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Vokiečiai laužia
Tik naujus drabuzins.
CCordale

me jau pirmieji darbai
reikalui esą pradėti.

Londonas. — Anglijoj vis
trūksta vasaros laiku darbinin
kų ant ūkių.
Dabar valdžia
sumanė tiems darbaiąs mobili
zuoti moteris. Tikiįp sumobi
lizuoti 400.000 moterų.

važiuoti mūsišvokiečiais bus
Mes lig Krei-

RUBSIUVIŲ STRJ
BAIGIASI

Sausio 6 d. Lietuvių švie
suolių pastangomis įtaisyta
buvusios gimnazijos namuose
4 kliasų progimnaziją, kurio
je, Vokiečių valdžiai leidus,
kaipo mokamoji kalba, yra
vartojama lietuvių kalba,
tidarymu šitos mokyklos visudaugiausai pasidarbavo profe
sorius Dombrauskas Kauno
Romos katalikų konsistorijos
prelatas. Mokykloje jau esą
apie 100 mokinių, daugiau
siai turtingų Kauno guberni
jos gyventojų vaikai.

Ir rytiniame fronte nepap
rastas judėjimas. Ties Dvinsku arti Dūkštos atkaklių bu
vo mūšių dėl vienos pozicijos.
Pozicija pasiliko rusų ranko
se.
Prie upės Pripet kazokai už
tiko vieną ausrtų būrį ir su
naikino jį.
RYTINĖS PRŪSIJOS
NUOSTOLIAI.

jdamoįųg .geuesDių. agfc

apyskaitą karimų nių,s o labiausia yra didėlė
GYVENTOJŲ IR GYVULIŲ smulkiąi
nuostolių
rytinėj
Prūsijoj. Pi padėkavonės, kuris teisybę
SĄSKAITA.

STREIKAS PASIBAIGĖ.

RAUDONOJO KRYŽIAUS
PRANEŠIMAS

February 10, 1916.
Rev. Father Petkus,
259 North 5th Street,
Brooklyn, N. Y.
Dear Sir:
Our attention has been
called to the fact that appeals
have recently been made in the
Lithuanian papers for worn
clothing to be forwarded to the
Lithuanians in Russia.

NUSKENDO SERAI
DUOLIS.

Londonas. —Anglijos skrai
duolis Arethusa užėjo ant mi
nos ir labai sugadytas ir pas
kui nuskendo. Kartu žuvo
apie 10 jurininkų.
Tasai skraiduolis yra daly
vavęs daugeliuose mūšių ir
pasižymėjęs. Buvo anglų la
bai mėgiamas. Torpedo iš
Arethusa mūšyje prie Helgoland pataikė į vokiečių skrai
duolį Bluecher ir nuskandino
jį. Dalyvavo prie, nuskandinimo vokiečių skraiduolio Mamz.
,
Arethusa buvo 410 pėdų
ilgumo.

didžturčių paaukojo Francijos valdžioje esančioje Lietuvoje
TaiNew York. — American Su- valdžiai hospitalinį traukinį iš j asmenis — nekareivius.
pojau sužinoti skaitlių gyvu
gar Regining kompanijos dar 13 vagonų.
lių, ūkio mašinų, vežimų ir
bininkai sugrįžo darban. Su
taikė atstovai nuo Darbo De VISI NEVEDĖLIAI KARĖN. kas kiek žemės gyvena. Sąs
partamento.
Londonas.
•Kleista valdiš- kaitoje pažymės gyventojų
Darbininkams pakelta algos ka proklamacija, kuria reikal tautą bei tikybą ir tinkamumą
ant 5 nuoš. ir už viršlaikį aujama, kad visi nevedusieji darban. Skaitymas įvyks va
laikas ir pusę.
vyrai tuoj stotų kariuomenėn. sario 19. dieną 1916 m.
Proklemacijos išlipinėtos mie
PERLAUŽĖ ANGLŲ
stuose. Tai dabar jau ne
LINIJĄ.
raginimas, bet priverstinas
Londonas.
Vokiečiai
reikalavimas, kad stotų armi
Francijoj
ir
Belgijoj
ne juo
jom
kais pradėjo smarkauti.
Ne
Londonas.
Iš Atėnų pra juokais ėmė laužtis per talki
nešama, kad stiprios turkų ninkų linijas.
Jau kelinta diena kai ei
jėgos siunčiama į Mesopotami
ją prieš anglus.
Kaikuriuos na baisiausi artilerijos šaudy
paliuosuotos dalys nuo Galli- mai. Nuo pajūrio iki pat
Šveicarijos parubežių eina to
poli pasiųsta į tą vietą.
kie veikimai, kokių nebuvo
per ištisus mėnesius.
BAISUS GAISRAS.
Vokiečiai sugabeno daug
Fall River. — Šį seredos
šviežios
kariuomenės ir prisirytą ištiko baisus gaisras ir iš
ruošė
prie
didžių veikimų.#
naikino čielą bloką bizniavoIš pradžios pragarinė ka
joj vietoj.
Manchester, N. H. — Moter
Gaisrininkų talkon pribuvo nonada buvo Champagne kal
is Odėl Kandor pylė kerosino į liš Providence, Tauton, New nuotame apskrityje. Kalnai
įkaitusį pečių. Tą jai bedar Bedford Newport ir kitų mie drebėjo, oras virpėjo nuo tū
ant kerošinas užsidegė ir didi stelių.
kstančių didžiųjų armotų nuo
liepsna pukštilėjo iš pečiaus.
latinio
kriokimo. Daug tūk
Gaisras prasidėjo Steigerio
Taip apdegino, kad jai reikė sandelio rūsyje.
stančių tonų baisios sprogstan
jo skirtis su šiuo pasauliu.
Sudegė 50 namų, tarp jų čios medžiagos krito ant frankeletas didelių krautuvių ir cūzų pozicijų.
Freeport, Me. — Pradinėj
Francuzai iš savo urvų neLenox ligoninė. Vos buvo iš
vaikų mokykloj buvo ištikęs
gelbėta miesto salė ir katalikų pasirodinėjo. Tik artileris
gaisras.
Mokykloj buvo 80
tai kraipinėjo anuotas, taiky
I bažnyčia.
vaikų, bet buvo išmokyti,kaip
Nuostolių už pusantro mi dami į vokiečių pozicijas.
elgtis laike gaisro ir todėl visi
Karts nuo karto vokiečiai
lijono.

Prieš išsigelbėjo.
)abar degė.

m.

Jų buvę 4,580.

AMERIKOS DOVANA
Vyriausias vadas rytuose niginiai nuostoliai siekia 375 pasakius,
FRANCIJAI.
milijonų dolerių. Valdžia bu
Paryžius.
Du Amerikos paliepė suskaityti Vokiečių vo paskyrus nukentėjusių su- žiau kaip

Visa mokykla su-

daro atakas.
Jiems pasisekė
kyliu įsigrūsti į francūzų lini
ją užimant Navarin sodžių.
Alzacijoj ir-gi eina smarkūs
susirėmimai.
Drutvietės po
kelis kartus ėjo iš rankų į ran
kas.
,
Šveicarijos parųbežyje, kur
guli didi Francijos tvirtovė
Belfort, prasidėjo dideli vei
kimai.
Apšaudoma ta tvirto
vė. Pačiam miestui daug blėdies pridarė.
Sugriovė . apie
50 namų ir daug pagadino.
Tu<ingesnieji to miesto gy-

iš cukeminkų ma
ponai karčeminin
kai, bet labai atsižymėjo mū
sų tautietis gyvenantis po No.
555 Drigs Avė. Jonas Klaščius. Turi savo namą ir turi
savo name nuosavią bučemę.
Tai tik tokiems tautiečiams
verta ištarti ačiū. Cukrinės
darbininkai eis tuojaus panedėlį į darbą. 14 d. vasario.

šelpimui 100 milijonų dolerių.
To krašto atbudavojimas dar
neprasidėjo, o jau ta suma
baigia tirpti.
Visai arba iš dalies išgriau
ta rytinėj Prūsijoj 24 miestai
600 sodžių, 300 dvarų ir 34.000 namų. Apiplėšta 100.000
namų. Užmuštų ir sužeistų
Streikininkas.
civilių 2.000.
Rusijon išga
benta 10.700.
Pabėgėlių bu
vo nuo 350.000 iki 400.000. Už
mušta arba rusų nusivesta
Vokietijoj Leipzigo mieste
135.000 arklių, 250.000 galvi
jų, 200.000 kiaulių, 50.000 a- tik ką pabaigė statyti milži
vių, 10.000 ožkų, 600.000 viš nišką geležinkelio stotį. Tai
didžiausia stotis pasaulyje.
tų ir 50.000 žąsų.
Nežiūrint į karę stotis pagal
kontraktą buvo pabaigta. Tam
NAUJAS GELEŽINKELIS
reikalui išleista 33 . milijonai
SERBIJOJ.
Paryžius. — Iš Salonikų dolerių. Į ją atsiduria 26 ge
pranešama, kad vokiečiai jau ležinkelių linijos. Užima 172.visai baigia statyti geležinke 000 ketv. pėdų. Kasdien alį Serbijoj nuo miesto Uskup teina ir išeina 500 traukinių.
Statymas prasidėjo 1907 m.
į Monastir per Kruševo.
Uskupe von Mackensen apVienas žodis vietoje pasa
žvalginėjo bulgarų armiją, sa
kytas
daugiau lošia, negu il
kė prakalbą, kurioj išgyrė
gas
spyčius.
bulgarų narsumą.

"DARBININKE“ GAUNAMOS

KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA
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ais, ketv ergais ir subatomis iš jų mums labiau tinka n
I katrą mes turime glaustie
to Katalikų Iv. Juozapo
Sveikatos ir gyvybės reikč.imnkų Sąjunga.
.aprūpina gerai abudu susiviex & o u u xu e r a t o s
k a i n a.
inijimu. Tik katalikų susivie
tris kartus savaitėje------- :------------------- $3.00
nijime yra net 4 ligonių pašal
Pusmečiui ”
”
”
___________________ $L50
pos skyriai (ant $3.50, ant $7.
Atskira- numeris
3c.
ant $10.50 ir ant $14.); aname
tauškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
antrame tik vienas ant $6.;
“DARBININKĄ S,”
taip - pat katalikų Susivieniji
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.
me yra daugiau gyvybės ap
draudos skyrių. Katalikų su
“DARBININKA S” ‘
sivienijimas turi mažiau pini
gų sukrovęs ($62,293.35) gi
(The Worker)
anasai, kaipo ankščiau įvedęs
The Lithuanian tri-weekly paper.
pašelpinį skyrių ir ankščiau
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
sutvarkęs mokeščius, — viso
8L Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
turto priskaito jau $109,000.00
Subscription Rate s:
su viršum.
Narių turi, rodos,
Yearlv_________________ .. ____________________ __$3.00
mažiau kaip katalikų susivie
6 months_______________________________ $1.50
nijimas.
Katalikų susivieni
Advertising rates on application
jime 1 d. sausio 1916 m. buvo
Address all communications to
10,106; kiek narių aname susi
r
DARBININKAS,
vienijime — nėra žinoma, nes
neskelbiama. ~

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

klebono,

ąei..r...... x or.
VVO.lnJ. JJa-' jos
ir greičiau. S. X ~ i ---- 1
u ėL . _ ;
Savo ka
“ Susivįenijunm
ų Amerikoje” pa kalu 10. narių, t_omet ._.i
linkėsime geriausio pasisekimo siųsti nuo kiekvieno šimto na
tarp visų tų, kurie mažiau ar I rių po 1. atstovą. Centralinių
daugiau yrą nuslydę nuo tik organizacijų
valdybos gali
rųjų tautos pamatų, užtikri irgi siųsti į kongresus savo
nančių tautai gyvybę, sveika reprezntantus — nedaugiau,
tą ir augimą, kuriais yra mei kaip po 3.
lė savo krašto ir kalbos ir mei
VU FEDERACIJOS NARIAI
lė tikėjimo ir Bažnyčios. Visus
IR MOKESNIAI.
gi tikinčiuosius lietuvius kata
1. Federacijos nariais gali
likus mes kviesime spiesties į
būti lietuvių R. K.* parapijos
“Susivienijimą Lietuvių Rykatalikiškos draugijos, tų drmo-Katalikų Amerikoje.”
jų susivienijimai,
sąjungos,
Keletą minčių apie darbi
pagaliaus atskiri asmenys lieninkų apdraudos reikalus ir
apie mūsų susivienijimą —
mes Sreikšime dar kitame nu
meryje.

i

-ir.ą .---‘^.7 8t.
Karvei ėl į ’ Saanaa
sko ir “Lietuva Tėvynė Mū
Federacijos nariai sų” M. Petrausko.
Vakaras
Federacijos kasą meti- visame pavyko, žmonių buvo
.. _ r..r ? - .
daug.
Pagirtinas dalykas a3. Parapijos moka metinio pie virš minėtąjį chorą ir drmokesnio tiek kiek pasigali. į ją, kad nesigaili triūso suren4. Draugijos moka po 2 cen , gimė ir dar ant savų perstatytu nuo kiekvieno savo nario.
Įmų patys perka tikietus t. y.
5. Sąjungos ir susivienijimai įžangos į svetainę, kad tik
draugijų ir kuopų moka po dabgiau būtų pelno, broliams
1 centą nuo kiekvieno nario, Lietuvoj badą kenčiantiems.
prigulinčio prie sąjungos ar Gryno pelno nuo vakaro liko
susivienijimo.
$123B0 ir pasiųsta Tautos
6. Pavieniai lietuviai katali Fondo iždininkui.
Šv. Juozapo parapija, kle
kai moka kasmet po $5.00.
bonaujant
kun. J. Kurui, vėl
Prie Federacijos įsteigtas
subruzdo
aukas
rinkti.
6 d.
“Tautos Iždas,” kaipo jos au
tonominė
šaka — sekančiais vasario š. m. savame metinia
me susirinkime išrinko kolek
įstatais:
torius kurie pereis per visą pa
rapiją rinkti aukų.
Broliai neatsisakyite aukau
kime tai nuteriotai mūsų Lie
tuvai!

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

Scrantonietis.

TRUMPAS AM. LIET. R. K.

Į “Susivienijimą Lietuvių FEDERACIJOS PROGRA
VALPARAISO, IND.
ti. P-lė Veniukė deklemavo
i Amerikoje” gali prigulėti ir MAS IR KONSTITUCIJA.
COAL DALE, PA.
labai puikiai “Baliuje.” Toi priguli lietuviai įvairią v»
kryp (Eina toliau. Žiūr. No. 18)
Iš moksleivių gyvenimo.
liaus buvo aukos renkamos dėl Parodė daug lietuviškumo.
snių — krypsnelių, pažiūrų, V. MEDŽIAGIŠKASIS LIElėšų
uždengimo, kas atliko dėl
tikėjimą ir tikybinių įsitikini
Sausio 28 d. buvo laikomas karės nukentėjusių. Buvo pa
mų. Į katalikų susivienijimą
Amerikos lietuviai su nie Lietuvių Literatūriškos Drau aukota dėl karės nukent. $4.- Nedėldienyje vasario 6, 1916
priguli lietuviai katalikai, ku
Šv. Jono parapijos aktoriai
REIKIA APSIDRAUSTI.
drausti. Čia kiekviena tauta rie brangina ne tik savo kalbą ko nereiškiančiais išimčiais— gijos Valparaiso universitatės 30.
-mėgėjai pobažnytinėje svetai
visi darbo žmonės. Darbinin susirinkimas. Pirm. p. Čer
turi
savo
broliškas
apdraudos
Naujų
narių
prisirašė
13.
|
ir
tautą,
bet
ir
savo
katalikynėje
vailino “Amerika Pirty
Susipratęs darbininkas ne
kų gerovė arti rūpi Federa niauskas atidarė susirinkimą
organizacijas.
Turi
jas
ir
lie

Raštininkė.
je.
”
Teatras, •kaip
iš pini’
stę.
tik turi darbuoties pakėlimui
cijai. Užjaus ji kiekvienam angliškoj kalboj. Po tam bu
v
tuviai.
Rodos
jau
aišku,
kad
giško, taip ir iš artistiško
Aname susivienijime visie judėjimui ir darbui, atlieka
savo.luomo, bet turi taip-pat
jeigu
kiekvienos
tautos
žmo

vo
skaitomas
protokolas.
Tris
NORWOOD,
MASS.
atžvilgio puikiai nusisekė. Lo
ms
yra
vietos,
visiems
platu
atsiminti, ir apie ateitį savo ir
mam pagerinimui darbininkų syk į bertainį yra laikomi sunės
glaudžiasi
į
savo
tautos
or

šti teatras Coaldaliečiams tai
ir laisva, tik tikintiems žmo būvio, sumažinimui jų skurdo,
savo šeimynos. Kol jisai pats
ganizacijas,
tai
ir
lietuviai
.
sirinkimai
lietuvių
kalboj.
PriDaugiau
atsargumo.
ne naujiena — juk jie beveik
nėms ten kuo tolyn, tuo labiau jų apšvietimui ir t.t. nebus savęs kaip reikiant ap
turi
glausties
tik
į
savas.
Tuo
s
^
a
^kant
vienumo
protokolai
kas antra savaitė juos lošia,
darosi vis ankšta. Ano susi- giai, kaip perserginės prieš
sirūpinęs, jisai negalės rūpinI
—
tarpu
nemaža
yra
lietuvių,
yra
skaitomi
lietuviškai.
Pro

Mūsų
kooperacijos
gaspatad suprantama, kad ir jųjų
j
vienijimo
vadai
stengiasi
ir
ties reikalais kitų brolių ir
suvadžiotojus, kurie prisiden- tokolą perskaičius, viskas bukurie
rašosi
į
kitų
tautų:
len

dorius
vasario
4
d.
padavė
aktoriai — mėgėjai išsilavinę
draugų, reikalais savo luomo.
per savo laikraštį “Tėvynę”, įgę darbininkų užtarėjų vardu
kų,
slavokų
ir
k.
organizaci

.
J
.
,
■
vo
tvarkoma
angliškai.
Tolesvienam
vaikinui,
20
amžiaus,
ir drąsiai ant scenos skrajoja.
Jisai turi visų-pirma jausti
ir kuopose priduoti visam vei
....
®
jas. Prigulėdami į tas svetim- kimui laisvamanišką, priešti- įjuos apgaudinėja ir iįsnaudoja.
_ • mai
seke programas.
P. w
M. $200.00 su viršum nunešti į
Įdomu ir tas, kad daugu
tvirtą pamatą po savo kojų.
Tarp ko kito Federacija rūpį- Valasinas kalbėjo apie teises
tautiškas
organizacijas,
jie
banką.
To
vaikėzo
būta
šel

mą
rūbų turėjo susikolektavę
Amerikos mašinos kasmet
kvbinį krypsnį.
“Tėvynės” sis:
jas
augina,
kelia
jų
vardą,
be
■
“
law.
”
Po
jo
kalbos
nesimio.
Jis
pats
duotą
jam
nuo
atvykusiųjų iš Lietuvos,
sutriuškina kaulus (sužeidžia)
redaktorius dar pernai mėgino
1. Remti ir platinti Lietuvių randant dr-jos reikalų susirin
to
savo
centais
augina
jų
ka

sumą
įrašė
į
knygelę
ir
sugrą

tad kaipo originališki, paei
kelių milijonų darbininkų.
bombarduoti kai-kuriuos kata R. K. Susivienijimą Ameriko
žino gaspadoriui. O pats su nantieji iš Lietuvos, didžiai
Daugelis ir mirtį sutinka ten, pitalus. Jeigu tą-pat darytų liką tikėjimo dogmatus (žiū je, kurs apdraudžia lietuvių kimas uždarytas.
Po susirinkimo buvo laiko- pinigais dingo.
prijuokino publiką. Nes viekur gvvenimui maistą uždir-i ir kitataučiai
..
. x su
. . mumis, jei- rėk jo polemiką su kun. Dr. sveikatą ir gyvybę.
....
“
Ant
ūkės
geriau,
ba. Darbininkams čia ne tik% spiestųsi j musų susi- Augustaičiu); metų pabaigoje
Ant
rytojaus
pasimatė
šel!
niems prisiminė,, Fkaip dar .**
jie
2. Per tam tikrą darbo biu- mi girjSai
•
y?
ras rytojus.- Šiandien sveikas, I ^įjotus, tada butų tai lyg išleistame kalendoriuje net is Irę nurodinėti, kur kolde-darmystė. Sukruto kaltininko nesenai tokius pat rūbus nešioo rytoj gali jį negyvą į namus ir atsilyginimas, bet deja! toriški faktai buvo iškreipti, bai yra, kaip jie eina, kiek Aff pusę gynė: Bimba, Diė- ieškoti, bet jau buvo pervėlu. jO; čionai gi gimusioms buvo
mums neteko girdėti, kad len kad tik išstačius katalikų Baž
Nereikėjo tam vaikėzui pa- gana žingeidus lietuviškas
atvežti.
už darbą mokama, kokie dar mentis ir Bacevičius. Neg.: Į
kai,
slavokąi,
.
ar
kitos
tautos
Bartašius,
Rukštelis
ir
Kali

tikėti, nes sulaukęs tokio am- stylius ir mada; pav. BekamTai-gi svarbiausias reikalas
nyčią kuoblogiausioje šviesoje.
kiekvieno tobinbiko’ir’dartT į«USl > mS.S,! or?a"iza«Jas- Dabar štai pradedamas spaus bininkai paieškomi ir t.t.
nauskas.
Po
tam
buvo
balsa

žiaus o dar bažnyčioj nebuvęs,’ pio skrandinis ir klumpės, po3. Kur galima ir norima ste
Žilvitis.
įlinkės turi būti — apdrausti Net Jie remia savąsias. Klau dinti (jau antru kart toje pa igti kooperatyviškas parduo vimai, kas parodė negatyvų:
galiaus-gi baltos kelinės ir
simas,
kodel-gi
tik
mes
vis
kipusės
išlošimą.
tinkamai savo sveikatą ir gymarškiniai; toliaus-gi lietuvi
čioje “Tėvynėje” 1908 m. ir tuves, dirbtuves, ir Lt.
vybę, kad susirgęs turėtų ligoj tleI)ls tarnaujame, kitus stip- dabar) tendėntiška Žemai 4. Mokinti lietuvius tau
L. L. D. V. U. susirinki- j
CHICAGO, ILL.
škas pečius, Apačių aktorių pa
■pašalpą ir kad, atsitikus mir- rmame.
rularne- tukiname, o' apie sa~~ tės apysaka: “Kelionė į Šidmuose
randasi
priešingų
lan

darytas. Tai vis-gi darbštūs
pyti uždirbtą skatiką, įstei
‘ «^irstamel
‘ "•
1 Kas gali
In’. -1UI1T ko pašilai- v«.™
kyti
susirinkimus
angliškai.
į
Pelnijo
$100.00.
tieji Coaldalrečiai!
lavą”.
giant atsakomas bankas ir tau
Tas
įvyko
»ne
lietuvių,
bet
■
Tioti, bet kad jow«timiesiems, reikalauti iš mūsų tokio baiSekančios ypatos dalyvavo
Kuopose irgi pasitaiko to- pomąsias £asas, ir Lt.
pi". saus atsižadėjimo, tokios taumokyklos
valdybos
noru,
ir
Į
šeimynai — liktų šjek..tip.k
’
Nedėlioj,
t.
y.
6
d.
vasario
įlosime. Ponas J. Bugarevi' kių dalykų, kuriuos, rodos, 5. Palengvinti darbininkams
nebūt, susirinkimai
perkeisatsibuvo vyčių 4 kuopos vaka- čius — Vinco siuvėjo rolėje: p.
nigo bent pradžiai pragyveni tiškos beveik saužudystės? sunku būtų ir'išaiškinti. (Pav. pasistatyti nuosavius namus ir jei
.
....
.
,
.
.
Jau laikas būtų susiprasti vi
mo.
Rockfordo S. L. A. kuopos nusipirkti ūkius, įsteigiant *?.angliškai, tai, prot ras_ Dievo Apveizdos parap. j .Skinkis Bekampio rolėje;
Kituose kraštuose valdžios siems lietuviams ir mesti tą drauge su kitų laisvamanių Statomas ir Paskolinamas Dr- K“se?’ "avelln1° . susirinkimų ^ėję.
. .
. p-lė Ona Šešliauskiutė — Beįvedama priverstinas darbi dvasios vergiškumą, ir nors organizacijomis uždėjimas $1. jas (Building and Loan Asso,
t
<mkiau
kal
P
vlen
«
Pirimausiai
atvaidinta
viekampienės rol.; p. Mg. šišlausninkų apdraudimas: tuo tikslu sykį pamylėti labiau kas sa bausmės kiekvienam, kurs eis ciations,) užvedant pigų kre- 1
no
veiksmo
vaizdelis
“
Degtikiutg _ Agotos rol.; p. Marė
,,
,
sr
I j-.
•
“
Katalike,
”
“
Mažas
Vmne.
mokesnius moka darbdaviai ir va.
ne.” Lošimas pasisekė, labai gišiauskiutė — Antano rol., p.
Jau geriau yra apsidrausti į Lietuvių Darbininką Sąjun
—
■
cas,
”
susirinkimų
laikymą
andarbininkai (užlaikoma dalis
gerai. Ypač
atsižymėjo p. L. j Laįvonas — Piršlio rol.; p.
6.
Inkurti
vertelgų
sąjungas,
,
susmmKimų
lamymą
angerai.
ipac aisizymej
gos kuopos parengtąjį vakar
uždarbio). Čia Amerikoje by kokioje lietuviškoje pašal- ėlį.
kurios
užtikrintų
pirkėjams
kalboj
prilygino
net
prie
šimutis
Kondoro
rolėje, , p. p. Ciginskas — žydo Faibčiko
Arba kad ir nutarimas
valstijų įstatymai to neregu pinėje draugijoje. Katalikai Youngstown, Ohio kuopos gerus ir pigius pirkinius, o carizmo, buk lietuviai pa- Baltušis
šaltyšiaus
rolėje ir B. rol.; — Jonikis Piemenukas.
Baltūsis Šalty siaus rolėj
liuoja, darbininkai patys turi turėtų glausties į katalikiškas drauge su kitais cicilikais kvie pardavėjus
Salomėjos ro
wkalb*. užsidraudė
Sausio 23 d. Coaldaliečiai
pardavėjus apsaugotų
apsaugotų nuo
nuo nene- ....
..
.. Vix Abromavičiūtė Salome,
draugijas, kur niekas neuž
tuo pasirūpinti.
lėje.
Paskui
atvaidinta
“Už sulošė savo pačių suregstą koužmokėjimo
už
pirkinius
(nusai
^
ia
y
ra
be
^
u
;
sti
su
prakalba
velnių
pardavi

gaulios jų tikybinių jausmų.
nešimus”)
kalbos kleses, norėdami Tėvynę” L. Šilelio. Šis vai imediją: “Krikštynas.”
Tečiau tos visos palaipinės nėtoją Mockų).
KUR GERIAUSIA
7. Persergėti lengvatikius kalboa Sariau prasilavyti, tu- zdelis privalo būti lošiamas
Dar svarbu paminėti, kad
Kiekvienas-gi, kurs skaitė
APSIDRAUSTI?
draugijos, nors savo vietose
kiekvienoj
lietuvių
kolonijoj,
prieš
apgaudinėtojus,
parduorime
lankyt
jas.~
Visi
kiti
visas uždarbis eina į parapijos
šių metų kalendoriuje Susivie
Ligšiol lietuviai darbinin ir daug yra gero nuveikusios nijimo šulų svajones apie dančius niekam netikusias į- susirinkimai, bei diskusijos nes labai puikiai nupiešia bai iždą. Pasibaigus teatrui —
kai trejopu būdu apdrausdavo — bet jds turi kai-kuriuos ne- to susivienijimo ateitį, norom vairių kasyklų akcijas ir kito- ^ra laikoma lietuvių kalboj, e- sų dabartinį mūsų Tėvynės dar buvo parapijos fėrai. Tad
dateklius. 1) Jos negali duoti
.
.
• budais
- j • vi•  s«nt
Irnn'nn
savo sveikatą ir gyvybę:
sant Tvmrm
įvairių kuopų.
Lietuvos padėjimą. Čia atsi pasirodo, kad toji jaunutė
nenorom turėtų užsimąstyti, ...
kiais pngavmgais
1) įvairiose apdraudos (insu- tokios garantijos savo na kas būtų jei panašios svajonės liojančius iš darbininkų pini
Vyturis.
žymėjo p. L. Šimutis ir p. V. lietuvių Coaldale kolonija ne
rance) kompanijose, taip- riams, kokią duoda didžiu kada nors kad ir dalimi išsi gus.
Puzaras kareivių rolėse, bet snaudžia — bet juda, kruta
pat įvairiuose kitų tau liai susivienijimai, kurių vei pildytą.
WORCESTER, MASS.
geriausiai atliko p. O. Kavo- ir tokiu būdu, puikiai gyvuo
Juk mes,, lietuviai
8. Steigti draugijas apšvie
tų susivienijimuose, vi kimą prižiūri valstijų valdžia,
liunaitė motinos rolėje.
katalikai, netik turime žiūrėti timui, švelnioms pramogoms
ja, nes kur vienybė, tai ten
sokiuose “Związkuose” 2) jos negali išauginti didžiu savo sveikatos reikalą, bet tu ir doriems pasilinksminimams, Moterų Sąjungos 5-tos kp.
P.
K.
Pakštas
kalbėj'o
ir galybė!..
lės nei tautiškos, nei finansi
ir “Jednotuose;”
prakalbos.
apie
lietuvių
liaudies
dainas
ir
Prutenis.
rime
saugoti
mūsų
tautos
dorą
kuriuos
darbininkams
užva

2) savo vietinėse pašelpinė- nės pajėgos; 3) joms trūksta
pasakas,
kas
jam
gerai
pavy

energijos ir pajėgų varyti ko ir tikėjimą, jos kultūros pa duotų karčiamas, kaziriavise draugijose;
Vasario 6 d. š. m. buvo lai ko.
Ant galo Vyčių skait
BROOKLYN, N. Y.
mus ir apsaugotų juos nuo ki
kį nors idėjinį apšvietimo matą grynumą
3) savo
susivienijimuose.
kytos
A.
L.
R.
K
Moterų
Są

lingas,
p.
A.
Aleksandravi

tokių
nešvarių
pramogų.
Liet.
Vyčių 44 kp. rengiasi
Jei by kokia organizacija
darbą.
Gyvavusi ilgus me
(Moterys savo Sąjungo
jungos
5-tos'
kuopos
prakal

čiaus
gerai
išlavintas
ir
veda

9. Pastatyti ilgainiui prieg
prie didelio Teatro ir Baliaus
tus tokia draugija kartais iš už tikinčių žmonių sukrautus
bos.
Šio vakaro vedėja buvo mas choras skambiai užtraukė subatoj 26 d. š. m. Apreiški
je)pinigus imtų plačiai organi laudos namus, kuriuose se
augina
keletą
tūkstančių
ka

Kuris iš tų visų kelių yra
keletą gražių dainelių ir Vyčių mo Pan Šv. Par. svetainėj.
pitalo, bet kiek daug buvo at zuoti bedieviškos neva kultū niai, pavargėliai, sužeistiji p-lė Matilda Šukiutė.
tikriausia?
Pirmiausia
kalbėjo
Centro
Himną ir tuomi užsibaigė pro Veikalas yra statomas pirmu
sitikimų, kad tie tūkstančiai ros 'darbą: 'steigti betikybines ir paliegėliai galėtų rasti sau
Dvasiškas
vadovas
kun.
Fabi

Visų-pirma mes turime at ima tirpti.
gramas.
kartu. Tai būtų žingeidu pa
Viskas priguli mokyklas, kliubus, organi tinkamą priežiūrą.
jonas
Kemėšis.
Jisai
savo
mesti griežtai pirmąjį kelią. nuo daugybės vietinių aplin zuoti jaunimą “laisvais” pa
Po programui linksmai šok matyti kiekvienam.
10. Įsteigti emigrantų namus
Tik ne
kalboje labai puikiai išaiškino ta ir žaista. Nemaža gyvumo praleiskit šios progos.
Jeigu mes apdraudžiame savo kybių.
apsaugojimui
lietuvių
ateivių
Taip
matais, skleisti prieštikybinę i
i

Apsidrauskime.

d

sveikatą ir gyvybę kokioj’
nors grynai biznio svetimtaukompanijoje
(Insurance
<Cotnp.), — mes turime už tai
labai brangiai mokėti. Kom
panijos turi imti augštus mo
kesnius, nes joms reikia išlai
kyti savo brangius ofisus, ap
mokėti visą armiją agentų, inapfcktorių ir visokių oficijalistų — pagaliaus ir sau užtik
šti milžiniškus pelnus
Visai kitoniškas yra padėji
mas visokių susivienijimų dėl
bro ’ško susišelpimo.
Tie suaivienijimai dažniausiai apmo

ka ' ■
r—

enr

- žmogų, jiems

aip-pat reikalo gaudyti

■d: >
pe '
Dėlto ir mokcsriri
;
susivienijies dang žemesni, ne
gu
a ' :~audos kompafm'PBe* ne
' -me

Lietuviams geriausiai apsi
drausti savo susivienijime.
Ten yra jau tokia didelė pa
jėga,
kuri nebegali žlugti:
mokesniai nustatyti moksliš
kai. valdžios patvirtinti, ve
dimas reikalų valdžios prižiū
rimas ir kontroliuojamas. Ten
yn kapitalas, kurs nebegali
tirpti, bet turi savaime augti.
Ten yra dirva plačiam tautiš
kam veikimui ir labdarybės
darbut
Ten yra daug idėji
nio darbo: yra laikraštis, lei
džiamos naudingos knygutės,
varomas apšvietos darbas. Ten
yra mūsų stipri tautiška tvir
tovė, kur mes laikome ir gi
name nuo užpuolimų mūsų
tautiškas brangenybse.

■C »"

broliškam p

.......... ■-
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apšvietą ir 11, ir 11.,— tada | nuo įvairios rūšies nesmagu apie Moterų Sąjungos stovį,
kiek moterys nuveikė, aiškino
juk tikinčioji ir toliau į ateitį mų ir išnaudojimų.
Moterų
Sąjungos reikalingužiurinčioji visuomenė kada VI. ARTESNIŲ TARP LIE
gumą ir tt Kūn. Kemėšis pa
nors turėtų skaudžiai pa TUVIŲ KATALIKŲ RYMŲ
liko labai didelį įspūdį Worsigailėti savo nesusipratimo
ĮVYKDOMAS.
cesteriečiuose.
Dar Moterų
ir neapsižiūrėjimo. Tad ro
Federacijos troškimu yra Sąjungos
___
___ ______
kuopa,
kita
dos aįšku, kad reikia iš suvienyti risus lietuvius kata- Worcester’io dr-ja nei
negirdėjo
anksto apsisaugoti taip kad likus į vieną milžinišką krūvą,
puikių prakalbų kaip tai
nereikėtų ateityje gailėties. suvest juos į geresnį savitarpiKemėšio. Moterų S^junVerčiau auginkime savo pa i nį
susipratimą ir priduoti
5_to kuopa yra dėkinga
dėkinga
jėgas ten ir ant tokių pa jiems drąsybę eiti savais, sau- gos 5-ta
Kemėšiui už jo puikius
matą, ant kurių negalės iš gojamais paties V iešpaties žodžius ir pamokinimus,
dygti jokis klaidinimo ir tvir takais.
Tam tikslui FederaAntras kalbėtojas buvo
kinimo darbas.
c^a:
igerb. kun. Jakaitis dvas. vaTai niekis, kad mes trupu
rL'Z?!1 dovas S-108 kuopos.
Kalbėjo
tį buvome atsilikę, kad savo reikalo nebus — ir rečiau
Kon- Į
■apie Moterų vietinę kuopą.
susivienijime kiek mažiau pi gresus,
kuriuose suvažiavę
Trečias kalbėtojas buvo kl.
nigą tesukrovėme.
Ilgokai iš įvairių kampų delegatai sui
Čaplikas,
kuris taip-pat labai
lūkuriavome ir negydėme sa sipažindįs tarp savęs ir svars
vo susivienijimo. Paskutiniai- tys bendrus reikalus.' Kong puikiai kalbėjo apie moteris,
sias tečiau dviem metais su- resuose bus renkamas Centra- ir reikalingumą prisirašyti
Ga
krutome, pataisėme kas buvo linis Komitetas, kurs ir bus į prie Moterų Sąjungos.
bloga, įvedėme daug nauja ir ‘' - "p vienu ir kito kongreso lop p-lė Matilda Šukį utė pri
gera, kas buvo reikalinga; da- tikru lituvių katalikų visuo- minė visus mokesčius šios or
ganizacijos ir ragino visas
m
cm
AT*
O T*xxZ.-<-7 Q .. O
C* A?"
j.
. “C«-x
' i
menės vadovu.
merginas ir moteris prisirašyY1

įnešė skrajojanti krasa ir bu
fetas be svaigalų.
Pagal ga
vimo atviručių buvo dalinami
prizai.
Pirmą gavo p-lė A.
Andrulaitė, antra E. E. Volteriutė, abi Vytės 4-tos kuopos.
Pasekmės akaro gana geros,
nes kuopa pelnijo arti šimto
dolerių.

gi kviečiamos visos aplinkinės
Liet Vyčių kuopos ir jauni
mas atsilankyt į virš minėtą
mūsą surengtą vakarėlį.
Va
karo programas susidės iš vei
kalo “Brangusai pabučiavi
mas” o paskui deklemacijos,
dainos, kurias sudainuos ka-ralienės Anioln par. choras po
f Jonas Grižius.
vadovyste p. A. Kvedaro. Ga
lop šokiai
SCRANTON, PA
Prie progos atitaisau klai
dą. kuri pasitaikė No 11 LauNukentėjusiai Lietuvai.
rinaitės paminklo aukotojų su
rašė praleista J. Lukoševičius
8 d. vasario 1916 m. St Ma- ir O. Bendaravičienė.
Auko
rys salėj Šv. Cecilijos choras jo po 25 c.
sutartyje su Šv. Vincento drVytU
ja surengė vakarą dėl kares
nukentėjusių naudai.
Scenoj
N0RW00D, MASS.
statė “Karės Metu” kun. Pr.
Kac mftReikia pasakyti, kad
Augustaičio ir “Čigonės at sų maža kolonija parodo daug
silankymas” p-lės Gurkliutės. darbštumo.
Nekurie net nei
Po DCT8tatymų viršminėtasis vakarienės nesusp<f*
choras v■ėdamas p. Sodeikos, ti ir bėga su reiki
Ir 3t uiv. i—kumji .
a
judino ir darbuojB

k„ <
Teisybė
jau
po ofarigm* stiprybės. Štai jauni-Į reikalinga, nes prie žmogaus ■kainuoti tą, ant ko jie dabar kalą Vaidelytė ajba Žemaičių
Krikštas.
ledas i- mas stato seenoje keturių ak- nešvariai užsilaikančio, grei spiauja.
- ..
..... (streikininkų kojomis
Visuomet “Aido” lošėjai “Darbin rko.”
4*
salės. Turime vie ma šilti, ir gal netrukus pa- tų dramų “Valkata,” kuris čiau liga kimba. Pirtis randa- Balius Vyčių Knygyno naudai.
puikiai
Mtlięka, tai žinoma ir
v
Clevelando
visuomenė
vis
tą, kur susirinkti.
matysime anuos maudauties. bus suloštas 20 d. šio mėne- j si po num 625 Potter St
Kaina 5c. Pusi.
Ragis.
Moterų Sąjungos mokykla šio, todėl galima džiaugties
labiaus pradeda prijausti švie .šiuo tarpu neapvils atsilankiu
Chester’io Parejūnas.
pusėtinai gyvuoja.
Mokinių iš jaunųjų veikimo ir visi vie
sų ir dorų platinantiems vy sių.
St Tiknius.I
WEST LYNN, MASS.
LIETUVIAI PAVSMUTS ; į
EKPORT,
PA.
gana diktas būrelis atsilanko. ton saliūnan eiti, kad ateitų
čiams.
Tų parodo tas, jog
DARBUS SAVIEMS,
Vyčiai ir-gi nesnaudžia. ! į jų rengiamus vakarėlius, ku
20 d. vasario Koenig svetai
Vasario 6, 7 ir 8 d. mūsų
rieriaasias
Lietuvis riavijas. į
Dirbame ir tarime.
Rengia pusėtinų vakarų su riuose daug gero surasime.
nėje Neprigulmingasai Kliu NAUJAS “DARBININKO”
Siuvu vyriškus ir moteriš
bažnytėlėje atsibuvo brangi
programų ir šokiais.
Mūsų didžiu troškimu yra pa
bas parengė linksmų vakarų,
LEIDINIS NO. 3.
kus drabužius, sulig naujau
kataliko širdžiai iškilmė — 40
“Darb.” Jio. 11 koresponPereitų savaitę susitvėrė L. doriai veikti ir kad visi tų
pelnas kurio eis L. V. 25 kuo
sios mados.
“Darbininkas” ja* išleido
-dencijoj iš šio miestelio pasa D. Sąjungos kuopa, išrinkta veikimų suprastų, prigelbėtų valandų atlaidai Kad ir pa pos knygynui.
Taisau, protinu, valau ir
Prie to prisi
kyta, kad permažai tejudame. valdyba iš veiklių asmenų, ku ir remtų, o nedarytų nepama vargę nuo sunkaus darbo Ex- dės ir Cl. Taut. Benas suteik trečių savo leidinį, knygelę dažau senus. Taip-g kuni
porto katalikai, kas rytas ir
vardu “Iš Po Darbi gams siuvu SIUTONUS ir
Bet atsiminus, kaip gyveno rie žada ateitį tai kuopai.
tuotus užpuldinėjimus.
damas muzikų šokiams.
esu gerai įsipraktikavęs ta
vakaras
uoliai
lankė
Maldos
ninko Plunksno s.”
me keli metai atgal ir kaip da
S. L. R. K. Am. kuopos ir
?
Vieversėlis.
Reikia paminėti, jog vy
me darbe, kaip Lietuvoje,
Namus
ir
tenai
karštai
meldė

Tai
gražių-gražiausių
vaiz

bar, tai pamatysime didelį gi veikia pusėtinai, nors dar
čiai turi įsisteigę savo knygy
taip
ir čia Amerikoje.
si, stiprino savo dvasių ir pra
delių rinkinis. Visi, nuo pir
NEW BRITAIN, CONN.
skirtumą.
mūsų brolių daug nesupranta
Darbą atlieku greitai ir pi
nų, kuriam nariai ir šiaip ap
šė Visagalio apsaugoti juos,
mo iki paskutinio, yra iš dar
giai.
Būdavo viens antro ant ga naudingumo tos organizacijos,
avėtų mylinčios ypatos, jau
nuo
nedoraus
kelio
ateityje.
bininkų
gyvenimą Tuo:e vai
Jeigu kas reikalauja, dar
Darbuosis
nukentėjusiai
tvės nenorėdavo pašyti.
bet jau pusėtinas skaitlius pri
paaukavo daug knygų.
Tiki
bą
pasiimu ir pristatau tie
Išpažintį
atliko
3
ketvirdalės
zdinguose,
dailiuose,
jausmin

Lietuvai.
Dabar linksmi esame, jog sirašiusių ir norinčių prisira
masi, jog šis balius taip-gi
siog
j namus.
parapijonų.
guose vaizdeliuose atsispindi
kitokie laikai, kitaip gyvena šyti
žymiai padidįs skaitlių laik
Tel. Charter 2354-4
Reikia tarti padėkos žodelį raščių ir knygų, o kart prisi darbininkų gyvenimas.
Vietinė Tautos Fondo sky
me. Užgyvenome geriau, ne
Blavininkai
neatsilieka.
gerbiamiems
kunigams — pa dės ir prie apšvietos.
Kiekvienas su pasigėrėjimu
gu pirma
Mano ateinančių gavėnios lai riaus valdyba nutarė laikyti
kurie savo
juos skaitys po kelis kartus.
94 JEFFERSON STR.,
Šv. Kazimiero dr-ja labai kų pašvęsti parodoms, prakal Tag Day vasario 19, subato- mokslininkams,
Bitutė.
gražiais,
jautriais
pamokslais
Autorius
tų
vaizdelių
yra
HARTFORD, CONN.
gerai stovi.
Lietuvių ukėsų boms ir platinimui blaivybės. je.
Bus viena iš didžiausių
“
Darbininko
”
skaitytojams
prigelbėjo
nevienam
sugrįžti
kliubas turi -savo namą. Šv.
COAL DALE, PA.
Spaudos v Draugijos kuopa, newbritainiečių Lietuvių die
«*
Juozapo dr-ja jau gerai gyvuo mano surengti tam tyčia vaka na, nes lietuviai bei lietuvai 1 ant doros kelio.
Seredoje, vasario 9. Kun.
Kadangi į mūsų parapiją Dr. A. Maliauskis atvyko čion,
ja.
Ir K D. S. kuopa ima rę ateinančioj gavėnioj, ku tės visomis išgalėmis stengsis
rodyti daug gyvybės, nors ji riame bus prakalbos ir aiškini pasidarbuoti paskirtoje dieno priklauso įvairių tautų žmo idant parinkti aukų “Vilčiai.”
vėliausia čia susitvėrus.
mas naudingumo rėmimo kata je, Lietuvos nukentėjusiems nės, tai ir Dievo žodis buvo Prakalbas atidarė kun. P. K.
skelbiamas keliomis kalbomis. Cėsna iš Tamagna ir perstatė
Komitetas. likų spaudos.
dėl karės.
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A. K. MAZALA

Ir kas-gi negalėtų nors die Lietuviškai pamokslą sakė kun. Dr. A. Maliauskį už kal
Tai tiek apie mūsų apielinATSAKYMAS.
KLAUSIMAI.
; kun. S. J. Cepanonis iš HomesNORWOOD, MASS.
kę. Kas gyvesnis, tai dirba, nos darbą pašvęsti tiems ne tead, Pa. ir kun M Kazėnas bėtoją.
Klausimas. Koks yra skir
Po prakalbų buvo renkamos Jurguti mieliausias,
o kas apmiręs, tai vis mirks laimingiems, mūsų tėvams, iš Donorą, Pa.; lenkiškai —
Prakalbos.
broliams,
.seserims,
draugams,
Jurguti
geriausias,
tumas tarp velnio ir cicilisaukos. Sekančios ypatos au
ta alkolyj, snaudžia pasirė
kun. A. Šimakevičius ir kun. kavo‘po vieną dolerį: p. J. Žiedeli dailiausias
to?
męs ant baro saliūnuose, klau varguoliams.
6 d. vasario L. Labdarystės
Minėtą dieną ir jos tikslą J. Vaišnoras, abu iš Pitts Skinkis, p. Skinkienė ir p. Iz. Paukšteli linksmiausias.
Atsakymas. Toks, kad vel
sosi pamokslo visokių gud
dr-ja surengė prakalbas pami ruolių raudonkaklių ir para j jau gan plačiai ir iš kalno an burgh, Pa.; angliškai — kun. Kreivėnas. Smulkių aukų ta
nias rojuje gundė tik vieną
nėti sukaktuves pasistatymo pijos “streikininkų.” Vienok gliški laikraščiai išdėstė. To V. Abromaitis iš Bridgeville, po surinkta apie 7 dol., tad Vakarais .vėliausiais
Jievę peržengti Dievo prisa
. svetainės. Nors jau yra beveik nereikia nusiminti, gal ir anie dėl ką^gi mes iš svetimtaučių Pa
kymą, o cicilistas visus.
viso labo Coaldaliečiai paauka Priemiesčiais tamsiausiais
Exportietis.
pusantrų metų kaip svetainė kada nors atbus, pamatę savo galime pasitikėti jeigu mes
K. Katras iš jų gudresnis,
vo apie 1Q dol. Ant galo dar Kas šūkau girčiausias
pastatyta, bet aiškino kad me klaidas pradės šaukties prie patys Lietuviai neatkreipsime
Purvins
pasišiaušęs?
velnias
ar cicilistas?
I gerbiamas kalbėtojas ragino
ATHOL, MASS.
tinės sukaktuvės gal buvo pa
atydos
į
tą
skaudų
Lietuvos
A.
Cicilistas. Nes vel
i po karei grįžti į Lietuvę. *
katalikų, kurie su ištiestomis
miršę. Kalbėjo iš So. Bos rankomis jų sugrįžimo laukia. gyventojų likimą?
Užtad
nias tik vienam Kristui, už
Dar
svarbu pažymėti, kad Anele dūšyte,
tono Smelstorius ir Rimka.
kibkime, ūmai, energiškai Vaikeliai paskyrė T. F. $5. : Coaldaliečiai laike prakalbų Mieliausia paukštyte,
nešęs Jį ant kalno, rodė že
T. G.
Pirmutinio kalba tai buvo
prie to svarbaus bei neatidėti
Tu
mano
mažyte,
miškąjį rojų ir Kristus būda
užsilaikė atsakančiai, taip kaip
Sausio 29 d. atsibuvo susi- i
vien išniekinimas katalikų
no
darbo,
ir
sulaukę
vasario
Širdele
vuogyte.
mas Dievu netikėjo. O cici
pridera kultūringiems žmo
WILKES-BARRE, PA.
ir tikybos ir jų vadovų, jo
19-tos dienos, lai lietuviškas rinkimas vaikų blaivininkų > nėms. Garbė jiems už tai!...
listas į visus šaukia visa ger
Sausio 30 d. atsibuvo para vaikas — mergaitė, vyras — dr-jos. Prasidėjo su malda
kalbą negalima kritikuot nes
Tai
tavo
Jurgelis,
Prutėnis.
kle,
sakydamas, kad jis turi
tai žemiau kritikos.
Katali pijinis mitingas. Po apsvars mergina — jaunas ar senas, dvasiško vadovo kun. Meškau- L
Dobiliuks bernelis
tą žemiškąjį rojų, tik nerodo
kus kitaip nevadino kaip be tymo parapijos reikalų, pra išpildys labai svarbią užduotį skio. Pirmiausia buo renka
Girtuoklis sportelis,
PARAPIJA ĮSTOJO Į
kol visi paskum ji pradės bėg
pročiai, pasiutę velniai, ver sidėjo nauji užmanymai. Kaip ne tik pasidarbuodamas minė- ma valdyba šiems metams:
Kaip srutų upelis.
FEDERACIJĄ.
ti. Užtai daugelis žmonių
gai. Dar buvo ir biauresnių ir visada per mitingus, imus toje dienoje, bet kartu ir die- J. Puščis, pirm. Jonas Andtam
patikėję, vaikščioja pas
Newark, N. J. Nuo 1916 m. 0 tu, vėjo vaike,
žodžių.
jaunimas prašo parapijonų, nos uždarbį paaukot tiems ne- j ruliunas, sekr. Julijona Davikum cicilistą laukdami, kada
Rimka kalbėjo apie karę, kad pavelytų senoj bažnyčioj, laimingiems. Metas ir mums donytė, kasierka. Užsimo- nevrarkiečių tarpe pastebia- Tokio man nereikia.
tas iš savo kišeniaus išims ir
bet mažai ką buvo galima su ligi bus mokykla įsteigta, kad New Britainiečiams parodyti kėjo mėnesines mokestis po 2c. mas ūpo sukilimas. Gyveni Tuoj iš akių traukis
parodys tą žeffniškęjį rojų.
kad mes pa- Paskyrė plikis dolerius dėl mas bėga vis srauniau ir vis Lankyt manę liaukis.
prast, nes dalykus labai mai pataisytų platformą dėl teatrų svetimtaučiams,
K.
Katras pirmutinis į
_ suprasdami
_
...
- platesne vagų varydamas. Ne
Vy- ’ tys
Lietuvos nelai- 'karės nukentėjusiems
per T.
•
šė ir jokios išvados nebuvo ga į lošimo, ir šiaip dėl “L. "
peklą runvs, velnias ar cici
'
ieškome ne Fondą, Už tų galima pagirti paisant kelių ' triukšmadarių,
lima padaryti. Verčiau tas čių” mitingų ir įvesti atleti- mę, meldžiame,
Aš
noriu
mylėti
listas?
o t-ci i lmzn n
pirštais suskaitomų newarkie- Ir galiu tekėti,
žmogus su prakalboms neužsi kų skyrių. Jaunimas apsiima patarties, bet pagelbos tiems mažus vaikučius,
A.
Cicilistas
imtų, nes neturi visai iškal- tą visą atlikti savo lėšomis, nukentėjusiems broliams; mal- I Jau apie pusę metų kai su- čiai pažengė gražiai pirmyn. | Nors tuojaus šiandjfena
Delko ęi< : v.
K.
Insikūrė
Labdarybės
Draugi

Tuojaus
kilo
mitinge
suirutė.
daujame medžiagiškos pašei-1 sitvėrė dr-jėlė, priguli apie
. bos įr visai neužinteresuoja
Jei gaučiau vaikinę.
A.
Dėlto, kad šiandiežmonių. Buvo susirihkę apie Štai vietoj jaunimui pavelyti pos, su kuria nelaimingieji 60 vaikučių. Pinigų turi ka ją. Ji tiki į šiesię ateitį.
na
velnias
yra ponu,, o cicilisNevark’o Šv. Trejybės pa Tiktai blaivų, dorę
60, .nes tuo pačiu laiku buvo r vaidinti teatrus, visai jauni galės badą prašalinti. Tę die soj apie šešis dolerius.
tas
jo
bernu.
Tai-gi kol cirapija per savo metinį susi Kurs iš liuoso noro
prakalbos bažnytinėj svetainėj mą pasmerkė, ir kad visai vy ną t. y. vas. 19 d. vakare ba
cilistų bus ant žemės tol vėl
Moterų dr-ja turės pramogą. rinkimą instojo į Amerikos L. Mane pamylėtų...
dr-jos Šv. Kazimiero Karalai čių nebūtų ir kad jie daugiau žnytinėj salėj bus prakalbos,
imas
turės būti jiems už gasK. Federaciją. Nutarė staty Oi! laimę turėtų!
Vasario 6, S. L. R. K. A.
čio.
Kalbėjo iš “Darbinin mitingų nelaikytų svetainė
padorių,
o paskutinį cicilistą
Vasario 2 d. buvo susirin ti šį , pavasrį naują bažny- j
ko” administracijos J. Rama je, tūlas senukas jaunuomenę kuopa parengė prakalbas. Kal
j velnių perdėtinis pats nuneš į
nauskas ir A. Kneižis. Žmo šmeižė būk kaip jaunieji lai bėtojas buvo Juozapas Šaliū- kimas Šv. Onos dr-jos pobaž- čią ir inkurti mokyklą, kad l Aš jį pamyluočiau,
• peklą.
nių buvo prisirinkę apie tris ko repeticijas, tai užgesinę nas iš Waterbury’io Aiškiai nytinėj salėj. Nutarta ligonei apsaugojus jaunąją lietuvių Meiliai pabučiuočiau
Striukis.
šimtus, į dr-ję prisirašė į 30 < žiburius kampuose begėdiškai bei suprantamai išlukšteno umokėti už 2 savaiti 10 dol. kartą nuo ištautėjimo. Prasi Su širdžia ir meile...
pasielgia. Kartą jo duktė ė- naudę ir pašelpą susivieniji Nutarta surengti šeimyniškas dėjus rinkliavai naujai bažny Visa atsiduočiau.
naujų narių
NEPASISEKĖ
ATLYGINT.
—rr ■
jus
mokintis teatrus lošti ir mo, parodvdąmas tai pavvz- ‘ vakaras, kad pasilinksmyti. čiai paaiškėjo, kad bažnyčios
Darbai eina gerai.
Vieną
kartą
tūla
mergina
Darbininkas. tai buvo nedėlios vakaras 8 džiais.
Kalba patiko kiaušy- Į
K. G. pamatus galima bus pradėti Girtuoklio kaip vilko
buvo labai užpykus ant vieno
dėti netrukus po Velykų. Pa Nemyliu, nenoriu,
valadną o dar mergaitės nebu tojams.
vaikino, už tai, kad ję pava
didinimui parapijos ištekliaus Kad būt ir auksinis
vę nuo repeticijų. Nerimau
Vaisiai buvo tokie, kad paCLEVELAND, OHIO.
NORWOOD, MASS.
dino kapone. Ir už tokį skau
rengiami parapijos fėrai. Tam Neb’mylėčiau jojo.
damas nuėjęs į svetainę, ir sididno vietinės kuopos narių
Kodėl
C.
L.
T.
C.
Dr-tė
silpsta.
dų įžeidimą mergina nuspren
tikri veikėjai ir veikėjos dirba
štai ką matęs: jaunas vaikinas, skaitlius.
Ant vagies kepurė dega.
F. V.
Nekurios
Clevelando
drau

dė, kada tik gera proga pa
išsijuosę Fėrai įvyks ateisu mergina užsilipę ant plat
Vasario 13, ant 8-tos vaka
gystės
blaškosi,
siūbuoja,
sitaikys, būtinai vaikinui at
“Darbininko” 15 No. p. P. formos kasžin kę kalba apsi re buvo vyčių vakarėlis — a- kaip audros pagautas laivas. naničo kovo 1-2-3-4-5-6 ir 7 d.
“KAPELIONUI” IR
lygint.
Per isus vakarus griež vietinė
Čepas primeta man būk aš jį kabina ir tikrai begėdiškai, o j pie Vyčių draugijų ir tikslą
“KLEBONUI.”
Ir
neįstabu.
Jeigu
žmogus
pa

Štai po nekurio laiko, bū
lietuvių orkestrą. Programas
apkaltinęs laikraščio kramty lauke kiti laukė, kad jo duk kalbėjo gerb. kun. Jakaitis iš
pildo
kokią-nors
niekšybę,
dami
nemažam jaunimo būreMėšlo
“
Šakės
”
kapelionas
tų fėrų žada būti labai įvai
Worcester’io, Mass.
me Čepo vardo visai nemi relę išnaudoti.
tai
jis
to
užslėpti
negali,
nes
lvj,
susitinka;
ir mergina nie
“
Keleivio
”
klebonas
pons
Derus. Kovo 5 d. vakare sce
Čia ponas J. Smilgius to
nėjau ir nesakiau, kad jis tę
ta
baisybė
atsispindi
ant
jo
noj statoma veikalėlis “Čigo lianis, iš didelio pažangumo ko nelaukus: “helio, kirvi,”
Iškilmingos ekzekvijos.
padarė, bet turbūt pats p. Če dėl taip šmižė jaunimą, kad jo
veido.
Jisai
nerimauja.
Ne

nė,” kovo 6 d. — gražus kon pilnai pripažino geriausiu ka į vaikinę, norėdama jam epas kę nors prisijaučia nes y- mergaitė negavo nuo teatro
randa
sau
vietos.
certas, kovo 7 d. — Užgavėnė talikų veikėju p. daktr. Šliupą sant tarp draugų ir draugių
Seredos ryta vasario 9 d.
ra sakoma: “vagie, kepurė vadovo $5.00 už pasakymą ei
Taip
yra
ir
su
Clevelando
se — statoma scenoj dar pir ir norėtų, kad kas ir jį pris- padaryti gėdą. Bet vaikinas
dega,” tai tuojaus kaltasis ir lių, nes teatras buvo suloštas buvo ekzekvijos lietuviškoje
už kepurės griebiasi. Taip “Žilė galvon velnias uodegon’ Šv. Andriejaus bažnyčioje, už Teatrališko Choro Dr-ste, apie mu syk Amerikoje dailus iš kaitytų nors už to laisvama greitai atšovė: “helio, basetalo jjąntaplf.
O ball.”
turbūt su p. Čepu. Sako, kad ir keletas monologų bei dekle- šventos atminties kun. Juozo kurią savo laiku jau buvo lietuių gyvenimo vaizdelis ny
rašyta,
jog
ji
jungiasi
su
be

kad
niekas
kitas
nepriskiria
Mergina neturėdama kę at
“Paskubėjo.”
Fėrams
su
jis to laikraščio kampų nu macijų. O visas pelnas nuėjo Zebrio ir Jievos Gįlmonaitės
dievių
draugyste,
Mirta.
Klai

sakyti,
dūm8 šalin ir daugiau
plaukė įvairių-įvairiausių au jam to garbingo čino, tai už
plėštų užtėmijęs paėmęs nuo į parapijos kasę. Dar tūli dūšią. Vietiniam klebonui
gaspadinės. Bet to laikraščio, parapijonai pasakoja būk jau kun. Grikiui pribuvo sekantie da, kurią toji dr-stė per ne- kų ir dovanų. Prie fėrų pri sipuolė maldaut pono Frico. nebekeršino.
A. Grigaliūnas.
Fricukas nekvailas sako:
apie kurį aš minėjau buvo vi nimas susirinkęs apie L. ba ji kunigai į talką Winters — kuriuos savo nesusipratusius sidėjo savo dovanomis beveik
narius
papildė,
kuomet
jie
gerai
bratku.
Bet
ar
esi
ver

visos kilnesnios Newark’o lie
durys iškramtytas o ne kam žnyčią į žmones akmenais mė Daly — Krause McKeon —
daužė
kumštėmis
į
stalą
šauk

tuvių
draugijos. Svetimtaučiai tas to pantaplio vietos. Pada
pas.
Aš nemanau, kad p. to, aišku suprasti, kad -tie Sullivan ir Ambota.
dami:
“
Šalin
su
Vyčiais!
”
da

parodyk, kad matytų DIDŽIAUSIAS NUPIGINIMAS
taip-gi atsiliept į rengiamus ryk,
Žmonių, tarp kurių rado
Čepas norėjo save tuom pasi- parapijonai yra laisvai kve
bar
šaukia
atlyginimo.
Ir
svietas.
fėrus gražiomis dovanomis.
KOKĮ KADA KAS YRA
teisyt, bet tik išsirėki emuot pianti ir priešingi vyčių drau si ir municipališka valdyba,
ačiū
tokiam
nekuriu
narių
ne

Na
tai
Delionukas
pastan

Trumpai
kalbant
minėtomis
GIRDfijęS.
gijai
ir
kitaip
negalėdami,
tai
skaitlingai pribuvo, tarytum
save karštu ciciliku, kuris ysusipratimui
ir
aklumui,
šian

gas
padėjo
ir
rašyti
straips

fėrų dienomis žada būti toks
ra savo šnipinėjimu tarp Nor- nors apšmeižė, kad užkenkti parodydami jausmą bei užuo
Ant Deimantų, Laikrodžių, ,
“Keleiviui” pradėjo.
jų veikimui, o jaunimą pa jautą pernykščių metų nužu dien toji dr-stė. jei dar ir gy jomarkas, kokio pa» lietuvius nius
woodiečių gerai žinomas.
Lentingų ir kitokių auksinių
Darbininkas. traukti prie smuklių, iš ku dytam klebonui ir jojo tarnai vuos, mėnesį, metus—tai gy
vuos, bet laukti naudingo vai
rių patys nemato dienos švie tei
siaus nua jos — būtų vien ap
sumo, tai ir savo jaunuolius
CHIOAGO, ILL.
Janas.
sivylimas.
nori tose tamsybėse paskandinties.
Ant Bridgeparto.
CHESTER, PA
C. L. T. C. Dr-stė matyda
Nekurie parapijonai susi
ma, jog Vyčiai visame prade
Pas mus parapijonai serga pratę labai užjaučia jaunimui
da imti viršų, iš tos neapy
Maudykitės ir būkite
nerimasčio liga.
Kadir ši ir patys darbuojasi iš vieno.
kantos kremtasi pirštus.
Ir
sveikti
toks
nuotikis.
Laikraščiai
Dar turiu paminėti, jog se
štai, kad apmalšinus savo įnir
pranešė, kad į Chicago atva noji bažnyčia visai tuščia sto
Visame Chesteriyje, nors tusį jausmą ir kad atkerimus
žiuojąs naujas arcivyskupas. vi jau apie trys metai ir dar tai nemažas miestelis, lig šiol tiems savo “priešams” Vy
Daugelis mūsų galvočių pa- mažu daugiau prastovės ligi į- nebuvo nei vienos pirties. Da čiams—jie jungiasi su Mirta,
tnanė, kad tasai Dievo pasiun steigs mokyklą, o pavedus vy bar gi lietuviai Mikolas Navic nepaisydami ant jokių perser
tinys atvažiuoja į Šv. Jurgio čiams per tą laiką naudoties, kas ir Ignacas Kupšis pasista gėjimų, ir duoda ranką tai
parapijų; ir nū lakstyti, žiū atneštų ir parapijai naudą.
i tė puikių pirtį
Vienuolika mirštančiai dr-tei tikėd&m ierėti, kada ir katrų valandų
Vyčiai nori įsteigti knygy-' vanų, devyni šaneriai, garo si, kad du pusiau numirusiu
parapijos svetainėje vyskupas ną senojoj bažnyčioj, kur vi kambarys įsikaitinimui.
Pa (kūnu padarys vieną gyvą Ne
pradės sakyti prakalbų.
O siems naudą atneštų. Bet ne skutinis kobkas tik subatomis be reikalo sakoma, jog skęs
vis tai “streikininkų” darbas kurie triukšmą kėlė, kad ne-, kūrinamas, vanos gi ir šaue- tantis ir už šiaudo griebiasi
vis anie, norėdami pasijuokti reikia knygyno, nei
Vyčių riai atviri kasdien.
Ir gerai
Tegul eina pakly
iš savo pasekėjų, visokius draugijos, bet aiškiai matyti, I
Dabar Chester’io lietuviai dėlių pramintais takais. Pa
kad savo neišmanymu neuž
gerą vietų nusiprausti; žinę nuodėmės baisybę ir jos
iškalba savo “streikinin- kenks jaunimui, bet suteiks
tai evriUcatMpataikymui tariamą, geriaus įsteigi
.

Newark, N. J. nuo savo užgi Lengva pasakyti straipsnį pa
ir auksuotų daiktų
rašyti, bet jeigu “Keleivis”
mimo dar nėra matęs.
Taip-gi parduodu grafofonua
Tikimasi, kad svečių at nenorės talpyti...
Ir svar su lietuviškais rekordais, siuvasilankys nemažai ir iš kitų lie biausia tema “50 rykščių” mas mašinas ir rainkotus ‘ant
antgalviu
Padėjęs dolerinių lengvų išmokėjimų. Tai yra viena
tuvių buveinių.
Fėrų tarpe — Xovo 4 d. — skaitlių aptapianęs dailiai vi iš geriausių vietų, kur jūs galit
rengiamas vakaras paminėji siems laisvamaniams linguo nusipirkt sau reikalingą daiktą
mui “Lietuvių Dienos Ameri damas meiliai, kad kibo, tai pigiai ir gerą. Eidamas pro ša
koje.” Tam tikras komite kibo į čiuprą, į kuodą mūsų lį užeik persitikrinti. Toliaus nuo
Girdi silp
tas jau tvarko vakaro progra “Darbininkui.”
! Bostono, pritinnčiam per paštą.
mą, jieško prakalboms pirma napročių esi laikraštukas, kad Užsakymus pristatom į narftus;
eilių kalbėtojų ir tt. Žodžiu, Į nepripažįsti 50 rykščių už pa ai, ar mano agentai. GvarantuoKada tai
Nevark ’o lietuviai pilni gyvy žangos žvaigždę.
tus ant 20 metų atmainom, jeigu
bės ir vesalumo ne žengia, bet parašė, tai net apsilaižė ir ga nubluks anksčiau. Visi mane žino
bėga pirmyn susijungę po vie liuką plunksnos iš džiaugsmo ir kas sykį pirko, tas nesigaili
nu obalsiu: “Dievaž ir Tėvy nukando.
Siųsk laišką, o mes tuoj pnbOO sviete, o žmones, sušu sim į jūsų namus.
nė.” —
ko Fricukas, kad dantukai
A—
~ -........ ■■—
aštrūs, būk laisvamanukas. O
ir
• cLji
jei išgudrėsi, mums nenusidėsi, redakcijoj
'--r-.371T co

turėsi nors už
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Tik išzigėrimai

", ■

So. B ostL-tl

'DARBININKAS

TAUTOS FONDO SVAR

Vietines žinios

BIOS PRAKALBOS

bus Lietuvių Svetainėje So.
TIK MOTERŲ PRAKALBOS Bostone 20 vasario, 2 vaL po
pietų.
Kalbės kun. T. Ži
IR DISKUSIJOS.
linskas, Dr. Jakimavičius ir
Bus 20 vasario 7 vai. vaka
kiti. Bus svarstoma apie su
re So. Bostono pobažnytinėje
rengimą 4 kovo Bostone rinki
svetainėje.
Moters ir mergi
mo aukų aut gatvių, t v. Tag
nos kalbės ir svarstys klausi
day.
mą,

Valdyba.
%

Šelpkime badau
jančius, aukoda
mi T. Fondui.

•

Pagrabus
ragraous atlieku
auiezu pigiai ir ji a
A
j
♦>
gražiai
Esu išėjęs mokyklėj tam tikrus graborystėsl
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Kuri užlaiko visokio taSiunčiu numirėlius ir į kitus
voro, reikalingo mainemiestus ir pargabenu iš kitų
Y nieriams.
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
Minersville, - - Pa.
tės pas mane.
Ofisas

Krautuve

Y
Y

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kuopos nedėlioję
vasario 26 d š. m. bus mėne
sinis susirinkimas, pirmą va
landą po pietų.
Meldžiame
visų narių ateiti ir užsimokė
ti duoklę.
Atsiveskite naujų narių. Di
dinkime savo kuopą, kad pralenktumėm kitus.
Dirbkime kiek galėdami,—
darbo galo nesimato.
LDS. 14 kp. rašt.

J.

Daukšys.

KATALIKŲ
DRAUGIJOS
dėkitės į L.R.K Federaciją ir
Tautos Iždą. Reikalaukite Fe
deracijos programų ir konsti
tucijų. Siunčiama už dyką.
Adr. PR. GUDAS, 242 W.
BR0ADWAY, SO. BOSTON,
MASS.

TEATRAS
Rengia L. D. S. 3 kuopa
Subatos vakare

Vasario-Feb. 19 d. 1916
Lietuvių Bažnytinėj Svetainėj.
Norwood, Mass. Prasidės 7 vai. vakare.
Bus sulošta didelis veikalas
“TARP DILGĖLIŲ ROŽĖS.”
Melodrama 2-se dalyse 6-se aktuose. Antra komedija
“NEUŽMOKĖJUS PABĖGO.”

Paimta iš lietuvių atsitikimų, labai juokinga komedija iš
kurios publika turės nemažai juoko.
Todėl kviečiame visus ateiti ant ant virš minėto vakaĮžanga visai maža.
viečia
RENGĖJAI.
—

TEATRAS!
BUS MUZIKALIŠKA OPERETE

Maluninkas ir Kaminakretis”
Muzika M. Petrausko.

vaidins lietuvių Choras Šv. Kazimiero Parap.
WORCESTER, MASS.
Aktorius chorą ir orkestrą diriguos
J. Č i ž a u s k a s.

Parduodu Gramafonus ir
riausius Rekordus su Meti
koma dainoms ir tt Katalogu*
duodam dykai kiekvienam kuria
prisiunčia už 2c. krasoe ženkleli

vienaOne Uetuvižka f

Grabimnkas ir B^amuotoju

Kviečia atsilankyti
S. Bostono T. F. Skyriaus JONAS GREBLIAUSKAS
VALDYBA. 500 SO. PAdA ST.,
BALTIMORE, M. D.

KUR GERIAUSIAI APDRAUSTI MOTERIMS IR
MERGINOMS SAVO
SVEIKATĄ IR GYVYBĘ.
Kurios įsirašys tą dieną į
L. R K. Moterų Sąjungos pašalpinį skyrių, toms įstojimo
mokesnis numažintas per pu
sę.
Tarp kitų kalbės mote
rų Sąjungos pirmininkė M.
Juškienė. Į susirinkimą kvie
čiamos tik moters ir merginos.
Tad lietuvės katalikės mo
terys ir merginos!
Valio į savo prakalbas ir di
skusijas.
Kviečia nuoširdžiai A. L.
R K Mot Sąjungos 13-os kuo
pos

C. A P. Phone St Paul 5947

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
,. ,

1219 S. Broad St.,
Philadc'phia. Pa.
j
I Nuo 9 Iki 11 rito.

v a landos

1

.. 2 .. 4 po pietų

... 7 .. 8 Vakare.
.1

BEDARBIAMS
PROGA

X
Y

K. Graneckas
AthoL ’

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.
1) “Oželis” mišriam chorui prie pijano---------------------- 60e.
2) “Scherzo” pijanui (solo)---------------------------------- 60a

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

3) šią nedėlėlę” mišriam chorui prie pijano---------------25«.
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų

chorui prie pijano___________________________________ 40a
Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijdje:

3214 CEDAR STR.,

turi pilną krautuvę,

Telephone So. Boston 605.

o jei žmonės nežino
ką turi?

Garsinkis!
RETKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, boteliuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darbų vyrams.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvi išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų eeluloidu. Išdirbu tarpas, 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 darai save
rankom.

visai nebrangus.
Kaina be
apdarų 75c. Su apdarais $120. Tel. Ozford 4900.

Ant pardavimo fomičiai dėl tri
jų kambarių. Priežastis pardaviį mo išvažiuoju į kitą miestą.

; J. P. TUINYLA,

miim aumis
M. A. NORKŪNAS,

P. ŠILEIKA,
; 8 Heath Place,
Rozbury, Mass.

166 MELROSE ST., ::

LIETUVIAI REMKITE
TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI
“DARBININKE.”
LIETUVIAI PAS SAVUS.

Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus
Avė., Room 44 Rozbury
Crossing.
Pamokos atsibūna utarninko ir ketvergo vakarais
Conon Hali 20 Conont str.
Mokytojas E BR0WNING

(Iš Rusijos)

Užlaikoiu didžiausia krautuvu
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išiuokesėių
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
ine agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
Pasiuvami drapanas sulig nau čiams, didelį, naują kataloge
jausios mados ir pagal Jūsų noro. siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus štampų.
JONAS BERZELONIS & CO.
J. P. TUINILA.
28 Chandler Str., Boston, Mass.
(Castle Sąuare’s Block’e.)__ 822 Washington St., Boston. Mass
>

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gan
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.

!

i

MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR
. DAINAS.

Šis Vakaras bus Ketverge,

8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš
simokinimo (notų) “Gaidų” ant
visokių instrumentų, kad ir nėši
matęs gaidų, išmoksi be mokyto
Pradžia 8 vaL vakare, 20 Waverly St
jo, kuriam mokėtum 50c. už 1
Šiuomi širdingai užkviečiame visus atsilankyti koskait- lekciją. Knyga $1.50, parduodu
lingiausiai, pamatyti tokį puikų perstatymą kaip ši O- už $1.00 tik ant trumpo laiko 3
p e r e t ė!
(18—20) knygos už $2.00.
Adresuokit:

VASARIO 25 d. 1916.

PRANEŠIMAS.

DARBININKO”
(liaujantis

AGENTAS.

gerai, teisingai ir pigiai. Taip
“Darbininką” ir duoti “Dar
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
bininkui” apgarsinimus. Pas
kvarbuoju.
jį taip-gi galite gauti kitus ka
PETRAS MAKAREVI0IUS,
talikiškus laikraščius.
(Arti lietuvių bažnyčios)
“Darbininko”
105 So. Meade Str.,
Administracija.

Ateina Žiema
x»ooaxxxooocooocooooooax»ooccc(xxxoca»

~ otaa rinkti prenuas, apgars r imus “Dar-

Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų •
čeverykų, tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj
yra užlaikomi geriausi tavorai.
ČEVERYKAI. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge-*
riausia padaryti, pagal naujausią madą, kožna
pora gvarantuojama.
VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ.
Šiaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdalus, .
marškinius, svetelius, pirštines ir t t.
mošų kainos žemesnės už kitų.
NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOME.

C. P. YURGELUN,
377 W. BROADWAY,

80. BOSTON, MA88.

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

1.00

75c.
1.00
1.00
50c.
1.00
1.00
25c.
25c.

50c.

25c.
50c.
25c.
1.00

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

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

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

G. A. BARONAS,
P. O. McKees Rocks, Pa.

Šiuomi pranešame gerb. vi
LIETUVIS KRIAUCIUS.
suomenei, jog Jurgis TamuPasiuvu visokius drabužius
sbnis 3427 Auburn Avė., Chi
pagal naujausią*madą, vyriškus
cago, III. yra mūsų agentu,
ir moteriškus. Darbą atlieku
pas kurį galite užsirašvti

:: MONTELLO, MASS.

Vienatinė Lietuviška

S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
153 COURT ST. BOSTON, MASS.

ŠOKIŲ MOKYKLA

PA.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

ANTANAS ŠAPALIS
Šiais laikais reikalinga daug
meistras
merginų ir vyrų ČEVERYKŲ
indeda telephonus, dengia sto
dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
gus, ir atlieka visus stalioryskanti gali darbą gauti. Gera
tės darbus prideramai.
proga, -gerą darbą išsimokinti
KAINOS NEBRANGIOS.
Adresuokite
Ofisas
Gyvenimas
SVARBUS PRANEŠIMAS
MONTELLO EMPLOYMENT NEWARR’O N. J. IR APY 315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.
OFFICE
LINKIŲ LIETUVIAMS,
J. Mickevičius, savininkas.
jog naujai išleistą “Metraštį”
146 Ames St. Montello, Mass.
_ Skaitykite ir platinkite
L. R K. Spaudos Draugijos,
Telefonas Brockton 1562-m
“
Darbininką.
” Tegul jis ran
galima gauti klebonijoje po
dasi
kiekvienoje
grinčioje.
No. 207 Adams St., Nevark,
Jei prenumerata baigiasi,
N. J.
Patartina kiekvienam
tai
negaišuodamas atnaujyk.
jį įgyti, nes sulig jo vertės

Kas iš to, kad ir

PHILADELPHIA,

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

_
į

K. ŠIDLAUSKAS

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

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

M
S. C. LILIENSTERN

172 Statė St,

Boston, Mass/

(Priešais Curtom H

Visi skaitykit ir platinkite

*

v

