rinkikėms pasielgė,
kad sarmata ir laikarštyį mi
nėti, priskaito prie paskuti
nių miesto valkatų ir ko neuž
plakė liežuviais ir tas, kurios
aukas rinko ir tas, kurios da
vė po šilingą kitą, bet rinki
kės, nieko nepaisydamos, at
liko savo užduotį. Kai kurios
būtų ir degtine rinkikes vaiši
nusios, kad tik neitų aukų
rinkti. Bet mūs rinkikės at
sakė, kad jos nenori, sakė,
kad tų pinigų dalį aukotų dėl
biednų belaisvių, kurie šau
kėsi mūs pagelbos.
Taip-gi
ir tos moterys neparodė gai
lesio, kurios labai greą biznį
varo, pas kurias kas pėtnyčios, sukatos vakarais ir nedėliomis per diėhas kazyruoja,
kurie joms moka už kiekvie-

darbas sunku gauti.
Žiema
čia šiemet sunki. Oras nepas
tovus: vieną dieną labai šal
ta, kitą dieną lįja dėlto žmo
nės labai serga ir miršta.
Petras Savickas.
SCRANTON, PA.
Sausio 5 d. Auditorium sve
tainėje Vyčiai atlošė puikų
teatrą “Betlejans stonelę” po
vadovyste vargoninko p. A.
Sodeikos.
Mažesnysis choras
švelniai sudainavo, taip-gi se
sutės padeklemavo gražių ei
lių. Artistiškai puikiai atliko
savo roles. Garbė jiems. Pub
lika padėkojo delnų plojimu.
Publikos buvo pilna svetainė.
Po teatrui buvo šokiai, or
kestrą puikiai grojo, visi bu
vo užganėdinti ir linksminosi
iki vėlyvai nakčiai
Pelnas
to vakaro skyriamas ant mokslainės Šv. Juoz.. parap., kuri
kainuos suviršum dvidešimts
penkis tūkstančius. Steigiama
rūpesniu kun. Kuro.
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Moterys ptamė “Darbininkų”
organu.

bai, tikimės, kad dar smar
kiaus pradės veikti.

.

..i.

3

kėliai gerai įsigėrę, į dy| par-1

aktorių, bet nebuvo patėmy10 ir apskelbė ta. Publika buvo užganėdin“Tautos Fondo” Vakaras. tijas pasi
Hartfordietis.
Štai pereitą seredos vakarą vieni kitiems ’ . Ilgai ne ta.
Vytė.
126 sausio š. m., čia įvyko di- laukus užatakavo namišikai
H0ME8TEAD, PA.
dei prakilnus “Tautos Fondo” ateivius. Anie neatsilaikė, tu
vietinės komisijos surengtas rėjo trauktis kol sustiprini
SHEBOYGAN, WIS.
Vyičų prakalbos.
mo sulaukė, bet visgi neatsivakaras.
Dabartiniu laiku SheboygaVakaras buvo su įvairiaij laikė. Neilgai trukus ir poli- no apylinkėje
____ ____
___________
oras labai
blo
Čionykštė L. Vyčių 41 kuo programa.
Dainų,
žaislių, i cija atvyko numalšyt karš gas. ' Vieną dieną šąla net
pa sausio 8 d. buvo surengus deklemaciją raudų ir t.t. ir tuolius. Pasodino kalėjiman viskas pyšką vos tik galima
prakalbas. Kalbėjo p. Pakštas prakalba gerb. kun. N. Pakal apie keturis, bet už dyką ir dalaikyt, antrą dieną tai
iš Chicagos. Labai vyčiai niškio, kuris tam tikslui buvo ten nelaikė. Ryto sulaukus sniega. Dangus, apsitraukęą
džiaugėsi, kad jų geismas iš pakviestas.
ture užsimokėt už nakvynę tamsia miglą priduodamas

:t*
le.
Pradėjo skambyti, maniau, kad jos ir skrybėlė nu
kris. Ale pasibaigė gerai.
Paskui storas vyrukas persta
tė vaikutį, kurs gerai padekCHICAGO, ILL.
t
lemavo.
Po to išėjo vyras su
prince Albert.
Tai čia maAteikite patys, atsives,
niau išgirsime spyčių.
Bet
te naujų narių.
kažką nesuprantamo pasakė ir
dttlino nuo estrados, susiėmęs
Pranešame, jog L. D. S. 20
Išėjo moteriškė. Ne- kp. mėnesinis susirinkimas įgalėjau^ girdėti, ką pasakojo, vyks vasario 7 d. 7:30 vak va
Sekė “Jono Širdies
loši- kare bažnytinėj salėj, 1644

Panedėlio vakare, sausio
24 d. 1916 m. atsibuvo N. P. P.
& Moterą dr-jos metinis susi
rinkimas.
Svarba šio susirinkimo ta
me, kad buvo nauja vildyba
išrinkta ir “Darbninkas” pa
imtas organu.
Ši dr-ja apturėjo laišką iš sipildė ir įvyko prakalbos.
Vakarą atidarė vietinis kle trys po 30 šilingų, ketvirtas nuodingo ir nesvieko “dūko,” mas-__ Kai pradėjo lošti, tai Wabansia avė. ant North Side.
“Darbininko” redakcijos su Kalbėtoją perstatė dasios va bonas gerb. kun. P. Sauru- 40 šilingų. Mat tas tankiau kuris yra labai pavojingas reikėjo ausis užsikimšti. Nes Visi nariai privalo ateit ir už
pasiulijimu “Darbininką” or dovas kun. Cepanonis.
saitis. Toliau ant scenos pa atsilanko į tą nakvynę bran žmonių sveikatai, taip kad kai jau tos moterėlės, vyrai simokėti mėnesines, kad nebū
Pirmiausiai
kalbėtojas
užsi

ganu.
Narys “Darbininko”
Tas Shebovgano miestelyj vargiai susijuoktą tai rodos ausys tų sustabdytas laikraštis. Yra
sirodė šv. Juozapo vietinės giau ir mokėt reikėjo.
administracijos buvo susirin minė apie katalikų atbudimą mokyklos mergaitės jų apie 40 nemažai ir svetimtaučius ste rastumei tokią vietą kur ne- tun P^stlV1S kentėjau, taip-gi daug svarbių reikalų
kime paaiškino apie išlygas. aiškino skirtumą tarp religijos vadovaujant p. J. V. Kovui. bina. Jeigu nesiliaus laikui tūtų vienas ar du ligoniai.
nors dauS kantrybės reikėjo, apsvarstymui.
Narės po apsvarstymo mielu ir laisvamanybės. Tuo tarpu : Sužavino publiką mergaičių bėgant bus vardais pavardė
Neužmirškite atsivesti geSausio 23 d. jaunimą Dra- i sceną nesmagu buvo žiūrėti.
noru nutarė paimti “Darbinin įvyko pertrauka ir tuomet sutartinė, ypač puikiai atliko mis paaiškyta tokie karštuo mos dr-ja parengė labai puikų Aktoriai dažnai atsuka užpa- rų vyrų ir merginų prisirašyti
mažučių choras sudainavo po žaisdamos “Pavasario Dienos” liai. Laikas būtų susipras ir pasilinksminimą ant South kali ir marma į sieną. Ado- prie mūsų organizacijos,
ką” organu.
Tada sekė valdybos rinki rą dainelių; paskui vyčių cho visokiais vingiais dainuoda Shottso lietuviams daugiau side 8-th R. Sachie svetainėje. rao rolg buvo Serai attiktą bet i
. Kp. rašt.
ras sudainavo “Per girią gi mos maršavo. Gražiai labai prisidėt prie blaivybės dr-jos Žmonių
mas. J valdybą pateko:
prisirinko
didelis
“Tekėjo
saulelė,” atliko dvi mergaitės “Rauda o ne prie smuklių platinimo.
Pirm. A. Trainavičienė, vi- relę,”
skaitlius, visi gražiai linksmi
■ce-pirm. B. Vismontienė, prot. “Kad aš jojau” ir “Vyčių našlaitės” melodeklemacija.
Blaivybės Vaikas. nosi net ir svetimtaučiai gėrė
rašt. M. Verseckaitė, fin. rašt. hymną”
Po žaislių prasidėjo prakalba
josi iš tokio gražaus lietuvių
Po šių gražių padainavimų gerb. kun. N. Pakalniškio.
M. Vaičiūnienė, kasos globė
HARRISON, N. J.
apsėjimo. Be to buvo skra
jos P. Samsonienė, A. Kvara- 'kalbėtojas ragino prie skaity Gerb. kun. apipasakojo daug
jojanti krasa ir duodamos do
čienė, U. Abračiauskienė ir mo gerų laikraščių, knygų, graudžių reginių iš lauko ka
Gudrus ka^iminkąs.
vanos neskiriant ypatų mergi
skatino prigulėti prie gerų or rės, daug pabriežė graudingų
maršalka E. Račiūnienė.
na ar moteris, kuri turės 25
Ši dr-ja turi suvirš 300 na ganizacijų. Ypač ragino jau įspūdžių mūsų brangioje tėvy
Tūlas kažiminkąs panorėjo į atvirutes tą gaus už 25 c. kny-;
rių ir daug prisideda prie šios nimą stoti vyčiais.
nėj Lietuvoje, kiekvienas klau išlošti kapitalo. Belošdamas gą, jei 50 atviručių turės, tai
kolonijos visuomeniško veiki
sė su nuliudusia širdžia. Po vienoj smuklėj vargšas pralo Į už 50 c. knygą taip viršinant
Rinko aukas.
mo.
Dabar turėdamos savo
prakalbai rinkta aukos. Surin šė kiek turėjo, jo draugams nuo 25 atv. lig 200 ir $2.00
organą galės dar daugiau nu
kta viršaus $100.00 dolerių kazirninkams persikėlus į kitą
knyga., kaipo minėjau
Po to kun. Čepanionis pri Žmonių buvo pilnintelė svetai lenko smuklę šis pasilikęs pra ! vertės
veikti.
pasilinksminimas buvo labai
Marijona. minė susirinkusiems apie au- nė.
dėjo galvoti, kaip praloštąjį gražus, nes.dą lig šiol tokio
, kas nukentėjusiai Lietuvai.
Pastebėta, kad žmonės la kapitalą atgavus. Sužinojęs neturėjome.
Du vyrų perėjo per minią ir bai rimtai užsilaikė, už ką naujai užimtą ieną, jisai pri
Kad ir lietuvių neperdidST. LOUIS, MO.
l surinko aukas.
priguli Waterburiečiams didė sigretino prie kaziminkų, ma žiausias skaitlius, bet tarpe
Tą patį vakarą susitvėrė T. garbė.
tydamas 25.00 dol. ant stalo i jų yra labai gražaus jaunimo,
NE VISI DAR ŽINO,
j Fondo skyrius, išsirinko val
Šalavijas. Pinigus pagriebėir d ui kaip ypač pažvelgus ant merginų
dybą išrinko šešis kolekto
drūtas. Kaziminkas vytis. pusės galima daug ko pastebė
kad Metraštis yra vienas tų retų leidinių, kurį
Mūsų mieste randasi “Lie rius tris mergeles ir tris vy
WATERBURY, CONN.
Gudrusai
spruko
į
smuklę,
po
nusipirkęs niekas nesigaili.
ti. Kaip kitų miestų taip ir
tuvos Sūnų ir Dukterų” pa- rus, kurie prie kiekvienos
baru
griuvo,
mielaširdingas
O
geras
Metraštis
buvo ir bus kiekvienam reikalinSheboygano merginos gražios
šelpinė dr-ja, į kurią gali įs progos rinks šventam reikalui
“Aušros” vakaras neužsaliūninkasgreit
dar
geriau
pa

dalyku,
tokiuo
dalyku
be
kurio
negalima apsieiti. M e tdoros ir meilios, kartais pasi gu
toti nariai be skirtumo tikėji aukas.
ganėdino žmonių.
kišo.
Vejikai
paskui
ir
už

taiko labai juokingų atsitiki- r a š e i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletą
mo ir lyties. Ir visi turi ly
Turiu užsiminti, baigdamas
klausė
saliūninko
ar
neatbėgo
; mų iš tų, kurios save vedasi kartų.
gias tiesas prie visokių nuta savo žinutę, kad musų publi
Sausio
26
d.
š.
m.
“
Aušros
”
vyras,
žinoma
saliūninkas
protiškai, saviškius niekina iš- Į Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė ka
rimų. Jos įstatai uždraudžia ka neužsipelno pagyrimo už
dr-ja
surengė
vakarą
su
plačia
persigandęs
gaujos
užsigynė.
I vadydamos netikusiais, o ge-! lendoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spau
neteisingas kalbas, prasima užsilaikymą prakalbose, lo
Saliūninkas. rinasi prie svetimtaučių, taip da buvo užginta mūsų tėvynėje.
programa,
dainų,
deklemacinymus. Priimami nariai bei šimuose ir šiaip pramogose.
Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių š v i e
į ir šiame pasilinksminime at- į
narės sveiki ant kūno ir proto. Daugelis mažai paiso, kas jų, monologų ir t.t. bet gailu,
kad
viso
buvo
trukumą
geriau
HARRISON,
N.
J.
fėjų,
visokių
žinių, pa ta rimų,
rodų
Isirado tokia A. B. kuri buvo
Į šią dr-ją priguli daugiausia ant estrados kalbamą lošiama.
išmokti.
Kaž
kodėl
taip
“
au

straipsnių
pasiskaitymų
teikėju
—
žodžiu
L. D. S. 15 kuopa 16 d. sau ; labai patikus dviem austrijolaisvamaniai taip-gi randasi ir Tai negerai.
šrininkai
”
visuomet
skubina

sio laikė pusmetinį susirinki kam, kad net tarpe tų dviejų kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.
katalikų, kurie labai jais ap
Burbiškietis.
si
su
nedarugusiais
žalibaršVienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neisvengtenai turėjo
mą toj pat svetainėj kur pa vyrukų sukilo didelė neapy
sileidžia.
čiais.
Ar
nebūtų
ir
jiem
sta

būti
mažyčiai.
maldos atsibuna. Išrinkta val kanta. Kada vienas po pasiSausio 16 d .š. m. buvo me
N0RW00D, MASS.
tant
bent
ką
drąsiau,
ir
žmo

Kas kita šiais laikais. Kitokie laikai, kitokios gyvenimo
dyba ateinantiems 6 mėne i linksminimui prižadėjo A. B.
tinis susirinkimas, kuriame
nėms
žiūrint
būtų
geriau.
Dasąlygas
ir kitoks gyvenimas. Turime visokių organizacijų, įstaisiams.
, parvesti namuosna, tai antkilo „klausimas kodėl ši dr-stė
Sausio 23 d. būro surenggų,
apsčiai
laikraščių, knygų, gyvenimas verda, kunkuliuoja,
.
AnL
Daunnrąs.
____
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prakalbos
aMrstttrtrkyt1
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“
jtec.tatejęmoka„tau
labai silpfflff’ęr^uoja'mj
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na
lipa,
rūtos Fondo skyrių. Žmonių
sce”°^
Finansų rašt. Kaliksas Me tojo ant gatvės kelią, pulda įaug jame visokių apsireiškimą Sūriuos tinkamai pažym^^nu^
skaičius narių, ir kar
.
Tai
nečioms,
kasierium Ona Miklu- mas su įnirtimu pradėjo pliek šviečia geri laikraščiai.
Pirmiausia
kalba
ka
'P
P
oterl
1;
turtas. Sako iš pradžių
ai buvo dikčiai.
tai
mūsų
scenų
gražina,
kad
Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ir
šienė.
ti per žandus. A. B. baisiai
buvo skaitlinga.
prakalbo p. J. Pėža. Po jo
kalendorius
arba metraštis.
panaitė Birutė Jatik žodži'’ iš“ok'
Pasitikėtina žymesnio vei persigandus, kad jai nepradė
Bet čia kaip žinoma papras i deklemavo
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x
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ti,
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rėšti
be
atvangos,
be
jo

Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir
tų žanduose kaulų skaityti
tai užsipuldinėjama ant katali i roševičiutė. Deklemavo at- kio krutėjimo, be jokio nuda- kimo iš naujos valdybos.
prie
šiandieninio
gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet.
Sajungietis.
leidosi bėgti. Ant laimės
kų Bažnyčios. Taip ir tą Į sisveikinimą su senais metais. vimo. Juk jei ir mažos verKat.
Spaudos
Dr-ja.
nepertoli prisivijo kelis savo
■ Sekė p. J. Jaroševičiaus kal
dieną buvo.
Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy
Tė
v
vii
ės
e
^
u
^
es
deklemuosi,
ar
moBRIDGEPORT,
CONN.
pažįstamus, kurie nuramino ir
Vienas storas įsipenėjęs ba. Pasakojo apie ’ y
'nologą
kalbėsi,
bet
viskas
paišgelbėjo nuo “mylimojo” venimo pritaikytas.
v
.,
.
šiaučius kurio pravardės nesu Į reikalus. Padavė sumanymą,!,
Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuome
Apgavo.
kad
susidarytų
nuolatinė
Sųda
n
s
gražus
pritarianti
gesrankų.
žinojau, štai ką išreiškė: kol
nintų,
įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų ir
” krutėjimai netaip, kad
Sheboygano Pranas.
čia nebuvo Dvasiško vadovo, jungėlė, kurios nariai apsumsvietiškių,
apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomau’1 baidykla, su maSausio 1 d. atsibuvo balius.'
reiškia kun. Vitkaus, tai mū tų mokėti po 10c. Atsirado ^P.POP
kaulia užmauta ir stovėti, tai
jame.
ROCKFORD, ILL.
sų dr-ja gerai gyvavo, o da j 100 narių pasižadėjusių taip nei kokio skonio žiūrintiems Buvo garsytą kad bus “be-1
Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rasi
bar būk jis esąs tame kaltas ir mokėti. Dar kalbėjo p. V. nepadaro, o tik dar daro no- partiviškas,” o pasirodė be L.D.S. 23 kuopa sausio 9 d. i d ž i ame Metraštyje.
d
jio parapijonai; be to dą iš- Kudirka. Galop kalbėjo vie bodulio laiką. Žmogus ner- sąs cicilikiškai—socijališkas. laikė metinį susirinkimą. Nors
Mes Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių,
Surengė puikią vakarienę, nes dar kuopa jaunutė, vos 4 mė
vadino katalikus “ bepročiais tos klebonas Agitavo už
mokyklų,
Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame MetTautos
vuo
^
as
ne
S
a
li
stygti
sėdėti
nei
atritino
20
statinukių
alaus,
o
nesiai,
kaip susitvėrė, bet
ir puslegalviais,” kam jie sako Sąjungėlę, kuri bus
žiūrėti,
į
taip
gadinamą
sce

raštyje.
dar viskės buvo keli galonai. pasirodo, kad pukiai gyvuo
aukauja pinigus ant bažny- Fondo globoje.
ną.
Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, nauBuvo socijalistiškos pra ją turi 25 narius, kurie visi
čios, o neduoda dr-tei.
Dainos taip pat gal būt išė kalbos.
išvien darbuojasi ir viekią tu dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti. Apie visas
Diskusijos.
Bet Šiaučius sirgdamas lai
jusios gerai, bet giedorių kinBridgeporte mažai kas skai- ri užsidėjus vakarinę mokyk didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi gra
svamaniška liga nesuprantą
Simano Daukanto Teatralis
Pr^dSjo drebėti, na ir tas latoMinl Perėjęs 10 sta lą taipgi stengiasi ir platina žiame Metraštyje.
kad atskalūnų pliovonės ats
Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalikai
Ratelis, laikytame savo susi- fadlna
z?om,a. atoka bų, vienuoliktoj pamačiau savo darbininkišką laikraštį ir
tumia katalikus.
rinkime sausio 27 d. nntarė ; buvo praktiko. Brusaitis jau “Keleivį” ant aslos voliojan- kitus katalikiškus raštus ir t.t. Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gau
Ir jeigu dr-ja priimdama turėti diskusijas sausio 20 d. P/^eda vesti chorų neblogiausiai žinių rasi puošniame Metraštyje.
katalikus narius pripažįsta temoje: 1) Ar katalikai „ šiai, bet ir jo ausys raudonos tis. Tik žėdnoj stuboj turi Valdyba išrinkta pirm. p. P.
Baisi karė eina Europoje.
Apskrita tos karės apibudinimą
bonkas ir liuoslaikyje skaito Petrėnas, vice-pirm. J. And
sveikais ant kūno ir proto o socijalistai su laisvamaniais Padare iš baimes. Geistina,
“byro” lašus bonkoj.
riuškevičius, sekr. V. Grembą ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.
paskui laisvamaniai mano, kad
Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. Nuo
Svečias.
tikresnį mokslų platina! 2). Ar kad ‘ aušnnmkai” kitu karta
iždo globėjas J. Žubas. iždo
jie neturi proto ir Šiaučiui isidugnų
tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ra
a^.krelP^? daugiaus atydos,
pagelbininkais:-' Kaz. Bičiusas
žiojus daugumas plojo del reikalinga remti savus biznie- Įir geriau
išsilavintų. Šį sykį SO. MANCHESTER, CONN. ir P. Krikščiūnas, maršalka A. si rimtame Metraštyje.
nus, tai ištikrųjų tokia dr-ja rius ir amatninkus?
dovanotina.
Labai maži juo
Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemi
Pirma pramoga.
PilekaJnis.
Bagavičius. Čia taip-gi pa
turi sumažėti arba visai suirti.
na
Bažnyčią,
tikybą, dvasiškiją.
Kiekvienas katalikas privalo
kai, kad iš žmonių surinkti
Buvo surengtas vakarėlis minėsiu, kad du mėnesiai kaip
Buvusi Narė.
dešimtukus
ar kvoterius, o L. Vyčių 21 kp. ant Armory susitvėrė L. K. Spaudos Dr-jos suprasti nepamatingumą tų užmėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia, ką
ANSONIA, CONN.
paskui už juos žmones atsilan- salės, Well st.
Programas kuopą kuri ir gi veikia pusė išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvieHARTFORD, CONN.
30 d. sausio šių metų atsi- kusius svetainėn neužganėdin- susidėjo iš šių pamarginimų, tinai su savo metraščiais ir ki tos, pažangos srityje rasi viską apimančiame
buvo prakalbos bažnytinėj ti. Mūsų žmonės ir supranta piano solo, deklemacijos “Lie tokiomis knygelėmis, nepasi Metraštyje.
Paėmė “Darbininkų organu. svetainėj, tikslu parinkti au kas yra gerai, o kas ne.
Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourdo
tuvių pasveikinimas,” dainos duodama kitoms dr-joms plaPagaulis. “Sugrįžk,” sudainavo dvi tinime katalikiškos spaudos, stebūklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popie
kų nukentėjusiems nuo katės
Sausio 9 d. buvo susirinki mūsų broliams Lietuvoje Kaimerginos; dek. “Visur kapai, Tame daugiausia atsižymi mū- žių, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausiųjų
mas Dr. Šv. Elzbietos bažny bėtojum buvo p. St. Šimkus,
WORCETER, MASS.
Varpai Skambėkit”. Vieno Sų pirm. P. Petrėnas, kuris miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.
tinėje salėje, nors buvo meti kuris savo nuoseklioje kalboje
Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra milžiniš
veiksmo komedija “Kurnu- Į jau vienas yra pardavęs 12
nis, bet į susirinkimą nedaug išaiškino vargingą padėjimą
kame
Metraštyje.
Nueikite į balių.
tės.” Labai prijuokino visą metraščių ir kitokių mažesnių
Metraštyje
rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, kiek
narių tesusirinko.
mūsų brolių ir sesuči Lietu
publiką Viską atliko artis- knygelių. Tas tai mums paNauja valdyba užėmė vie voje esančių
Taip-pat ir au
Saldžiausio Vardo Jėzaus tiškai ir labiausia prijuokino rodo, kad jis rūpinasi prapla- kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačiati
tą, kuri buvo išrinkta praei kos buvo renkamos, kurių mū Dr-ja vasario 5 d. subatoje š. dek. “Motinos balsas,” “Ke-i tinti katalikišką spaudą
kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjimas
tame susirinkime.
turi
išpažintojų, kiek Amerikoje ni gėrių, kiek tautų Europoje, po
sų klausytojai nepasigailėjo, m. rengia labai puikius šokius leivio dainą” sudannavo trys |
Vanagas.
Apkalbėta daug svarbių da- gausiai sudovanoti.
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, po
Publika ir balių. Puiki muzika griež. merginos, monologas “Vais- j
kų o ypatingai nutarta, kad šiuom kartu užsilaikė ramiai. Atsibus Father Mathews Sve tai nuo blakių” išėjo gerai.
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiausi
SHEBOYGAN, WIS.

Tie, kurie turi

Metraštį,

sako, kad jame vi
sas pasaulis.

i

I

I

paimti į‘Darbininką” organu,
kuriame gana plati dirva mo
terims.
Toji dr-ja gana smarikai
darbuojasi, rengia vakarus,
taip-gi nemažai prisidėjo su
auka nukentėjusiems dėl ka
rės lietuviams ir taip prie vi
sokių
prakilnių užmanymų
prisideda, tas parodo, kad ji
savo globoje turi gana gabių
veikėjų.
'Fi;'—.- . ■ -..T’ra.
iy-

pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių
tainėj ant Green str.
Daina “Tu sei, kaip kvietkeBirutės ratelio vakaras.
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas.
Bet rašyk, nerašyk
Worcesteriečius Lietuvius, lė,” piano duetas, “Čigonės
Sužinojau,
kad
Birutės
nuoširdžiai užprašome ant šio atsilankymas,”
‘‘Serenadą” ' Ratelis rengia teatrą sausio 16 vis vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytame
Ar nebūtų gerai malonūs didelio vakaro.
Nes šis va sudainavo dvi merginos. Vie ' d.
Nukiutinau ir aš.
Nusi- Metraštyje.
Ansoniečiai rengti, prakalbas, karas visus palinksmins.
Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
no veiksmo komedija “Žydas : pirkau tikietą u?? 25 c., inėNeatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malonaus
paskaitas ir kitaip apšvietai
Įžanga tiktai 25 c.
Statinėje” ištikro prijuokino jau salėn. Bugštu pasidarė,
darbuotis.
Tą galėtumėm tu
Komitetas. ! visą publiką
Sekė piano nes vaikėzai, vaikinai bovi- skaitymo.
rėti vakarais.
Tokiu būdu
Kaina 75e.
duetas. Botam sulošė Hart josi mėtydami k .•pures.
Bi-1
Drūtuose apdaruose 1120.
apturėtume daugiaus dvasiš
8H0TTS, ŽKOTUA.
fordo Vyčiai
Pasikalbėjimas jojau, kad ir nvino skrybėlė!
Išsirašykite iš “Darbininko” knygų krautuvės.
kos naudos ir įvairumo. Pa
Naujiems metams prasidė ' Maikio su Kaziu.
neatsidurtų tų vėjavaikių dar- Į
galvokime, pasvarstykime a- jus ir pas mus naujienų prade
Adresas:
Šitas vakarėlis yra pirmas be.
Kenčiu kamputyj, lau
“DARBININKAS.”
pie tai. *
da rodytis.
8 d- sausio vie atdengtas So Man hes^r i. kiu programo.
Išeina mergi-:
Skruzdyno virš.
242 W BROADWAY,
SO BOSTON MASS
noj grinčioj pas Y. G. keli pijo- Žinoma buvo klaidos nekuriu •-<;
~skryb"+
’K *
■ .

Sujuskim.

DARBININKO”

s žinios.
AŪTU?

Keliaujantis

AČIŪ!

MONTELLO EMPLOYMENT X
♦f
OFFICE

Kas iš to, kad ir

turi pilną krautuvę,
o jeiįžmones nežino

gyveniman p. Butkaus suma
nymą ir paėmė iš “Darbinin
ko” Tautos Fondo blankas,
Tai Athol, Mass ir Cambridge,
Mass.
Tegu seka ir kitos koloni
jos pavyzdį juo daugiau juo
geriau — tėvynė laukia savo
vaiki] malonės ir pašalpos. Ašarodami šaukia: tūkstančiai
mūsų brolių.
Nebūkime kurčiai ir bešird i
žiai.
C. & P. Phone St. Paul 5947

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus
Avė., Room 44 Roibury
Crossing.
Pamokos atsibūna utarninko ir ketvergo vakarais
Conon Hali 20 Conont str.
Mokytojas E BR0WNING
(Iš Rusijos)
/

Buvęs Pruseikos prakalbose.

“SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija,
vaizdeliai ir satyra.
“SANTAIKA” eina katalikiškoje-tautiškoje dvasioje.
Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

IR-GI KURSAI.

pa rengia

Pajieškau Juozo Mazalo, jis
gyvena So. Bostone, turime labai svarbų reikalą, jis pats ar
kas kitas praneškite į
“Darbininko” Administraciją,
242 Broadway, So. Boston, Mass.
Ant pardavimo stpbos rakan- Į
dai (forničiai) dėl trijų kamba- }
rrų.
Vartoti šešias
savaites, I
kaip ir nauji.
♦
Priežastis pardavimo, mote-:
ris mirus.
A. EseliŪnaa,
321 Athens st., So. Boston, Mass. >

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

DR. W. T. REILLY

■

“SANTAIKA”
2120 ST. CLAIR AVĖ.,

CLEVELAND, OHIO.

MUZIKOS IK DAINOS MYLĖTOJAMS
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

i

“MUZIKA”
Eina kas mėnuo 16 puslapių teksto ir 8 puslapiai
giesmių, dainų ir pianui gaidų.
“MUZIKOJE” telpa pamokinimai kaip chorą vesti,
muzikos istorija ir teorija su pavyzdžiais.
“MUZIKOS” kaina metams $3.00 pusei metų $1.50.
Atskiras numeris 40c.
“Muzikos” adresas:

REDAKCIJA
3214 CEDAR STR.,
PHILADELPHIA, PA.
ADMINISTRACIJA
P. O. BOK 172
BR00KLYN, N. Y.

a+a
F

'^'♦'^ ~w^w'

Athol, Mass.

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

PRIE DORCHESTER ST.
i Valandom
nuo 9 vai. ryta
iki 8. vaL vakare.

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

Savas Pas Savą Remk it Savuosius.

*

* '■

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

J. P. TUINYLA,

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST

.................MONTELLO, MASS.

Vienatine Lietuviška

I

»

4j

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesČių, i
i
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį, duodam perkupeiams, didelį, naujų katalogą
siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass
-į i , f

t Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
oj te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
_ _______
dės.
__
—...----ros- s

«

R

Nuo Reumatizmo
1.00
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
\75c.
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
1.00
Kraujo Valytojas
1.00
Nuo saulės nudegimo
50c.
Bobro lašai
1.00
Nuo suirimo Nervų
1.00
Vaikų ramintojas
25c.
Pamoda plaukams
25c.
Nuo viduriavimo
suaugusiems
50c.
Nuo viduriavimo
mažiems
25c.
Gydanti mostis
nuo pučkų
50c.
Nuo prakaitavimo kojų 25c.
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų
1.00

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

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jmns svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
, sąžiniškai patarnauta.
sRECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

:

a
S
t.

L

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

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

Geriausias Siuvėjas
Siutus padarau ant užsakinio nuo $20.00
I
> ir aukščiau.
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kainą

Naujas ”Darbininko” leidinys
DARBININKO DOVANĖLE
Darbininkam; s

kaina tik 5c. ..
Šioje knygelėje randasi straipsniai, kmpe buvo “Darbinio
Pardavinėju šliflbiniua žiedus ke” skyriuje: “Ii po darbininko plunksnos.”! Tuose straipsniuo
riaokius auksinius daiktus.
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, , praktiško
proto minčių
jrafoi
imp< tiški meilūs, pa
Patarnauju dėl išėmimo (li Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, sim
es) leidimą apeivedimui dy- mokinanti, perspėjanti, paskatinanti.
Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbt nė.
P. Valukoni*,
Verta didžiausio išplatinimo.
233 Broadway, So. Boston, M;
t

Į

469 Bfoadway,So. Boston, Mass.

-teayges-už-tŽTOO,---- AdsesuokiU-

-a

A š

DANTISTAS

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras
indeda teiephonus, dengia stogus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
SVARBUS PRANEŠIMAS
315
W.
Broadvray,
133
Bowen St
NEWARK’O N. J. IR APIESO. BOSTON, MASS.
LINKIŲ LIETUVIAMS,
jog naujai išleistą “Metraštį”
Skaitykite ir platinkite
L. R. K. Spaudos Draugijos,
“Darbininką.” Tegul jis ran
galima gauti klebonijoje po
dasi kiekvienoje grinčioje.
No. 207 Adams St., Nevark,
Jei prenumerata baigiasi,
N. J.
Patartina kiekvienam
jį įgyti, nes sulig jo vertės tai negaišuodamas atnaujyk.
visai nebrangus.
Kaina be
apdarų 75c. Su apdarais $120. TeL Oiford 4900.

jau, jos visai jau baigiamos '^naš'grebijOTskas''
G. A BARONAS,
išparduoti. Nei šimto nebeli-; 500 SO. PACA ST.,
P. O. McKees Rocks, Pa.
BALTIMORE, M. D.
kę. Iš viso buvo atspauzdinta kaip tik 10.000 ekzempliorių. Matai nesitikėta, kadi
jinai taip visiems patiks, kad ;
UŽSIRAŠYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ
net ir tokiems garsiems socija-!
listij vadams bus reikalingu
rankvedžiu prakalbas sakant.
Pasiuvam drapanas sulig nau
“Darbininkas” be abejonės j
“SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rių pusi., ils jausios mados ir pagal Jūsų noro.
būtų daugiau atspauzdinęs, j
JONAS BERZELONIS & CO.
didelio formato ir kainuoja metams tik $1.00, pusei me
jei būt numanęs.
Dabar gal Į
28 Chandler Str., Boston, Mass.
tų 65c.
J
draugams ir netekt to gardaus
(Castle Sųuare’s Block’e.)
“
SANTAIKA
”
paduoda
naujausias
žinias,
netik
iš
kąsnelio o būtų gaila draugo
'
i
l i •I
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias netik iš
Pruseikos darbo padėto begar
karės lauko, bet ir iš viso pasaulio.
sinant tą veikalėlį.

“SANTAIKA”

.

PIRMOS KLESOS

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Valką Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo..... ,..15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo........ 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) .....
35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs ištirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.
P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Pagrabus atlieku pigiai ir
Dar atsirado naujas rekle- gražiai. Esu išėjęs mokyk į MYLĖTOJUI MUZIKA IR
DAINAS.
aotojas “Darbininko” leidi loj tam tikrus graborystės i
nių. O tai “Laisvės” redak
mokslus ir išdavęs ekzaminus. 8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš LIETUVIAI REMKITE
torius p. Pruseika; pasiryžęs Siunčiu numirėlius ir į kitus simokinimo (notų) “Gaidų” ant
TUOS BIZNIERIUS,
▼ra prie kožnos progos įkalbėt
KURIE GARSINASI
miestus ir pargabenu iš kitų visokių instrumentų, kad ir nesi
•Ir. socijalistams, kad kiek ga , miestų.
matęs gaidų, išmoksi be mokyto
“DARBININKE.”
lėdami
pirktų ir skaitytų
jo,
kuriam
mokėtum
50c.
už
1
Tai-gi, vientaučiai, laido“Darbininko” leidinius o ypač I jimo reikale visuomet kreipki- [lekciją. Knyga $1.50, parduodu LIETUVIAI PAS SAVUS.
knygelę “ Imk ir Skaityk.” j tės pas mane.
už $1.00 tik ant trumpo laiko 3
Ofisas
.—kad,,, kaip girdėk

Essex St.

T

Ant pardavimo forničiai dėl tri
jų kambarių. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į kitą miestą.
P. ŠILEIKA,
8 Heath Place,
Rozbury, Mass.

Grabininkas ir Balzamuotojas

K. Graneckas.

Gydo viaokiaa StM
Pn akina Akiniu*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Telefonas Brockton 1562-m

Garsinkis!

So. Bostono sočijalistų kuo
nuolatinius “kunsus” išguldymui tikėjimiškų
dalykų. Ir už prelegantą nusiskvrė Bagočių, o už pagelbin inkus Smelstorių su Raulii
naičiu.
. Pas apšviestus kulturingus i
žmones yra taip. Dalyko išguldymui kviečiamas to daly
ko žinovas, specialistas, tam
tikras mokslus išėjęs.
Pas
lietuvius socijalistus mat ki
taip yra. Galų gale jie tiek
išgudrės, kad šiaučiams neš
rubus taisyti, o kriaučiams
čevervkus lopyti.

Oflaoadjrao*
1-8 P. M. 7-8 PJt.

V. LUKOŠEVIČIA, -y
J. Mickevičius, savininkas. X Ninersville, - - Pa. X
♦
▼
146 Ames St Mosrtello, Mass.

REME COURT. v
Prez . Wilson paskyrė gar-r
są Bostono advokatą Louis D.
Braudeis į Supreme Court
Washingtone į vietą mirusio
teisėjo Joseph R. Lamar. Jį kuris įgaliotas rinkti prenu I
turės užtvirtinti senatas.
meratas, apgarsinimus “Dar
REIKALINGA kasdiena 25 mer
bininkui.”
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
REMIA.
Pas jį taip-gi galima atnau tuvėse ir prie namų darbo. Vi
Remia sumanymą nuolati jinti senas prenumeratas.
sokių darbų vyrams.
S. GORALSKY
nio sistematiško aukavimo per
Jis dabar lankosi Pittston,
DARBO
PAIEŠKOJIMO
OFISAS
Tautos Fondo blankas.
Pa. ir apylinkėse.
153
COURT
ST.
BOSTON,
MASS.
Vėl dvi kolonijos įvykino

REKLEMAVO.

DR. F. MATULAITIS

| Krautuvė ||

BOSTONTETIS Į SUP- '

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

Vienatini Lietuviška *J*

Šiais laikais reikalinga daug
merginą ir vyrą ČEVERYKŲ
dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
Kuri užlaiko visokio ta- V
kanti gali darbą gauti.
Gera
*♦*
voro,
reikalingo maine- Y
proga, -gerą darbą išsimokinti
¥
nieriams.
Adresuokite

AGENTAS.

L. Vyčią 17 kuopos vardu
išreiškiame širdingą padėką Į
gerbiamam Bažnytiniam cho-Į
rui, jo vedėjui vargoninkui p.
M. Karbauskui, už dalyvavi
mą mūsų surengtame sausio 30
d. programe šv. Petro salėj So.
Bostone.
Lygiai dėkuojame
gerbiamiems
solistams
PVieraičiui, p. Morkūnui ir p-tei
Lihtkevičiutei, taipgi panaitei
AL Narenkevičiutei ir p-lei
L. Žukauskaitei, kurie malonė
ja būti mums talkininkais, ir
papuošti programą.
17 kp. Valdyba.

BEDARBIAM8
PROGA

M
S..C.I LILIENSTERN,
JĮ72 Statė St., | [Boston, Mass
(PrMate CuaUm

įVisi skaitykitĮir platinkite

