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1JJ00 NARIŲ LIETUVIS
DARBININKŲ
1
SĄJUNGAI
IKI

1.000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI
SEIMO.
Sujunkite, sesers sųjungie
tės, kad jūsų garsingoj argą
aizacijoj atsirastų tūkstantinis
skaičius iki Seimo.

Sujunkite, broliai
čiai, kad mūsų
skaičiaus sulauktų iki
seimo.
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Organas Am. Lietuvių Rymo-kafalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.

’• Entered as second-class matter Šeptember 22 1915. at the post office at

Tautos Tarybos
Nutarimai.
Klausime bloko su Sandariečiais.

Ą

Tautos Tarybos narių nuo
monės pakeltame klausime apie bendrų veikimų su t.v. san-.
dariečiais ir apie sumanytų su
važiavimų Brooklyne parodė
šit kų:
?
X1
1) Visi Tautos Tarybos na-,
riai norėtų, kad sandariečiai
stotų į bendrų darbų su lietu
viais katalikais.
2) Mažne visi T. T. nariai
yra tos nuomonės, kad ben
dras veikimas išpradžių tetu
rėtų būti politikos dirvoje ko
voje už Lietuvos politiškų lai
svę.
3) Pasekmingai tarties apie
blokų tautininkų su katalikais
galėtų iš tautininkų pusės
tik ingaliotieji didžiųjų tauti
ninkų organizacijų, k. a. S. L.
A. ir T. M. D.
4) Koalicijos komisija, iš
rinktoji suvažiavime Philadelphijoje 30 sausio, neturi ingaliojimo nei S. L. A ,nei T. M.
D< Ta koalicijos komisija iš
rinkta liuosai suvažiavusių
jų tautininkų, neturėjusių tik
rų ingaliojimų nuo tautiškų
organizacijų, ypač nuo S. L.
A. ir T. M. D.
5) Minėtoji Koalicijos Ko
misija negali daryti jokių rrutarimų prie kurių tupėtų pas
kui taikinties didžiosios tauti
ninkų organizacijos, nesą tos
organizacijos nėra davusios
Koalicijai tam tikrų ingalioji
mų. Tuotarpu Tautos Tary
ba turi ingaliojimų veikti po
litikos srityje vardu visų did
žiųjų lietuvių katalikų organi
zacijų. Taigi ir pasitarimas
Tautos Tarybos ingaliotinių su
Koalicijos Komisija neturėtų
tvirtų pasekmių, kadangi vie
nų ir kitų teisės nėra lygios.
6) Dėl išdėstytų priežasčių
nutarta (mažne vienbalsiai)
nesiųsti savo atstovų į Brooklyno suvažiavimų 22 vasario,
o tik nusiųsti laišku Tautos
•. Tarybos nuomonę tame daly. ke, kartu išreiškiant pagei
davimų, kad Am. L. Sanda
ra pasistengtų padaryti intekmę į didžiausias tautininkų or
ganizacijas: S. L. A. ir T. M.
D., kad šios duotų reikalingus
ingahojimus Am. L. Sandarai,

arba jos Koalicijos Komisijai
tarties bloko reikalais su Tau
tos Taryba, arba kad stačiai
išrinktų savo atstovus į Tautos
Tarybų, prisilaikant jos kon' stitucijos.
7) Pagal Tautos Tarybos
nustatytų susitvarkymo pama
tų,
organizacijos, turinčios
įvairiose valstijose ‘nemažiau
* kaip
1.000
narių,
renka
dviem metam po vienų atsto
vų į Tautos Tarybų, gi or
ganizacijos, turinčios nema
žiau, kaip 5.000 narių-po du
atstovu.
Jeigu Am. L. San
dam taps pastovi organizacija,
tai, žinoma, ir ji galės da
lyvauti Tautos Taryboje vir
šiau paminėtomis sąlygomis.
B) Bttų.pa^idgujama, kad
tuojau po abiejų SusivienijimĄ
Seimų galėtų suvaliuoti arba
,
ingai
iotiniai nuo Tautos Taryn
»Sjįlor ir tautininkų didžiųjų prarbar dar geriau
• <»
pilnoji Tautos Ta*

syta aaąjeųs sąstatoją.. '
Tie nutarimai nusiųsti Am.
•■f

P. ŠIMKAUS
ATSKAITA.

Boston,

Mass.,under the Act of Marcb 3, 1879.

prieš karę |sftaisyti oro laivy
VOKIETIJA NORI TAI
nų. VokietįĮa tame svarbiaKYTIS.
Londonas. — Gandai apie me dalyke labai pralenkus An-

t«l sm

so. BMt<m. fl0 gĮ 63
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VAROSI AFRIKOJ.

VITEBSKAS?

ANGLŲ LAIMĖJIMAS
AFRIKOJ.

Londonas. — Anglijos ka
Dabar Vitebske išlipdyti
Angli;
LONDONAS.
Sako,
kad
glijų.
taikų
nesiliauja.
riuomenė
veikianti
prieš
vo

latvių
“Dzimtinės” komiteto
ATSKAITA INGALIOTINIO
Vokietija intempusi jėgas iki
kiečių kolonijas Afrikoj, va- skelbimai. Jais kviečiami vi valdžia paskelbė didžių žii
LIETUVIŲ DR-JOS NUpaskutiniųjų
ir
kovojanti
tiek
ST.
LOUIS,
MO.
—
Draiverosi pirmyn. Anglai atakavo si pabėgėliai-gyvenantieji mie- iš Afrikos. Būtent Vokit
. KERTĖJUSIEMS DĖL
_______________
ste ir vjo__apylinkėse
ir tik at- jos Afrikos kolonija Kamei
su badu ir tiek su galingais rių unija išsiderėjo pagerini- vokiečius ant Salaita kalno ir ; ____
KABĖS ŠELPTI.
priešais, siūlė taikų Franci- mų iš savo darbdavių. Al- rado juosius ten gerai apsidru- Ivažiavusieji
’
— komitetan įsi- jau visa pateko į anglų n
(Nuo 1 d. rugsėjo 1915 m. iki jai skyrium nuo kitų.
Pasiū gos pakeltas ant $1.00 savaitė- tinusius. Anglai susirėmime rašytų, Taip-pat pabėgėliais kas. Paskutinė vokiečių tv
10 d. vasario 1916 m.)
lymas buvo atmestas. Kai- je.
užmuštai ir sužeistais neteko prašome kreipties komitetan tovė Morą pateko anglai
Šv. Mikalojaus dr-ja
bama, kad Vokietijos ypatin
172 kareivių.
visokiais reikalais ir žadama Anglai išpešė iš Vokieti,
Paterson’e (per
kun.
gi pasiuntiniai lankėsi pas vi LAWRENCE, KAN. — Prie
jiems visu kuo padėti. Ap 191.130 ketv. mylių žemės p
Švagždi)
50.00 sus savo priešus taikos reika-! statomojo čia milžiniško tilto
Portsmouth, Ohio. — Bra- skritai, šis latvių komitetas, tą, kur gyvena 2.540.000 m
Šv. Kazimiero parapi
te«
darbininkams vietoj 10 valan- varų darbininkai iškovojo pa- kaip vietos lenkų ir žydų, pla rų ir 2.000 baltų.
joj, Philadelphia, Pa.
Francijai buvo pasiūlyta
įvesta 8 vai. darbo dienoj. didvti algas. Pakėlė $2 sa čiai skelbiasi ir nesibijo viešu
Camden, N. Y.
UŽPUOLIMAS ANT
taika per pereitas dvi savaiti.
vaitėje. Tai įvyko po pasita- mo. Vitebske, kaip patyriau
Chester, Pa.
i
ANGLIJOS.
iFrancija atsakė, jog skyrium
j rimų tarp drabdavių ir darbi- gyvendamas čia tris mėnesius,
KAIP MIŠKAS ČIELĄ
Per “Lietuvą” iš Ro| jokiu būdu nesitaikys, o kai
I ninku.
yra vtin daug pabėgėlių lietu
PULKĄ PRARIJO.
Londonas. — Keturi vok
chester’io (surinkta Šimateis taikimosi laikas, tai reivių; jų čia bus dar daugiau, činų orlaiviai bombardavo J
Šioje
baisioje
karėje,
ku

niekytės krikštynose)
I kalaus Alzacijos ir Lotaringi- rioje įvelta milijonai žmonių,
Mėžia, Tex. — Teatre buvo negu lenkų.
Kad ir Vitebske glijos pakraštį. Užmušta
’ J. Bėkeris iš Union
Įjos sugrąžinimo.
esama
lietuviii
komiteto pa vyru, vienas vaikas ir suže
kurioje pasigaunama ir panau- ištikęs gaisras. Ugnyje žuvo
City (per “Lietuvą”)
27.00
Vokietijos visuomenės vei dojama visokie mokslo išradi- 9, apie 20 sužeista,
bėgėliams šelpti, sužinojau tas vienas jurininkas. Iš *
William »Wenol iš
kėjai daugiau darbuojasi dėl mai, ištinka daugybės stebė-i
tik iš “Liet. Balso.” Vienok so numetė 17 baisių boml
------------Wrighton, N. J. (per
taikos , negu valdžia.
tinų dalykų.
i
p
~
____ kiek teiravausi, kur tas komi Viena bomba krito šalę bažr
“Lietuvą”)
Peru,, _Ind. — SusiorganizaVokietijos ekonominis pa
Tarp tokių stebėtinų daly- vo ir sutvėrė unijų geležies tetas esąs, taip ir nepasisekė čios, kuomet joj buo giec
B. Vaičkus iš Racine
dėjimas yra kur kas blogesnis, kų buvo atsitikimas ant pu- dirbtuvių darbininkai,
jo adreso sužinoti. Skaitau ma “Tė Deum.” Bombos si
2.00
(per “Lietuvą”)
negu karinis.
ir vietos laikraščius, kuriuose veidai išpyškino bažnyčios lt
siausalio Gallipoli prie Darda- i
------------B. Kazanauckas iš Chi
Vokietija dar kartų pasiū-l nelių, kuomet per tų pertakų
dažnai
esti žinių apie latvių,
cagos (per “Lietuvą”)
8.50
CHICAGO, ILL. — Prez lenkų ir žydų komitetų darbus, gus.
lysianti Francijai taiką su aš anglai norėjo prasimušti. At
Argentinos lietuviai
triu pagrūmojimu, kad jei ne I sitiko ten taip, kad miškas Wilson rašė asmeniškų laiškų bet apie lietuvių nėra nė žo
(prisiuntė F. Dombrova
CHARLESTON, W. VA.
priims taikos, tai pradės bai prarijo čielų Anglijos pulkų iš A. A. Sprague, pirm. Raudo delio. Lenkai savo pabėgė
per “Lietuvą”)
12.00
nojo
Kryžiaus
Chicagos
kuo

sų veikimų prieš Franeiją
lių darbą uoliai dirba per vie Virėjai ir veiteriai sutvėrė
260 narsiausių kareivių ir jo
Ant. Singley (per
Franeijos valdžia ramina kio pėdženklio neliko. Tas pos. Ragino, kad Amerikos tos katalikų bažnyčias. Pa niją.
“Lietuvą”)
2.25
gyventojus ir sako nebijoti nuotikis tai didžiausia šios ka Raudonasis Kryžius būtų taip žįstu čia ir kelis Rygos lietu
dabar sutarkytas, kaip karei
Rochester, N. Y. (pra
vokiečių grūmojimų, Dabar rės paslaptybė.
PARYŽIUS. — Iš Bucl
vių visuomenės veikėjus, ku
artinantis.
kalbose)
215.15
francuzų ūpas ypač pakilo
rie, rasit, galėtų prisidėti ręsto atėjo žinia, kad vok
Niagara Falls, N. Y.
Buvo taip:
puolus Erzerumui.
48.40
Rugpiučio 12 d. pereitų me
(prakalbose)
LONDONAS.
Puolant prie to komiteto darbo, bet čių valdžia varo lauk iš Šeri
242.37
Woreester, Mass
tų buvo tam pulkui įsakyta už Turkijos tvirtovei Erzerumui, ir jie ligšiol nežino, kur jis jos Amerikos Raudonąjį Ki
ANGLIJA APIE TAI
žiu.
New Britain, Conn.
imti Anafarta miškų. Pulkų didžios turkų armijos dalys esąs ir kaip darbuojųsis.
46.30
KĄ.
Katalikai turi Vitebske dvi
Skritulskis iš New
vedė kap. Wm. Beck. Smarkūs bandė pabėgti. Bet rusai pa
dideli
mūro bažnyči — Šv. AnLONDONE
+
’ -- įviai vijoJr sugaudė apie 20.000
- £81004 - Nejftšlign—Ajtglijos. pai
Britain, Cean.
- tano ir Šv. - Barboros.
56.40 mente busiu svarstoma taikos puolė atakon. Nubėgo į
turkų.
Union City, Conn.
žvalgai ^b
rosios klebonas vun. Rudis lie rubežitj ir buvo susitikę
Waterburv, Conn.
Bet tuo pat tarpu farta sodžių. Turkų kulkos
555.15 reikalai.
96.15 ‘ nepetstoja savo karinių veiki vaidžiai baisiai arbavo.
Manchester, N. Y.
Bet
WESTBROOK, ME. — S. tuvis. Buvau vienoje ir ant graikų žvalgais. Ištiko su
265.30 mų.
Ypač stropiai darbuoja drąsūs kareiviai nepaisėjo ir D. Warrcn popieros kompani roje. Abi sekmadieniais t^- šaudymas. Bulgarai buvo b
Ansonia, Conn.
$1800.72 si laivynas.
Anglijos laivy dūmė miškan. Suburbėjo į ja pakėlė algas ant 5 nuoš. Joj pilnos, kad žmones net spaus-’ vyti. Paliko du užmuštu žvi
Iš viso
te susispaudę. Visos pamaldos gu. Vienas graikas buvo s
nas budriai saugoja Šiaurinę mišką ir ten žuvo ir žuvo ant dirba 1.000 darbininkų.
Važinėjant su prakal
ir giedojimai vien lenkiškai. žeistas.
bomis pirmuoju maršru
jurę, nes, vokiečių laivynas amžių, Ligšiol nerasta nei
Ir tik^v. Barboros bažnyčioje
BAROVIČIAI.
tu surinkta ir paskelbta 7560.79 nežiūrint į kelių didžių laivų lavono
nei ginklų, nieko.
Tai-gi nuo 1 d. birže
netekimų dar labai galingas. Lyg miškas juos būt prarijęs.
Novgorodo gub., lapkričio girdėjau esąs įvestas po visaARCHANGELSKAS.
lio 1915 m. iki 10 d. va
Anglija varo savo prisi Rasta tik kapitono piniginė 16 d. prasidėjo mokslas Pane ko lietuviškas pamokslėlis.
Šiame mieste vis daugia
sario 1916 m. surinkta iš
rengimo darbų energiškai y- mašnelė.
vėžio realinėje mokykloje. Mo Žinoma, lietuviai negali būti
patenkinti tokia bažnyčios ir daugiaus randasi lietu?
ksleivių
lietuvių
čia
yra
14,
tai
viso
$9361.51 pač, kad padrųsyti kitus sa
Ligšiol jokios žinelės neatė
tvarka; mūsų ‘tautiečių d va-'
Atstovo kelionės ir ki
vo talkininkus.
jo apie jų likimų Amerikos visi atvažiavę iš Voronežo, sios reikalai turi būti taip-pat 'katalikų. Vietinis kunig
klebonas lenkas, nemoka Ii
tokios išlaidos (nuo 1 d.
amabsadorius Konstantinopo kurie ten pirmiaus mokinosi ir aprūpinti, kaip lenkų:
tuviškai ir todėl negali apr
RIAUŠES TURKIJOJ.
birželio 1915, iki 10 d.
gyveno
lietuvių
bendrabutyje.
lyje teiravosi pas turkijos val
Ne
vien
pabėgėlių
lietuvių
pinti
lietuvių dvasios reik;
821.00
Rymas.
—
Atėjo
žinių,
jog
vasario 1916)
Dabar gi apsigyveno visi ben
džių ir nieko nesužinojo.
čia
daug,
bet
daug
ir
karei

lų.
Jis
pranešė iš sakykit
Pasiliko rengėjų ran
Turkijos sostinėj ištiko riau
Tie dingusieji kareiviai bu drabutyje, Tatjanos Komiteto vių lietuvių. Tik vienoje 800
kad lietuviai susirašytų, k;
kose (Lawrence, Chica
šių. Pereitų ketvergę minios vo artimiauiseji Anglijos ka laikomame. Kitas bendrabu
724.51 darė gatvėse demonstracijas ir raliui kareiviai. Jie dirbo jo tis yra moksleivių lenkų. Lai kareivių komandoje yra 400 jis, žinodamas jų skaičių, g
go, Worcester, Ansotria)
Likosi Tautos Fondo
šaukė prieš karę ir jaunatur- dvare ir karalius žinojo visų kymas gana geras ir greit su viršum lietuvių. Tokiai, lėtų prašyti kunigo, moka
kaip dabar, tvarkai bažnyčio
skyriuose
$5.600.00 kius.
jų vardus ir gerai asmeniškai viskas aprūpinama. Mokyk je esant, lietuviai ir nelabai čio lietuviškai, kurs galė
aprūpinti lietuvių dvasios n
Pasiųsta Lietuvių Drau
Vokiečių policmonai vaikė pažinojo.
loje vietos dar yra, (atsidarė
gijai
$2216.00 demonstrantus.
Vokiečių katik V, VI ir VII klasės, netru terangūs vaikščioti bažnyčion. kalus. Bet, deja, lietuvi
Man rodosi, kad kur, o Vi visai nesiima vykdinti šio n
riuomjenė saugoja ltano rūOttawa, Gan. — Kanados kus atsidarys IV,) mokslei
tebsko
bažnyčiose pirmą vietą
ofisus.
$9361.51 mus ir ministerii
valdžia kariniams reikalams viams panevėžiečiams vertėtų turėtų turėti lietuviai, ne len kalo, nors praėjo jau nema
brangaus laiko.
3750 rub. (1228 doleriai ir.
Riaušių taip-gi uvę kituo- turėsianti paskirti $250 milijo pasinaudoti proga sugrįžti į
kai.
“Liet Balsas.”
12 centų), ką pasiųsta inžinie se miestuose
irfioj ir Beiru- nus.
savo mokyklų. Tikybos lek
riaus Naruševičiaus vardu, jau te.
cijos irgi yra, nesenai atva
gauta it “Lietuvių Balso” 18 nu
Tik
Syracuse, N. Y. — Apie 400 žiavo kap. kun. Šultė.
SUJUDINO BULGARIJĄ. molderių pagerino savo būvį, bėda, kad nėra nei vieno tiky
meryje pakvituota.
Kada ateis
pakvitavimas kitų — Amerikos
Londonas. — Puolimas Tur išreikalavo iš liejyklos kompa bos vadovėlio lietuvių kalba.
lietuvių visuomenei pranešiu.
kijos tvirtovės Erzerumo pa nijos, kad pakeltų algą ant Ateina vienas egzempliorius
Apie anuos $5.600.00 ir $724.51 darė didelį įspūdį į bulgarus. 35 c. dienoj.
Tai dabar jie “Liet. Balso,” kuris kiekvie
teiksis pranešti Tautos Fondas Bulgarijos caras, išgirdęs a- gaus $3.75 dienoj.
Už virš nų kartų laukiamas ir skaito
iš Lawrence, Mass., Chicagos, UI., pie Erzerumo puolimų, tuoj iš laikį laikas ir pusė,
šventa mas su nekantrybe, tai vie
Worcester’io, Mass., ir Ansonia, Austrijos sostinės išpyškėjo dieniais dviguba alga.
nintelis šaltinis, iš kur gali
Conn., veikėjai, rengusieji man namo. Pirma turkai buvo be
ma sužinoti apie gyvenimų ir
prakalbas, priėmusieji pinigus.
sijungiu su bulgarais apgyni
Philadelphia, Pa. — Cramps, veikimų po visus Rusus išsib
Lietuvių Draugijos ingaliotinis me Dunojaus, Juodųjų jūrių garlaivių dirbimo kompanija, laškiusių lietuvių.
K

I

I

ST. AIMKUS. ir Egejos pakrančių, bet da liuosu noru pakėlė algas ant
bar atsisakė tų daryti.
10 nuoš.
Samdo 5.000 darbi
KAIZERIO SŪNŪS KAZO
ninkų.
Su šiuo paskelbimu
LAIŠKAI TABOKOJ.
KŲ UGNYJE.
A. F. of L. apreiškė, jog pra
Petrogradas. —- Princas
Rottardam. — Ligšiol iš A- dės kovų, kad įvesti 8 vai.
Oskaras, kaizerio .ataus lan merikos j Holandiją tabokos darbo dienų visose garlaivių
kėsi vakariniame fronte ir bu gabenimas nebuvo trukdomas. dirbtuvėse palei Atlantiką.
vo ties Smurgainiais.
Bejo- Tai susekta tarp tabokos lapų
dinėdamas susitiko SU kazo besu laiškų siunčiamų į. Vokie
LONDONAS - Anglijos
kais ir buvo susišaudymas. tijų. <_• Taip-gi besą tarp tabo valdžioj skola dabar trigubai
Princas ir keletas jo oficierių kos vokiškos literatūros. ’
didesnė, negu buvo prieš ka
buvo sužeisti.
Ifttnlęs prin
rę.
V
s karinės išlai
bombarduąjK’^ras
- ,r W.?.Va, — Ma- dos
__ ĮĮ
cas liepė bombarduoti
rusus ir
ir;i Charlestovn,
veik tokios pat, kaip Angerkos su^ŲjoS. Francijol vadžios akovokiečiai bombardavo per dvi, Žesniųjų
esniųjų krautuvių
krautuvių ii
klerko;
valandi.
šitvtaė
liniją.
' la dėl karts pasidrigubino.
sitvėrė hniją.

ELIZABETH, N. J. — Kar
** ^andoros Koalicijos Ko penterių unija nubalsavo rei
pt J. 0. Sirvydo var- kalauti dienoj Ą4-50Dabar
•« i
•.
-'' 3 gauni >4.00. •

LONDONAS. — Anglijos

KARES BELAISVIAI.
Mietų Sąjungos Karės be
laisvių Petrapilio Skyriaus po
sėdyje bnvo
kalbama apie
Skyriaus darbus.
Maskvos
komiteto įgaliotinis ir žmogus,
kuris darbavosi Stokholme
Rusų Komitete, pranešė, kad
Rusijos karės belaisvių gyve
nimas Vokietijoje ir Austrijo
je esąs labai sunkus: trūkstą
valgio, drabužio, barakai įtaisyti, įsigalėjusios ligos.

Tiktai didelis visuomenės
ateidėjfemaslr valstybių gali
palengviati jų sunk? padėji
mą. 'Kiek jau fiaama, dabar
jat aiškū, kad sukos bos tiV

katalikams—tai moterims pri
sideda dar ir trečias motyvas:
joms sąjunga brangi ir kaipo
lietuvėms, ir kaipo katali
kėms, ir kaipo moterims. Juk
kol mūsų moterys ir merginos
mažai tesirodė viešame gyve
nime, kol jos buvo žemina
mos ir kol pačios save žemino
per tamsumų — naminiame,
šeimininiame gyvenime — patol mūsų visuomenė, mūsų
tauta tik pusę savo pajėgų
darbe tevartojo. Dabar štai
mobilizuojasi antra pusė—ir
ačiū DievuL Iš to bus daug
naudos ir visuomenei, ir tau
tai, ir Bažnyčiai.
Tečiau be savo kapitalo, be
stipro finansinio pamato mo
terys negalės pasekmingai nei
savo seserų iš miego būHinti,
nei apšvietos žymiai skleisti,
nei rūpinties ateityje svarbių
įstaigų steigimu.
Tad pripažinkime aiškiai
moterims teisę ir net prieder
mę drausti savo sveikatų ir gy
vybę visų—pirma savo Sąjun
goje.
Moksleivių Susivienijime ne
maža gabių merginų. Jos
ateinančių vasarų galėtų pasi
darbuoti išauginimui Moterų
Sąjungos. Juk ateityje ir joms
Moterų Sąjunga bus geriau
sia dirva darbuoties. Tad rei
kia ruošties į tai išanksto.

spauzdinti panašių
kores tą, vienodai išgirdę ir supratę
pondencijų.
Bet
kadangi ir reikale visi apsiima paliudy
ELi iŠ So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis
daugelis laikraščių panašiais ti. Todėl teisybės delei p. F.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Bv. Juozapo
šmeižtais ir teminta — tai Bagočius turėtų kokiuo nore
Darbininkų Sąjungą.
lieka reaguoti į tai pačiai vie būdu paaiškinti Rumfordo lie
Prenumeratos
k a i n a:
tiniai visuomenei, kuri turė tuviams tai, kų jisai aiškina
gudrumus moka išnaudoti vi
W0R0ZSTER, MASS.
Metams tris kartus savaitėje____________
$3.00
tų netik savo vietinius šmeiži dabar savo laiške, rašytame
sur taip ir čia.
Viskas
Kitaip
cianai
s'nojos.
Pusmečiui ”
”
” ___________
$1.50
kus prie gėdos stulpo kalti, kun. F. Kemešiui.
Dažlnoję, kad vyčiai auKeietas
metų
atgal
worAtskiras numeris
3c.
darydami protesto mitingus,
cesteriėciai
vieni
miegojo,
antkautas
knygas priima, suniū
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
išrūdydami vietiniai visuomeLIETUVIŲ DOMAL
ri ciciiikėjo, treti marinavo- nė paaukauti ir jie. Ir taip
niai jų šmeižtus—bet taip—
“DARBININKAS,”
josi
svaigaluose. Apie kokį jų socijalistų aukomis, knypat imti į nagų ir pačias redak
Man teko draugauti su vie nors dvasiškų kilimų, tau- gynė galima pastebėti nem*242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
cijas, reikalaujant, kad jos nu vengru. Jo vardas A.
panašių korespondencijų ne Menkai, naranijos pirminin tiškų veikimų negaiejo būti žai visokių šlamštų, kaip tui:
“ Inkvizicijas, Dembskio,”
“DARBININKAS”
talpintų ir kad savo laikraštį kas ir zakristijonų^ Tai ji kalbos.
“Kankiniai ir Kankintojai”
Bet
dabar
nušvitus
Worcesšvarintų.
'
sai pasakojo šitaip. Jų pa terio padangė, nusiblaivęs ir tt
(The Worker)
Panašūs korespondentai, jei rapija išrinko 12 merginų ir
The Lithuanian tri-weekly paper.
Žinoma. Vyčiai iš tokios sogu prieš juos visuomenė neims išdavė tam tikrus paliudiji dangus, viskas kitaip čionai
Published every Tuesday, Thureday, and Saturday bj
stojos.
cijalistų
dovanos daro juostipriai reaguoti, liete užlies mus, kad joms patikėtų kų
8t. Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. . «v»
rimliau
bažnytėlę
turėjokus
ir
dažnai
merginoms pra
ilgainiui sau prielankius laik pasakys. Ir jos ėjo aukų
Subscription Rate s:
buvo
it
pirmųjų
šančioms
knygų,
delei
me
žemėje,
raščius ir savo-nuodais užkrės rinkdamos po kožnus namus
■ - - —
— juokų
Yearly__
__ $3.00
siūlo Demskio “Inkviziciją.
daugelį jų skaitytojų. Be to neskiriant jokios M tautos. Ir krikščionių katakombų.
6 months.
$1.50
Dabar
lietuvių
bažnyčia
Nors tas yra daroma juokams,
tokios korespondencijos daž surinko va kiek — 3000 dole
Advertising rates on applivation
puošia
visų
\vorcesterį,
iš
tobet
toks elgimosi nepatartinas,
nai turi tų pasekmę, kad da rių.
Address all communications to
u tod ji matoma, augštai, Jų visai nereikėjo nei priimti.
ro didelę skriaudų visuomenei,
Taigi tų gražų dalykų pas augštai jos bokštai nusistiebę.
Dabar vyčiai rengiasi prie
DARBININKAS,
sutrukdydamos gerus darbus kelbiu plačiai katalikų visuo
perstatymų.
Ir
svetimtaučiai
sustoja,
ir užmanymus.
v
menei.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Galima pilnai pasitikėti,
žiopso užsiiaužę į lietuvių ba
Štai kad ir šitame atsitiki
Šioje šalyje, Amerikoje, žnyčių ir klausia, keno čia kad dabar paėmus kun. Gudai
me. Gardneryje po prakalbų ir mes galime panašiai pasivienas socijalistų atstovas la darbnoti — kožnoj parapijoje bažnyčiai Su pasididžiavi čiui parapijos reikalus tvarky
bai rimtoje ir mandagioje for išrinkti keletu merginų ir jos mu mes atsakome: “Lietu- ti, o dar susiradus lietuvį varmoje padavė sumanymų pada labai puikų dalykų atliktų. vių”. Jie sako: “ Puikiai goninkų visas katalikų veiki
atrodo.” “Taip, atsakome, mas žymiai pašoks pirmyn.
Kurie skaitė, kų buvome mis, kurios praneštų, kiek
ryti Gardneryje diskusijas
K. R.
Lotus bažnyčiai statyti jau
bet ir kainuoja $ 60.000.
rašę apie susivienijimų pe ir kurie jų kuopos nariai apsi
apie socijalizmų ir kvietė kun. Scranton, Pa.
Malonu
mums
kalbėti
ir
turi nupirkę ir ant vasaros jau
reituose “Darbininko” nume ima vasarų pasidarbuoti. Ta
Kemešį jose dalyvauti. Be to
svajoti apie savo šventyklų, mano pradėti statyti savo bažriuose, jau galėjo padaryti da valdyba parūpintų jiems
vietinės kooperacijos draugi
Joje
mes šloviname Augščiau- nyčių.
išvadų, kad mūsų Susiv. L. R. Susiv. Konstitucijas, mokes
jos valdyba kvietė kun. KemėLietuvos
Kraštas
sįjį,
keliame,
stipriname
K. Am. yra didžiausia ir stip nių lentelių, aplikacijų ir dau
šį kada nors atvykti pakalbėti
Darbai eina gerai.
dvasių.
riausi tvirtovė netiktai Ameri gybę literatūros, iš kurios jie
apie kooperacijos dalykus. Anksti rytų jau prašvito
Bet, mieli skaityk’ąį, ar
kos lietuvių išeivių, bet'be turėtų apsipažinti su organi
Kun. Kemėšis ir vieniems ir Saulelė graži.
ŠALIN MELAGIAI KO
Darbai čia eina gerai. Dir
žinote
keno dėka visa uš?erveik galima sakyti ir visos zacijos dvasia ir reikalais. Juk
kitiems pasižadėjo. Bet štai Kįla žmonės, darbo imas
RESPONDENTAI.
bama
visokius darbus. Yra
maina padaryta, kas buvo
tautos. Juk ir mūsų tėvynė- negalima apaštalauti to, ko
tuoj po to visuose socijalistų Didi ir maži.
keletas
amunicijos dirbtuvių
Tarp
daugelio
liūdnų
apsi

tas milžinas, kurs ėmė vaiky
Lietuva ligšiol neturėjo tokios pats gerai nežinai.
laikraščiuose
ir
‘
‘
Ateityje
’
’
ti tamsybės rūkus, o šviesų kur dirba didelis skaičius dar
tvirtos finansiškai ir skaitlin Vienkart Susiv. Moksl. Val reiškimų mūsų visuomenėje— tilpsta šmeižiančios neteisin Puikus rytas nematytas,
vienas
ypač
labai
atsižymi-tai
užžiebė. Kas paliuosavo čio bininkų, daugiausiai lietuvių
gos nariais organizacijos.
dyba galėtų sužinoti, kokio
gos korespondencijos iš GardBaltuoja rasa,
privisimas
visuose
užkampiuo

nykščius lietuvius nuo alkoliz- Taipo-gi yra geležies liejyklų
Bet vis tai dar pradžia tik je valstijoje ar apylinkėje be
ner’io. Kun. Kemėšis nebegali
Geltonplaukė lietuvaitė
ir daugelis šilkų ir aksomo
se
melagių
korespondentų.
Tai
mo ir cicilikizmo žabangų.
tai. Kaip dabar stovime, mes velytų kiekvienas moksleivis
savo
pasižadėjimų
išpildyti
paVaikščioja
basa.
Niekas negali užginčyti, jo audiminių.
dar negalime jokių didelių su pasidarbuoti.
Surinkusi tas tikri plunksnos banditai. Kaip tol, pakol vietinė visuomenė
Šilkų audiminėse šiuom sy
tamsus
girtuoklis
Amerikos
vis tai nuopelnas šlovingo
manymų daryti, nei remti. žinias, valdyba, susižinojusi
neištars viešai savo pasmerki Girios ošia, žaidžia, lošia
laisvę
supranta
ir
vartoja
vi

kiu
darbas galima gauti, ale
klebono kun. J. J. Jakaičio.
Nei mes galėtume ateivystės su Susiv. Cenrto Raštininku
mo anų korespondencijų. Dau Lapai ant šakų.
sų
—
pirma
prie
saliūno
baro,
tik
mokslas
yra toks: koke
Worcesterio žemaitė.
klausimo rišti, nei seneliams išdirbtų visų veikimo pienų,
gelis
skaičiusiųjų
tas
kores

Neša
velka
kaip
ir
talka
pora savaičių reikia išdirbti
prieglaudų steigti, nei žy- kuris per vakarų turėtų būti taip tamsus juodadušis kores pondencijas galėjo jomis pati Skurzdės ant takų.
pondentas,
savo
“
mokslų
”
iš

Į
visai už dykų.
Toliaus yra
miai prisidėti prie Lietuvos išpildytas.
kėti, ingyti negerų nuomonę
'duodama
viena
mašina
(stak
vadžioti
raides
sunaudoja
viEASTON, PA.
budavojimo ir jos kultūros
Tame darbe moksleiviams
ir negerus jausmus ir į juos
Slanko voras apie tvoras
lės),
kur
darbininkas
turi
iš
sųpirma
juodinimui,
šmeiži

Nauja kolonija tvarkosi.
•kėlimo. Kad visa tai pasie- turėtų padėti mūsų įstaigos:
po
to
kalbėti
tam
apjuodin

Dėl
savo
naudos,
Eastonas yra neperdidelis dirbti keletą mėnesių ant vie
kus, mums reikia savo organi- redakcijos, organizacijos ir tt. mui gražaus veikimo ir ypač tam žmogui, ir ypač su jais
Tinklų pina o gamina
nepatinkamų
asmenų.
Čia
ne

; miestelis, turintis virš 28.000 nos mašinos, gaudamas $4—
žariją taip išauginti, kad nene Ypač gi didelę pagelbų galė
bendrai rišti kokį klausimų,
Dėl musės galvos.
tiek
kalti
tie
nelaimingi
tam

Paskum duo
Bet, kadangi 6.00 savaitėj.
gyventojų.
tik visi lietuviai, bet ir vi tų suteikti gerb. kun. klebo
tiesiai
negalimas
būtų
dalykas.
da
antrų
mašiną
ir darbinin
sos kitos tautos apie jų žino- nai, priimdami moksleivius į suoliai— korespondentai, kiek Be to jeigu kvietusieji į tai Vanduo plaukia, ūžia kriokia .LjcLbtOllčlb, Pa. susilieja iš vie
na su Philpsburg, N. J., mie kas dirba ant dviejų. Įsidirtų. kad kiekvienas doras lie- savo šiltų globų, nukreipda redakcijos, kurios juos auk prakalbas ir diskusijas, nere TTnių platumoj
lėja
ir
remia.
Savo
laikraš

steliu, kure taipgi skaito virš bti į tikrą darbininkų — au
usi,x_kad kįgk- mi^ kur reikia, jų. žingsnius,
aguos prieš tasoffteisingas ko Žuvys blizga, kruta visga
čių
redakcijų
padrąsinti,
jie
13000 gyventojų, tai sudaro dėjų ima metai laiko. Senas
HRas mūsų paklydėlis cici- —nes juk, tijesą pasakius, kunrespondencijas
—
tuo
pat
jie
Srovių
gilumoj.
nemažų kolonijų, lietuviais šilkų audėjas uždirba nuo
|nkas norom nenorom jaustų klebonai geriausiai žino, ko visų beveik savo gyvenimo lyg pritars joms lyg padrąsins
tikslų
bemato
šmeižime
su
apgyventų.
Ji yra viena iš $10.00 iki $18.00 savaitėj,
prie jos pagarbų. Juk jeigu kiose kolonijose dar nėra mū
juos elgties panašiu būdu ir Paukščiai gieda, skraido,
plunksnos
pagelba.
Jie
stovi
naujausių. Phillipsburge lie (kaip katras ir daugiau, ale
tik visi sukrustume uoliai pa sų Susiv. kuopų ir kur jas rei
toliaus.
[rieda
ant
sargybos
supuvimo
ir
iš

tuvių neperdaug. Tai ir be mažai) Aksomo audėjai už
sidarbuoti, tai mūsų susivie kėtų įsteigti.
Laikas
pradėti
kovoti
su
Ant
medžių
šakų.
Šilkų audi
veik jokio gyvumo neparodo. dirba daugiau.
nijimas per keletu metų galė- Tai-gi gal Moksleivių Susiv. tvirkimo, iškėlę savo tamsų piktu, kurs jau gan giliai yra Naktį tyli, ilsėt myli
minėse
darbas
yra
labai len
k?rd» “ Plunksną prieš kiek- įleidęs šaknis lietuvių tarpam
Centras lietuvių yra Eastone.
___
turėti dešimtį kartų dau Valdybai reikėtų isusižinoti
Prie savo vaikų.
gvas
ir
švarus.
ale
reikalau
Keletas metų atgal čia tapo
giaus turto ir narių, negu da- išanksto ir su gerb kun. kle- i vien& kurs pasikesytų blogu- Laikas pradėti mokinti teisin
j
mus
gydyti,
ar
tikrųjų
šviesų
ja didelio įtempimo žiūrėjime,
bonais. Iš žinių; gautų nuo I
bar turi.
gumo ir gėdos mūsų tuos plun- Bitis skraido, žieduos braido sutverta lietuvių parapija. budrumo ir pirštų mikl įmo.
i
skleisti.
Jiems
inkaltas
gal
Sutvėrėju jos buvo kun. Gu
gerb. kun. klebonų, galima
von Voltaire’o paskelbtas dog- ksnagraužas, laikas pradėti Medų rinkdama.
Šis darbas šilkų audiminė
daitis.
Bet dvasiškais reika ,
būtų
lengvai
sudaryti
visų
šveisti juodų jų veidų. Turi- Vargsta kruta, kiek tik drūta,
JMOKSLEIVIUOSE
VIL

matas:
Šmeižti,
meluoti,
kad
se
labai
yra patartinas mer?
lais aprūpinti lietuvius atva
veikimo pieną.
I me prieiti prie to, kad mela Korius dirbdama.
TIS.
Be to dar būtų svarba, kad tik kas"ors « ‘o pasilikt, Ir gius korespondentas nedrįstų
žiuodavo kun. Kaminskas vie ! ginoms eiti ir mokinties. Nes
čia jokio skirtumo nėra tarpe
'‘Draugo” 5-ame No. skai šitą visą reikalą mūsą gerb. J‘e. *!k tyko> ‘šslsleW- . d“tls
nų sykį per mėnesį.
Į pasirodyti viešose vietose ir Piemenėliai mažuolėliai
tome štai kokį centro Valdy moksleiviai plačiai išgvildentų ^nez(^arn1’
^®ne pasitaikins,:
• •
pažvelgti kad
Paskutiniu laiku kun. Ka vyro darbo ir moteries. TaipGano ant laukų
F
i
kur
proga
pamatyti
ant
estrai
zmo
^
ul
1
a
pareigu,
rara
bos nutarimų:
minskui atsisakius daugiaus ' gi nėra skirtumo ir uždarbiuo
savo organe “Moksleivyje.” Idos kunigą, ar šiaip kataliką1 ™uomenes opinija griežtai
Prie
miškelio
už
upelio
17, Reikale praplatinimo su
eastoniečius lankyti, parapi se. Viršminėta mokestis yra
Dar vienų didelę naudų ma-'
Bandas gyvulių.
sivienijimo, nutarta susineš tome iš to pasidarbavimo. kalbėtoją—kad paskui galėtą •P“™erkl’
jos reikalais ir tvarka pradėjo lygiai vyrams ir moterims.
-p lagių, kad taip-pat redakcijos
Juk jie
ti su moksleiviais, kuriems Visi tie jauni agitatoriai ir or jį apdrėbti purvais.
rūpintis vėl kun. Gudaitis, tos Šilkų audiminėse yra daugelyJ , I neišdrįs dėti panašių šmeiž- Artojėliai vargdienėliai,
manoma, parankiausiai tik ganizatoriai su laiku bus ge žino, kad jų redakcijose tų
į je vietų. Tik man yra žiparapijos įkūrėjas.
bijodamos stipraus pas- Laukus ardami,
laukte-laukia tarei
'
tų užsiimti agitacija; mokė riausi susivienijimo vedėjai, purvų
I
Kun. Gudaitis, parapijonų noma, kad yra. Paterson N.
j merkimo iš pusės vietinės vi- Vagų varo, juokus daro
Waterbury,
ti jiems dovanas už priraši nes bedirbdami įsigilins į or brangiausių perlų.
prašomas prižadėjo lankyties J. Easton, Pa.
Susitardami.
Štai pavyzdis. Nesenai į suomenės.
nėjimą narių tokiomis išly ganizacijos reikalus ir ilgai
Mass.
Nasconn.
Lavrence,
kas nedėlia. Bažnyčios savo
vienui
gomis, kokios buvo paskelb niui galės būti sumaningi tos kun. F. K. ištrūko vienai
dar neturi: Pamaldas laika hua, N. H. ir kitur.
Mintys mano nesumano
KUN. F. KEMEŠIO
Valu_ngėlis.
tos pabaigoje 1915 metų vi organizacijos reikalų vedėjai. dienai iš Bostono gavęs pak DELEI
italų bažnyčioje 11 vai iš ry
Kas tai sugalvos,
siems pasidarbavusiems pri Ilgus metus mūsų Susivieniji vietimą pakalbėti Fittchburge j BYLOS SU P. BAGOČIUM.
Kaip yr’ meilu, gražu dailu to.
ir
Gardner
’
yje.
Fitchburgh
’
e
!
rašinėjime naujų narių.
Kun.
F.
Kemėšis
gavo
iš
Veikimu ant tautiškos dir
mas snūduriavo ypač dėl tos
Šalyj Lietuvos.
FOREST CITY J?A.
Mūsų nuomone, Centro priežasties, kad maža teturė kalbėjo 4 vai. po pietų, Gar F. Bagočiaus laišką, kuriame
vos
beveik eastoniečiai dar
U. Gurkliutė
Valdyba atitiko tikrausį kelią jo savo tarpe apšviestesnių na dneryje — 8 vai. vakare. Tos jisai tikrina, jog 30 sausio šių
nėra pasirodę, mat viskas
Piktas dar neišrautas.
išplatinti susivienijimą, kada rių, gerų kalbėtojų ir organi dvi jo prakalbos davė darbo m. Rumford’e kalbėdamas ji
NEW YORK. — Belgijos tik yra tvarkoma, rengiamos
mažiausiai
keliolikai
juodųjų
nutarė kreipties tuo reikalu į zatorių.
sai kun. Kemėšio visai nešmei- finansų ministeris Van de Vy- prie veikimo. Jokio judėjimo
Tos Jaunos moks
moksleivius. Juk mes čia leivių pajėgos, jeigu tik įsi korespondentų, kurie prie tos žęs. Tarp kitų dalykų tame vere, kurs viešėjo 2 savaiti tarpe jaunuomenės čia visai Šitoj nedidelėj kolonijoj dar
turime, ačiū Dievui visą ar suks į tų darbų, ilgainiui at gražios progos visuose bedie laiške rašoma:
Amerikoje, o dabar išvažiavo nebuvo iki vėlybų laikų. Tik buojasi didis blaivybės šali
viškuose
laikraščiuose,
nuo
Prakalbose
sakytose
30
d.
miją gabių ir veiklių mokslei gaivins visas kuopas ir iškels
į Londonu, paskelbė, jog A- apsigyvenus čia Eastone dar ninkas kun. Janušas. To
sausio, šių metų, Rumford, merika Belgijos gelbėjimui jau bščiam tarpe jaunuomenės vei- uolaus kunigo daug čia pada
vių.
Juk vienas tik L. R. K. organizacijų. į jai prideramas “Ateities” pradedant ir bai
giant
“
Keleiviu
”
indė
jo
savo
Me., aš kunigo F. KemS- suaukojo pusaštunto_ milijono
lloksl. susivienijimas priskai augštumas.
___ w__ kėjui p. S. Straukui, viskas ryta. Gerai gyvuoja vyčiai,
___________
liguistos fatazijos ir iškreiptos
šiaus vardo neminėjau visai, grynais pinigais.
to narių bene apie 200. Žinoma,
<O algomų-Įvirto kitaip. Jo p. S. S. pa- įsteigė knygynėlį. Kaipo pra
sielos
vaisius.
Į
kun.
Kemė

ir
jokių
biaurių
dalykų
nene visi jie galės būti gerais
jų daiktų iš Amerikos bel stangoms tuojaus tapo sutver eivis tame mieste užėjau smu
primečiau.
Manau,
kad gams išgabenta už $80 milijo ta L. Vyčių kuopa, kuri šian klėm Net labai nusistebėjau;
agitatoriais. Bet jeigu iš tų KAIP GI SU MOTERIMIS? šio lūpas buvo indėti nebūti
Kada lietuvės katalikės pasikalbėjimai, prikišta jam
Tamstos informuotojas yra nų dolerių.
200, bent 4-ta dalis panorėtų
Patys belgai su dien jau skaito virš 50 narių Pilna besanti. Tarp jų daug
padaręs klaidą.....
eiti į tų darbų, tai per vienus moterys ir merginos steigė sa tokie pasakymai, kurie nie
dėjo valgomųjų daiktų nupir ir jau turi įsitaisę savo kny jaunų, gražių vyrukų, bet
Man labai gaila, kad ko kimui 60 milijonų dolerių.
metus mūsų organizacijoje vo Sąjungų, kai-kurie vyrai kuomet jo nebuvo ištarti, net
gynėlį, kur nedėlios ir sere jau su išraiška ant veidų biaukie mano išsireiškimai būtų
pribūtų bent 100 naujų kuopų. buvo priešingi, kam jos įveda nei per mintį nebuvo parėję
dos vakarais visi vyčiai ir pa rios alkolio intekmės. Parai
pašalpinį ir pomirtinį skyrių. (k. a. kad kun. Kemėšis niekiprivertę bent kokiu nors bū
Dabar tėra 180.
šaliniai susirinkę pasiskaito to tų nesusipratusių jaunikai
ANSONIA.
—
American
vip«xo
uaiunuiiąų
unijas^
Girdi,
tai
skaldymas
pajėgų,
nęs
visas
darbininkų
unijas;
Moksleiviams čia būtų pui
du manyti Tamstą jog Tam
sau naudingų knygų, laikraš- čių, kurie eina prapulties
Dinas kompanija
Huiiipuniju atsisakė
uin*ukc išis- vstą būčiau šmeižęs, taippat Brass
ki proga padirbėti savo tau tai silpninimas Susivienijimo ištikrųjų gi kun. Kemėšis kaip
krašto link.
Pašvilptsparnis.
gaila jei Tamstos draugai pildyti svarbiuosius darbinin-ji ’**,Namo karo, nei svetainės,
tos labui.
Jie galėtų būti L. R. K. Am. Šiandien, te tik faktais ir skaitlinėmis pri
Darbinin
tikri, kad jie dirba prakilnų čiau, ačiū Dievui, jau kitaip rodinėjo, jog darbininkų unnitaip suprato, arba jei iš to kų reikalavimus.
kur susirinkimams ir knygy
Išviso nui laikyti neturi, randavoja
.. ATHOL, MASS.
ir * svarbu darbą. Žinoma, žiūrima. Viena, kad did jose—jų luomo ateitis) pagavisko Tamsta turėjot kokį kai dabar streikuoja.
Streikininkų j nuo svetimtaučių mokėdami
r kėtų daug pasišventimo, bet žiuma moterų ir rašydamosios liaus tie visi prasimanimai pa
nesmagumą arba 'susirūpini jų yra 2500.
Atitaisymas.
bent kelionės lėšos vis dėlto į savo sąjungų galėtų likti ir marginti gatviniais koliojimą, vienok užtikrinu Tams komitetas ir kompanijos atsto po $5.00 per mėnesį.
vai
turėjo
pasitarimų.
Streiki

susivienijimo
narėmis;
antramais.
a- J mokėtų iš tų skiriamų pretą, jog nieko panašaus tiKnygynas kaipo dar tik
“Darbininko” No. 19 buvo
ninkai reikalauja algos pakėli
lai Susivienijimas suorgani
Klausimas, kas turėtų prieš
čia nenorėjau padarytu
pradžioje
savo
gyvavimą
yra
klaidukė..
Nors smulki,' bet
zuoja tik visus vyrus—ir tai panašius apsireiškimus rea
Žinoma, kartais ir netyčia mo ant 5c. valandoje. Kompa truputį netvarkus. Mat dėl tebūnie atitaisyta. K.-G. ra
narių galės turėti-šimtus tūk guoti. Negi užpultasis, kurs išsprūdęs žodelis,, padaro te nija pasiūlė 2c.
neturto, neturėjimo isko tin šė, kad vaikelių dr-jMė pas
EAIP GERIAU BŪTŲ TĄ
stančių.
Moterys-gi
turi
net
juk
negali
nei
paspėti
aiškinčiau
nemažą
blėdį.
.
Kun.
F.
kamų knygų susipirkti, pri kyrė T. Fondui $5 iš iždo. Tie
DARBĄ SUTVARKYTI?
daugiau priežasčių-norėti au ties po kiekvieno juodadūšio Kemėšis dviejų patikimų as
NETCPORT, N. H. — Mirė ima tokias, kokias kas paau sa, paskyrė, bet ne iŠ iždo, o
T - 'liausią, mūsų nuomo- ginti kapitalų savo Sąjungoje, korespondencijos ir į visą lai menų laiškais iš Rumford, Me. Patrick Herrick. Jis buvo laik kauja.
pelnų nuo vakarėlio, kūrf bu
-reikalu turėtų parirfi- negu vyrai savo Susivienijime. kraščių plejadą siuntinėti 1 buvo informuotas apie aną raščio “The Pilot” ėmėju per
Suaukauta ir supirkta yra vo surengę gruod. 26 dr 19l5m.
hoi ‘i Moksleivių Susivieniji- Jeigu vyrams Susivienijimas savo pasiteisinimus. Pirmo šmeižtą. Jie savo laiškuose 60 metų. “The PiTot” yra nemažai ir gerų, naudingų
Tai užsipelno vaikeliai pa
Valdyba. Ji turėtų susi- yra tvirtovė dvejopu žvilgs ji prieedrmė būtų laikraš tikrino, kad šimtai žmonių tą Bostono arkidiecezijoa orga knygų, knygelių.
gyrimo už pasidarbavimų.
»■>'.
' -s.. Sus. kuopo- niu: kaipo lietuiams ir kaipo čių redakcijų nepriimti, ne- | šmeižtą, prieš kun. K. atkreip- nas.
Bet kaip socijalistai savo
B. O. MorkevičtatA

“D A R .B I N I N K A 8”

Auginkime savo sisivienijimą.

_y ;

v •

Kas girdėti Lietuvių kolonijose. :

1

»
NŪ_LiNTĖJ USIAI

sė- mąjį balsą Taryboje. Tai-gi j
geliai prisėjo stovėti,
LIETUVAI
dynią pritrūko,
kiekvienas
narys labdarys, į
New Tark. — Vasario 12 d.
Paskutiniu laiku čia. smar- arba draugija, , įmokančioji
la L.
T. metams
niufoma įj “TsUtOS Iždą” 116-1
atsibuvo šv. Izidoriaus pašai
kiai pradeda organizuotis
pi nes dr-jos balius pp. Jurevi
Vyčiai,
Paskutiniame susi- mažiau, kaip $25.00 tuo pat,;
čiaus ir Urbanavičiaus salėje
rinkime vasario 15 prisirašė turi sprendžiamąjį balsą.
10
ant kampo Courtland avė. ir
dar 18 naujų narių.
Kaip tai metinių “Tautos Iždo” narių i
K. 152 st.
Šokiai prasidėjo
būtą gražu, kad visos dabar gali susidėję turėti vieną bal- į
nuo 7 30 vai. vak ir traukėsi
gyvuojančios jaunimo draugi- są ir rinkti vieną savo ingalio- i
iki 4 vaL ryto. .Žmonių gana
JF Draugi-i
jos sueitą po Vyčių vėliava tinį į Iždo Tarybą,
skaitlingai buojirisirinkę, mat
iš vien
vien!! t
jos, įmokančios
įmokančiosmetams
metams mama
ir dirbtų visi iš
pas mus ypatingai Bronx
Svečias.
žiau negu $25.00, gali susidė•d i strikt, labai retai kas suren
ti į krūvą su kitomis draugija-,
gia balių bei šeip kokį pasi
TRUMPAS AM. LIET. R. K. mis, taip, kad jų naikesnis,'
linksminimą.
Antra ši dr-ja
FEDERaCIJOS PROGRA- krūvoje paimtas, sudarytų
surengė tokį vakarą su labai
MAS IR KONSTITUCIJA nemažiau kaip $25.00; tokiuo
NE VISI DAR ŽINO,
pagirtinu tikslu, t.y. kad už
jos galės ingyti spren
( Eina toliau. Žiūr. No. 19.) būdu
’
kad M e t r a i t i s yra vienas tą retą leidinių, kurį
dirbus ir sukolektavus dar'pi
džiamąjį balsų ir siųsti delega
“TAUTOS IŽDAS:”
nusipirkę* niekas nesigaili.
nigą nukentėjusiems dėl karės
tų į “Tautas Iždo” Tarybą.
A. Tikslas.
O
geras
Metrašti*
buvo ir 1»uh kiekvienam reiks Ha
lietuviams, užtai rado labai
12. “Tautos Iždų’* prižiūri
_ 1. “Tautos Iždas” yra įstei
M e tdaugel atjaučiančią šiam dar
gtas prie Amerikos Lietuvią ir joreikaius veda “Tautos Iž- iru daiy ku, tokiuo dalyku be kurio negalinu! apsieiti.
r
a
i
č
i
o
reikia
pasigauti
per
ištisus
metus
kas
savaitė
po
keletą
bui.
Kaip nekurios šeimynos
Rvmo-Kataliką
Federacijos, do” valdyba, susidedanti iš 5
kartų.
atvažiavo net iš labai tolymą
4 iš jų renka “Taukaipo jos autonominė šaka, žmonių,
Daummia iš mūs dar gerai atKimena kokią svarbių rolę lošė ka
dalią miesto k.t iš Brooklyno
Kūmutė.
tuo tikslu, kad katalikiškoji tos Iždo ” Tarybų, penktųjį
Šitas
miestukas
visai
netoli
lendoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet niurna span
ir kitur.
Lietuva, kaip tėvynėje, taip gi paskiria iš savo tarpo L. R.
Pittsburgo.
Guli pietvakari
ST. LOUIS, MO.
ir Amerikoje turėtą nuolatinį K. Federacijos kongresas. Val- da buvo užginta mūsų tėvynėje.
Na balius buvo labai sma
niame kampe už girios tarp
Kalendorius arba metrai! i« buvo tuomet mūsų brolių švie
pisigų šaltinį, gaivinastį ir re- dyba ėst i renkama 1 metams
gus labai geistina, kad ir tau
Vakaras nusisekė.
kalnų.
Apie tų miestukų ma
tėjų,
visokių
žinių,
patarimų,
rodę
miantį kiekvieną svarbą ir ir pildo savo priedermes nuo
kiaus jis atsikartotą pas mū
ža kas žino.
Daugiausia čia
straipsnių
pasiskaitymų teikėju — žodžiu
sų ir nevien šokiais, gėrimais,
Vasario 13 d. š.m. šv. Jad naudingą tautos kultūros dar vieno visotinojo “Tautos Iž kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.
gyvena velšai, lenkai, slavodo” susirinkimo iki kito.
bą.
bet ir su prakalbomis.
Nes
kai ir kelios lietuvių šeimynas. vygos pobažnytinėj salėj buvo
Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėjo
E. Pinigą Paskirstymas.
2.
“
Tautos
Iždas
”
rems
tik
pas mūsą labai yra reikalinga
Lietuviai gerai gyvena ir statoma scenoj “Marytė var
būti
mažyčiai.
13. Ketvirtoji dalis visą įsurengti geras
katalikiškas
atliko la tokias lietuvią kultūrines įs
užsilaiko.
Priguli prie šv. goninko duktė”,
Kas kita šiais laikais.
Kitokie laikai, kitokios gyvenimo
organizacijas,
ar plaukiamąją pinigą turi eiti
prakalbas paliečiančias platų Vincento par. W. Pittsburge. bai puikiai, nes buvo gerai taigas,
sąlygas
ir
kitoks
gyvenimas.
Turime
visokių organizacijų, įstai
darbus, kurių tikslas ir vei-lietuvią
--------- kolegijos reikalams.
lietuviškos visuomenės veiki
Taip-pat turi savo dr-jų vardu prisirengę Šv. Juozapo pa
gų,
apsčiai
laikraščių,
knygų,
gyvenimas
verda, kunkuliuoja,
kimas nėra priešingi Kataliką
14. Iš likusiųjų pinigų ketmą, kurios sužadintą mūsą
šv. Pranciškaus.
Dr-ja ne- rapijos uolus veikėjai...
.
... .
,
. ! sv.
rranciSKau
virtoji
~ dalis turi eiti į geleži- daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir nu
vietinių lietuvių būreli pne w
.
oia_
“Vargoninko rolę atliko Bažnyčios, tikybos ir doros —
n įkapitalą.
Tie pinigai gali šviečia geri laikraščiai.
mokslui.
darbo apšvietos — pažadintų
Labai čia būt naudinga su p. P. Ražaitis, kuris labai daug
būti panaudojami tik nepapra
B. Veikimas.
mumyse tikėjimų ir tautystės
Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ir
tverti katalikiškojo susivie prijuokino publiką savo aiš
3. Kad augščiau pažymėtąjį stai svarbiam tėvynės reika kalendorius arba metraštis.
jausmus...
kia
kalba
ir
nudavimu.
Ma

nijimo kuopa.
tkislą_ _pasiekus, “Taupos Iž- lui atsitikus ir tai tik nutarus
Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir
Vakars, tiesa pasakius, bu
Sausio 26 d. į tą koloniją rytės rolę atliko p-lė A. Stan-,
trims
ketvirdaliams
susirinku

kevičiutė,
kuri
taipgi
labai
do
”
valdyba
stengsis
pritrauprie
šiandieninio
gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet
vo be įvairumo išskyrus Grand buvo atvažiavęs iš Pittsburgo
siųjų
“
Tautos
Iždo
”
Tarybos
kti
į
jį
kuodaugiausia^
ištek

Kat. Spaudos Dr-ja.
March, kuris nelabai pavyko J. B. Tamkevičius.
Jis rinko puikiai atliko, kas publikai
Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy
marinuojantiems o tuo labiaus auką nukentėjusiems dėl ka labai patiko.
Virpšienės ro liaus, ar tai įrašant jo nariais narią.
lietuvių
parapijas,
draugijas
venimo
pritaikytas.
jų vadams.
Po to Grand rės.
lę atliko p. M. Bartininkienė
15. Kita ketvirtoji dalis inir
pavienius
asmenis,
ar
tai
Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visnometaip-gi labai puikiai.
Varg.
March buvo trumpa pertrau
plaukiamų pinigą gali būti
Surado yrą, kurs jam pa
ka. laike kurios, baliaus ko
sūnus mokinys, p. J. Jaku išleidžiant ir platinant “Tau sunaudota tiems tautos reika ninkų, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų ir
dėtų pereiti per čionykščius
mitetas p. J . Cingas paaiškino
bauskas irgi įvales prijuokino tos Iždo” ženklelius ir atviru lams, kuriuos išras reikalin svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomaulietuvius.
Aukojo po $1. J.
publiką savo gražiu nudavi kus, ar tai renkant aukas, giausiais “Tautos Iždo” Val jame.
publikai tikslų šio vakaro ir
Taudvydas, A. Jakelavičius,
prašė visų paaukuoti kas kiek
mu.
Jurgio Pluškinsko rolę ar kitokiais būdais.
dyba.
Valdyba savo darbuo
Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rasi
J. Norkus, F. Sadauskas, po
C. “Tautos Iždo” Nariai.
išgali nukentėjisiai Lietuvai
atliko p. V. Balsis, kuris aiš
se
turi
vadovauties
‘
“
Tautos
d
i
d
ž i ame Metraštyje.
j 50e. C. Jackis, J. Guobis, A.
4. “Tautos Iždo” nariais
dėl karės.
Aukų rinktų išėjo
kiai kalbėjo ir dailiai nudavė.
Iždo
”
Tarybos
nurodymais.
Mes Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių,
Borasimavičius, J. Kastašaisekanti asmens:
Moksleivė
Jono Skaistučio rolę puikiai gali būtn parapjios, -draugi
16. Pagaliaus pusę “Tautos mokyklų,
Visų bažnyčių paveikslus rasi d a i 1 i a m e Metj tis, J. Ramoška, A. JakarecKristina Pavilauskaitė, Elz
atliko p. J. Švedas.
Piršlys jos, susivienijimai, sąjungos Iždo” pinigą paskirstys“Tau raštyje.
kis, K. Lukoševičia, A. Gu- bieta
Alenčikaitė, Antanas
Pliuškis, buvo p. J. Kantau ir pavieniai asmenys.
tos Iždo” taryba savo visuoti
Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, naunas, U. Klimonis, M. Ladau5. Parapijos moka kasmet
Jakubčiunas, Petronėlė Navatas taip-gi dailiai išveizėjo.
najame
susirinkime, pagal to, dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti.
Apie visas
kas, K. Zakareckis,
A. Pilinskaitė, Elzbieta Valkūnaitė
Žydas buvo p. B.„Simokaitis, tiek, kiek pasigali.
kokie bus to laiko svarbiau didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi g r akauskas, V. Gruodis, smul
6. Lietuvių draugijos moka
ir moksleivis A. J. Valantiejus. kesnių auką $1.05. Išviso $11 kuris daugiausia prijuokino
sieji tautos reikalai.
Gatavą ž i a m e Metraštyje.
10 centą metams
nuo kiek—Aukavusieji po $1 00 Jo
publiką.
Banckus valščiaus po
•
•
vjKžma
xcuj ucu ovpiovy
la i
projektą
Tarybai
svarstyti
į-—
55.
Tie piningai busią per i
Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalikai
nas Bačelis, Kaz. Cingas, B.
raštininkas p. V. Balsis dai vieno savo nario: T, mokėki neš “Iždo” valdyba. Tas produoti Tautos Fondo kasininkui
Amerikoje,
kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gaa..
..
Rauguos
gali
Įmokėti
arba
wbūA
paskelbtas
-------^ųjprps ir Ant. Šniūras.
liai nudavė.
Pipiras, vietiBi_Y,_yąįšnprai.
___ .
u
nuec
nario
.
nfe^ftfcrisrprJ. Simokaitis la. karto, po 10 eenfc nu^ nano laikrstžčiuose fle v^iiAu/ kaip sdaLžiaiųrasi. jyi oini s m e Metraštyje^
'Po 50c.' "Steponai Bačelis,
Ubagas.
arba
kas
pusmetis
pa
5
centus.
bai
dailiai
išrodė.
Teligraf
I
Baisi
karė
eina
Europoje.
Apskrita
ton
karės
api
Juozas Pečiukaitis, J. Mika
mėnuo prieš
kongresą ir
Pastaba:
Katalikiškos
drau

ir
apie
šios
karės
priežastis
rasi
šauni
e
Metn
fistas p. J. Jablonskis. Minė
lajūnas, B. Naumun, J. Gri
“Tautos Iždo” Tarybos susi
CHICAGO, ILL.
Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai,
tieji lošėjai nors pirmų kartų gijos, prigulinčios prie Fede rinkimą.
nevičius, J. Lakia, J. RagaAtitaisymas.
racijos
ir
prie
“
Tautos
Iždo,
”
buvo scenoj, bet savo puikiu
žinskas, V. Stankevičius, F.
Pastaba: Laikraščiuose tu dugnų tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ;
“Darbininko” No. 15 buvo
moka
išviso
12
centą
nuo
na

išsilavinimu
užsipelnė nuo
Bojanauskas, J. Patrilas, J.
ri būti valdybos skelbiami visi si rimtame Metraštyje.
pagarsyta, jog mūsą dr-ja
rio
ir
paskirsto
tokiuo
būdu,
Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinSja, peikia, žemi
publikos garbės vardų.
Danielius.
naujai įstojantieji “Tautos Iž
prisidėjo prie
Federacijos.
i
kad
2
centu
eina
į
Federacijos
na
Bažnyčią,
.tikybą, dvasiškąją.
Kiekvienas katalikas privalo
, Pertraukose griežė muzika
Smulkių aukų surinkta $7.
do” nariai, kaip draugijos,
Bet buvo parašyta prie Fede
suprasti nepamatingumą tų užmėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia, ką
ir buvo deklemacijos, po tam kasą, gi 10 centą į “Tautos taip ir pavieniai asmenys.
34.
Iš viso surinktų aukų
racijos prisidėjo Brolių ir
Iždą.
”
išrado ir nuveikė kataliką mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvie
$16.84. Baliaus komitetas iš
“Žiburio” dramatiškos drau
IX. PROGRAMO
Seserų dr-ja.
Turi būti šv.
7.
Visos
centralinės
organi

duodamas, atskaitų pranešė,
gijos choras sudainavo keletu
PERMAINYMAS. tus, pažangos srityje rasi viską apimančiam^
Kazimiero Brolių ir Seserų
jog su uždarbiu ir aukomis
dainelių po vadovyste p. A. zacijos, kaip antai susivieni
Šitas Federacijos progra Metraštyje.
dr-ja.
jimai,
sąjungos,
turinčios
pasidaro pinigų apie $63, ku
Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourdo
Rašt. A. Janušauskas. Živaičio. Toliaus buvo šo savo nariais atskiras draugi mas gali būti suisaurintas, pa
riuos pasiųs per Tautos Fon
kiai ir tuomi užsibaigė.
pildytas
arba
praplatintas stebūklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popie
Laike teatro kaip kuriems jas, ar kuopas, moka metams Kongrese.
dų nukentėjusiems dėl karės
Mūsą gyvenimas j žių, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausiųjų
SHEBOYGAN, WIS.
lieuviams.
iš publikos trūko ramumo už po 6 centus nuo kiekvieno sa ir jo reikalai mainos — tai-gi miestą.
Visa tai rasi gausiame Metraštyje.
Tą moVasario 13 d. Jaunuomenės kų buvo
____ _________
x___
Be puspadžių likęs.
papeikti. ____
Mūsų
mie- Į vo suvienyto nario.
ir
Federacijos
programas
pri

Toli
gražu ne viskas čia paminėta, kas yra milžiniš
.
1*
A
• •
*£‘l T*
j 1 •
Dramos dr-ja buvo surengus sto
lietuviai
nesitikėjo
tokio
kesnį gali organizacijos įmovalo karts iš karto būti mai kame Metraštyje.
puikius šokius.
F
keti arba vienu kartu, arba
Buvo .........
šokti dailaus vakarėlio per tai ne- ■_
ATHOL, MASS.
nomas sulyg gyvenimo reika
Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, kiek
ir lietuviški šokiai.
-i__.
Taip- perda"" teatsilankė, o antra kas pusmetis po 3 centus nuo lavimą.
kurioj
yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačiati
Tautos Fondo skyrius jau sut
gi buvo žaista lietuviški žais- čia didžiuma lietuvią labai ap- kiekvieno nario.
17. Dėl geresnio reikalą ve kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjimas
varkytas pagal konstitu
Pastaba: Iš tą 6 centą nuo
lai.
Jaunimas patyrė, jog siieidę, jiems nerūpi apšviedimo visuotinasis Tarybos su turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų Europoje, po
cijos.
lietuviškai šokant ir žaidžiant ta, mažai čia skaito gerus ka kiekvieno nario — 1 centas sirinkimas išrenka 1 metams
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, po
Vas. 13 d. buvo nepaprastas
geriau galima pasilinksmyti, talikiškus
laikraščius kaip eina į Federacijos kasą, gi 5 tris žmonės į Revizijos komisi
susirinkimas pobažnytinėj sa
kek
kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiaurf
negu klipytuojant kokį bežd tai “Darbininką,” “Tikybą centai eina į Tautos Iždą.
ją, kuri bent 1 sykį metuose pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių
lėj,
kur plačiai apkalbėta
8. Pavieniai asmenys esti
žionišką tango.
Nedaug te ir Dorą,” “Vyčio” visai ne
netikėtu laiku peržiūri Iždo ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerašyk
apie jo naudingumų ir svarbų.
buvo vartojama svaigalą.
matyti, rodos jau laikas bū dvejopos rūšies nariai: meti pinigus, knygas ir bondsus ir
Išrinkta nauja valdyba, ko
via vien nesurašysi viBako, kas yra neišpasakytame
Metinieji i
Gražaus jaunimo buvo pri tą susiprasti
atbusti nusi niai ir labdariai.
praneša, ką radę, visuotina Metraštyje.
lektoriai. x Prisirašė ir narių
sirinkę.
valyti nuo šlamštą, o griebtis moka po $2.50 metinio mokes jame Tarybos susirinkime.
prie Tautos Fondo skyriaus
Apie ką tik indomsujų apie tą rasi Metraštyje.
Sheboygaaietis.
prie augščiau minėtą laikraš- nio, gi labdariai moka kas
Vin.’ VYRESNYBE.
yra 53, ir iš tų yra užsimokė
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malonaus
čią, iš kurią galėtumėm gauti met po $25.00 .
1. Federacijos vyresnybė skaitymo.
ję 20 narių po $L
O kiti
Pastaba: Draugija, ar CenHOMESTEAD, PA.
daugiau pajėgos.
Bet tiki
susideda iš: a) prezidento, b)
prisižadėjo paskiaus tų atlikti.
Kaina 75c.
. ?
tralinė
organizacija, neįmokė
mės.
tolesnėje
ateityje
sulauk

vice-prezidento,
c)
iždininko,
Nutarimai: įvykdinti mė
Drūtuose apdaruose $1.20.
Geri Vyčių nutarimai.
ti daugiau susipratimo tarpe jusi metą bėgyje savo mokes d) susinešimą sekretoriaus, e)
nesines
blankas kiekvienoj
Išsirašykite
iš “Darbininko” knygų krautuvės.
nio, nustoja būti “Tautos Iž
mūsą kataliką.
finansą
sekretoriaus
ir
f)dviešeimynoj kur tik bus galima,
Adresas:
'
Parašysiu apie L. Vyčių 11
Minėtas vakarėlis tai bu do” nariu.
ją kasos globėją.
rinkti drabužius iš savo žmo kuopos veikimų. L. Vyčių 11
9. “Tautos Iždo” narius
“DARBININKAS,”
2. Vyresnybė yra renkama
nių ir iš svetimtaučių. (Rin kuopa turėjo susirinkimų po- vo pirmas žingsnis prie apš priima to Iždo valdyba, pa
242 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
kti galima tik naujus. Red.) bažnytinėj svetainėj. Susirin vietos, iš kurio buvo matyti tvirtina gi Lietuvių Katąliką kongrese iki kitam kongresui.
kaip
yra
darbštūs
mūsą
’
vei

3. Vyresnybės priedermė ySekančios ypatos išrinktos kimas buvo pradėtas pirm. A.
Federacijos kongresas.
kėjai.
Pageidaujama
ir
dau

rfa:
valdybon:
Vismino.. Pirmiausia
buvo
D. “Tautos Iždo” Reikalą
KA TIK I8EJO It SPAUDOS
Vaka
a) daboti Federacijos labo
Pino. D. Karoblis, pirm, svarstymai kaslink Liet. Die giau tokią vakarėlią.
Vedimas.
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.
ir rūpintis jos augimu ir tar
pagelb. A. Losius, rašt J. A. nos, kur šiemet pripuola 4-tų ro pelnas skiriamas dėl buda10. Visus “Tautos Iždo”
vojimo
bažnyčios
šv.
Juozapo
pimu;
Gaili tinas, kasierius kun. P. kova Dėl homesteadiečią yra
reikalus sprendžia “Tautos
n “Oželis” mišriam chorui prie pijano_____________60a
parapijos.
b) atstovauti lietuvią kata
Meškauskas, kasos globėjais labai gera diena. Taigi vien
Iždo
”
Teikalus
sprendžia
“Šcherzo” pijanui (solo)___________________ .60a
2)
K. V—sitis.
M. Vaižmozis ir J. Jašinskas. balsiai ir nutarta surengt va
[“Tautos Iždo” taryba, susi- liką visuomenę ir jos reikalus . 3) ftia nedėlėlę” m’šriam chorui prie pijano______
25c.
viešuose dalykuose ir susidū
Kolektoriai dėl mėnesinių karų su visokiais pamarginiI
renkanti
kas
metai
tuo
pačiu
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų
WATERBURY, CONN.
rimuose su priešingais arba
blankų:
mais.
Vaidins “Kūmutės,”
laiku ir toje pačioje vietoje,
chorui prie pijano__________________________________ 40a
pašaliniais gaivalais ir apsirei
M. Kapišaitis, — ant South bus manologai ir tt.
Toliau
Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijoje:
Lošimas nusisekė, Vyčiai (kaip ir kataliką Federacijos škimais;
st, J. Garbavičius — ant Ha- buvo nutarta Išrinkt bei sut
Kongresas.
Viena
iš
Kongre

3214 CEDAR STR.,
PHILADELPHIA, PA.
plėtojasi.
d) vadovauti lietuviams ka
•mlet st., A. Vaičekauskas — veri dramatiškų* ratelį.
Tai
so dieną, arba bent pusė die
Ten pat galima gauti “Keturios dainos” vienam balsui
talikams tautiškuose ir viešuo
ant Sandęr st., J. Kviedera— ir įvyko.
P. Medopis išrink
Vasario 17 d. š.m. teatro nos esti skiriama “Tautos Iž
didelė nuolaida.
nuordinėti
prie
~
D*®® užsisakant
se
reikaluose:
nuorameni
ant Charies PI., p-lė K. Matu tas pirm. A. Mnzikanskiutė dr-ja “Aidas” statė scenoje do” Tarybos posėdžiui.
jiems, kokie reikalai verti pa-1
lytė ir p-lė J. Lauškaitė — po rašt
Vėl buvo kalbėta kas “Vaidelvtė
arba
žemaičių
11. “Tautos Iždo” Tarybos rėmimo, kokie ne; rinkti au-j F
Hotelis.
link gimnastikos skyriaus. krikštas,” 5-kią veiksmui is sutvarkymo pamatan padėtas
kas ir jąs dalinti; pereergėti|
Visų atholieČių norėčiau at Tas nutarta ir išrinkta ?vedė- torišką dramą.
PIRKITE
Lošimas nu principas, kad kas duodą pi
visuomenę prieš negeistinus
SKAITYKIT!
’
kreipti domų ant to prakilnio p-lė A. Akucevičiutė dėl mer- sisekė labai gražiai.
Svar-J nigus, tas ir sprendžia, kaip
apsireiškimus
ir
tt.
sumanymą
Netrukus šiomis p-lė A. Akeucevičiutė dėl mer blausios rolės buvo išpildytos
PLATYKlTE
;
. .juos
suvaitoti.
Tarybą suda- i----------------------------------------- dienomis, tie kolektoriai ar ginų.
^DARBININKO
” LEIDINIUS.
ko geriančia.
Ypač Rūtelėsvisi “Tautos Iždo” nariai,
ba blankų išnešiotojai pradės
Paskiau vėl buvo įnešimas, p-lė M. VaitnkaičMrtfc, Doly-*arba patys, arbą-per ingaliomr
Pfgtnnu, dalhiMu, geruma
savo leidinių “ Darbininko ”
lankytis po jusif stabas.
Kiekviėnf $25 00/ įkad būtinai reikalinga išrink vo A. Lazdauskas, irviaiki-j tinius.
Sija
viaM
kitu
iileistuves.
"C'.į :■
Prie to dar kolektoriams ti dvi ypatas, kurie užimtų li, žmonių prisirinko teatn
:ėti metams į “Thntoe> li
“Darbininko” tą daro ir galės daryti dejlto, kad jo išleista*
tv kia daug darbo, pasišven- Homestead parkų dėl pikniko,], pamatyti pilna svetainė, dau-1 dą,‘ ’ duoda vieną sprendžiai knygos greitai išperkamos.

timo, ir energijos. Reikia kada nors birželio mėnesyje,
eiti lysti, po helis sykius į tas pasiliko vienbalsiai priimstubų pakol nepaliksi Han-j ta ir išrinkta du' vaikinu, ku
rie užims minėtą parką. Po tą
kos.
Narių vardai, kurie užsi visą nutarimą buvo išrinkta
Nes ligšiol pirmininmokėjo po $1.00 K. Matulytė, pirm.
G. Likaitė, P. Jndriulis, J. kavo vietinis vargoninkas, kaPuščius, M. Vaižmozis,
K. ris šiuom tarpu apleidžia HoVadluga, J. Svintiškas,
F. mestead, o užima vargoninko
Janukiaučas, V. Žitkiaučiutė, vieta Mahanoy City, Pa. IšP. Rašinskaitė,
S. Stinkevi- rinkta pirm. J. Švetkauskas.
J. J. G.
čiutė, A. Losius, A. Dargia118, M. Panvezytė, S. GrigaATHOL, MASS.
liunaitė, J. Mil ei kai tė, J. JaMoterų pramogėlė.
šinskas,
P. Garbuzaitė, C.
Sv. Onos dr-ja vas. 10 d.
Piragienė.
buvo surengus šeimynišką va
Gailiunas.
karėlį su programėlių ir skra
joja "čia krasa.
MOON RUN, PA
Žmonių tai nedaug tebuvo,
nore įžanga tik 4c. tebuvo.
Į
Gyvena gražiai, aukojo nuken tokią pramogėlę išpulėjo dau
tėjusiai Lietuvai.
giau atsilankyti.

Tie, kurie turi

Metraštį,

sako, kad jame vi
sas pasaulis.

to

Šelpkime badau
jančius, aukoda
mi T. Fondui.

DIDŽIAUSIAS NUPIGINIMAS Siųsk laišką, o mes tuoj pribū
siu: į jūsų namus.
KOKĮ KADA KAS YRA
GIRDĖJĘS.
Tabom laikrodžius, Uodus
ir kitokius daiktus.
Ant Deimantų, Laikrodžių,
Darbas gvarantuotas.
Lenciūgų ir kitokių auksinių
P.
KETVIRTIS
JEWLERY CO.
ir auksuotų daiktų.
324
E
Street,
So.
Boston, Mass.
Taip-gi parduodu grafofonus
(Kampas
Broadvray)
su lietuviškais rekordais, siuva

9 Kiekvienas gaus

SU I K IŲ
4 '
~ IVANŲ!
ra

kas per mane užsisakys sau
lietuvišką Laikraštį.
Dovanų ir laikraščių surotus išsių
siu kiekvienam, kuris prisius savo
adresų Ir už 2c markų.

Dr. Paul J. Jatmauk

*? Vienatinė Lietuviška

(Jakimavičius)
____ nUaadoK
Na.SiUSp.pM. NalikiJntar
UB0ADWA Y C*. G ST. SO. BOSTON.
TdSK&B.

X Krautuvė t

ti
II
*4

Y . Kuri užlaiko visokio taJ* Voro, reikalingo maineX nieriams.

mas mašinas ir rainkotus ant
lengvų išmokėjimų. Tai yra viena REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, boteliuose, dirb
iš geriausių vietų, kur jūs galit tuvėse ir prie namų darbo. Vi
MAT. MILUKAS
416 Hooper St., Brooklrn, N. Y.
nusipirkt sau reikalingą daiktą sokių darbų vyrama.
S. GORALSKY
pigiai ir gerą. Eidamas pro ša
z
lį užeik persitikrinti. Toliaus nuo DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
153 COURT ST. BOSTON, MASS.
n Bostono, prisiunčiam per pačtą.
Užsakymus pristatom į namus;
“ŽVIRBLIS” juokų laikra
aš, ar mano agentai. Gvarantuoi tus ant 20 metų atmainom, jeigu ištiš. Kaina metams $1.00.
nubluks anksčiau. Visi mane žino
“ŽVIRBLIS,”
ir kas sykį pirko, tas nesigaili. Box 576,
Forest City, Pa

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 uioney orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.

k e liaujantis

AGENTAS

Worcester’io Puikiausias

Teatras ir Šokiai.
Ketverge, 2 d. Kovo -March, 1916.
Lietuvių Svetainėje, 20 Waverly gatv.

C. A B. Bhone St Peni 5947
Pagrobus atlieku pigiai ir
gražiai.
Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir į kitus
miestus ir pargabenu iš kitų
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane.
Ofisas

JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST.,
BALTIMORE, M D.

kuris įgaliotas rinkti prenu
meratas, apgarsinimus “Dar
bininkui”
Pas jį taip-gi galima atnau
jinti senas prenumeratas.
Jis dabar lankosi Waterbury’je, Conn. ir apylinkėse.

Įžanga tiktai 25 c.
~ Ž t a. 11 aLI-a.1 ii ■

,

Telephone So. Boston 605.

»

ANTANAS SABALIS

HB
HS

!J. P. TUINYLA

Dr. Ignotas Slankas

Jeigu kas reikalauja, dar-
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, bą pasiimu ir pristatau tie; sjng į namus.
;
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TeL Charter 2354-4

A. K. MAZALASi
M JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN. !

r

;

VpT’

... 7 .. 8 Vakare.

TEIAT.RAS!
BUS MUZIKALMKA OPERETE

“Maluniskas irfIKaminakretis

. . .. —

LIETUVIS KBIAUMUS.
* Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus.
Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išproeinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.

PETRAS

MAKAREVICIUS,

(Arti lietuvių bažnyčios)
U

105 So. Meade Str.

Ateina

10000000000000000000000*00000000000000(0000

ATSI8AUKIMAS.
Pranas Juškevičius, pirimau
gyvenęs Latvrenee, Mass., slapsto
si dabar Rusijoje. Jisai atsišau
kė 1vieną ii “Darbininko” sandarbininkų. Klausiasi daug ro
dos pasiliuoeavimo dalykuose ir
prašo sužinoti jo Amerikoje jnrvesančio tėvo antrašą. Prano Juš
kevičiaus tėvas gyveno kadaise
Chicagoje. 0 kur jis dubar gy
vena, meldžiame kas žino pra
nešti “Dai^nfako” RedąkeijaL
Rę^akcŲ* pateiks tą linksmą Euę vargstančiam jo sfintio Pranui
Juikevičiai ji:- Suokia parapijos,
Saulių p*^ Kauno rtdyboe. 1

----- ,

Petrausko.

vaidiiylief^i^n»8 Šv. Kazimiere Pirap
WORCESTER, MASS.

Aktorius chorą ir orkestrą diriguos

J. Oižtąik&i.
**

m' y -V m
—
- ** *
cm
vaicaras
ras
netverge,

r-r •

VASARIO 24 d. 1916
'' Pradu* 8 vai vakar*, 20 Waverly St
fitaoaii širdingai užkviečia™ visnjl atsilankyti koskaitpamatyti tokį

kaip ii ;<E
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MONTELLO, MASS.

Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir geru
čeverykų, tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj
yra užlaikomi geriausi tavorai.
CttVĖRYKAL Vyrų, Moterų ir vaikuMų, *eriausia padaryti, pagal naujausią madą, kožna
a gvarantuejuna.
VYRŲ 8KRYB8LRS VISOKIŲ KAINŲ,
šiaip jau užlaikome visokius vyrų apridalua,
dkiukut irveterfus, pfatftiMa ir t ,t.
MISŲ KAINOS ŽEMESNIS UŽ KITŲ.
NUO«XBD$aAI UŽPRAŠOME.

C. P. YURGELUN

1.00

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

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

25e.

50c.
25c.

1.00

Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25e.
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 svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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:

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

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus šokius uaokina 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)

«—

!

8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš
simokinimo (notų) “Gaidų” ant
visokių instrumentų, kad ir nėši
matęs gaidų, išmoksi be mokyto
jo, kuriam mokėtum 50c. už 1
lekciją. Knyga $1.50, parduodu
už $1.00 tik ant trumpo laiko 3
knygos už $2.00. Adresuoki:

1210 S. Broad St.,
Philade’pfaia. Pa.

I<
<

.

MYLĖTOJUI MUZIKA IR
DAINAS.

L

Siuvu vyriškus ir moteriš
kus drabužius, sulig naujau
sios madoa
Taisau, procinu, valau ir
dažau senus. Taip-gi' kuni
gams siuvu SIUTONUS ir
esu gerai įsipraktikavęs ta
me darbe, kaip Lietuvoje,
taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku greitai ir pi
giai.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plauku
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
jį slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lasai
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

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

Boston, Mass.

Lietuvis Daktaras

LIETUVIAI PAVKoAai£. *
J<
DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas. <<

... •

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolią g&nte gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.

1

1

>

Kg
Ka

Vienatine Lietuviška

(Castle Sąuare’s Block’e.)

Valandos!

ra

■

M. A. NORKŪNAS,

Uzlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokiu
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
Pasiuvam drapanas sulig nau eiams, didelį, naują katalogą
jausios mados ir pagal Jūsų noro. siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus štampų.
JONAS BERZELONIS & CO.

Bt. Louis, Mo.

’
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166 MELROSE ST.,

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Hammond Sale Co.,"
Dep. R. 20,

Tel. Oiford 4900.

LIETUVIAI REMKITE
TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI
“DARBININKE.”

28 Chandler Str.,

Brockton 1562-m

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

P. ŠILEIKA,
8 Heath Place,
Eoxbury, Mass.

38 kalibrų vertas $15.00
tik už______________
Detektyviškas dubelta-C9
veris vertės 8 dol. tik už"
vas septynių šūvių rev<>»
"
Didelė vertė už mažą sumą
todėl nelauk, įdėk 20c. stempo
mis į laišką paminėk kurį revol
verį nori, prisiųsim Tau tuojau?
tiesiog į stubą. Likusią sumą už
mokėsi kuomet tau priduos. Detektvviški revolveriai yra geriau
si pilnai gvarantuoti. Jeigu bū
tum neužganėdintas, mes sugrąžįsim pinigus. Pasiskubink prisiųs
ti užsakymą tuojaus. Adresas:

Telefonas

.i

jų kambarių. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju 5 kitą miestą.

Turi bijotis. Apiplėšimai i
apvogimai atsitinka kožną dieni
Beabejonės Jūs skaitėt vakar la:
kraičiuose apie apiplėšimus, T
nežinai, gal rytoj tas pats ta
atsitiks, jeigu neapsisaugosi. G<
riausia apsauga — tai geras r<
volveris. Turi rastis kožnoj st’
J)oi savo apsig
nime. Didelis i
pardavimas ti1
'
ant trumpo lai

k’..*

4K
P I| g. i
E

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

Ant pardavimo forničiai dėl tri

Plėšikai!

MONTELLO EMPLOYMENT
OFFICE
J. Mickevičius, savininkas.
146 Ames St Montello, Mass.

I

jog naujai išleistų “Metraštį”
L. R. K. Spaudos Draugijos,
galima gauti klebonijoje po
No. 207 Adams St., Newark.
N. J.. Patartina kiekvienam
jį įgyti, nes sulig jo vertės
visai nebrangus. Kaina be
apdarų 75c. Su apdarais $120.

RENGĖJA.

Šiais laikais reikalinga daug
merginų ir vyrų CEVERYKŲ
dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbų gauti. Gera
proga, -gerų darbų išsimokinti
Adresuokite '

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

meistras
indeda
telephonus,
dengia sto
labai puikų teatrą ir šokius.
gus, ir atlieka visus staliorys
5-ta kuopa, rengia laabi puikų teatrą ir šokius.
tės darbus prideramai.
Įdomu tas, kad šis veikalas “N ESIPRIEŠIN K”
• KAINOS NEBRANGIOS.
dar niekuomet Worcester’yje nebuvo lošiamas. Los puikiau SVARBUS PRANEŠIMAS
Ofisas
Gyvenimas
315
W.
Broadwav,
133
Bowen St
si "VVorcester’io artistai.
NEWARK’O N. J. IR APIESO. BOSTON, MASS.
Grieš puikiausia Worcester’io orchestra po vadovyste p.
LINKIŲ LIETUVIAMS,

A. Dirvelio. Prasidės muzika 7:30 valandą, Teatras pr
asidės 8-tą valandą. Po tam ŠOKIAI.
Visus Worcester’io ir apielinkės lietuves ir lietuvius
nuošridžai kviečiame atsilankyti į viršminėtą vakarą. Nes
atsilankiusiejie turėsite progą linksmai pasišokti ir pasižiū
rėti puikaus teatro.
" Tai-gi visi jauni ir seni — kas gyvas ant Baliaus.

KM. M

BEDARBIAMS
PROGA

Grobininkas ir Balsamuotojas

P. MIKOLAINIS,
R.F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

RENGIA. A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 5 KUOP.

K. Graneckas.
80 Essex 9l

GB&A PROGAI
Gramatika angliškos

“DARBININKO

Parduodu Ųramaionas ir ge
riausius Rekordus bu liet u v iA
. koma dainoms ir tt Katalogu*dnodalu dykai kiekvienam kurte
prisiunčia už 2c. kreme ženkleli.

K. ŠIDLAUSKAS
e

226 Brcadwayjtertė C St, So. Boston,Nan.
’ It*

‘ '

Geriausias Siuvėjas
—

Siutus padarau ant užsukimo nuo $20.00
ir aukščiau.
Darbą atlieku pirmos liesos ir už mažiausią
kainą.

S.«C. LILIENSTERN
172 Statė St, Boston, Mass.
(Prieiti* Custem Hmm.)

Visi skaitykit ir platinkite
“Darbiitlnką”
/

j

