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Sugrįžo Deutsch

Atplaukiant iš Berlino AmeShelbęville, Ind. — Farmerikos ambasadoriui ir dabar ris Asą Pilchard kinkė savo
Vokietijos prekinis snbmajam išplaukus, buvo kilę daug mulų.
Tuomet buvo lietus su
rinas Deutschland laimingai
paskalų apie taikų. Dabar iš perkūnija. Tai perkūnija trensugrįžo į Bremen iš Amerikos.
AVashingtono paleista žinia, kė į mulo ausis ir jas nudegiRUMUNŲ PASISEKIMAI IR Tai tas laivas antrų kelionę
jog jokių taikos pienų Suv. po.
O farmerį pnterenkė.
NAUJAS JIEMS PAV.OJUS. laimingai atliko per Atlantikų.
Valstijų valdžia dabar nedaro. Perkūnija taip-gi padegė darRusijos valdžia skelbia, jog Šiuo kartu laivui ėmė 19 die
Amerikos įRikišimas.' tarpiniu- žinę.
Dar užgavo ir užmušė
kauti dabar netiktų talkinin- vienų karvę ir tris kiaules. Kai rumunai pradėjo atsilailyti ry nų plaukti iš New London į
kams.
Vokiečiai šioje karėje praėjo audra, tai farmeriui Ji- tinėj Valachijoj. Praneša, jog Bremenu.
ligšiol jau daug maž pasiekė ko tik mulas su nudegintomis palei vieškelį,
kurs jungia,
Pleesci ir Buzeu rumunai pas TEUTONAI SIŪLO TALKĄ.
to, ko norėjo.
Ir jie prama
tūmė teutonus į vakarus. Beto, jog toliau tęsiant karę, ne
Vokietija ir Austrija pasiū
to rusai užėmė augštumų ties lė Graikijai savo pageltų, jei
labai tegali tikėtis daugiau kų
Trotus kloniu.
laimėti. Dargi gali pralaimė
ji stos karėn prieš talkinin
Bet rumunams atsirado nau kus.
ti. Todėl aišku, kodėl dabar
Spėjama, jog jau dajas pavojus.
Bulgarai persi dar vokiečiai gerokai apsidir
jie nori taikos.
Gi talkinin
kėlė per Dunojų tarp Cemavo- bę Rumunijoj žymių savo spė
SUMIŠIMAS RUMUNIJOJ manijoj buvo. Išdarinėjami ir kai ligšiol turėjo tik pralaimė
Will±mantič, Ct. — Pasažie- dos ir Silištrijos.
Tai jie ga kų dalį pasiuntė pietinėn Serpardavinėjami žemlapiai Ru jimus ir didžius pralaimėji rinis traukinis trenkė į auto
li
užpulti
ant
rumunų
pasitrau
Tai jiems rūpi atsi
munijos s/i užkariautomis že mus.
mobilių, kurs nesuspėjo laiku kusių į rytus nuo Bueharesto. bijon.
griebti.
Tai ir purtosi nuc
mėmis.
pervažiuoti
per geležinkelį.
taikos.
.
Automobilius
buvo į šipulius
x
PASKYRĖ GEN. guberna
I sudaužytas. Penki žmonės į
TORIŲ.
šmotus sudraskyti.
TraukiVokietijos valdžia paskyrė KAS DAUGIAUSIA LAIMĖS į nis buvo vos už keletos pėdų,
PO KARES.
[kuomet mašinistas. pamatė ant
Ug von Tulff gen. gubernatoriumi
v-k t*
t kelio automobilių.
Ir laiku
užkariautos Rumunijos.
TaT
^' nesuspėjo sustoti. . Po nelaisai pat von Tulff buvo paskir- Mkttn® Pan Amęnban uni-^ ^ojo
paaaiieriai «.
tas ir Lenkijaj, kuomet ji
sngrjzo iŠ ^vbcijos ir „ą^jyįi išliego 'auk: - Pamatę,
pernai teko vokiečiams.
.svarbiausias Mylias, ką jis
atsita.
Tasai gen. gubernatorius
pasakė ourų tai tas. .1°« sl0.Įe iįus>
'
lres savotiškų tvarkų ir kibiau- karėje didžiausiais laimėtojais
jįe šia rūpinsis užgrdbti rumunų.
bus moters. 'Uis sako, jog ši
.as turtus ir gabenti Vokietijon. baisi karė jfcstatys moteris į
Teutonai su tokino baisiu joms prideramas vietas.
Sa
dįj smarkumų lėkė per Rumuniją,
kai ‘‘Moterys šioje karėje bus
agi jog rumunai tik mažutę dalelę ■didžiauriais laimėtojais, kaip
ra_ teSuspėjo savo tūrių išvežti, kad joS dabar yra didžiausio “R&Č,” būk Rusijoj vienoj
TALKININKUS.
aaį Tai pirmas dalykas teutonų
amunicijos
dirbtuvėj buvus
mis kentėtojomis. Nes dabar
Naujausios žinios iš Graiki
1.000
bus užgrobti sandėlius javų, žį tinės baisios skerdynes užjūry baisiausia ekspliozijajos
nurodo, jog jos stojimo
darbininkų
žuvę.
sto balo ir likusios karinės medžia
ANGLIJOS MINISTERIJA man ant
je daugiau prisideda prie pas
karėn
teutonų pusėje valandos
gos.
Paskui 'prasidės rekriži- tatymo moterų į joms pridera
JAU SUSTATYTA.
35-®e®<j«>©©@©@e®e®®«©©®®*jau suskaitytos.
lar
PaSiis s®u milijonus a- mas vietas, kaip bile kokis ki
Anglijos mauja ministerija PRANEŠIMAS VlETINAMS.
Graikijos karatus buvo pa
•ka
kiaidjų, galvijų^ žąsų
tas nuotikis pasaulio istorijoj.
ypatingai
marga.
TarpBS tij
šiomis dieMmis ..Darbiniu,
sivadinęs Anglijos ir Rusi
ga. ir tt
Vien Aleksandrijoj, nejos ambasadorius ir su jais valdininką yra 12 libsralą ir k0„ Administiacija gavo įvaitai dideliame mieste, netoli BueAnglijoj visi, su kuriais tik
,
rią Kalėdoms atviručiu lietuatsisveikino
paskutiniu kar 5 cn'i!ISS • ,, - -ajj.. h arešto, teutonai TS'do sande-,. kalbėjau, yra tos nuomonės,jog
Sudaryta
ir
karine
taryba
tu.
Paskui pasišaukė Su
lių, kuriuose besu visokių dai-■ moterų pasišventimas šioje ka
Bet is teisybes visną
Mes gnome, kad Eetuviai
vienytų Valstijų ambasadorių. iš 5.
rėje pagreitįs dienų, kuomet
ktųriž $1.000.000.
vaikinai ir merginos
Dar neskelbiama apie kų tarė karimus reikalus ves t^s as,
Užkariauti Rnmunijų teato- joms bus suteiktos lygios tei
>menys: premieras fcavid Lloyd įSipTrka gana daug-ir šiuosi, jau utaminke gruodžio 12
pa_ tikins nebuvo didėlio vargo ir sės su vyrais. Prancūzės taip
d. talkininkų ambasadoriai ap George, lordas Mihier ir lor- [„ėja savo draugams ir pažįe
naį ftustolių.
O gėrybių ten pri- narsiai kovoja šiapus karinės
Į tą tarybą įn- ūmiems, todėl mes prašome vileis Graikijų ir Amerikos am dus Curzon.
Cū^isiplėš daug.
z
linijos^ kaip vyrai fronte.”
ema
ir
muistai
Henderson ir
fr ^gpiAti H ..Darbasadorius talkininkų reika
Law.
Bet Jiedu turės daug
neviskas.
lus paims savo žinybon.
Kąsnis vilkui.
kitų užsiėmimų ir negales lan
PAKELS MUITĄ.
kytis į tarybos posėdžius, o tie
Kai Rttmtfnija stojo karėn,
tai talkininkų šalininkų džiau
posėdžiai bus kasdien
*LAIKRAščIAI VIENIJASI.
Suv. Valstijų valdžia skel
gsmams nebuvo galo.
Vienu
balsu pasakė, jog dabar vo bia, jog pakels Panamos kana
Graikijoj eina smarki mobi
Vokietijos valdžia paskelbė,
T. y. reikalaus
kiečiams tikrai bus “kaput.” lo muitus.
lizacija
Rezervistai skubiai
didesnės mokesties iš garlai jog jos submarinas sutorpeda- stoja armijon.
Larissoj yra
vių, kurie plauks per Pana vo ir nuskandino Anglijos pa- svarbiausias punktas ir ten.
mos Kanalų.
Dabar Kanalo sažierinį galaivį Coledonia. Tas daroma drutvietes.
užlaikymas dvigubai daugiau garlaivis, pasak vokiečių no
Talkininkai užblokavo Grai
atsieina, negu jis duoda įp rėjo užplaukti ant submarino kijos uostus ir neišleidžia jo
ir jį nuskandinti.
Tai tuomet kių garlaivių.,
laukų.
iš submarino buvo paleista tor
Teutonai, graikai, bulga
Už naudojimąsi Suezo ka- peda.
Caledonios kapitonas
rai ir turkai susijungę tikisi
[nalu, kurį valdo anglo-fran- paimtas nelaisvėn.
sugrusti talkininkus į Egejos
pakėlimų prenumeratos ir mo
Įcūziška
kompanija,
imama
jūres.
kesčių
už pagarsinimus,
bet
daugiau negu už Panamos- ka
UŽDRAUS SVAIGALUS
Graikijos laikraščiai, kurie
j nieko nenutarta.
nalų.
Nuo Naujų Metų dar
WASCHUNGTONE.
yra
prielankūs
karaliaus
val

brangiau bus imama. Už tonų
per Suezo kanalų, dabar imama
Suvienytų Valstijų senato džiai, džiaugiasi iš teutonų pa
$1.50, o per Panamos kanalų rius priėmė svarstymui bilių, sisekimų Rumunijoj ir rašo,
Dabar aišku, jog teutonai už tonų Suv. Valstijos ima kuriu būtų uždrausta dirbti ir jog graikai susijungs su teuto
Vokiečiai džiaugiasi.
Faa
toli gražu dar nesusilpnėja, $1.20.
pardavinėti svaigalus Washin- nais ir paliuosuos Graikijų nuo
kietijo
kad jie dar galingi, kad jie
Iš perversmių Anglijos vai'
gtone.
Tų bilių inešė senato talkininkų.
Idar tebvaro ofensivą.
džioj
Vokietijos
laikraščiai
tik
u
nf>
ii
s
rius Sheppard iš Tesąs.
RUMUNUOS
KARALIUS
džiaugiasi.
Koelnische
Zeit
Inn
t
MILICIJA NETIKUSI.
NETEKS
SOSTO.
tung
rašo:
•
iijosp:
L BRANGSTA CIGARAI.
12 Jasei, Rumunijos dabar “Paskutinės priešininko spė- pjos
Manchester, N. H. — R. G.
tinės
sostinės ateina žinios, būk kos spėkos dabar bus sutrauk- jr jan
Sulivan,
didžiausia
cigarų
Rumunijos
karalius Ferdinan tos karės laukan.
Ir kuomet rgs
dirbtuvė Naujoje Anglijoje,padas
būsiąs
numestas
nuo
sosto.
tuos
spėkos
grius
ant mūsų,
skelbė, jog dabar ims po $2
Jo
vietų
užimsiųs
jo
brolis
Vikaip
ir
praeityje,
ir
nieko neuž 1000 eigarų daugiau, negu
Įlius,
kurs
yra
prielankus
teu

padarys mums, tai tuomet
ligšiol.
Neužilgo dar pakels,
tonams
ir
dabar
jis
yra
teuto

bus
garbinga taika.”
nes trūksta tabokos ir algos į
nų
armijoj.
Cologne
Volks Zeitung raChi
darbininkų kįlančios.
Ta žinia nurodytų, jog Ru šo:
Noordi
munija gali būti suskaldyta.
“Jei dabar stipriausieji vy- pramie
STAMBIU VEIKIMU
(Teutonų
užkariautoj
Rumuni

ra
i
Anglijoj paims reikalus į vėluodi
NĖRA.
I Suvienytų Valstijų pinigų
joj užimtų valdovo vietų Vi savo rankas, tai tuo tik džiaug- darbo ,
Francijoj kariniame fronte
liejyklas nuo biznierių ateina
lkus, o Valachijoj, kuri teu tis mes galime, «nės tas mums būti,
eina
tik artilerijos mūšiai. Žy
prašymų nulieti pinigėlius po
tonų dar neužimta pasiliktų duoda vilties, jog dalykų nulė- jautėsi
mių veikimų ir atakų nėra.
pustrečio cento.
senam valdomi Ferdinandui
mimas greičiau įvyks.’*' '
sižude.

darbininkas.

tš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatnmis
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų tv. Juozapo

Darbininkų Sąjunga.

Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje________________ $3.00
Pusmečiai ”
”
”
_________________ $L50
Cžrubežyje metams..................................................................$4.00
Pusei metų............................................................................... $2.25
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

“DARB I JT I M X A 8”
(The Worker)
W W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Saturday by

r

Joseph**

-fc. Association of Labor.

“DARBININKAS,99
Subscription Bate s:
Yearly_____________________ ____________________ $3.00
<5 months___ —_________ ___________________ $1.50 '

Foreign c ountries:

?.. .$4.00

Yearly...
<6 months

... .$2.25

Advertising rates on application
Address all communications ūo

DARBININKAS,
Q42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Lietuvių liga “Decentralizacija”

dėdant nuo 1 bai- 1916 m. Kietųjų anglių dar- Į Sausio mėnesį visi nariai į
F. V.
bininkai įvedimą 8 valandų darbo dienos skaitė I Streikierių Fondą turės sumo
savo pamatiniu ir svarbiausiu reikalavimu. Tuo!keti po 25c.
Savo mokesnių
Red. prierašas. Vienybė šel- j
laimėjimu pasinaudos arti 200.000 darbininkų, neužvilkite, bet tuojaus atpimo ir politikos reikalais (abu
Be to kietųjų anglių darbininkai laimėjo siųkite.
Jau randasi viena
reikalu arti rišasi) įvyks tada,
algų pakėlimą nuo 7 į iki 10 nuošimčių Page vieta kur reikalaujama pašal
kada mūsų liberališkieji tauti
rintos buvo ir kaikurios kitos darbo sąlygos, pos. Be mokesnių siuntimo į
ninkai ir socijalistai pripažins
k. a- įvestos naujos pagerintos mašinos ir tt. Streikierių Fondą, sykiu pa
faktą, kad lietuvių katalikų
galvokime ir apie rengimą pra
Jeigu pabaigoje 19-ojo ir pradžioje 20-ojo Laimėta taip-pat ir čia unijos pripažinimas.
yra didžiuma ir kad jie (tauti
kalbų Streikierių Fondo nauSvarbu
ir
tai,
kad
visi
tie
laimėjimai
ninkai ir socijalistai) gali ir amžiaus darbininkų padėjimas visose šalyse žy
nai.
Savo svarbiųjų reikalų
gauta
be
streiko,
o
tik
ramiais
pasitarimais.
turi ineiti į Am. Lietuvių Ta miai pagerėjo — tai visų-pirma nuopelnas dar
neužmirškime
iš anksto sutvar
Darbininkai, susispietę į unijas, Daugelis pranašavo, kad tik per ilgą ir sunkų
rybą nors ir būtų toje tarybo bo unijų.
streiką anglekasiai galės laimėti tuos pageri kyti.
je mažumoje. Kol tai neįvyks, pamatė savo pajėgas, ėmė labiau pasitikėti sa
nimus,
kurie šiemet įvyko.
Atsitiko kitoniš
nebus nei vienybės.
O kad vimi, pakilo apšvietoje ir susipratime, supra
Kalėdoms išleidžiame puikų
kai.
Aiškiai
pasirodė,
kad
sutarčių
keliu ga
tai veikiau įvyktų, turėtų mū to giliai, jog ir jie tokie pat žmonės, kaip ir
kalė
dinį “Darbininko” nume
Nesusivieniję darbininkai buvo tik lima laimėti didžiausius pagerinimus darbinin
sų visos kolonijos daryti mi visi kiti.
Tilps jame gražią vaizdų,
kams, jei tik jų tarpe esama vienybės. Tos rį.
tingus ir išnešti rezoliucijas, mašinos padirbimui turtų kapitalistui; susivie
apysakų
ir rimtų straipsnių.
darbininkų
vienybės,
matyt,
išsigando
kasy

reikalaujančias kad tautinin niję gi? jie patapo laisvais piliečiais, kuriuos
Taip-pat
bus
papuoštas gra
klų savininkai.
Streikas yra lygiai baisus,
kai ir socijalistai ineitų į Ame privalėjo kiekvienas gerbti.
Darbininkų unijos išsyk paskelbė sąvo o- kaip vienai taip ir kitai pusei. Ir abidvi pusės, žiais paveikslais-. z Kuopos ir
rikos Lietuvių Tarybą.
Ats
matyt, tikrai norėjo išvengti streiko. Užtat ųariai parstiraukite kalėdinio
didžiosios lietuvių jj balsį, kad darbo sąlygas turi nustatyti ne vie
tovus
‘‘Darbininko
■Hnr&nnlTiirhi1 ’'’ numerio prap
ir
užbaigė laimingai savo tarybas. Indomu, “
po 1 (jeigu na ni darbadariai, bet ir darbininkai; šitą obal
latinimui.
Užrašymus siųski
kad darbininkai nei vienos dienos nepraleido.................
rių turiueMažiau, kaip 1000) sį unijos įvykino gyveniman, privedė į šalies
te
išanksto,
nes tiek bus
be
darbo.
ir po 2 (jeigu narių tari nema įstatymusų.u- ■<
spauzdinta,
kiek
bus užsaky
Angliakasių
metiniame
suvažiavime
InKiek laimėjo darbininkų unijos paskuti
žiau, kaip 5000.)
Didžiau
ta.
Kaina
Kalėdinio
“Darbi
dianapolyje, sausio mėn. 1916 buvo nutarta
sieji mūsų tautos veikėjai, kaip niais laikais Amerikoje, parodo šių metų ra
ninko” numerio
5 . c.
(M“. .
• • *'
tai Gabrys, kun. J. Žilinskas, portai unijų vadovų, išspauzdinti Amerikos darbo nepertraukti, nors tarybos ir nepasibai
gtų
prieš
1
d.
balandžio.
Taip
ir
buvo.
Jų
Darbo
Federacijos
leidžiamame
žurnale
“
AmeM. Yčas ir kiti pripažino, jog
Iš spaudos jau išėjo graži ir
tokie susitvarkymo pamatai y- rįcan Federationist” rugsėjo mėnesio numery ingaliotieji draugai vedė New Yorke derybas
“Darbininke” paduodame žinių bent iš su kapitalistais, o patys darbininkai ramiai naudinga knygelė “ Svarbūs
ra teisingi ir racijonališki. Jei je.
klausimai,” kurioje gvildena
sau dirbo kasyklose.
gu mūsų kitų srovių vadai tu žymesnių unijų veikimų, pasitikėdami, kad
ma daug svarbių ypač mums
Bet
nors
ir
dideli
laimėjimai
išgauti,
dar
rėtų daugiau Lietuvos meilės, tos žinios paskatins ir mūsų brolius lietuvius
Susivieniję an darbininkams reikalų. Auto
negu savo srovinės ar ypatiš- barbininkus labiau interesuoties tomis unijomis daug lieka padaryti ateityje.
glekasiai nepasitenkins tais laimėjimais, bet rius gerai visiems Amerikos
kos ambicijos — tai ir jie tą ir prie jų prisidėti.
statys vis naujus reikalavimus ateityje ir nau lietuviams iš raštų pažįstamas
pripažintų ir į Am. Liet. Tary
*
jus darys laimėjimus ar tai ramiu keliu, sutar p. F. V. Kaina 10c. Pasis
bą ineitų.
Kad jie greičiau
*
*
timis, ar tai pavartojant paskutinių ir galingų kaitykite tos naudingos kny
Anglekasių unija.
prie to prieitų — labai neprostreikų ginklą. Svarbiausias uždavinys an gutės.
(United Mine Workers of America,)
šalį būtų juos iš šalies paragi
gliakasių dabar yra vienyti po savo unijos spar
J. E. Karosas,
nus.
Mintis mūsų bendra
Kovo 31 d. šių 1916 metų baigėsi senieji nais ir antrą pusę milijono Amerikos angliaka
L. D. S. Sekr.
darbio F. V. yra labai sveika. kontraktai tarp anglekasių (mainierių) ir ka

sių.
syklų savininkų. Taigi angliakasių unija tu
Tarpe angliakasių yra ir kelios dešimtys
rėjo prieš save sunkų ir svarbų uždavinį iško tūkstančių mūstj brolių lietuvių. Didžiuma jų
L. D. S. NARIAMS.
voti ateičiai geresnes darbo sąlygas.
jau
priguli
prie
unijos.
Tik
pageidaujama
ir
Per
paskutinius du mėnesiu
dabar kas darosi? Vie
Prie anglekasių unijos Amerikoje priguli būtinai reikalinga, kad tie visi lietuviai, an
tai apie tai visi lietuviai, o y- nos0srovės
L.
D.
S.
nekaip paaugo, tam
vadai velka eikštėn
arti pusės milijono anglekasių. Iš viso gi an glekasiai unijos nariai, labiau interesuotųsi
pač taip vadinamieji visuome
buvo
daug
priežasčių.
ar nebūtus prasikalti
glekasių šiaurinėje Amerikoje (skaitant ir Ca- savo unija, sektų jos veikimą, kad būtą gy
nes vadai nuolatos skelbia, būtus
Mūsų organizacijos nariai
mus, arba ir netyčiomis pada
nadą) yra apie milijonų Ir tie, kurie prie vais ir naudingais jos nariais, o ne sunkumu
kartais net ir perdaug.
buvo
užversti kitokiais dar
Waterburio
lietuviu
balsas.
klaidas kitos srovės
unijos nepriguli, buvo vienok labai užintere- kitiems, susipratusiems ir atsidavusiems uni
Taip-pat visi supranta, kad rytąsias
bais;
Lietuvių dienos reika
vadų, kad tuomi diskredituot
suoti, kaip pasibaigs derybos unijos su kasvk- jos nariams ir darbininkams. Svarbu taip-pat,
tik suvienytomis pajėgomis
lais, Katalikų^Spaudos SavaiWaterburio “Lietuvių Die lų savininkais. Taigi suprantamų kokia bai
juos visuomenės akyse ir pa
Lietuvai laisvę tegalime išgau
kad
visi
lietuviai
darbininkai,
kurie
ligšiol
nos
”
Komitetas,
susidendansi atsakomybė gulėjo ant pečių tų išrinktųjų prie tos unijos neprigulėjo, kad neatsidėlio- vės ir t.t.
ti, atstatyti ją iš griuvėsių, kenkt jų varomam darbui.
Taipgi ir Centro Valdyba
tis
iš
visų
Waterburio
lietuvių
Ir iš to dar didžiuojasi, ta
vyrų, kurie vardu kelių šimtų tūkstančių or dami įstotų į uniją ir tuo prisidėtų į eilę susi
pagerinti josios ateitį, užtik
arba
raštininkai, negalėjo tu
dr-jų su 107 atstovais, laiky
rinti lietuviams Lietuvoje pra rytumei dievai žino, ką gero tame savo susirinkime lapkri ganizuotų savo draugų, vedė tarybas su dar- pratusių darbininkų, kovojančių už geresnę rėti artimesnių ryšių su kuo
badaviais. Tarybų pasekmės buvo nepapras savo ateitį.
gyvenimą ir gerbūvį, sugrąžin žmonijai darą.
poms. Bet dabar kaip Centro
čio 28 d., *1916 m. svetainėje tai linksmos darbininkams ir jų prieteliams.
Kokia čia sunkybė, rodos, po No- 883Į Bank gt. vienbal
ti karės tremtinius į tėvynę iš
Uosis. Valdyba, taip-gi ir L. D. S.
Visų-pirma pažiūrėkime, ką laimėjo mink
■visų pasviečių, ir daugelį ki susieiti į vienybę šelpimo rei siai išnešė sekančią Rezoliuci
Red. prierašas. “Darbininko” redakcija nariai turime sukrusti, kad mū
štųjų anglių kasyklų darbininkai. Pagal nau šiuomi kviečia lietuvius darbininkus, prigu sų iškeltas obalsis 2000 na
tų, įvairių įvairiausių dalykų' kale. O vienok mes jį necen ją
tralizuojame, bet juo tolyn,
jos sutarties su darbadaviais, inėjusios galėn linčius prie savo darbo unijų, pranešti kart rių iki Naujų Metų nepaliktų
ir dalykėlių...
Mes
IVaterblrio
lietuviai,
juo
labyn
decentralizuojame
ir
1 balandžio šių 1916 metų minkštųjų anglių ka kartėmis į “Darbininką” žinių iš savo unijos vien tik balsu, bet, kad ir iš-—Labai gražiai ir nuosekHai
matydami
vienybės
pasekmę
skirstome
ir
turime'
pasekmes
sėjams algos įkeliama nuo 5 iki 13 nuošim veikimo, apie tų unijų reikalus ir apie dalyva sipildytų.
mūsų vadai ir vadukai nukal
“Lietuvių Dienoje,” kurioje čių. Bet daug svarbesnis laimėjimas buvo vimą ir veikimą mūsų brolių lietuvių.
ba ir nurašo, bet kaip reikia nekokias —,o kas kaltas?
Turime dar užtektinai lai
Tiesą pasakius mums reika atmetę srovinius įsitikinimus tas. kad buvo priimtas ir nustatytas naujas
veikt, tai ir traukia kožnas
ko, tik reikia išjudinti, ren
darbininkų. Kiekvienas
savąjį vežimą, kaip tas vėžys, linga ir “Viltis,” ir šelpimas mes šelpimo darbe dirbome vi būdas apmokėjimo
gti prakalbas, paskaitas, aiš
lydeka ir gulbė, ir tie visi rei karės tremtinių ir belaisvių, ir si kaipo lietuviai iš vieno, ir angliakasis gaus dabar užmokesnio už tiek an
kinti L. D. S. naudingumą, bei
(Tai vadinamoji
kalai ir dalykai ne ką pirmyn politikos reikalai. Bet tą vis turėdami viską tai omenyje, glių, kiek jisai yra iškasęs.
reikšmę mūsų gyvenime.
Už šitą principą (taisyk
.žengia; o dėl to nežengia kad ką galima veikt visiems išvien svarstant tolimesnius veikimo mine-run system)
Juk dabar geriausias laikas,
mūsų vadai kiekviens traukia ir geriausia tam viskam tiktų pienus kaip gelbėjime Tėvynės- lę) angliakasiai kovojo per 30 metų suviršum,
artinasi Kalėdos, Nauji Metai,
,į savo pusę, ir nenor kitiems tai “Tautos Fondas,” arba jei Lietuvos, taip ir badaujančių, iki ant galo šiemet privertė kasyklų savinin
taip-gi kiekvienas naujas na
Kodėl nekalbat, tėvynės upeliai,
nžsileisti. Sako: ką jūs vėp gu visos srovės susieitų į vie ir kenčiančių vargą iš priežas kus nusileisti ir išpildyti jų reikalavimą. Pri
rys gaus dovanos puikų 128
Kam nepaguodžiat matušės Lietuvos?
los išmanote, taip darykite, nybę, tai bendras visų srovių ties karės mūsų brolių, — se pažinimas to reikalavimo buvo anglekasiams
pusi. “Kalendorių.”
reikalaujame, taip svarbus, kaip Suv. Valstijų piliečiams
Štai jos sūneliai kraujuose paplūdę,
kaip aš išmanau, kaip aš su palaikomas fondas — kokiuo sučių lietuvių
Apie tai turime rūpintis jei
Mirė nekalti, už kaltes kaltųjų...
Ir jeigu tik tą
galvojau, kaip aš noriu — o jisai tenai vardu nei pasivadin kad kogreičiausia taptų sušau neprigulmybės iškovojimas.
gu jau negalėsime priauginti
ktas suvažiavimas visų esančių vieną dalyką būtų unija šiemet atsiekusi, ir
jeigu, taip nedarysite, tai truk- tų’.
L. D. S. iki 2000 narių iki Nau
ikišioliai fondų bei srovių ir tai jau būtų galėjusi pasidžiaugti savo laimė
Daug,
daug
Lietuvos
ištremtų
dukreliii
dys^u visą jūsų darbą
O jeiŽinoma mes galime visi tu
jų Metų, tai sausio mėnesyje
Žuvo laukuose, išalkę... sukūdę...
^■fkartais to ir nepasako žo- rėt skirtingus ir įvairius savo padarytų vieną fondą visų lie jimu. Bet čia dar negalas. Darbininkai
turime būtinai padaryti.
Tik vienybė laimėjo savo unijos pripažinimą. Buvo pada
Kūnai, kaip lapai, — gi miega ant pievos ..
' džiais, tai parodo faktiškai idėjinius reikalus ir kiekvieni tuvių šelpimui.
Aš nei kiek nesistebėčiau,
Svetimoj’ žemėj ilsis jų kauleliai.
savo darbais ir veikimu.
savus tos rūšies reikalus palai je galybė! Suvienydami fon ryta dviem metam sutartis ant rašto, po ku
kad iki Naujų Metų L. D. S.
Paimkime visų pirmiausia kyt savo aukomis, bet bendra dus suartinsime ir visas sroves ria pasirašė abidvi pusi: darbadaviai ir uni
turėtų 2000 narių, nors dar
Lai pra jos viršininkai. Taigi minkštųjų anglių ka
Lai mūs širdyse žaliuoja kapeliai
patį svarbiausi klausimą — me reikale, bendroje tautai ne prie bendro darbo.
trūksta keliatos šimtinių.
Mirusių brolių! Te-priima Dievas,
gelbėjimą lietuvių nuo bado, ir laimėje turime eit visi išvien nyksta iš mūsų tarpo nesutiki sėjai šiais metais laimėjo net tris dalykus: pa
Rengiant Katalikų Spaudos
Nuo mūsų to reikalauja kėlimą algų, nustatymą teisingo būdo apmo
Po savo globa, nekaltas jų sielas!
kaip mes tai liki šiolei darėme. o ne skaldyties į grupeles, kaip mai!
Savaitę mūsų priešai šaipėsi
mūsų tėvai, broliai, — sesutės, kėjimo ir pripažinimą unijos. Dar nei vienais
tChicagoje seimas įsteigė kad liki šiolei darėme.
ir tyčiojosi, kad mes nemokė
išsiblaškyti po plačiąją Rusiją metais anglekasių unija nelaimėjo taip daug,
O
kad
galėčiau
matušei
gėdulei
Tautos Fondą gelbėjimui ka
sime
platinti spaudos, bet kaip
Klaidą atitaisyt niekados
Grąžint ramybę!.. Jos verksmas graudingass atėjo Savaitė, tai nusistebėjo,
rės nukentėjusių ir politikos nėra pervėlu ir juo anksčiau — Vokietiją ir kenčianti did- kaip šiemet.
Reikalauja to
Aido nešauktų... O būčiau laimingas!
reikalams tuojaus socijalistai tai bus padaryta, juo bus ge žiausį vargą.
. Kietųjų anglių (antracito) darbininkai
nes daug geriaus nusisekė,
nuo
mūsų
ir
Tėvynė
Lietuva!
ir taip vadinami tautininkai riau.
nauja sutartimi laimėjo 8 valandų darbo dieną. KI-1916
kaip
jiems kruvinosios savai
A š a r u t i s.
Tad į darbą vienybėje!
uždeda savo “fondus” kad pa
Ta sutartis yra padaryta 4-riems metams pratės, nors jau vadinasi specia
Waterburio trisdešimts de
Visa liaudis mūsų senai vie
stot kebą pirmam.
listais.
Atvažiuoja St. Šimkus rinkt nybės trokšta ir laukia. O ta vynių dr-jų vardu
Nekuriose vietose, tai tik
bėti.
Nariai nepamirškite sa
aukas, pakviečia ir Bulotą su vienybė neįvyksta vien per va
rai
reikia stebėtis, nes ir mes
Lietuvių Dienos Komitetas:
vo nuomones darbininką klĄukomp. šmeižt Centralį komite dų nesusipratimus ir gal per
patys nesitikėjome turėti to
simų išreikšti.
Pirm., Juozas B. Šaliunas,
tą ir rinkt socijalistams aukas. nekuriu kreivą sąprotavimą, o
kias pasekmes,
Rašt., A. Baniulis,
Keli kunigai sumano ir įstei rasi net ir per blogą norą...
Taip-gi ir su organizocija,
Jau dauguma apie Kalėdas
Ižd., K. Kazemekas.
L. D. S. nariai gali pasi remti visų lietuvių darbininkų
gia dar naują“ Amerikonų fon bet apie tai galima labai abe
pradeda kalbėti
Neliksime jeigu bus noras pasišventi
Greičiausia tai visam
džiaugti iš savo organizacijos. judėjimų
dą,” kurs laivais važinėja su jot.
gal ir mes kitų užpakalyj. Kam mas, tai 2000 narių bežiūrint
kam kenkia puikybės manija
Redakcijos prierašas. Wa- Ačiū visų darbštumui ir prita^lrukuTKijomis.
dovanas pirksime, kam nepir ir bus.
li. D. S. nariams Centras išDelegatai steigia ir kokią ir decentralizacijos liga” Ži- terburiečių mindai, išreikštai į rimui šimet galėjome daug
Krikščionys darbininkai vieksime, bet L. D. S. Kalėdilai draugiją nuolatinių mol^ęą- ųoma, ne mūsų, dalykas yra rezoįiucijoje pilnai pritariame. svarbių darbų nuveikti. “Lie- [siuntė kalendorius už dyką, nin Fondan, įsteigtam prie nykimės!
‘
Darbininkų Kalendų-1Tai bus, kaipo kalėdinė dovamokyt arba nurodyti Sąlygas ir Srotių
Srovių vienybė Lietuvos šelpi [tuvių
•čių gelbėjimui Lietuvos,
Tautos8 Fondo aukokime kiek
JV
bus di- na.
kiekvienamJ^^T
.......................
Jai laisvės iišgavimoji„
griaup
7 išleidimaą bene bns
Patartume
P. M. Yčas ir kun. Žilins priemones, kokiomis turėtų mo ir
Lietuvoj šiais me
__JŽūšias šių metų L D. S. nuo- nariui atidžiai kalendoriuje i®8,
’
pmi
kas renka aukas stačiai siunti susieiti viri
L. D. S. KUOPOMS.
tais skurdu ir vargu, todėl mū

ir

kitos smulkmenos iš mūsų menėje užviešpatautų ramybės
visuomeniškojo gyvenimo.
laikai.
Kad vienybėje yra galybė,

In Memoriam.

Iš L.D.S. Centro Raštinės.

JT* Mes, darinumkai žmonės, reikalas.
Tik einant prie vie- pelnas.
16.000 egz. gražaus pasiskaityti ir pasekti gražius
mui į Lietuvą be ’tarpirihikyssų švenčiausia pareiga pagel
Nuo Naujų Metų pradėsime
tam
neesame
tikę.
Ant
to
yra
Įnybės,
reikia
suieškoti
tikras
kalendoriaus pasklys po plačią patarimus, kurių ten yra kupi
tės jokių fondų, bet per Šve
bėti
nuo
karės
nukentėjusiems
naujų gyvenimų, įvesime nau
mūsų inteligentija ir vadai.
pamatas, kad paskiaus ji ga- Ameriką, sukels lietuvių dar nai.
dijos komitetą.
mūsų
broliams
ir
seserims
Lie

jų tvarkų
Bet mes turime pilietišką lėtų būti pastovi ir mūsų tau- bininkų dvasią ir parodys vi
Kun. Maliauskis renka au
tuvoje.
Ligšiol aš kaipo Centro Fin.
kas nukentėjusiai “Vilčiai.” teisę pareikalaut, kad būtų da- tai naudinga. Pirmiausias siems, kad mes lietuviai dar- Iškėlėme obalsį, būtinai iki
Aukas
siųskite
Tautos
FonRaštininkas
negalėjau visų rei
romi žygiai
__
_prie .įvykdinimo
.
,' žingsnis
-prie sudarymo
--pasto- bininkai katalikai
mokame Naujų Metų organizacijos na
Kiek čia įvairumų, kiek čia
dd
sekretoriuos
Kazio
Pakšto
kalavimų ant laiko kaip rei
gin* ų kiek dažnai nereikalin- vienybės ir kad šelpimo Lie-vios vienybės yra Amerikos įnaudingai savo organizacijai rių skaičių pakelti iki 2000. vardu (917 W. 33rd st. Chica
kia išpildyti, nes perdaug vi
Rods, tos skaitlinės dar šiais
relių už tuščių tuščiausią tuvos darbas nebūtų decentra- [Lietuvių Tarybos dapildymas. ir visai mūsų tautai dirbti,
go,
UI.),
išrašydami
U
čekį
B.
sokių
darbų buvo užversta, bet
metais nepasieksime.
Daug
n .: kniekį .. ir kiek prie to lizuojamos, bet vienijamos į Katalikiškų centralinių organiVaišnoro,
Tautos
Fondo
iždi[dabar
nu6 nekuriu darbų esu
zacijų atstovai jau randasi A-|
Dabar pasilieka tik “Lietu- priežasčių mūsų gražius sumay pkų šmeižtų, kartais net krūvą.
rninko vardu.
Simet kaledi- paliuosuotas ir galėsiu tinka- TK__i:-!-1
_______ Lietuvių Taryboje, vių
Darbininkų YT-JI
Kalendorių M .nymus
0 kaip mes liausimės sau po merikos
sutrukdė, bet visgi nu
nepadorių užsipuolimų...
ižplatintL jau
Jau daug
daugi!
Dar- veiktas mūsų
mūs, organizacijos lamrans vest; orgamsaoųM
iš “Dar-[veiktas
’ viskas paeina iš to, kad
bininko99
” Kalendorių iSleistaJbui darbas yramilžtaižkas. Ga-|*“
" ,tllktl
“ ,v ’
mes =r>- jame baisia “decentrallima tikMiw 1917 metais kilsi- lį0* organizacijoj Pasirteng- Imus kaip reikia
t>et
js liga,” kad mes statome ir engsime dar sparam, kime tiek įi savo
“v° fondą
fond» suauko
roank°-1
™ praJyHt

roe a r~
“aš,” negu visos tuomet ir mūsų vądai susipras į Amerikos Lietuvių Tarybą puo8 būtinai reikėtų iki Nai
ti, kad L. D. S. Kalėdą Fon- [raštiniu!
paskirti ir tuomi vienybės UU Metų išparduoti.
Kuopos, kaip šimet.
■viSUOTT: ’
nuomonę, troški ir žinos, kas reikia daryt
das užimtų ne paskučiausią ba mėne
= tvarmus i"
mus.
O kad mes
Ir padarys, ir įvyks vieny klausimą pakreipia gerojon !pavieni nariai reikalaukite kavietą.
■■
prisiųs“Darbininkas” po trumpos [
18
e šuva- lendorių
išplątnnmui.
Lai.
Ihent k
vo ragus puikybes bė, ir bus visiems nauda, nes
'
prastos po_____
.ti
reng
.
[kiekvienas
5.
narys
pa-[
pertraukos vėl pradeda 3 sykį
vienas
i, tai šimtą k. r
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Jau
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Ir visuo-jvisi dirbs darbą naudingą. Te-

s pamatą.
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’-'-r,: pa-^.ar

Apgarsinimų
Namai

KOLEGIJOS FONDAS.
Kolegijos Fondan aukos:
Kun. V. T. Abromaitis $5.00, kun. M. J. Urbonas 5.00,
kun. Juozas Kutas 5.00. Pirmiaus buvo: $785-43.
Viso
labo yra $800.43.
Aukotojų tarpe matome du
“yankee’s”: kun. Vincų Abro
maitį iš Bridgeville, Pa. ir kun.
Mykolų Urbonų iš Du Bois,
Pa.
Nors jiedu yra nuo a. b.
c. mokinęsis svetimtaučių ko
legijose, tečiauš randasi auko
tojų pirmose eilėse, nes gerai
žino, kad svetimtaučių mokyk
la, nors būtų mums, prielan
kiausia, pasiliko visuomet tik
tai pamotė.
Jie yra geru tė
vynainiu, tečiau ne ačiū kita
taučių mokyklos dvasiai, tik
ačiū kitoms aplinkybėms. Ne
pamirškime tatai
Kolegijos
Fondo savo Kalėdų dovanose.
Už tų dovanų nieks mums ne
bus taip dėkingas, kaip atei
nančios mokslaivių kartos, ku
rioms nereiks bastyties po sve
timus kampus, prisigerti sveti
mos dvasios ir išėjus į žmo
nes gėdintis sdvo tautos žmo
nių, kaipo žemiau kultūroje
pakilusių.
Moksleiviai baigę
savo Kolegijų nesigėdins savo
tautos, nesidrovės prie jos pri
sipažinti, bet dirbs savo tau
tos pastatymui kultūringųjų
tautų eilėje.
Savo Kolegija
nebus svajonė, kaip tūli ma
no, bet virs realybė, jei męs
visi jos įsteigimu rūpinsimės ir
neužrauksime perdaug savo
delmonų.
Aukas priima kun. J. Mi
siąs, Ellsworth, Pa.

Darbi

Kalėdos jau visai arti Dauguma lietuvių pra
deda galvoti, kų čia gero savo draugams ir prieteliams nupirkus Kalėdoms dovanų.
Kiekvienas lie
tuvis, beabejo, stengsis savo mylimiausias ypatas
kuogeriausia patenkinti ir bepirkdamas joms dova
nas nemažai pinigų išleis. Žmogui darbininkui ne
velytume pinigus mėtyti ant visokių žibučių, auk
sų ir sidabro, geriau juos suvartoti naudingiems
dalykams.
Perkant dovanas Kalėdoms reikia daugiausia
domos kreipti į tai, kad perkami dalykai būtų nau
dingi, kad jie greit nenudiltų, neišnyktų.
Kad
amžiais užsiliktų apdovanotos ypatos atmintyje.
Geriausia Kalėdoms dovana gali būti naudinga
knyga ir laikraštis. Viskas šiame pasaulyje nyks
ta, bet spauzdintas žodis amžius gyveno ir gyvens
ir kiekvieno protų lavins ir mokins žmones, kaip
reikia gyventi šiame pasaulyje, kad būti naudin
gais savo Bažnyčiai, Tautai ir Šeimynai.
Kas nori tinkamiausia savo draugus ir prietelins Kalėdtj atminimui pagerbti, užrašykit jiems
metams

“Darbininką”
Kaina 3 doleriai
So. Boston, Mass.

Pinigai pasiųsta Washingtonan Raudonamjam Kryžiui.
B. Olšauskas, rast.
Didesnės aukos Lietuvių Deinoje.
Šv. Mikolo dr-ja $50 00;
Liet. Korporacijos Kliubas $25.
00; Pil. Blaiv. 44 kuopa $15.
00; po $5.00: M. Stasiūnas, J.
Zitkuvienė,
Adei. Čižauskiutė, K. Majauskas; Pr. Astikas 4; Pr. Jokubauskas, B.
Kaktaitė. Ant. Poniškis, Ant.
Jablonskis, .T. Poška,
Marė
Repšaitė $10.00, J. J. Haney
$5, W. Place $10, Rev. TheoTWEKSBURY, MASS.
dor Hamake $5, W. Reinhardt
Lapkričio
26 d. pas p. An
$25, Rev. James Našlį $5,
drių
Kazakevičių
buvo susiva
Carl Lauber $5, Rev. H. StoTapo pa
omel $5., Rev. A. Isoleri $5, žiavimas giminių.
daryta
koĮekta
dėl
nukentėju

Vincent Domanski $25, Rev.
sių nuo karės lietuvių:
Fr. A. Brady $10, Miss Mary
Kun. J. Oleknavičius $5 00;
Paskęs $20, Rev. P. H. Ignet
po $2.00: Petras Malulonis, Po
$10, Rev. Mickun $5,
Rev.
Monkevičia $25, Mr. Harry B. vilas Malunonis; po $1.00: J.
Malunonis, Pr. Kapusta,
J.
Frensh $50, Šv. Alphonso paKvetkauskiutė, And. Kozakerapijoi surinkta $36, Mr. A.
vičius; po 50c.: M. Malunonis,
J. Murphv $10, Fr. Faust
$5, Rev. Treiner $25, Ign. A- Al. Balsevičienė, Januška.
Viso $14.50.
lekna $5, A. Užumeckis $5,
Pinigus nusiuntė kun. J. AA. Rimgaila $10, Šv. Širdies
leknavičius ant rankų p. J. E.
parap. sukolektuota $36, Rev.
Karoso, So. Boston, gruodžio
Dugan $10.
4 dienų.
P. S. Pinigus priėmiau ir
perdaviau Bostono Lietuvių
iDenos Komiteto iždininkui.

PAINE SDALE, MICH.

Mes užgirdę,. jog garbus
- prez. IVilson paskyrė Lietuvių
Dienų, mes tuojaus sujudom.
Rugsėjo 24 d. ant mėnesinio
susirinkimo dr-jos Lietuvos
Sūnų išrinkom komitetų:
Pirm. kun. J. Jakštį,
:
Rašt- B. Olšauskų,
Kas. Vit. Taraškevičių.
Išrinkę komitetų
tuojaus
kreipėmės prie miesto majoro
ir klebonas kun. J. Jakštys vigg sų tų reikalų atliko.
Tų visų
atlikę pradėjom mobilizuoti
_ rinkikus.
Tuojaus buvom su
mobilizavę 20 rinkikų ir prieš
tų dienų da prisirašė 20.
Pasiuntėm užsakimų Centro
Į
K-tui ant reikalingų tam daikĮ
Reikia dar tų išreikšti,
į
jog rinkikai gražiai pasidar-

“Darbininkas” yra geriausias visų darbininkų
prietelius, todėl jis geriausia ir tinka Kalėdų dova
noms.
“Darbininko” knygyne randasi daug nau
dingų knygų, kurias patariame visiems platinti ir
skaityti.
Iš savo leidinių pasiūlome sekančias:

P. Brazokas renka prenume
ratų ir apgarsinimus “Darbi
ninkui” Homestead, Pa. ir apielinkėje mažose kolonijose
važinėja su prakalbomis, kal
ba apie darbininkų reikalus,
tveria L. D. S- kuopas ir t.t.
Todėl visi norėdami sužino
ti arba sutverti L. D. S- kuo
pa kreipkitės prie

“Žydų Karalius,” keturių aktų drama
M. Širvinto..............................................................
Gurkliutės Eilės”

Iš po darbiniko plunksnos

Komedijelės,” parašė U. Gurkliutė.

“Liudvikas AVindthorstas. ” J. E. K.

P. Brazokas,
228 — 3rd avė.,
Homestead, Pa.

Svarbūs Klausimai.
Lietuvių Darbininkų Kalendorius
Poteriai.

Be savo leidinių turime daug svetimos laidos
knygų.
Užsakymus “Darbininkui” ir knygoms
siųskite tuojaus.
Tas gerai daro, kas greit daro,
todėl nelaukite rytdienos, bet dar šiandienų reika
laukite “Darbininko” ir jo leidinių.

A. Račkauskas
Kupos rašt.

J. E. Karosas.

Į gerb. Klebonus
Artinantis kalėdoms pasiulijam užsisaky
ti iš “Darbininko” knygyno visokių knygėlių, o ypatingai

Lietuvių Darbininkų

Kalendorių
Imant daugiau ant sykio nuleidžia.^
didelius nuošimčius.

“Lietuvių Darbininkų Kalendorius”
1917 m.
Kaina 25 centai
Gaunamas “Darbininko” Knygine

“Žvirblio
Reikalingas šaltgeležis (kal
vis) mokintis.
Atsišaukite tuojaus, geras
amatas ir uždarbis.

Jau išskrydo
iš spaudos

Taipgi reikalingas Koope
racijos vedėjas suprantąs ge
rai kooperacijos dalytais.
Atsišaukitę į trumpę, laikę
šiuo adresu^

Lietuviška-Polska
VAISTINYČIA

197 Broadway, S. Boston, Mass.

Puikus paveikslai
puošia “Žvirblio”
12 numerį
Turinys labai
įvairus ir
žingeidus
Pereitę pėtnvčię Antanui
Navikui, “Darbininko” intertypistni buvo padaryta opera
cija- Jis turėjo appendicitį. Operacija gerai nusisekė, bet
vis-gi be mėnesio negalės grįž
ti darban.

Tuo tarpu' administracija
rūpinasi gauti darbininkę lai
kinai. Jei “Darbininkas” su
sivėlus, tai dabar bus pertai,
jog netekome svarbaus darbi
ninko.

Kalėdojimui

613 Riverside St.,
Waterbury, Conn.

Kun; T. Žilinsko
'■1'''

Parašyta knygute

TEL. BACK BAY 4200

Katalikų Bažnyčia

DR. F. MATULAITIS
OflioiAyno*
UP.«.7-9P.M.:

ir

J do vi*okia* liga*
Priskiria Akiniu*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Demokratizmas

.Tel. So.Boston270

-...i:

DR. JOBN MkDONNELL, M. D.
Galima surikalbeti ir lietuviszkai.

J P. TUINYLA,|

Ofisą valandos:
‘4 Ryt ns iki 9 vai.
[Popiety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

atskiro numerio
Dykai!

Dykai!

Metams 1 doleris
t

Kaina S centai

i 344 W. Broadway,
|
So. Boston, Mass.

“Žvirblis”
Akių Specijalistas
Prirenka akinius

So. Boston
Mass
NAUJA IR SENAI LAUKTA KNYGELĖ

Tel. Main 2483 E.' Boston'.799-W.

POTERIAI,

George B. Shields

apie atgailos sakramentą ir suplikacijos. 16 pusk
Išleido Petrapilyje LIET. CENTRAMS KOMITETAS.
Su viršeliais.
Nauji poteriai, prisakymai, gryniausia kalba.
Pa
tvirtinti Jo Malonybės Vyskupo Karevičiaus.
“Darbininkas” gavo leidimą iš Centralio Komiteto
atsispausdinti šitę knygutę ir Amerikoje.
Šiomis die
nomis jau išeina iš spaudos. Kaina 6 centai, šimtais
perkant — nuleidžiame didelius nuošimčius.

JZBSaeSŠLV

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
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 perkap
Siams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
J. P. TUINILA
822 Washington St. Boston. Mass

Kalakutas (Turkey) prie
kiekvieno pečiaus pirkto nuo
šios dienos iki Padėkavonės
(Thanksgiving day) dienos.
Keturi daiktai kambariui,
išrengimui stalas ir kresės, so
dinės 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.
.A'

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

Advokatas
Tėlephone So. Boston 605.

ANTANAS tAPAUS
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystSs darbus prideramai.
4
KAINOS NEBRANGIOS.
?
Ofisas
Gyvenimas315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) <
Priėmimo valandos:

Nuo2 iki 3 popiet. Nuo7 iki 8 vakaro
BROADWAY Cor. 6 ST. SO. BOSTON.
T«1SO2S.B.

si ir lavinasi.
Todėl patarti
na visiems Vakarę — pramogų
mylėto/ams koskaitlingiausia
ojjaZikvti- nes veikalas ne be
prhsmės.

Vietinis.

J. Bernotas,

Daktarai dieną ir naktį.

TeL Ozford 4900.

Užsakymus siųkite šiuo antrašu

Tikietus galima gauti “Darbiįiinko” redakcijoj, 242 W.
Bęoadway. Kaina 25 cen., ir
btfe duodamos knygutės vertės
l®centų.
Knygutės bus įvai
riausio turinio, iš įvairių mokso šakų, o ypač apie blaivybę.
Tidel pasiskubinkite nusipirk
ti tikietus,
kad nepritruktų
rdAfnių.
Kitę sykį apie šių
paunogę plačiau parašys pa-

L. D. S. Informacijos Biuras,

Telefonas S. Boston 1J94-U)

PIRMO7

KLESOS

DANTISTAS

Savas Pas Savą Remkit Savuosius
£ Sutaisau receptus su didžiau-#
šia atida, nežiūrint, ar tie re s
teptai Lietuvos ar Amerikos#
Kl So. Boston 21014 ir 21013. f
daktarų.
Tai vienatinė lietu-®
Hška aptieka Bostone ir Massa-1
ihusetts valstijoj. Gyduolių ga-«
(it gaut, kokios tik pasaulyj y-3?
^vartojamos.
Galit reikalaut!
per laiškus, o aš prisiųsiu per;

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

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Bestos, Mus.

TtLI-HOHS So. Bo«TON

6OS

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Howard
Lietnviika pavardė buvo
K

F. J. Kavaliatabu

815 Broadway, So. Boston.

