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Rusai bando gelbėti
Rumuniją.

■
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PABRANGO LAIKRAŠČIŲ
KAINOS. -

Gyvenimas Berline.

(December) 5 d., 1916 m.
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Darbininkų reikalai.

Nelaimių virtyne.

PAKĖLĖ ALGAS.
Pittsburgo laikraščiai Sun,
Legansport, Ind. — štai
Vokietijoj neišgirsi juoko, Press, Evening Leader ir
Iš Vokietijos sostinės BerNew York. — American Clo- nelaimių nelaimės:
Chronicle-Telegraph
dvigubai
lino į Bostoną atvyko liolan- nepamatysi nusišypsojimo. Su
tliing Manufactures Associa- j Henry AVeaver, farmeris ge
pakėlė
kainas.
Buvo
po'cen

das Van der Klei. Jis buvo sijuokti Vokietijoj, tai bai
tion pakėlė savo darbininkams nėjo medį augštai įsilipęs. Ne
tą,
dabar
ims
po
du
centu.
Be
Vokietijos sostinėj nuo pat ka siausias nepadorumas- Susi
algas. Pakėlė visiems ii- uni-1 tikėtai jis pasprūdo ir krito že
to
tie.
kurie
skelbėsi
gaudavo
rės pradžios iki rudenio šių mė juokusiam vokietis tuoj patėjonistams ir neunijonistams. myn. Užkrito ant paršo ir
laikraštį
dykaų"
o
dabar
skel

mys: “Kaip tu, beširdi, gali
tų.
( „ ...
Tos kompanijos dabar išmokės i užmušė jį. Didis alasas ir
bėjams
ir-gi
reikės
lygiai
užsiparšo sužvygimas paskutinėj
juoktis, kuomet tėvai ir sūnūs
Boston Sunday Poste gruo- į deda savo galvas karės laukuo j mokėti išanksto po 2c. Pagal kasmet $8.000.000 daugiau, ne-! minutoj pabaidė kumelį, kurs
gu ligšiol.
džio 3 d. apraše, ką pate, pa- se!”
tas kainas pradėjo pardavinėti
Trys ketvirtadalės darbi-! peršoko per tvorą ir įsipainio
tyrė ir . žino apie kaizerio sos-| —
Viso>
Vokieti
j
o
je
šokiai
nuo
gruodžio
1
d.
■ Visoje Vokietijoje šokiai
ninku yra vyrai, viena ketvir-1 jo i šniūrus, ant kurių dra
tinesjr visos Vokietijos gy«bužiai buvo padžiauti. Vie
tadalė motervs.
mulą. - Štai kokius taktus iš- i
’>
*
PAKĖLĖ KAINĄ.
no šniūro galas buvo pririštas
—
skaitome iš ano holando apra-l Puošniausiuose sostinės resprie
stulpo. Stulpas smarkiai
Woonsocket, R. I. — Laik ROCKEFELLER BRANGIAU
švmo:
taurautuose, kavinėse tas pat
virto žemyn ir tvojo į karvę ir
MOKĖS.
'
. . v. .
.
, ... _ : liūdnumas. Orkestrą groja tik raštis Evening Call-Reporter
ją
ant vietos užmušė. Labiau
X okiecių dvasia pakili- Da-| iįt-,jnas, iškilmingas melodi ligšiol pardavinėtas po centą ’
įbaugintas
kumetis atsidūrė Į
Standard Oil kompanija,
nį taip Įsitikinę, ] pergalę,
Bet štai orkestrą užgro- dabar pardavinėjamas po du..
dygliuotą
tvorą
ir susižeidė ko
kaip ir kares pradžioj.
. ja tautinį himną ‘‘Deutschland Pranešė, jog dėl popieros bai kurią valdo Roekefeller pakė jas. Buvo pašauktas gyvulių
. .
G'aSia nenupultų, Ueber alįfes.” Tai visa kavinė saus pabrangimo turi pakelti lė darbininkams algas. Tie, daktaras gydyti kumelį. Ku
kurie gaudavo po $2.20, da
jei
priešininkai
pradėtų ūžti į
stoja ant kojų.. Vi- kainą.
PRADĖJO SMARKIAS
' PERMAINOS ANGLIJOS
bar
gaus po $2.50- O gavu melis gydytojo pasibaidė, bė
ir per Reiną į Vokietiją.,
Užvogs, veidai nuATAKAS.
VALDŽIOJ.
siems augščiau, kaip po $2.20 go ir sumindžiojo šunį, kurį
IŠKEPĖ PINIGUS.
\ okieciai kaizerau ir kari- gvjn^ kūnas išsitiesia, kak---Appleton, Wis — Moteris visimes lygiai pakelta 25 nuoš. reikėjo paskui pribaigti.
raukšlės išsilygina, visi sil-j
Rusija pradėjo judėti ir praPrasidėjo stambios permai mais yadais taip pasitthvi, Kaip,^
Tuomi tai nelaimių virtynė
,
pmftnai dingsta ir tūkstantinė Poetzel pasirinko saugią vietą
o rodyti, jog bando išgel- nos
:
Anglijos ministerijoj. Dar ir karės pradžioj.
pasibaigė tuo kartu.
PAKĖLĖ ALGAS.
iri Rumuniją nuo pasmaugi- nėra
:
nuskirta nauji ministeriai,
Kai buvo prasidėję didžio- minia virsta didžiuliu choru ir pinigams. Sudėjo Į gazinį
mo.
bet spėjama, jog į vietą da sios atakos ties Verdunu, tai traukia numylėtą tautos gies- pečių. Indėjo $27 popieromis.
Birmingham, Ala. — Mainų LIETUVIŲ DARBININKŲ
Tai kol pietūs išvirė, visos
Pirmas dalykas tai pradėjo bartinio premiero Asųuitho bū nesvietiškas buvo vokiečių tau-! my
KALENDORIUS DYKAI!
kompanija
pakėlė algas savo
didžias atakas visu frontu siąs David Lloyd George.
kimas, kuomet ta tvirtovė puls.;
Gyviausios Berline vietos popierinės sugruzdėjo.
darbininkams.
Ji samdo 20Puikiausia Dovana
nuo Galicijos iki Rumunijos
Žmonės buvo labai nepa Kaip tik vaikai pasirodydavo , tai geležinkelių stotys. Ten
000
darbininkų,
Ne visiems
DIDI
NELAIMĖ.
Kalėdoms.
parubežių. Bando persiveržti tenkinti dalykų vedimu, ypač ant gatvių su glėbiais laikraš’-lį nuolatai- kareiviai pergabena. lygiai
pakelta
algos,
Po
maAnt
geležinkelio
tarp
VienBūtinai
kiekvienas turėtų
per Karpatus per Vengriją ir nepatenkinti karės vedimu ir čių, tai žmonės apipuolę tuoj
\i;jni
iš frontų į frontus. Visi
į
žiausia
uždirbantiesiems
po
nos
ir
Budapešto
ištiko
nelai

ingyti.
nueiti į Transylvaniją ir iš ten tas vedė prie permainų.
ištraukdavo laikraščius iš vaiJ
 kareiviai drūti, dikti, sotūs,
Tą dovaną labai lengvai ga
anrėdvtt pakilios
nakilios dvasios. Jie mė- Susidaužė du traukiniu. daugiausia pakėlė.
iš užpakalio užeiti von Falken- Sako būsianti sudaryta “ka kų rankų.
aprėdytu
Keletas
vagonų
į
šipulius
su

lima
gauti.
hayno armijai, kuri įsiveržė rinė taryba,” kuri visų karės
gauna valgyti įvalias.
Kal
UNIJOS
NUTARIMAS.
Kai
generalis
štabas
prane

draskyta.
Iš
Vienuos
trauki

Juk
kiekvienas lietuvis,
į Rumuniją. Atakas daro la vedimą, imisanti savo žinybon.
bėtis su jais nevalia.
šė,
jog
reikia
Verduno
atsi

niu
važiavo
pasažieriai
daly

kiekviena lietuvaitė yra darbi
bai smarkias- Tą pripažįsta
Socijalistai bando kitaip da
Boston Typographical
žadėti, tai vokiečių ūpas nei lykus nusviesti, negu žmonės vavusieji ciesoriaus laidotuvė
ninkais, tai kodel-gi neprisiir austrai, bet pasivarė pirnion savo susirinkime lapkri rašyti prie L. D. S. ir pasilikkiek
nenupuolė,
nei
kiek
nenuse.
Daug
buvo
užmuštų
ir
suGRAIKAI
NUSILEIDO.
_ m£Įk.tik kajkurinsejrietcjAlI-...
sihiinė. ‘ Nėi-gi vokiečiai pra įssizioja, tai tuoj užčiaupiami.
« 4"* čio - -27—T-d.
- - nutarė
K y nepirkti kala-į-7 -jo^ nariai,žemė vieną kitą kaukurą Kar
kutų
Padėkos
Dienai,’ po ma
Graikijos valdžia buvo pri dėjo keikti francūzus ir jų va
Išleidus L. D. S. Kalendorių
patuose ir viskas. Anglų ka
Kaizerio įpėdinis nemyli
žai
tepirkti
sviesto
ir kiaušinių
Visai ne.
Nuo- mas žmonių; nekenčiamas taip
SUVAŽINĖJO ŠUNĮ.
1917
m., mes norėtume visus
riniai ekspertai netiki, kad tas versta nusileisti talkininkams. dą Joffre.
ir dar nutarė prašyti kongreso
Kuomet
Graikijos
karalius
to
laiko
jie
pradėjo
su
pagar

|
darbininkus
supažindinti su
rusams pavyks padaryti. Nu
gi Eitel Friedricli. Toleruoja
išleisti įstatymą, kuriuo būtų
Van
Wert,
0.
—
Dvi
mergi

buvo
atsisakęs
išpildyti
netei

ba
kalbėti
apie
francūzus
ir
juom, todėl visiems iki Nau
rodo, jog rusai pervėlai tą
mi tik todėl, kad jie yra sūnūs
nos ir du vyrai važiavo auto galima sodinti kalėjiman tuos, jų Metų duosime dykai.
darbą pradėjo. Sako jog ū- singą talkininkų reikalavimą Joffre. Gi apie augius ir ru numylėto kaizerio.
mobiliu vieškeliu. Pasitaikė, kurie krauja į sandėlius valgo Kiekvieną mes vadiname dar
mu laiku rusai to padaryti ne atiduoti visus ginklus artileri sus su panieka atsiliepia, nes
jog per vieškelį bėgo medėjo mus daiktus, kad paskui pa bininku, kuris priguli prie Lie
įstengs ir tuo tarpu teutonai ją ir amuniciją, tai talkinin tie nieko neparodė, ką nors ga
NAUJA MEKSIKO
turtas. Ir automobilius suva kelti ant jų kainas.
tuvių Darbininkų Sąjungos li
suspės pasmaugti Rumuniją. kai tuoj išsodino daugiau ka liKONSTITUCIJA.
žinėjo
šunį.
Įpykęs
medėjas
Bet rusai bando ir kitais bū riuomenės į Graikiją, atgabe
vrą jos nariu.
Vokietijoj kiekvienas vy
Meksiko atstovai, kurių yra du syk šovė į automobilių. Šo- ŠUNŲ PRAGYVENIMAS.
dais gelbėti Rumuniją, Siun no jos į Graikijos sostinę ir ras, moteris ir vaikas baisiai
Tai-gi norėdami gauti tą pui-f
vikas
ir
jo
draugas
tapo
sua

pradėjo
bombarduoti
ir
ata

čia daug kariuomenės į Dobrukenčia kūnu ir dvasia- BuVę 252, suvažiavo ir Carranza
Vienam New Yorko hotely- kią dovaną 128 pusi, iliustn'jj
džą.
Ten rumunai ir rusai kuoti Graikijos kariuomenę. laikotarpių Berline, jog per aiškino naujos konstitucijos reštuoti, Kaltinami pasikesi- je už svečių šunų maitinimą ir tą, gražiais viršeliais Kale jjJoatakuoja teutonus. Turi šio Venizelistai sostinės gatvėse du mėnesiu nei lašo pieno ne projektą. Pasakojo, jog kon nime nušauti žmones, Iš au- apžiūrėjimą imama $1.65 die rių, rašykitės prie L. D. K
kius tokius pasisekimus. At taip-gi pradėjo mūšius su val buvo parduota Berline.
stitucijoj turėsią būti refor tomobiliuje buvusiųjų nei vie- noje.
Nepraleiskite tos progos,
džios
šalininkais.
Tai-gi
sos

mušė iš teutoni] Černovodą,
nes
tai geriausia dovaną--Kalė
Žmonių veidai išrodo, kaip mos apie darbininkų ir persis nas nebuvo sužeistas.
Yra tam tikras kukorius,
kur per; Dunojų buvo milži tinėj ir aplink sostinę kilo tik numirėlių. Liguista baisi iš kyrimų klausimą. Visų svetim
doms.
/
kurs turtuolių šunims verda ėPERKRIKŠTIJO.
ros
skerdynės
—
kriokė
anuo

taučių teisės būsią .sulygintos.
niškasis tiltas.
Jeigu kur nėr A kuopos, f uožiūra visų.
desį ir apžiūri.
' Į Bucharestą ir Moldaviją tos, tratėjo šautuvai, arbavo
jaus
įsteigkite..
Baisus nenaturališkas vei Visokių klest] privilegijos bū
Ar daug yra darbininkų šei
Ravenna, Mo. — Teisėjas
taip-gi atgabenta rusų karei kulkosvaidžiaisiančios
panaikintos.
Norėdama gstufi daugiau in
dų blėdnumas matosi pas vi
Lemuel McDonald, v per visą mynų, kurios išgali po tiek iš
Tuo tarpu Holandijos ir Is sus ir biednus ir turtuolius.
vių. Rusai skelbia jog teuto
formaciją
D. S. rašy
leisti pragyvenimui dienoje,
nus ir bulgarus pavykę išmušti panijos ambasadoriai pradėjo Pagal įstatus turtuoliai nei SKERDŽIA CHINIEČIUS. gyvenimą buvęs republikonu, kaip tie išdykėliai leidžia šu kitę šiųadresu:
tapo perkrikštytas i demokra
iš Tzomanana ir Gostinari. raginti Graikijos karalių nusi kiek daugiau maisto negali
“Darbininkas”
leisti. O talkininkų vadas vi- gauti už biednuosius. Visi vo
Vilią, Meksiko banditas, tą. Buvo padaręs laižybas su nims.
Teutonai netekę 25 armotų.
242
W
B
’way, S. Boston, Mass
Tuo tarpu apie Bucharestą ce-admirblas Foumet kvietė kiečiai neteko didžių pilvų. Tik vėl pradėjo siausti. Užėmė F. Diekersonu, jog jei demo NORI IŠRASTI PARAZITĄ.
I
......
Karalius žandarmai pasiliko tokie pat. miestą Chiliuahua ir pradėjo kratai laimės rinkimus, tai
teutonai stiprina savo geleži karalių į tarybas.
Sommerville,
Mass.
— Kaž
Bet
Sako vil- Dickerson j j mieste po pompa
nę ranką. Vis arčiau prie jos sutiko užvesti derybas.
Kareiviai ir žandarmai Vo skersti chiniečius.
Du
Anglijos
daktaru
d-^ro
kas
padegė
vieną
tvartą
ku
perkrikštys demokratu, Taip
prieina. Teutonai apsupa so tos derybos pasibaigė tuo, jog kietijoj gauna sočiai pavalgy listai išskėrdę 50 chiniečių.
bandymus
su
parazitu,
kurs
riame
apdegė
4
arkliai.
Di
ir buvo padaryta.
stinę iš pietų pusės. Iš šiau ant visako Graikija turėjo nu ti. Valdžia jiems teikia val
ėstų muses. Jei pasiseks tas apdegė taip baisiai, kad rei
sileisti, išsižadėti visų ginklų gio pakankamai. Kiti gyven
IŠVIJO VILLĄrės pusės dar tebėra atdara.
bandymas, tai per keletą me apdegė taip baiisai, kad rei
Meksiko valdžia paskelbė, VAIKAI SU PRAŠYMU PAS tų Angijoj nebus masių, o vė kėjo nušauti. Dabar siūlom
Pusiau oficialiai iš Bucha- ir amunicijos.
tojai išdžiūvę, išbliškę, su įPREZIDENTĄ.
Kuomet Graikijos karalius dubusiomis akimis, kaulai be jog Carranzos kariuomenė iš
resto buvo paskelbta, jog ru
liau ir kituose kraštuose tos $200.00 tam, kurs nurodys pi
vijo Vilią ir jo banditus iš Chimunai nemaną daug ginti Bu- rašėsi po talkininkų reikalavi mėsos.
ktadarį.
biaurybės bus išnaikintos.
Astuoni
vaikai
nuo
9
iki
15
Daug Vilios
charesto. Sako, kaip teuto mais, tai anuotos dar kriokė.
Moterys kenčia daugiau, lhuahua miesto.
metų amžiaus išvažiavo iš New
Atėnuose užmuštų buvo į kaip .vyrai. Jos matomos tik pasekėjų buvo Užmušta.
nai ims spausti apie Buchares
Visokias teriones daryda Yorko pas prez. Wilsoną su re KALĖDINIUS NUME R IS BUS PADIDINTAS
tą rumunus, tai rumunų armi 200.
juoduose apdaruose ir eina,
zoliucija, kurioje prašoma,
ja apleis sostinę, o nesiduos
kaip kokios šmėklos. Tai mas Vilią nusidangino į vaka kad prezidentas kviestų ka
“Darbininko” Kalėdinis numeris bus 12 pusapių, pilna
apsupti.
'
daugiausia našlės su mažais rus.
PAKĖLĖ APDRAUDOS
gražių,
indomių, naudingų raštų ir žinių.
Bus papuošta
riaujančias valstybes prie tai
vaikais.
Jos
turi
žiūrėti,
kad
KAINAS.
kos. Ta rezoliucija buvo pri ' tinkamais paveikslais.
KITUOSE FRONTUOSE.
gauti su savo tikietu maisto. SUJUDO BLAIVININKAI. imta vaikų dr-jos susirinkime
Agentų, platintojų geros spaudos ir visų’ prietelių prs
Kai teutonai pradėjo veikti Krautuvės atsidaro 5 vai. iš ry
šome
siųsti užsakymus išanks to, kad žinotumėm, kiek spat
Dr-ja vadinasi
Massachusetts
Valstijos New Yorke.
Kituose karės frontuose jo Viduržeminėje jurėje ir skan- to. Tai jau nuo 2 vai. nakties
zdinti.
Association.
kių atakų nėra daroma, Eina dvti garlaivius, tai garlaivių pradeda moterys stoti į eiles blaivininkai labai sujudo. Ypač jProtective
----------------------------------------tik artilerijos veikimai.
KAINA 5c.
apdraudimas labai pasididino. prie krautuvių, — visoms rūpi sujudo, kai Bįlly Sunday to
je
valstijoje
pradėjo
savo
mi

.č
Nuskandintasai Amerikos gauti maisto, nes krautuvėse
sijas.
O
Billy
Sunday
turi
di

PASKANDINO LAIVĄ.
garlaivis Chemung buvo ap paskutinioms kartais pritrūks
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA F. V. KNYGUTĖ.
delę įtekmę į minias ir yra di
draustas
ant
$600
000.
ta.
,
_
Vokietija paskelbė, jog Fran-

<
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Permainos Anglijos
ministerijoj.

Graikija nusileido
talkininkams.
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Išteisino žmogžudį

delis blaivybės Salininkas. Jis
Baker, Ore. — John Allen
“SVARBŪS KLAUSIMAI.”
pritaria uždarymui saliunn. užmušė savo kaimyną Būtie.
Anti-Saloon Lyga pradeda Buvo pastatytas prieš teis
(Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Dievas?. Ar žmog
smarkią agitaciją. Turi daug mą.
Teisėjai išklausę visą turi dūšią? Ar žmogus kilo iš iš beždžionės? ir kiti svarb
pritarėjų.
Visokiems reika dalyką, svarstė 23 valandas ir klausimai),
lams automobilių gauna už- išteisino žmogžudį.
Mat kaldyką daugiau, kaip reikia. Į tininkas prirodė, jog užmušta, _ Prohibicijonistai, t.y. šaliKenkiantieji
žjnonės
nusiraninkai uždarymo saliūnų labai
mi Rumunijos karaliai.
Kai
min/T tais žodžiais: “Ach, bet padrąsinti tuo, kad penkios smas ir pripažino, jog už nu*
Kreipkite
zeris taip-gi įsakė padėti vai
mūsų mylimas kaizeris taip-gi valstijos padarytos sausomis žudymų svetimoteriautojo ne- Boston, Mass.
nikus ant karalių karstų.
kenčia.’*
per balsavimus lapkričio 8 d. reikia bausti.
-- ------

- Moterys atlieka sunkiausius
cijos transportinis laivas KarPAGERBĖ
KARSTUS.
darbus.
Berline buvo kasa
nak sutorpėduotas ir nuskan
mas tunelis.
Didesnę darbo
dintas Jis su kareiviais plau - ..
teutonai užėmė Rumu-1
į atliko moters.
Arklių'
kė į* Salonikus.
*
nijoj Curtea
*
* ii kai- i nėra.
Moters įsikinkę į vezeris įsakė j ,.-taly n .e puoš- j žirnelius veždavo lauk iš tuneBAISI VIESULĄ.
nias kapines gerą sargybą, nes hio

“Darbininkas.”
kokso išdirbystes, mašinų me
talų, ir visokias kitas dirbtu
ves, — kaip lygiai, krautuves,
sklodus, hotelius, gyvenamus
ir šiaip namus, įvairios rūšies
įstaigas ir tt.

dina iŠ So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis

Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų tv. Juoaapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje-------------------------- $3.00
Pusmečiui ”
”
”
.$4.00
(Jžrubežyje metams
.$235
Pusei metų.
korespondencijas
pinigus
siųskite
adresu:
Laiškus,

Kaipo parama ir sąryšyje
su paminėtų reikalų vedimu,
bendrovė, laiks nuo laiko gali:
Išdirbinėti, pirkinėti pre
kes, tavorus, pardavinius ir
šiaip visokios rųšies nuosavy
bes; laikyti tą viską, parda
vinėti, — verstis tais dalykais.

Pirkinėti,- vesti, tvarkyti
bei valdyti įvairių ypatų, fir
mų, bendrijų, draugijų bei
“D ARBININKAS”
bendrovių nuosavybes, savi
(The Worker)
ninkų teises bei privilegijas,
Lietuvos Atstatymo Bendrovė,
— mokėti už tą viską gyvais
Broadvay,
So. Boston, Mass.
paimant tų visų reikalų tvar
pinigais, bendrovės akcijomis,
The Lithuanian tri-weekly paper.
kymą in savo rankas, — galės
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by bondais ar kitokiais būdais.
pamaži išstumti iš mūsų kraš
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Daryti bei pildyti su vpato- to svetimtaučių kapitalus bei
♦

a
i

“DARBININKĄ

t

mui) statymas bei palaikytnas intekmę, kuomi duos tūkstan prakilnaus darbo, kaip platyčiams mūsų žmonių užsiėmimą tojams, taip ir
ir tt
rėmėjams,
namie — Lietuvoj.
vardan Kat. Sp. Komisijos ta
4) Vesti importo bei ekspor
riu širdingą ačiū;.
to reikalą, pavyzdžiui, gabe
Apie visų tų išskaitliuotų
Kat Sp. Komisijos rašt.
nant in Lietuvą žemdirbystės reikalų pelningumą, — nėra ko
K. Vuosaitis.
Amerikoj visi
bei pramonės mašinas, trąšas nei kalbėti.
ir tt, gi in Ameriką, — įvai tie bizniai mlijonus uždirba.
Ir Lietuvos Atstatymo Bendro
rius Lietuvos produktus.
NEW BRITAIN, CONN.
vė uždirbs savo kapitalais mi
5) Budavoti, statyti namus.
lijonus, kurie, kaipo dividenL. Vyčių Konferencija.
6) Vesti visokias kitas dirb dos ir bus kas metai, ar tan
26 d. lapkr. šv. Andriejaus
tuves, pirkliškas įstaigas ir kiau, išdalinami tarpe Ben
šiaip reikalus, pavyzdžiui, or drovės narių — akcijonierių. parapijos salėje buvo Connecticut apskričio L. Vyčių suva
ganizuoti amatininkus in tamTiek tuo tarpu apie Lietu žiavimas.
tikras bendroves, užlaikyti evos Atstatymo Bendrovę. , Se
konominių informacijų biurą,
kančią savaitę bus išaiškinta, Vietinė 42 kuopa surengė de
ir t.t.
Išskaitliuotos teisės akodėl Lietuvių Atstatymo Ben legatams puikią vakarienę. L.
pima savimi visą ekonominį
drovė organizuojasi Amerikoj Vyčių Centro Sekretorius p. J.
mūsų tautos gyvenimą, — ir

S,”

Subscription Rates:
Yearly---------------------------------------------------------------- $3.00
6 months------------------------------------------------------- $1.50

Foreign c ountries:

Yearly....................................................-«<............
6 months.................................................................

$4.00
$2.25

Advertising rates on application
Address all communications ūo

DARBININKAS,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

įlš Lietuvos atstatymo ben
drovės plėtojimosi.
Paskutinę savaitę sekantie statyti ir Bendrovė, tuo būdu,

mis, firmomis, bendrovėmis
ir t-t įvairių rūšių kontraktus
bei sutartis.
Išleidinėti bendrovės bondus, obligacijas ir šiaip viso
kius skolinimo raštus, užstatant nuosavybę ar jos vertę,
kaipo ji) užtikrinimą
Pirkinėti, vartoti, pardavinėti, ant kitų pervesdinėti
kaip Suvienytų Valstijų, taip
ir kitų kraštų patentus, leidi
mus, privilegijas, išradimus,
pagerinimus, išdirbystes pro
cesus, savininkų teises, — su
rištas su įvairiais bendrovės
reikalais ir naudingas tiems įvairiems reikalams.
Laikyti, pirkti, ar kitaip

ji nauji nariai prisirašė į Lie liuosai galės varyti savo biznį, ingyti;
parduoti,
atiduoti,
tuvos Atstatymo Bendrovę:
pervesti, užstatyti įvairių ben
— plėtoti savo reikalus.

P. Vilmontas iš New
York............................. $100.00
Andrius Lapinskas iš
Brooklyn, N. Y........... 100.00
Jonas Urbštonaitis iš
Waterburv, Conn........ 50.00
A. Aukštikalnis iš
-Silver Creek, Pa........... 50.00

Labu......... $300.00
Be to, keliolika ypatų iš

įvairių vietų susirašė su Lietu
vos Atstatymo Bendrovės tuo
laikiniu ofisu po 2810 Rich-

į, ir padarė aplika
cijas ant įvairių užsirašymų,—
(kai-kurie — ant stambesni!)
sumų), — įmokėjimai ateis ne
trukus.

Į^nond

Prieš kelias dienas American Suretv Company užstatė
kauciją (bondą) už Lietuvos
^Atstatymo Bendrovės iždininYęa. kun. V. Matulaitį, ant
^$5000.00.
v 22 d. lapkričio Delavare
vardija išdavė Lietuvos Atsta
tymo Bendrovei čarterį su la
bai plačiomis teisėmis ir kapitalizacija ant $1.000.000.
Lietuvos Atstatymo Bendrovės
Organizatyvis Komitetas.
Romanas Karuža, Pirmininkas
Kun. J. Ambotas, vice-pirm.
J. O. Sirvydas, Susinešimų sek.
J. B. Valukonis, Finansų Sekr.
Kun. V. Matulaitis, Iždininkas

Vertime valdišku čarteriu
aprūpintos teisės skamba ši
taip:
“Ši bendrovė pamatiniai vra įsteigta sekantiems tiks
lams: —
Pirkinėti, pardavinėti viso
kius skolinimo raštus, verstis
jais, — skolinti pinigus, prii
mant visokius skolinimo raštus
kaipo užstatymus.
Gvarantuoti muitus ant įve
žamų in uostus (portus) tavorų bei prekių.
Pildyti užtvirtinto agento
priedermes, priiminėti iš ki
tur siunčiamus tavoms bei pre
kės, mokėti už pastaruosius,
atlyginant, podraug, visas besirišančias su jais išlaidas.
Būti pirkinėjimo bei parda
vinėjimo agentu, — taip-pat,
— savarankiai ar kaipo agen
tas, — pirkinėti, pardavinėti
visokius tavorus bei prekes,
verstis jais, gaunant už tai
komisijas, nuošimčius ir tt.
Užlaikyti pervedimo, teisių,
atlyginimų, garsinimosi juose
tam tikrus reikalus.
Išleidinėti už tam tikrą ko
misiją užsirašynėti, pirkinė
ti, laikyti, pardavinėti, mai
nyti visokios akcijas, skoli
namus raštus, obligacijos ir
kitas vertingas popieras, —
kaip visuomeninių bei privati
nių bendrovią taip valstijų
bei miestų.
Organizuoti, tvarkyti fi
nansiniai ir kitaip šelpti viso
kias bendroves, syndikatus,
bendrijas, draugystes, drau
gijas, — gvarantuoti įvairias
jų tranzakcijas. kaip finansinės
taip ir organizatyvės rūšies.

drovių akcijas, bondus, sko
linamas popieras ir t.t., besi
elgiant su jais visame tame
kaip su savastim.
Atpirkti, palaikyti, perra
šyti savo akcijas, bondus, ir
kitas vertingas popieras.
Atlyginti vpatom ar firmom
už darbus bei patarnavimus
bendrovės akcijomis ar kitomis
vertingomis popieromis, kaip
lygiai, — tamtikrų naujų už
manymų bei reikalų rėmimu
bei šelpimu.
Kad tinkamai plėtoti bend
rovės nuosavybę ar turtus, —
bendrovė gali, — su direktorių
daleidimu, laiks nuo laiko už
siimti bile kokiu kitu reikalu,
pirklyba bei pramone, — su iš
lyga, kad tasai nesipriešintų
teisėms.
Bendrovė gali vesti savo rei
kalus Delaware valstijoj, ar
visur kitur, k.a. kiekvienoj
Suvienytų Valstijų valstijoj,
teritorijoj, kolonijoj, ir District of Columbią — kaip ly
giai kiekviename užrubežiniame krašte be išskyrimo ir turi
teisę visur užlaikyti savo ofi
sus, pirkinėti, pardavinėti,
uždavinėti žemę bei turtus,
— sulig vietini n valdžių tvar
kos.

kaip iš tokio choro ir galima
buvo laukti; — diriguoja pats
p. A. Aleksandravičius.
Seka mažų mergaičių daine
lės, prie kurių akomponuoja
p. A. Aleksandravičius.
Pu
blikai dainelės taip patiko, kad
plojimų buvo begalo.
Joms
inteikta po bukietą.
Toliaus — vėl kun. Nikode
mui pasveikinimas varde visų
atsilankiusiųjų — dalyvaujan
čių. Maža mergaitė A. Šertirtaitė inteikė jubiletui auksinį
laikrodėlį. Publika gausiai su
plojo.

P-nas J. Viršulis dainuoja
solo “Meilė” (komp. A Alek
sandravičiaus ), akomponuoir kokia nauda — išrokavimas B. Šaliunas pasakė prakalbėlę į jant P- A. Aleksandravičiui.
lietuviams, —amerikiečiams y- ir patarė padaryti kolektą dėl
P-nas K. E. Paulionis pia
ra dėti savo pinigus in L. A. busimojo Savaitinio Vyčių or nu skambina “Mourich dauBendrovę. x
gano “Vyčio.” Surinkta $25.- ce;” tai yra p. Aleks. moki
Romanas Karuža. 00 su viršum.
Surengtas va nys — muzikos mėgėjas; at
karas su puikiausiu progra liko neprastai.
C. Sasnausko kantatos “Bro
mų.
liai” dalį sudainuoja p-lė O.
Kalbėtojai buvo studentas Šilinskiutė ir J. Viršulis; due
p. Česnulevičius ir p. J. B. Ša tas išėjo vidutiniškai.
liunas, sulošė tris Gurkliutės
Seka smuikų duetas —
Komedijėles, pasakė daug de- “Cupid’s Dart;” ir ant sce
jas išrinkti komitetus. Šv. klemacijų, sudainavo gražių
WEST LYNN, MASS.
Juozapo dr-ja atsisakė, mat, dainų. Dainininkai ir daininin nos pasirodo p-nas A. Aleksan
Geros krikštynos.
atsirado tokių tamsuolių, kurie kės buvo vietiniai ir iš aplin- dravičius ir p-ni Aleksandravi
čienė. Ši dalis atlikta labai
Nedėlioj lapkričio 26 d. pas buvo priešingi tam prakilniam kių. Matyti vietinis klebonas puikiai.
Borvsus buvo krikštynos. Va darbui. Tik prisidėjo “Žibu kun. Grikis daug darbuojasi Viename protarpyje vėl mer
karieniaujant ir svečiams besi rio” dram. dr-ją S. L. R. K. ir pritaria jaunimo veikimui. gina su mažu pasveikinimu
kalbant neužmiršta ir apie mū A. 82 kuopa ir Š.Š- Marijos Mo Publikos buvo apie 5 šimtus. inteikia kun. Nikodemui gra
sų badaujančią Lietuvą ir ant terų ir Mergaičių Dr-ja.
VI kp Vytis. žią dovanėlę.
paraginimo p- Juozapo JaciunBet ir šios dr-jos prisidėjo
Koncertas, kaipo 8-ta progskio, tapo sudėta $5.70, ku vien tik žodžiu, o darbu ma
ramo dalis, pažymėta su dai
BROOKLYN, N. Y.
rią per “Darbininko” Redak žai ką nuveikė. 12 d. lapkr.
na ( A Aleks. komp.) — “Il
ciją pasiųsti Tautos Fondui. buvo šaukti nuo dr-jų komite
gesys.
” Dainuoja; p-lės M.
Koncertai.
Kiek girdėjau, tai bene bus tai dėl apkalbėjimo * kas bus
Litviniutė (alto), S- Urboniupirmos krikštynos Lvnn’e kur veikiama Kat. Sp. Savaitėj. Iš
Šiomis dienomis Apr. P. Šv. tė (soprano), pp. J. Viršulis
taip pavyzdingai pasielgta. Ve- Komiteto iš šešių ypatų atsi parapijos- salėj buvo vėl du (tenoras) ir V. Pūkas (bosas).
lvtina Lynniečiams sekti pa lankė tik du- Tokiu būdu ne koncertai — vienas jų, tai S. Šis kvartetas susidėjo iš gabes
vyzdingą pasielgimą
buvo užtektinai veikėjų.
L. A. 213-tos kuopos, buvęs niųjų p. Aleks. choro narių —
Kūmas.
Bet neatsižvelgiant į tas vi subatos vakare, lapkričio 25 dainininkių—dainininkų, delei
sas kliūtis kiek galėdami dir d., antras — Vyčių choro su ko ir daina atlikta labai pui
bome ir platinome katalikišką rengtas paminėjimui 25 meti) kiai. Publikai beplojant p-lei
ATHOL, MASS.
literatūrą. Nors pasekmės ne- sukaktuvių kun. N. J. Petkaus M. Litviniutei ir p-lei S. Urboperdidžiausios,
bet mes nenu kunigystės, lapkr. 30 d.
niutei inteikiama po didelį gė
Spaudos Savaitė mūsų kolo
simename.
Priežodis
sako
:
nijoje pavyko gana gerai. Iš
Delei viso ko galima biskelį lių bukietą
“
vienos
geros
sėklos
grūdas
Pats p. Aleksandravičius
platinta daug katalikiškos
tarti apie atsibuvusį koncertą
pianu
atskambino “Mazurką”
spaudos. Ant rengiamų Spau atneša didelį vaisių.”
subatos vakare: tai pusėtinai
ir
“
Concert
Valse.”
dos Savaitėje pramogų žmonės
Lapkr. 18 d. buvo prakalbos gera programų — klasiška mu
Programa
baigiama su dai
uoliai lankėsi ir kiekviens šį dėl Kat. Sp. Savaitės. Kalbėjo zika bei dainomis ir deklemacibei tą pirkosi.
p. Pr. B. Šivickis Columbią jomis užpildytas. Jame daly nomis — Vyčių choras sudai
Pramogos gerai nusisekė, vi Mo. Universiteto studentas. vavo Lyros Choras iš Mas- nuoja “Vyčių Himną,” “Besi losimai išėjo neblogai, dek Kalbėjo dviem atvejais: pir peth’o, diriguojamas p. P. adštant aušrelė,”-“Trys sesy- lemacijos ir dainos su šposais miausia gerb. kalbėtojas savo Bukšnaičio, kuris sudainavo tęs,” “Aš už marių žiemavotaip-pat, nenuėjo už dyką aiškioje kalboje dailiai išrodi- 4 liaudies dainas; paskui p-lė jau;” pakartojo “Pasveikini
ruošimosi prie to dalyko — vis nėjo kaip lietuvius žemina ne B. Lukošiūtė pianu paskambi mą” ir ant galo gieda Lietu
kas pavyko.
tikusioji, nekultūringa spau no “Fantaziją” Deklemavo vos Himną.
Kalbėtojai buvo pp. Sčesnu- da.
Ir kad žmogus norėda mergaitė J. Rukšteliutė, smui Ną bet dar ne viskas; gerb.
levičius ir A Kneižis. Daug mas išlikti doru būtinai turi ką solo griežė p. A. Rupeika, svečias iš Patersono, kun. J.
ko gero pasakė ir tikimosi, kad atsimesti nuo tvirkinančių lai vienas iš jaunų vietos artistų. Švagždvs, kalba, paaiškin
Atholiečiai tuomi pasinaudos, kraščių ir turi skaityti dorus P-lė H. Tamaliokiutė (iš Jer- damas savo įspūdžius ir tą ką
iš jų kalbų visi buvo užganė katalikiškus laikraščius ir kny- sv City) pianu paskambino jaučia dalyvaudamas tokiame
dinti ir už tai jiems yra dėkin gas.
“Salut A. Pesh” ir iššaukta gražiame vakarėlyje. Jo kal
gi. Panele Kašėtaitė neatvy
Po prakalbos deklemavo p- pakartoti. 6-tą punktą atli ba — puiki ir pilną ir kiek
ko, pranešė, kad negalinti. lė M. Stankevičiūtė gražias ei ko smuikų trio: B. Kalkaus- vienas kalbos žodis lyg bėgte
Bet ir tas vakaras gerai pavy les. Nusisekė labai gerai. Po kas, O. Mažiutė, H. Rupei bėgo per klausytojo sielą. Jis
ko, nes buvo programas gana tam“ Žiburio” dram. vyrų cho ka.
Pianu akomponavo p-lė linkėja kunJNikodemui sulauk
indomus ir juokingas.
ras po vadovyste p. A. Živaičio H. Tamalioniutė. P-lė M. ti ne tik auksinio, bet ir dei
mantinio savo kunigystės pubiDar pilnai apskaita nepada sudainavo vieną tautišką dai Rukštelaitė puikiai solo pianu lejaus; bet sulaukti ne čia, o
ryta kiek pelno buvo — bet nelę. Daina nenusisekė, nes paskambino, taipgi ji pati ir ten... ten... tėvynėje, kad te
pelno yra o apie moralį pelną, tarp dainorių buvo kilęs koks mažutė smuikininkė Biruta Pe- nai vėl visi, kurie čia dalyvau
trauskiutė (smuiką) sugriežė
tai nėra ką nei kalbėti, nes, nesusipratimas.
Paskiau,
antra
kartu
buvo
“Humoreskaų” solo B. Pet- ja, ‘‘ kaip nors susirinkę — suyra labai didis — net didesnis
perstatytas kalbėti p. Pr. B. Ši rauskiutė griežė “Kuiaviak,” seiti galėti) vėl dalyvauti”...
negu kad buvo tikėtasi.
Šiuo kartu kalbėjo a- ir po jos sekė deklemaciją p-lės Ir iš kiekvieno klausytojo pa
Vienu žodžiu Spaudos Sa vickis.
pie
karę.
Jo kalba visiems pa A- Bieliutės, kuri nepavyko; sipila gausus delnų plojimas,
vaitės pasekmės geros.
ir ilgas.
Baigiant Spaudos Savaitę, tiko, tik nelaimė kad gerb. vakarą užbaigė Lyros choras,
Ant galo kun. Petkus kalbą
prasidėjo mūsų parapijoje Mi kalbėtojas negavo viską iškal sudainuodamas liet, himną.
dėkuodamas už dovanas bei už
bėti
ką
buvo
prisirengęs,
nes
sijos, kurias laikė tėvas Kuli
Publikos buvo į porą šim jo tokį pagerbimą. Išreiškią
kauskas vienuolis Marijonų žmonės vėlai tesusirinko,o sve tų; kaip jau šioje svetainėje
jog jis ir toliaus stengsis dirb
tainę paėmė miesto knygyną o
draugijos.
įvesta
viskas ėjo blaivai ir ti labui visų ir labui savo sto
knygyną
visuomet
uždaro
10Visas dienas buvo rytais ir
Tokiu būdu susitrum gražiai, už ką pagirtina yra no. Trumpais žodžiais perbė
vakarais bažnyčia žmonių pil tą vai.
svetainės globėjams bei vakaro go visą savo pradinį mokslo
na. O vakarais tai taip nebūda pino laikas. Buvo pasižadėjęs vedėjams.
,
metų ir kunigystės laiką; pri- ,
vo prisikimšę nei Lietuvoje per kalbėti ir vietinis mūsų gerb.
mine apie savo darbavimąsi
kleb.
kun.
M.
A.
Vitkus,
bet
Antras koncertas.
atlaidus, kaip čia.
sykiu su kitais sądraugais la
Tėvas misijonierius labai ai nežinia S- kokios priežasties ne
Lapkričio 30 d., koncertas, bui lietuvių laike spaudos už
atsilankė.
škiai ir intikinančiai pasakė
Žmonių
pusėtinai atsilankė, surengtas paminėjimui sukak draudimo Lietuvoje ir t.t.
pamokslus. Dėlto visi uoliai ir

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

Viskas virš-isskaitliuotas
sudaro bendrovės tikslus bei
teises, ir duoda bendrovei ga
, Dr. J. Šliupas, iždo globėjas
Komiteto nariai:
limybę jais naudotis ar nesi
naudoti, šaly to, tečiaus, vi
M. W. Bush,
sos kitos, čion nepažymėtos
Dr. A. Bacevičius,
teisės, gali būti bendrovės
A J. Staknevičius,
naudojamos, — ant tiek, kiek
J. S. Vasiliauskas,
tasai nesipriešintų virš-pažyVincas J. Lukoševičius.
mėtų teisių dvasiai ir sutiktų
Pirkinėti, randavoti, ar ki su valdžios įstatais.
tokiais teisėtinais būdais ingy
LIETUVOS ATSTATYMO
Bendrovė yra užtvirtinta su
ti žemę ir šiaip turtus, kasyk
BENDROVĖ.
vieno
milijono dolerių ($1000.
las, bei visas besirišančias su
000.00)
kapitalą padalintu in
tuvių kun. Petkaus kunigystės,
Po visam dar, jaunimas
kaip lySeredoj, 22 d. lapkričio, tais turtais teises,
klausydavo. Atholiečiams la visi užsilaikė ramiai. Knygas
100.000
akcijų
(šėrų),
po
buvo labai indomus ir gražus. biskelį pasiliksmino — pažai
Lietuvos Atstatymo Bendrovė giai apdirbinėti, gerinti, plė
bai patiko misijonieriaus pa pardavinėjo jaunos mergaitės:
$10 00 kiekviena.
pavingiavo;
A
Stankevičiūtė
ir
P.
Likmo- Jau išanksto prie jo buvo ren dė “aguonėlę,”
išgavo iš Delaware valstijos toti tuos turtus, visokiais bū
mokslai ir pasilieka jam už tai
Viską
sutraukus
į
krūvą,
giamasi
p.
A
Aleksandravi

p.
Aleks.
paskambino
pianą ir
niutė.
Daugiausiai
išplatino
valdišką čarterį, kuris sutei dais jais naudoties ar pardavi
dėkingi.
matome,
kad
sulig
valdžios
čiaus, choro vado ir viet. pa biskį pašokta.
Salė buvo pil
kia mūsų Bendrovei valdžios nėti.
Taip-pat ir tėvas misijonie knygų Kat. Sp- Savaitės rengė
rodė na žfnonių.
Vesti visokius reikalus bei leidimo, Lietuvos Atstatymo rius užbaigdamas misijas pasa jai: K. Vuosaitis už 10 dol. A. rapijos vargonininko,
užtvirtintas teises pradėti ir
Sutvėrimas.
dvasią busiančio vaizdingo ir
varyti Lietuvos
Atstatymo operacijas, paprastai budavo- Bendrovė turi teises:
kė, kad esąs užganėdintas iš Živaitis už $2.50, A. Stankevi
darbą.
Mūsų Bendrovė, to tojų, kapitalistų, finansistų,
1) Varyti bankinį reikalą, — Atholiečių ir dėkavoja už gra čiūtė 60c., P. Likmoniutė $1.60. gražaus darbo. Prisiartinus
kiu būdu ingijo pamatą, ant agentų bei vertelgų vedamus, išduodant vpatom bei firmom žų užsilaikymą ir uolų lanki- Po pirmos prakalbos buvo ren minėtam vakarui, atėjus sve AMERIKOS L R. K. VARG.
SĄJUNGOS NARIAMS.
kurio lietuviai amerikiečiai — kaip lygiai imti dalyvumą paskolas ant tam tikrų užtik mąsi į misijų pamokas ir pa kama aukos dėl padengimo lė tainėn, publika gauna po pro
šų.
Surinko $3.55.
Po ant gramą — puikų atspauzdintą
galės pasidarbuoti Lietuvos at teisioginiu būdu ar per kitų y- rinimų; perkant bei parduo maldas.
“Šventoji Naktis” išeis iš
,
ros kalbos pradėjo rinkti aukas sąsiuvinį, kuriame kožnas at spaudos už dviejų savaičių. Eg- •
statymo reikale ir drauge, su patų bei firmų tarpininkystę, dant visokias vertingas popie
Taip-pat daug ir iš apylin dėl karės nukentėjusių: auka silankęs gali surasti tą, kas zemplioris kainuos $2-50. Tie
savo kapitalais galės pelnyti finansų komisijos, pirklystės ras.
.
kės
kolonijų lietuvių lankėsi vo tik trys ypatos.
Taip, nariai, kurie turite susirinkę
Sušuka vakare bus veikiama
didelius uždarbius.
Išgauta- ar pramonės reikaluose, dar
2)
varyti tarpininkystės rei misijose, ypač vakarais.
vo 55c. Būtų surinkę gal dau pirmiausią p. A Aleksandra prenumeratų ant šios operetės
sai valdiškas čarteris yra labai buose, operacijose.
kalą (brokerage), imant už tai
Vesti eksporto ii importo
giau, bet nebuvo laiko, pra vičiui trumpai prakalbėjus su arba turite surinkę pinigus nuo
platus ir duoda mūsų Bendro-,
nuošimčius bei komisiją
dėjo žiburius gesinti.
Mat paaiškinimu, kokiu tikslu ir Į narių šelpėjų, teiksitės man
vei teises vesti įvairios rūšies reikalą visose jų šakose.
ST.
LOBIS,
MO.
Vesti statymo bei budavojijuodukai atidirbę savo laiką, kam šį koncertą surehgė, p-lė pranešti, kiek
egzempliorių
3) Organizuoti, finansuoti,
reikalus bei biznius.
Toksai
skubino
namo.
Dar
čia
turiu
S.
Urboniutė
trumpais
žodžiais
prisiųsti.
Išsiuntus
visiems
tvarkyti, remti įvairius rei
teisių platumas yra aprūpintas mo reikalą visose jų šakose.
Kat Spaudos Savaitė.
(pasakyti,
kad
komisija
nenuŠelpti, pirkinėti,
statyti, kalus, dirbtuves, įstaigas, k.
pasveikindama publiką, kun. nariams ir prenumeratoriams,
su tik-lu, kad atspėti reika
Pasigirdus apie Darbininkų leido rankų dėl kaikurių nepa- Petkų, inteikia jam didelį pui-[ bus pasiųsta į Sąjungos knylus. kurie šiądien mum nėra budavoti, plėtoti, taisyti, di a. dvarų išpirkimas ir dalini
aišk >. bet ateityje galės pa dinti, užlaikyti, vesti, ran mas in mažas ūkės, plytny- Sąjungos rengiamąją visoj A- * sisekimą bet ingijo daugiau ■ kų bukietą.
Po to seka vy- j gyną ir vėlesniai iš ten tiktai
Įčių
choro
dainos;
a) “Pasvei- bus galima gauti,
merikoj
Kat.
Spaudos
Savaitę
Į
drąsos
ir
patyrimo
ir^stengsis
davoti,
samdyti
ar
pardavinė

čių, cemento, medžio apdir
aiškėti. Turint plačias teises,
vandeniui
rezervuarus, bimo dirtuvių statymas bei ve- ir mūsų mieste susitvėrė Kat.{toliau darbuotis dėl katakkis- kinimas,” b) “Sernn ada” ir e) 1
mūsų Bendrovė galės lengvai ti:
K. Strumskis.
prisitaikinti prie visokių sąly- garo dirbtuves, tunelius, do- jdimas, bankų rėmimas; mar, Sp. korr ija dėl pasidarbavi- kos apšvietus
tos ir tėvynės labo k“Verda boba kukulius.” Sū
22 Duffield St...
įpj, kurios po karei galės nusi- kns, vandeninius užpradimus. lūnų, elevatorių (grudų laiky- mo.
Kvietė vietines draugi- Visiems prisidėjusiems prie to dą itruota gerai ir pavykusiai,
Brooklvn W v

Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas

DARBININKAS.

atsižymėjo savo*ir didelis pianas.

Paskui se- jos, net dabar žmogelis skun
gražiais perstatymais,
kaip kretorius perskaitė pirmą pro džiasi, kad šoną skauda ir sa
Puikus vakaras ir delegatą tai istoriškomis dramomis, te- tokolą po insikūrimo dr-jos, to- ko atmysiąs socijalistų pra
atrais ir juokingais farsais.
”
— v
--------aiškinama
--------------*-šv. Jur kalbas ir kitam pasakysiąs aliaus
buvo
prakalbos.
Štai 20 d. vakare aidiečiai gio Dr-jos istorija, jos gyva pie socijalistų meilę. Tai tiek
“Kat vimas ir veikimas. Šv. Jurgio apie tai. “Tag Day” rengiant
Nekantriai laukėme nedė sulošė du veikalėliu:
lios, 26 d. lapkričio, nes tą riutės gintarai” ir “Jaunave Dr-ja yra viena iš seniausią ir daugiausiai pasidarbavo Tau
Lošimas nusi tvjričiausią Nevarko liet dr-ją. tos Fondo 16 skyriaus valdy
dieną atvažiavo nesenai sugrį džių naktis.”
sekė
puikiai,
nes
matyt buvo Nuo 20 metą turi nuosavią di ba.
Suorganizavo visus lie
žęs iš Lietuvos Dr. Bielskis su
pilnu maišu vėliausią žinią iš stengtasi viską pritaikinti prie delę ir gražią svetainę, kurio tuvius prie šio darbo ir susi
mūsą Tėvynės Lietuvos. Žmo veikalo. Publikos prisirinko je netoli 30 dr-ją ir kuopą tu tvėrė komitetas iš visokią sro
Rinkėją buvo 34.
Su
nią prisirinko gana daug, su pilna svetainė ir visi turėjo bū ri prieglaudą, nes visokiems vią.
sirinko netik lietuviai, bet bu ti užganėdintais, ką liudijo tikslams yra labai patogi. Mi rinkta $334.63. Kad ir mažas
vo matyt ir žydą, kurie taip garsus juokas ir delną ploji nėta dr-ja prakilniems tiks būrelis lietuvių, bet savo dar
Daug žmo
gi žingeidavo apie Lietuvos pa mai, ypatingai žmones žavėte lams yra daug aukavusi, au bą atliko gerai.
kavo
$50.00
Tautos
Namams
žavėjo
lietuviški
piovėjai
su
nelių buvo pasišventę tam dar
dėjimą. Vakarą atidarė gerb.
klebonas kun. Janusas. Baž liet, dalgiais ir vestuvių šokiai Vilniuje, “Saulės” Namams bui, kaip tai Antanas Keršis
Kaune, nemažai aukavo nuo iš Wallingford pats atvažiavo
nytinis choras padainavo kele ir dainos.
karės nukentėjusiems ir daug
tą dainelią, kurios nusisekė
Ateinančiuose 1917 m. “Ai kitokią auką dariusi. Taipo į Meriden’ą auką rinkti. Stam
besnės aukos: Po $1000: A.
labai puikiai. Seka prakal das” ketina apvaikščioti savo
ba gerb. Dr. Bielskio, Svetai jubileją dešimts metą gyvavi gi jinai pirmiausia ėmė rūpin Keršis, J. L. Rielly; J. Klasaunėje pasidarė tyla. Visi klau mo. Tai-gi linkėtina “Aidui” tis sutvėrimu Liet, parapijos škas $5.00. Po $2 00: J. Kussė ausis ištempę, nes mat kiek ilgiausių metų ir geriausios Newarke. Dabar rengia kalė lis, P. Barnadišius, P. Kam
dinį balių, kurio pusę pelno štis.
Po $100: J. Bogušis, B.
vienas sakinis buvo svarbu iš kloties.
skiria
dėl
karės
nukentėjusią.
Raišai
i
s, A. Sušinckas, A. Pingirsti. Klausytoją tarpe bu
Literatas.
Labdarybės
Dr-jos
vakarui
kiavičius,
R. Klasauskienė, M.
vo matyt daug apsiašarojusią,
duoda
svetainę
veltui.
Česnakiutė, K. Petrauskas V.
nes mat žinios apie sunaikintą

FOREST CITY, PA.

labai

daug

Į gerb. Klebonus
Artinantis Kalėdoms pasiūlijant užsisaky
t1 1S “Darbininko” knygyno visokių kny
gėlių, o ypatingai
.

• x

• Cdv

»

'*.*"■

'

•■fer

X

Lietuvių Darbininkų

Kalendorių
1917 m.
Kaina 25 centai.
Imant daugiau ant sykio nuleidžia me
didelius nuošimčius.

Minėtą vakarą katalikiškų Vidliška, A. Rimkevičius, A.
dr-jų pirmininkai šv. Mikolo,, Abiečiunas, A. Jokubauskas,
Mažesnių auNaujas Tautos Fondo skyrius. šv. Juozapo, šv. Petro ir Povi V. Malsbokas.
Po prakalbi} prasidėjo teat
lo, šv. Uršulės, šv. Rožančiaus,, kų nerašom. Viso lapkričio
ras, kuri surengė vietinė Vy Lapkričio 28 d. buvo pas mus savo prakalbomis sveikino šv. 1 d. surinkom smulkesnių ir
čių kuopa. Sulošta “Valka iškilmingos prakalbos. Kalbė Jurgio dr-ją o šv. Uršulės dr- stambesnių $334.63.
ta,” nusisekė labai gerai, y- jo gerb. Dr. Bielskis, nesenai ja prisiuntė gražų sidabrinį Komitetas: V. J. Milsbokas,
pač puikiai atliko savo roles sugrįžęs iš Lietuvos. Ilgai pa vainiką, šv. Rožančiaus dr-ja A Cheponis, D. Slakonis, A. J. T. Kazlauskas ir K. A. Ma- jos nebuvau girdėjęs kaip tai tą dieną oras buvo labai negra
karavičius išdavė leidimus rin kun. Kemėšio prakalba ir nie žus, buvo didelis lietus, vie
šios ypatos: A. Girdauskiutė, siliks mūsų širdyje gerb. kal gražų auksuotą indelį.
Jokubauskas, P. Medikis, A. J.
kti aukas kaipo vietiniame kad nebuvo tiek prisirašę na nok užgirdę apie A. Vitkausko
— Liudvikos rolėje; Z. Rakau- bėtojo žodžiai, ilgai atminsi
Šv. Jurgio dr-joj radosi Brinius.
taip ir aplinkiniuose mieste rių prie kooperacijos kaip tą atvažiavimą prisirinko žmonią
skiutė — Zonės rolėje; ir F. me šį vakarėlį, nes tai šioje penki seni nariai, kurie uoliai
liuose: Branford, Conn., Gil- dieną, nes tą dieną prisirašė pilna svetainė. Po vaidinimo
Rakauskas — Zigmonto rolėje. valandoje sužinojome apie mū pildė dr-jos įsakymus, dėl jos
ford, Conn., Millford, Conn., 29 nauji nariai.
p. Vitkauskas padėkojo atsi
Pertraukoje buvo renkamos sų tėvynės padėjimą. Gerb. labo ištikimai darbavos ir per
BINGHAMPTON, N. Y.
Westville,
Conn.,Orange,Conn.,
Juozo
Vaikas.
lankiusiai publikai ir dar ža
aukos sunaikintai Lietuvai, su kalbėtojas paaiškino mums a- 25 metus nereikalavo iš dr-jos
East Haven, Hamden, Conn., fr
dėjo atvažiuoti į Bridgeportą
Socijalistų kunigas gavo
rinkta apie $60.00.
pie Lietuvos neprigulmybę ir jokios pagelbos. Užtai šv. Jur
West
Haven.
Rinkikių
turėjo

su nauju veikalu. Labai
su
šluota.
Vakarą užbaigė liet, himnu. kas tame yra daroma. Pa gio draugija minėtiems na
LAWRENCE,
MASS.
me
298.
Tad
ir
viršminėtus
lauksime. Geros kloties A
Skirstėsi žmoneliai namo baigoje prirodė, kad Ameri riams suteikė dovanas, po Šitan miestan buvo atsibala- visus miestelius aplankėm ir
Vitkausko teatralei kuopai.
Permainos.
šnekučiuodami apie Lietuvą ir kos lietuvių priedermė yra dė gražų auksinį medalį. Gavo dojęs socijalistų kun. Mockus. rinkom aukas kiek galint. Už
Buvus ir mačius.
jos ateitį. Kart-kartėmis da ti visas pastangas gelbėjimui šios ypatos: St. Pranis, Jonas Čia jam tokia štuka buvo iš vis geriausia pasidarbavo su
Šio
miestelio
nekurie
lietu-i
vėsi girdėti minint gerb- kalbė tėvynės ir taip-gi stengtis iš Ivanauskas, Dom. Sopis, Kaz. kirsta. Vienas vyras parašė rengime L. Dienos tai vietos viai buvo nepatenkinti savo se
tojo iškeltus klausimus, gir kovoti jai liuosybę. Paaiški Laukaitis, Liudv. Areliunas. Mockui, kad jis jam duotų Universiteto studentas p. K. nuoju klebonu. Bet daugelis
di “kaip tik karė pasibaigs, no gerb- kalbėtojas, kad tuo Medaliai lešavo po $25.00. Po $80.00, jei Mockus jį išmokin Česnulevičius ir klebonas kun. pamiršo, kad jų tikėjimas re REDAKCIJOS ATSAKYMAI
tuoj visi grįšime Lietuvon.” mi rūpinasi Tautos Fondas, ku to buvo prakalba- Kalbėjo p. tų “pamokslus” sakyti. Nu V. P. Karkauskas, kurie abu miasi ne ant kunigo ypatos,
Dobilėliui, Cleveland, Ohio.
ris surinko aukų daugiaus, neg A. Staknevičius- Kalbėjo vie rodė adresą, kur Mockus ga
Vietinis.
visi kiti fondai sudėti į krūvą. tinis vargonininkas A Radze lėtą jį matyti. Mockus gavęs pasistengė koplačiausia išgar bet ant Kristaus mokslo. Tai Apie tą pat dalyką jau ankš
Čia pat tapo ‘suorganizuotas vičius, toliaus šv. Cicilijos cho laišką dui pas tą vyrą. Bet sinti L. Dieną per anglišką jie įsikarščiavę paklausė klai čiau buvo “Darbininke” žinu
Ačiū už prielankumo žo
Tautos Fondo skyrius. Prisira ras ir L. Vyčių choras, padai namuose rado tik šeimininkę. spaudą, todėl ir pasekmės bu dintojų ir parsikvietė sau Mic tė.
WATERBURY, CONN.
kų,
kuris
nėra
tikru
Rymo-kavo
geros.
džius.
šė keliolika narių pasižadėda navo keletą gražių dainelių, Pasisakė kas esąs ir ko ieškąs.
Aukų rinkimo diena praėjo mi mokėti po 25, 50 centų į Lietuvos Himną ir Vyčių Him Gaspadinė paėmė šluotą ir ė- Socijalistai vardan savo kuo talikų kunigu. Tasai apsi
palikdama gražų įspūdį nes mėnesį ir daugiaus. Tautos ną. Taipo-gi buvo ir kitokių mė karšti socijalistų kunigą. pos nedalyvavo rinkime aukų, metėlis vadinasi kunigu, nepritiktai tik keletas jų atėjo ir pažindamas Popiežiaus nei vy
darbas ėjo labai pasekmin Fondo skyriaus pirmininku ta- dainą.
Tai vargšas ištrūkęs iš tokios rinko kartu su katalikais .ir skupo. Tasai “ kunigas ”prigai, apie tai daug nei nekal po išrinktas p. A. Šimkonis.
Pasibaigus programui, vi pirties dūmė šuoliais gatvėmis.
tautininkais, šiaip atskirų au traukė prie savęs žmonių, pabėsiu. Bet dabar kįla klausi
Lietuvaitė. siems svečiams buvo duodama
Kaimynas.
kų nedarė vardan savo kuopos. sipirko kokį ten namą ir mėgi
mas ką ir kaip veiksime anį; to
užkandžiai veltui ir priimami
na laikyti savotiškas pamal
V. A. Užkatnietis.
liaus Lietuvos gelbėjimo reika
nauji nariai. Dabar yra su
das.
SIMPSON, PA
le. Waterbury’o Tautiškoji
CHICAGO, ILL.
mažintas įstojimas iki gruo
Konferencija, kuri susideda
Rymo-katalikiškoje bažnyčio
džio 29 d. Minėtą vakarą pri
Prakalbos apie Lietuvą.
BALTIMORE, MD.
(North Side)
iš tautininkų ir socijalistų, bu
je
jau senokai įvyko permai
sirašė 70 su viršum naują na
26
d.
lapkričio
buvo
laiky

vo padavusi projektą vienyties
Sužinojome, kad ir pas mus rių. Visi atsilankiusieji buvo
nos. Pirmasis klebonas išva
Nusisekęs vakaras.
tas pirmas po Lietuvių Dienos žiavo, o į jo vietą atsiųstas1 ne
ir varyti darbą išvien toliaus, atvažiuos gerb. delegatai. Lau užganėdinti.
Lapkričio 26 d. Labdaringo Tautos Fondo susirinkimas.
bet katalikai vis atidėlioja.
kėme su nekantrumu subatos,
Turiu priminti, kad šv. sios Sąjungos 6 kuopa buvo su Šiuo tarpu visų akys buvo nu senai įšventintas kun. Pr. VirLankanties kun. Dr. Bartuš- 25 d. lapkričio. Atėjus tai die Jurgio dr-ja, tai yra visų
mauskis, darbštus ir geras
kai ir Dr. Bielskiui, su pra nai beveik visi nuleidome ran Newarko lietuvią globėja, nes rengus vakarą. Buvo sulošta kreiptos į Lietuvių Dieną ir to veikėjas dėl Dievo ir visuome
kalboms ir paraginus vietinius kas, nes iš visoko davėsi ma visos dr-jos jos svetainėje ran “Našlaitė.” Lošimas gerai dėl susirinkimai buvo apleisti. nės.
Pabaigus tą bendrą darbą, pra
lietuvius sutverti Tėvynės gel nyti, kad gerb. kalbėtojai ne- da prieglaudą. Užtai minėtai pasisekė.
Laikui bėgant, kada žmo
Po
lošimo
kun.
F.
Kudirka
dėsime ir vėl veikti kas sau.
bėtojų dr-ją, pilnai nusisekė, beatvažiuos. Tuoj po pietų dr-jai turime būti dėkingi. ~
nės pradėjo galvoti, pamatė į
pasakė gražią prakalbą apie
Ant šio susirinkimo labai kokią klaidą juos invedė jų va
nes tą pat vakarą prisirašė su šioje apielinkėje pradėjo snig
Tegyvuoja šv. Jurgio Dr-ja labdarybę. Dvi panelės gra mažai teatsilankė, gal nekurie
virš šimtas ypatų ir ant pirmo ti, o vakare tai jau tenai dan ilgiausius metus’
dai. Pamatė kad jie yra at
žiai padeklemavo ir vienas vai jau ir pamiršo apie susirinki siskyrę nuo tikroisos Bažny
susirinkimo sumokėta $31.75. gus su žeme pradėjo maišytis
F. Vileikis. kinas su panele atliko monolo
mą. Ant kito nedėldienio nu čios. Pamatė, kad žmogus
Geistina, kad visose lietuvių — taip labai snigo. Nežiūrint
tarta sušaukti per atvirutes. vadinasi kunigu, bet Bažny
gu
kolonijose tvertūsi panašios to, atvažiuoją apsnigti, apipusPelno
liko
$22.95.
Pasiųs

Tautos Fondo skyrius laiko su čios galvos nepripažįsta. Jis
z
dr-jos.
tyti gerb. kun. Janušas ir gerb.
TRENTON, N. J.
tas
Centro
iždininkui.
sirinkimus kas nedėlią 8-tą vai. daro, taip-pat kaip žmogus,
Dr. Bielskis. Žmonių prisi
Atsibuvo mėnesinis susirin
Nelaimės.
vakare,
bažnytinėj svetainėj. neprigulėdamas arba neprisi
rinko labai mažai, nes buvo kimas šv. Jurgio dr-jos ir Lie
Bus susirinkimas.
Yra
kviečiama
katalikus dau rašęs prie bent kokios draugi
manyta, kad prakalbą nebus. tuviško Politiško kliubo. Abi
Pastaraisiais laikais mūs a- Gerb. delegatas apipasakojo
giausia
dalyvauti.
L. D. S. 20 kuopos mėnesi
jos nori atstovauti tai draugi
organizacijos paaukojo po $25pielinkę aplankė nelaimė dau mums apie mūsų tėvynės pa 00 dėl karės nukentėjusiems nis susirinkimas bus gruodžio
jai.
Pasekmės Lietuvią Dienos.
gelį lietuvių. Ponas B. V. dėjimą ir kokius pėdsakus pa
lietuviams.
Turiu paminėti 9 d. 7:30 vai. vak. Visi nariai
Geriau susipratusieji, sveinusipirko naują mašiną ir pir liko ta baisi karė.
Per Lietuvių Dieną čia su
kad lapkričio 1 d. surinkta malonės atsilankyti, nes bus
kesnio
proto žmonės jau grįž
mą kartą pavėžino savo tris se
Tie, kurie neturėjote pro $348 43.
Viso labo surinkta renkama valdyba 1917 metams. rinkta $4.000 dar kaip kada po ta atgal pametę savo klaidas,
seris, savo draugę ir du vai gos išgirsti gerb. delegato pra $398.43. Visi pinigai pasiųsti Turiu priminti, jog susirinki biskį pribūna auką.
bet randasi dar kitų, ant ku
kinu. Pasivažinėjimas buvo kalbos, galite sužinoti apie Centraliniam Am. Lietuvią Ko mas pripuolė pėtnyčioj, bet
Be abejonės būtą surinkta
rių protų tokia intekmė pada
nelaimingas, nes tarpe Water- Lietuvą nusipirkę ją parašy
daugelis narių lanko mokyk kita tiek, tik deja kad rinki
mitetui.
ryta,
kad jie jokiu būdu savo
byry ir Naugatuck ant lygiaus tas knygutes. Kurie norite
Tai jiems negalima lai ką mažai buvo, neturėjom pil
Liet. Dienos Komitetas. las.
klaidos nemato.
kelio apvirto. Beveik visi taip prisidėti prie sumažinimo to
ko gaišintu
nai 300.
Su dėžutėms surin
Nors aš neprigulėjau per il
baisiai susižeidė, kad neku- vargo Lietuvoje, tie galite,
Toliau priminti reikia, jog kta tik $1.500, o kiti visi pri
gą
laiką prie jokios bažnyčios,
riems žaizdos atsilieps visą am paduoti savo skyriams aukas
kad senieji atsivestą naują na siųsti čekiais.
MERIDEN, CONN.
žių.
rių.
Žinokite, jog iki Nau
Atžala. bet kuomet dėl keršto prisidė
gerb. kun. Janušui Forest City

mūsų tėvynę, sugraudino ją
širdis.

SUGAR NOTCH, PA.

“Žvirblio ”..
No 12

Jau išskrydo
iš spaudos

Paikus paveikslai
puošia “Žvirblio”
12 numerį

Turinys labai
įvairus ir
žingeidus

Lapkričio 28 d. p. J. Riktoraičio vaikas apie 13 m. am
žiaus užsikabinęs ant gatvekario parvažiavo iŠ miesto į
Brooklyną ir ant Bank st nu
puolė, kur tuojau paskui kaTą važiavo automobilius ir per
važiavo vaikui per kaklą. Vai
kas ant vietos mirė.
L. G. nekurį laiką prigulė
jo prie blaivininką,
bet vė
liaus pametė blaivybę ir labai
pradėjo girtuokliauti, 26 d.
lapkr. nedėlios vakare nuėjo
ant Real Rood Hill st.,
kur
kaip girdėt kerštininkas davė
kirviu ar plaktuku į galvą.
"Sužeistasis tuojaus nugabenta
į ligonbutį, žmonės šneka būk
jau miręs. Tegul būna pamo
kinimas visiems girtuokliams
tokis atsitikimas.

klebonui, ne sjisai yra to fondo
nariu ir savo kolonijoje turi
to fondo skyrią.
Pasirūpin
kime, kad ir mūsą kolonijoje
pirsidėtą prie gelbėjimo tėvy
nės.
Siąskime savo aukas

per Tautos Fondą, nes tai yra
kataliką fondas.

Lietuvos Duktė.

NEWARK, N. J.
Iškilmingas Apvaikščiojimas.

jęs buvau prie atskalūnų, tai
Kaip ir kas darbavosi
ją Metą prisirašiusieji gaus po
pamatęs visą paklydimą, pra
Liet. Dienai.
labai puikų ir dailų Kalendodėjau daryti tyrinėjimus ir vai
Ateinančiame susirinki
NORWOOD, MASS.
Čionai rengėm “Tag Day” rią.
sius to buvo* tas, jog pama
ir 1buvo gana daug prakalbą me turbūt bus nariams Kalen
čiau,
kad vienintelė Dievo
Kooperacijos
prakalbos.
• • VI
•
1*V1
A •
Apie doriai išdalinti, nes tikimės
lietuvišką ir anglišką,
bažnyčia yra tai Rymo-Katali
visas prakalbas tai nerašysiu, jau gauti iš Centro. Tai atsi
Lapkričio 26 d. buvo pa kiška Bažnyčia ir kad be jos
nes per daug vietos laikrašty minkite apie tai.
rengtos prakalbos Lietuvią ko nėra išganymo.
je užimtą, bet apie vienas pra Sutrumpino darbo valandas. operacijos. Kalbėtojas buvo
Maža Varguolė.
kalbas tai pranešiu. Jos atsi
kun. F. Kemėšis.
Prakalbas
Chicagos
rūbsiuviai nuo
buvo spalio 21 d. subatos vaka
atidarė pirm. V. Kudirka, ku
gruodžio
1
d.
pradėjo
dirbti 48 ris paaiškino apie kooperaciją
re.
Kalbėtojas buvo tai BaBRIDGEPORT, CONN.
Ir tiems,
gočius iš So. Boston, o jo kal valandas savaitėje.
ir perstatė jauną mergaitę P.
ba buvo vien tik apie socijaliz- kurie nuo stukią dirbo, pakel Stašaičiutę, kuri gražiai pade
Vitkausko kuopos
4
mą ir ragino visus rašyties prie ta alga ant 10 nuoš.
klemavo. Paskui perstatė kal
atsilankymas.
A Nausieda.
socijalistų. Toliau kalbėjo apie
bėti kun. F. Kemešį, kuris pla
Lapkričio 23 d. 1916 buvo
laisvę socijalistiškame surėdy
čiai aiškino kooperacijos nau atsilankius A. Vitkausko skra
me.
Laike prakalbos Bagodą. Nurodė, kaip darbininkai jojanti teatralė kuopa.
Šv.
NEW HAVEN, CONN.
čius pamatė vieną apsilinksmidėdamiesi į koopecijas gali pa Jurgio parapijos svetainėje su
nusį žmogelį sėdint ir nenorint
gerinti savo būvį.
Toliaus lošė du veikalu “Gairės” ir
Lietuvią Dienos pasekmės.
jo prakalbos
klausant
Jis
kalbėjo apie vietos kooperaci- “Jaunikis.”
Apie atvaidinijam liepė tuoj išeiti iš.svetai
Lietuvią Diena nusisekė ne ją ir nurodinėjo kaip turėtą mą tai jau nereikia nei kalbėti
nės.
Tas žmogelis pakilo ei blogiausia.
Auką
surinkta užsilaikyti nariai imdami iš — labai puikiai, puikiau lieti, bet atsisukęs Bagočiui pa j $3.510.50
Jas jau pasiuntė j savo krautuvės reikalingus sau j tuviai niekur neatvaidins ir
rodė amerikonišką špygą. Ba- me R. Kryžiaus dr-jai Wash- •daiktus, taip-gi ragino prisi- taip-gi ta kuopelė yra verta
gočius šoko nuo estrados ant ingtoną dėl nukentėjusią lietu- rašyti prie kooperacijos susi- augštos pagarbos už tokį gra
to vargšo žmogelio, išsigėru- vių šelpti.
L. Dieno- komite*Aš
pirdėjar. žų .ošimą.
O mes remkime
I

Lapkr. 28 d. šv. Jurgio drja apvaikščiojo 25 metą sukak
tuves savo gyvavimo.
Žmo
nių prisirinko pilna svetainė.
Įžanga buvo veltui.
Progra
mas prasidėjo 8 vai. ir traukė
si ligi 12. Svetanė buvo gražiai
papuošta.
Dr. pirm. p. Pra
nis, atidarė programą sveiDailos darželis.
; kindamas visus susirinkusius.
Teatro dr-ja “Aidas” po va Toliau buvo skambinama piairinių vakacijų vėl pradėjo į nu, kurį minėta dr-ja dėl atluia teatro
Jij minties savo sidabrinio jubile-.
tas
r^rai pasidarbavo.■. visokių kalkėtoj’
taip ai savo skaitlingu susirinkimu į
i•
Ji’p f;
įau
nunirk įsi. t;u dailus ir vilko per duris lauk už ko- ‘Tad-gi ir pasekmės buvo geros.
tikro kelio kooperaci- jų rengiamus vakarėlius. Nors ,

Kaina
atskiro numerio
10 centų
14 V it

.’ -

Metams 1 doleris
X
/

Užsakymus siųs
kite šiuo antrašu
“Žvirblis”
242 W. Broadway

S REKORDAS.
Baltuose Rūmuose atsirado
naujas rekordas dainos “I love
You Califomia.”
Bus groja
mas prez. Wilsono fonografe.
8iuometiniuosė prezidento rin
kimuose California nulėmė
prez. Wilsonui laimėjimą. To
dėl koks Wilsono mylėtojas su
statė tokią dainą “I love you
California.”

Lietuvių Darbininkų Kalendorius”

-

-

■L*'- • --- ■'Š?

Lietuviams ir Lietuvaitėms.
Jog mes atidarom naują dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų.
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To
dėl visus širdingai kviečiam
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs ^rudeninius ir žieminius
PAIEŠKOJIMAI.
Reikalingas šaltgeležis (kal drabužius. "
vis) mokintis.
Tariame ačiū už pereitą
Aš Ignas Ermola, Suvalkų
Atsišaukite tuojaus, geras prielankumą ir pasitikim atei
gub., Kalvarijos pavieto, Kro amatas ir uždarbis.
TĖMYKITE VISI.
snos gminos, Aleknonių kai . Taipgi reikalingas Koope tyje.
Račiūno Nauji Judomieji
mo paieškau Domininko Miški racijos vedėjas suprantąs ge
Paveikslai iš Siberijos gyveni
Pasiliekam su pagarba
nio, Suvalkų gub., Kalvari rai kooperacijos dalykus.
mo ir vargų.
Vokiečių gasI
Jonas Berzelionis & Co.
jos pav., Krosnos gmino, Zaipadoriavimas
mūsų
Tėvynėje
Atsišaukite Į trumpą laiką
lių kaimo; Emilijos Vaitkevi šiuo adresu:
4 AVashington Str.,
ir Lietuvos pabėgėliai.
Bus
čiūtės iš Suvalkų gub., Kalva
Hay Market Sųuare,
daug naujų dainelių illiustruorijos pav.. Liudvinavo gminos, L. D. S- Informacijos Biuras,
Boston, Mass .
tų ir animatuotų... Sudainuos
J. Bernotas,
Kulokų kaimo. Turiu svar-.
p-ni E. RAČIŪNIENĖ. Nepra
613 Riverside St.,
bių žinių jiems pranešti apie
leiskite progos išgirsti daine
Waterburv, Conn.
jų giminaičius esančius Rusijo
les ir pamatyti paveikslus, nes
C. & P. Telephone St. Paul 5347 gailėsitės.
je.
ATSILIEPKITE.
Atsišaukite pas
GR ABININK AS
Atsibus:
Ignoto
Kulikausko, seniau gyIgnas Ermola,
IR
Ketverge ir Pėtnyčios vak.
venusio New Britain, Conn. pa1414 New York avė.
BALZAMUOTOJ AS.
gruodžio (Dec.) 7-8 dd. 1916 m.
ieško jo .brolis Antanas. Pasku
Sheboygan, Wis.
Pagrobus atlieku pigiai ir gra ant Lietuvių Salės, West Lynn,
tiniojo adresas galima sužinoti žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik Mass.
pas
kun. Ig. Zimblį.
Paieškau brolio Klemenso
rus graborystės mokslus ir išda
Plungės, Mateušo sūnaus, ki 324 AVharton St., .... Phila., Pa. vęs egzaminus. Siunčiu numirė
(132)
TEL. BACK BAY 4200
lęs iš Kauno gub.. Šiaulitj pav., i
lius ir į kitus miestus ir pargabe

1917 m.

s

t

Kaina 25 centai
Gaunamas “Darbininko” Knygine

kad milicijantai būtų blaivūs.
TURI BŪTI BLAIVŪS.
Sacramento, Cal. — Pulk. Aštriai uždraudė milicijantams
J. J. Borre išleido įsakymą, lankvti saliūnus.

Jau Kalėdos
Netoli.
Jau netoli linksmiau
sia, maloniausia ir bran
giausia metų šventė —
Kalėdos.
Gražus yra paprotys
teikti savo* artimiems
Kalėdų dovanas.
Jau
be abejonės galvoji, ką
savo artimiems suteikus
Kalėdoms. Paklausyk,
ką mes turime pasakyti
tame reikale.

Nebūk be katalikiško
laikraščio.
ES

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau patinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui.
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.
Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio.
Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis tėmyti gyvenimo bėgį, reikia pažinti katalikiškas įstaigos, organizacijas. Tą pažinsime sekdami katalikišką spaudą.
Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai
esti visokių atskalūnų suklaidinami, tokie įtiki atakalūnų žodžiams ir kelia netvarką mūsų katalikiškose orgauizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir visokiame veikime. Tai tokie’pasidaro trukdytojai naudingų,
gerų darbų.
.
Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nemažai
ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskaito katalikiškų laikraščių.
Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina
popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais
laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atlikinėjimu katalikiškų apeigų.
Reikia prisidėti prie katalikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palaikymo ir platinimo.
Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:

c

sįj

gg
ga
gg
ag

ga
ga
gį
ga

gs

Metams tris kartus savaitėje $3.00, vieną kartą savai
tėje $1.50.

242 W. Broadway, __

South Boston, Mass.

“DRAUGAS”
(Dienraštis)
Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50.
••

Chicago, HL

-«-

Kalėdinėmis dovano
mis kiekvienas nori pa
sigerinti tiems, kuriems
teikiam?, dovana. Todėl
reikia parinkti ilgai tve
riančią dovaną.
Tam
reikalui geriausia atsa
ko geras katalikiškas
laikraštis arba gera kny- •
g-a.
Naudingiausia ir dai
liausia kalėdinė dovana

E

“DARBININKAS,”

1800 W. 46 St.,

LAB. DR-JOS NARIAMS.
Balsaviųaas arba rinkimas
naujos valdybos bus ateinan
tiems metams 6 d. gruodžio, se
redos vakare. Balsavimas pra
sidės 7:30 vai. ir trauksis iki 10
vai. vak. Todėl malonėkite
visi atsilankyti koskaitlingiau-sia ant šio balsavimo ir išsirin
kite sau tinkamas ypatas, nes
viskas priklauso nuo-geros val
dybos.
Sekr. A Rasimavičius.

Pranešimas

“IŠEIVIŲ DRAUGAS”
(Savaitraštis)
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Mossend. Lanarkshire,
Scotland.

6

Į

yra “DARBININKAS”
ir LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ
KALENDO
RIUS.

Su tamstos paveikslu už dyką.

nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pas
mane.
\.

DR. F. MATULAITIS

V

Ofiso udynoc
1-3 P. M. 7-9 P.M.

Tie, kurie traukiasi pas mus
JONAS GREBLIAUSKAS,
fotografijas prieš Kalėdas, kiek
500
So. Paca Street, ,
vienas gaus kalendorių su jo, pa
Baltimore, M.
ties paveikslu už dyką.
Geriausia dovana Kalėdoms saj vo draugams puikus paveikslas.
I Jūs visi žinote, kad geriausia pa- TeL Orford 4900.
i veikslus daro E. Stanaičio vietoje

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVĖ.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima susikalbėti ir lietuviszkai.
Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.
[Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

Bostono Tautos Fondo skyriaus
ir Pirmosios komunijos paveiks
lus galima gauti “Darbininko”
Administracijoje.
(143-S).

536 Broadway, So. Boston.

Dykai!

---------------------------------- - 1
REINKOTŲ DIRBTUVĖ. •

P. MIKALAUSKAS,

197Broadwav, S. Boston, Mass.

Dirbam visokios mados I
Reinkotus
Agentams, I
Krautuvėms ir ant užsaky 1
mo privatiškiems žmo
nėms. Užsisakykite Rein- I♦i
kotą pas mus o tikrai ♦•
1
džiaugsitės.
I

Telefonas"S. Boston 1194~w

So. Boston Raincoat Co.

T

Lietuviška-Polska
VAISTINYČIA

3?

•

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
Daktarai dieną ir naktį.
žiedų, siutus ir overkotus, duo
344 W. Broadvay,
» dam ant bargo ir ant išmokesčių,
So. Boston, Mass.
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
ANT PARDAVIMO.
i me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
Geriauisa vieta įdėjimui
deli nuošimtį duodam perkupkapitalo.
<
čiams, didelį, naujų katalogų
Akių Specijalistas. siunčiame ant pareikalavimo u J
149 E. Ashland St.,
Brockton, Mass.
Prirenka akinius
25 centus štampų.
J. P. TUINILA
1 — Astuonių kambarių [
822
Washington
St., Boston. Mass
H.
S.
Stone,
Oph.
D.
grintelė, su visokiais naujau- i

I

James Ellis Co

■E

siais įtaisymais taip-gi 2 —«še- ’ 399 Broadway, So. Boston.
šiais kambariais namai, visos
parendavotos su geru apokėjimu. 17398 ketvirtainių pėdų
aukštoje sausoje vietoje, daug
Tel. Main 2483 E. Bostonį799-Wį
daržui žemės, taip-gi didelė
George H. Shields
daržinė (Barn) apie 300 pėdų
nuo gatvės.
Advokatas
Tos propertės arba namai
811-812 01d South Building
bus parduoti visai pigiai. Prie
Boston, Mass.
žastis pardavimo išvažiuoju į
vakarus.
•v
Dėl platesnių žinių atsišau
kite, rašykite arba telefonuoDr. Paul J. Jakmauh
kite:

Dykai!

Kalakutas (Turkey) prie
kiekvieno pečiaus pirkto nuo
šios dienos iki Padėkavonės
(Thanksgiving day) dienos.
Keturi daiktai kambariui
išrengimui stalas ir kresės, sėdinės dengtos skūra (Fumed
Oak Misson suite) $16.45.
Vėliausio išradimo pečius
(heater) nikeliavas, pritaiso
mas su kaminėliu $5.65.
Minkštu viršų ir apačia sieninkas (Mattress) $3.45.
Visi kiti daiktai taip-gi par
siduos visai pigiai. z

to *

f J

I

248 W. Fourth St.,
So. Boston, Mass.

3 do visokias ligas
Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Baston, Mass.

J( P. TUINYLA,

JURGIS STUKAS
453 W. Broadway, S. Boston,Mass.

Norėdami gauti kata
logą prisiijskite 10c. kra
sos ženkleliais.
Įvairiij maldaknygių,
Eilių ir kitokių pasiskaitymų.

Tokią puikią dovaną
galite suteikti saviš
kiams geromis išlygo
mis, būtent:
Tie iš “Darbininko”
skaitytojų, kurie kam
nors kaipo kalėdinę do
vaną užsakys “Darbi
ninką” metams, (atsiųs
dami $3.00, gaus patys
po kalendorių ir taip-gi
gaus Kalendorių tas, ku
riam “Darbininkas” už
sakomas.
Tai-gi išlygos geros,
proga gera; skubėkite jta
pasinaudoti. Padarykite
smagumą savo prieteliams ir patys ingykite
labai kiekvienam nau
dingą ir reikalingą Ka
lendorių.

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

a

EXTRA.

“ŽVAIGŽDE”

(Savaitraštis)
Metams $2.00.
3554 Richmond Street, ••
-::.rr
Philadelphia, Pa.

“ŽVIRBLIS”
(Mėnraštis)
Metams $1.00, pusmečiui 75c.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Kun. Jonas Plungė,

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

(Du kartu mėnesyje)
Metams 75c.
1631 W. North Avė.,
Chicago, UI

PUIKUS KALENDORIUS

Rymo-Katalikų bažnyčia,
.
Tver, Russia.

“DARBININKAS”
“TIKYBA IR DORA”

Šiaduvos par.,Žilionių sodžiaus
Gyveno Elizabeth Porte, N- J.
Meldžiu atsišaukti adresu:

$1.00 ANT SAVAITĖS.

Nusipirk pas mane laikrodį
arba žiedų ir mokėk po $1.00
ant savaitės; dabar prieš Ka
lėdas kas pirks mažą laikrodį,
tam duosiu didelį priedo. Ku
riems toliau atvažiuoti rašykit
atvirutę aš pribusiu ir paimsiu
orderį.

k

“VYTIS”
731 W. 18 St.
Chicago. HL

P. WALUKONIS
’ Savininkas

/..

Wm. E. McCarthy
255 W. Broadvay,
52 WPark St, Brockton, Mass. i
So. Boston, Mass.

(Du kartu mėnesyje)

Metams $1.50, pusei metų 75c.

Tel. Conn.

(17Ž)

r

V. P. GINKUS.& CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.

Tel. So. Boston 294

[ DR. JOHN P. JONĖS
Ofisaalandos
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SURGIJUS

392 B-way tarpe E. ir F. gatviŲ

S0. BOSTON, MASS.
Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyru,
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.
52 MILLBURY STR.,
| WORCESTER, MASS.

(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
,
509 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTONJ
Tel 502 S. B.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS 6APALIS
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W Brr>adwav. 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

♦

PIRMO- KLESOS

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)
Metams 50c.
46 Congress Avė.,
Waterbury, Conn.

DANTISTAS

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA
APTIEKA.

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

Sutaisau receptus su didžiau
ia atida, nežiūrint, ar tie re
ptai Lietuvos ar Amerik
Tel So. Boston 21014 ir 21013.
ktarų.
Tai vienatinė lietu iška aptieka Bostone ir Massahųsetts valstijoj. Gyduolių ga
it gaut, kokios tik pasaulyj y
•a vartojamos. Galit reikalaut
r laiškus, o aš prisiųsiu per
zpresą.

“TAUTOS RYTAS
(Mėnraštis)
Metams 50c.
Redakcijos antrašas:
120 Bowen St.,
So. Boston, Mass.
41 Providence St,
Worcester, Mass.
Administracijos antrašas:

469Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.
Val*»do«
auo9vaLryta
Iki 8 Vid. vakare.

Aptiekorius ir Savininkas
26 Broadvay, kampas 0 Street
SOUTH BOSTON, MASS.

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

“MOKSLEIVIS”
(Mėnraštis)
Metams $1.00.

N. A. NORKŪNAS,

Westfield,

1
1M MELUOSI ST.,
f

••

••

••

••

•• • •

:: MOHTELLO, MASS.

B*ll Phone. tHek naon 8995 M

Dr. Ignotas Slankos
1210 S.firradSt,Philadelphia, Pa.

i

.11
___

•■

Phyticianand Surgeon (lietuviągydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos
jUn versiteta) Gydo visokiasligas vvru, moterių ir vaiku. Daro operacijas,
į Oftao valandos: 9-11 rito, 2-4 po pieš. 7-9
[vakaro. Mdeltoms: 9-11 rito 1> popiet.

So. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Houiard
Lietuviška pavardė buvo
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston..

DR. W. T. REILLY

K. ŠIDLAUSKAS

“PAŽANGA”
(Mėnraštis)
j $250, pusm. $125, atdaras numeris 25c.
Mahanoy Avenue, -i:- Mahanoy City, Pa.

-w.r-w

a.wr. at|i^CT-ar.twKx»T7aĮį

®@©®e@s©©©©©©©@©©s©®®©®©®®©®®©e@©©s©©®@©©©®®®®©®©@©©®

“EŽYS”
(Mėnraštis)
213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

Nrdėliontii
nuo 10 vai ryta
iki 4vaL vakare.

■
Aš Marijona Šimonienė po
tavais Valečkaitė iš kaimo Zloniškio, Šimonių valsčiaus, Kauuo gub., Vilkmergės pav. paieš
kau Petro Buziaus. Teiksitės
atsiliepti jis pats arba kiti ma
no pažįstami. Antrašas: Ma-1
į rijoną Šimonienė, Pubinsk, Ja- j
[ roslavskoji gub. Spaskoja uli- [
I ca, No. 16 Litovskomu komite-1
ra.
. ;
•
’
I

..t

GERA PROGAI
IGramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas afba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo........ 15c
Naujas Būdas mokyt
rašyti be mokytojo.., ^_10e
Aritmetika mokininr Ū
si rotondų, su pave " . ‘
slais (apdaryta) .— 35c.
Vi > 61.60
Kas atsiųs iškirpę." Z4 ap
garsinimą iš “Dari ulinio’’
ir 61.00 per mone
orderį,
tai gaus visas 4 knygom 60e
pigiau.^
P. MEKOLAINIS,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y. ■

