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Kun. A. Steponavičius 
Fribourg, 11, xii, 15.

‘ Išeivių Draugas*-’ L)—_

Pažanga”

Ą.TMUŠĖ.
Paryžius. — Vokiečiai 

cijoj darė bandymus 
mušti pro francuzų 
Champagne apskrityje,
vokiečių divizijos dalyvavo a- 
takoj. Bet buvo atmuštos.

0 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
na 

SEIMO!
Sujuskite, broliai sąjungie- 

čiai, kad mūsų organizacija to 
skaičiaus sulauktų iki pirmojo 
seimo.

A L000 NARIŲ A. L.
TERŲ SĄJUNGAI 

- SEIMO.
Sujuskite, sesers's „ 

kad jūsų garsingoj a 
ioj atsirastų tūkstant 

s iki Seimo.
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’Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,under the Act of Marcb 3, 1879.

Cernogorija jau visai prismaugta.
LAIŠKAS Iš ŠVEICARIJOS sveikinimais ir dovanomis, 

Fribourg 19. 12 1915. mūsiškiai tik su nuliudimu 
žiūrės į tai, patis negaudami 
nieko. Noromis nenoromis 
išsiveržš iš jų krūtinių išmė- 

ir pasiskundimas. 
, kodėl jiems 

lemta būti tokiais pastumdėl
iais, apie kuriuos niekas nesi- 

, niekas neatsimena 
rinkta Valdyba. ‘ O po rvto Atsahvno fe neras. Tik nu
bus įregistruoti įstatai ir 'pa- liūdimo ir šalčio spaudžiami 
leistas atsišaukimas per laik- Us nelaimingieji kur giliau į 
raščius. j“baracko” kampą, o ten

Į tą Komitetu vadinamą graudžiomis apsilies ašaromis, 
draugiją gali įstoti visokių Taip tai liūdnas faktas, bet 
tautų žmonės. O į valdybą, faktas. Visiems, kurie prie 
sulig įstatų, įeina dauguma ^usų kreipėsi galėjom suteikti 
lietuviškai kalbančių narių, ^k vieną kitą suraminimo žodį, 
Beto, Valdvba viena pati ga- nes iki šiol mes tegavom £5. Iš- 
li, be apelacijos, spręsti apie siuntinėjom atsišaukimus į A- 
tikslų Komiteto surinktų au- menką ir Didžiąją Britaniją, 
kų suvartojimą, o visatinis ket nė nežinome^ 
susirinkimas turi teisę tiktai kur reikiant.

Tuodu įsta- :kime, kad daėjo

Gerbiamieji!
Paskutiniame laiške aš ra

šiau, kad mes esame užsiėmę 
tvėrimu Komiteto šelpimui nu- tinėjimas 
kentėjusių dėl karės Lietuvo- klaus savęs, 
je. Dabar pranešu, kad tas 
komitetas jau įvyko. 12 d. 
gruodžio priimta įstatai ir iš- rūpina, 
rinkta Valdyba. <

v •

Albaniją.
Teutonams ir bulgarams a- 

pipuolus draskyti Serbiją, tai 
serbų valdžia iš Nish Kėlėsi į 
Kraliavo, paskui į Baską, Mi- 
trovitzą, Prizrent ir galop į 
Skutari.

Korespondentas buvęs Kar
patuose, Pirenejuose, bet nie
kur neuštikęs tokių šuntakių, 
šalę tokhj baisių griovių,

kontroliuoti ją. 
tų paragrafu yra nemainomu. 
Tokiu būdu lietuviai,

i-Ajaldlyboje^daiigŲmą, 
tįs galutinai sprendžia ape tai, 
kaip Komiteto surinktas aukas 
išpuola suvartoti.

Į Komiteto Valdybą įeina: 
pirmininkas p. Br. Gineet-Pil- 
sudzki, vicee-pirmininkas p. 
Stanislovas Baronas Brunno- 
ir aš, raštininkas-kun. Dov- 
mand-Dzimidavičius, Komite
to nariais-Kunigaikštis Juoza
pas Puzina, Kun. J. Korybut- 
Purickis ir kun. Ant. Stepano- 
▼ičius. Plačiaus apie tai pa
rašysiu kitą kartą. Atsišau
kimą ir įstatus prisiusime.

Kun. A. V.

ar tie nuėjo 
Tečiaus pasiti- 
‘ > ir neužilgo 

lietuvių gailestinga ranka su- 
turėda- šelps savo viengenčius belai- 

pa- svius.-
Dieve duok kad ateinantieji 

’ metai butų laimingesni, kad 
i šioji baisioji karė pasibaigtų

keletą dienų po tam kaip nu 
rašiau laišką lenkų komitetui, 
atsiunsta baltos duonos len
kams ir padalinta tarpe jų (o 
lietuviams nieko, nors rinkda
mi aukas lenkai sako ir lietu
viams renką! — K. A. St.)”— 

Veronika Alvikienė iš Hol- 
zminden (29 xi. 15) rašo.

— “Aš Veronika Alvikienė 
esu čionai nelaisvėje su savo
10 mėnesių sūnumi Juozu. Pa- kaip Albanijoj. Serbijos val- 

~ ’ dininkai jojo anr mažų arkliu
kų, bet dažnai turėdavo nu
sėsti ir eiti pėsti . Jų arkle
liai paslyzdavo ir nugarmėda- 

I vo į griovius, kur iš jų tik mė
sos ir kaulų krūvelė telikdavo. 
Priseidavę repečka kabintis. 
Kaikurims sukdavosi galvą. 
•Tai tokius reiėjo vesti, nes 
j e buvo užsimerkę.

Ant kelių sniegas buvo 
; jardo gilumo. Albanų būriai 

slapstydamiesi tarpkalniuose 
užpuldinėdavo ir šaudydavo į 
serbus.

Nėra kalbom kad per 
■kfas'vieta? iiegaiėjo

tekau čionai iš kaimo Gryb- 
laukiai, par. Skaudvilės, 
Kauno red., kur liko mano na
mai, ūkė ir 3 maži vaikai: 8, 6 
ir 3 metų. Mano vyras ka
rėje. Prašau duoti žinią mano 
motinai. Taigi prašau kuo- 
širdingiausiai pasirūpinti ma
no paluosavimu namon, prie 
mano mažų vaikų, nes sunku 
liktis atskirai nuo jų. Per 
visą amžį būsiu dėkinga už 
tai.” —

ir kad vėl visiems užšvistų 
saulelė ramybės, vienybės ir 
visokios laimės.

Su augšta pagarba, 
“Lituanijos” Komitetas. 

Fribourg, Šveicarija.
Knygų belaisviams išsiunsta 

į 4 vietas po kelius desėtkus 
brošiūrų. Vienur išsiunsta 
drabužių, į dvi vieti valgių, 
į 18 vietų laiškai. Tečiaus at
sakymai gauta ne išvisur. ( 
Sunki komunikacija. Iki šiol 
mažai atsirado norinčių siuns- 
ti kam nors į Lietuvą laiškus. 
Keletas laiškų pasiunsta ir 
laukiame atsakymo.- Su ra-, 
šomais laiškais daug kombi
nacijų ir kliūčių. - Rašyti rei
kia vokiškai, nežymėti iškur 
laiškas rašoma, nedėti vidur-

17 d. -----Niagra Falls. ajreSą jeti tos įstaigos,
20 d-Maachester, N. H. per kun4 norima susirašyti. 

Tečiaus tos įstaigos žiniai rei- 
t? . _ kia parašyti laiškas ir įdėti

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
ATSTOVO ŠIMKAUS 

PRAKALBOS.
P. St. šinfkus laikys prakal

bas ir rinks aukas nukentėju
siai Lietuvai šiose vietose:
Sausio 16 d. ...Rochester, N. Y. įnįn }aįgįan savo adresas, o

Waterbury, Conn. ir apielinkė- 
se. Sausio 30 d. Ansonia, Conn.

savo adresas. Be to dar pri
dėti porą internacijonališkų 
markių ir užrašyti adresas to, 
kam siunčiama. Žinoma iš 
Britanijos tiesiai laiškus pa- 
siunsti negalima.

Laiškas iš Minden (West- 
fallen 16 xi., 1915.)

— Vakar gavau laišką su

KALĖDOS NELAISVĖJE.
Gerbiamieji didžiosios Bri- 

tanios lietuviai.
Štai jau Kalėdos, linksma 

šventė. Praskambės po platų 
pasaulį aidas “gioria” — pri
mindamas Tą, kurs į šį pašau- prašymu prisiųsti lietuvfų 
lį atėjo ramybė nešinąs. sąrašą ir apie jų padėjimą.

Šiandien kapi tik pasauliui Mindene esama lietuvių bet 
ramybė labiausiai reikalinga, nedaug — apie 100. Apskritai 
Ramybė ypač reikalinga tiems, i is dvasinio atžvilgio lietuviai 
kurie per dienaš ir naktis varg- aprūpinti užtektinai, tiktai 
sta šaldami ir alkdami, gyvybę kai kurie neturi rožančių, mal- 
ir sveikatą aukaudami. Pa
guoda ir ramybė lygiai reikal
inga tiems, ką netekę pastogės 
ir tėvynės bastosi svetur už 
maistą sau ašaras turėdami. 
Ramybė reikalinga tiems, 
kam širdis plyšta netekus sa
vųjų brangių asmenų. Jau 
dabar Europa kapinynas, kur 
seni tėvai, maži broliai ir se
sytės apverkia savųjų likimą.

Ypač skaudu prisiminus 
musų belaisvius. Kada kitų 
tautų belaisviai aprūpinti nuo 

lai drabužiais gaus per Ka- 
šimtinius sU įvairiais pa-

daknygių elementorių, rankve- 
džių. Iš medžiaginio atžvil
gio lietuviai reikalauja pagel- 
bos, nes neturi nė pinigų, nė 
'užtektinai drabužių arba bal
tinių. Teisybė, vokiečių val- 

įdžia rūpinasi apie belaisvius 
ir dalina drabužius ir balti
nius, bet belaisvių yra dau- 

' gybė, ypač rusų, taip kad sun
ku visus užtektinai aprūpinti. 
Susinešimo su tėvyne visai ne
turime. Belaisvių sąrašo ne
siunčia, nes dažnai mainosi: 
jie būriais išvažiuoja kitur, o 
pas mus atvažiuoja nauji. Į

TURKAI UŽPULS EGIPTĄ.
Vokietijos viešoji nuomonė 

yra ta, kad turkai apseis da
bar be vokiečių talkos. Pa
sitraukus talkininkams nuo 
Galipolio turkai turi milžiniš
ką armiją užpuolimui Suez 
Kanalo ir Egipto—Anglijos o- 
piausios vietos.

Turkų armijai vadovaus vo
kiečių oficieriai. Taip-gi vo
kiečiai aprūpys turkus amuni
cija.

Vokietijoj daug kalbama 
apie Suez Kanalo ir Egipto 
užpuolimą. Vokiečių laikraš
čiai skelbia, kad turkai dabar 
turi armiją iš milijono karei
vių. Kelių savaičių bėgyje 
jie galės būti sutvarkyta.

Vokiečių oficierių daug bu
vo tokių, kurie gyveno Egip
te ir puikiai žino vietas ir žmo
nes. Tie oficieriai ir vado
vauja turkams.

Vokiečiams dabar bepigu 
siųsti amuniciją į Konstantino
polį, iš ten į reikalingus pun
ktus. Iš Berlyno į/Konstan- 
tinopolį traukinys nupyška per j 
39 valandas.

Prieš karę tai kelionei rei- 
kėji 59 valandų. Ištaisymas 
ir sutvarkymas geležinkelių 
Serbijoj sutrumpino tą kelio
nę.

Vokiečiai spėja, kad talki
ninkų jėgos, paimtas nuo 
Galipolio, nugabentos į Salo
nikus ir į Egiptą.

Nors talkininkai giriasi pa
darę nepaimamas drutvietes 
aplink Salonikus, bet vokie
čiai tvirtina, kad bulgarai 
trumpu laiku sublokštų talki
ninkus jurėn, jei tik nuspręs
tų pereiti graikų žemėn. 

I Vokiečiai taip-gi tvirtina, 
kad Viduržemnėj jurėj yra 
tiek teutonų submarinų, jog 
talkininkams kraustantis iš 

' Salonikų galėtų pridaryti 
daug nuostolių.
BĖGO BASI PER SNIEGUO

TUS KALNUS.
Francuzų laikraščio Temps 

korespondentas aprašo 
serbų valdžia iš N"

1

BAIGIA UŽKARIAUTI 
CERNOGORIJA/

Londonas. — Diena už die
nos galutinai išdraskyta, su
tremta kita tautelė. Serbijos 
narsi talkininkė Cernogorija 
jau visai prispirta prie sienos. 
Teutonai yra užsispyrę būtinai

• to- 
‘iiegaiė jo ga

benti savo artilerijos. Kai 
serbai persirito į Albaniją, tai 
savo automobilius, vežimus ir 
visokias armotas turėjo sulau
žyti, sunaikyti. Oficieriai ir 
kareiviai verkdami naikino ar
motas, kurias jie vadino pran
cūziškais draugais, nes jos 
buvo Francuzijoj nulietos. 
Kaikurie oficieriai nenaikino 
mažesnių armotų ir kaikuriems 
pavyko vargais negalais per
gabenti per kalnus.

Suvargę, peralkę, nušalę, 
basi kareiviai kabinosi per 
kalnus. Į Scutarį su karei
viais pribuvo įvairiais keliais 
6.000 vaikų ir moterų.

Šie Serbų armijos likučiai 
veik nieko neturi vūlgyti.

Per dienas išbūna neval
gę ir retkarčiais pasitaiko šį tą 
sučiupti ir nublokšti giltinę 
nuo savęs.

IŠ ORO BOMBARDAVO 
SALONIKUS.

Londonas. — Iš Sofijos te
legrafuojama,. • kad vokiečių 
orinė eskadra iš 12 aeroplanų 
metė 78 bombas į Salonikus.
Taikė į francuzų ir anglų sto- sutremti tą tautelę, 
vykias. Keliose vietose buvo 
kilę gaisrai, 
aeroplanai, kurie norėjo ata-i 
kuoti vokiečius buvo nušauti. I 
Vokiečių eskadra sugrįžo čie- 
lybėje.

Austrai taisėsi nuo senai su- 
Du talkininkų Į krušti Cernogorija ir jų už

puolimai pačiame pasiutime.
Didžioji černogorų tvirtovė 

Lovcen jau puolė. O tas mies
tas yra už 6 mylių nuo Cettin- 
je, černogorų sostinės. Ata
kai labai prigelbėjo Austrijos 
kariniai laivai ir armotos iš 
Cattaro tvirtovės.

Be to černogorai praneša, 
kad austrai apsčiai vartojo 
troškinančių gazų bombas.

Mūšiai verda ant viso Cer- 
nogorijos fronto ant šiaurinės 
ir rytinės pusės. Rytinėj pu
sėj černogorai turėjo ištuštyfi 
Berane.

Cemogorijos karalius turės 
j ieškoti pr-; gkir.dos pas 
žentą Italijos karaliaus. Nėra 
abejonės, kad austrai sutremsj 
Cernogorija panašiai, kaip 
Serbiją.

HAAGA. — 50 studentų, 
narių Fordo taikos partijos 
gryšta namo. 100 narių dar 
pasiliko Haagoj.

RYMAS. — Anglios Sarto, 
brolis popiežiaus Piuso X mi- 

irė, sulaukęs 79 metų amžiaus.

POPIEŽIUS UŽSTOS BEL
GIJĄ.

RYMAS. — Belgų kardinolui 
įMercier pribuvus pas popie-

derybos kaslink taikos, 
dinolas apreiškiąs 
ant 
tiks 
žius

kad prasidės 
Kar- 

popiežiui 
kokių išlygų belgai su- 
taikytis. Paskui popie- 
tarsis su kaizeriu.

STREIKININKŲ PAD 
Darbininko Red. So. B 
Gerbiamieji :-

Čekį ant į 
ačiū. Ačiū 
šiui už jo pasidarbavimą 
mūs čia vargstančių str 
rių.

Streikas dar yra ved 
Darbininkai, kurie strei 
nemano grįžti į darbą 
nebus išpildyti jų reikalavi 
mai. O jei prisieitų pral 
šis streikas, tai manome i 
siuntinėt streikierius net j 
tus miestus su pagelba uni 
parapijų ir draugijų į 
duosime atsišaukimus. Aš 
nau, kad yra Amerika p 
ir lietuviai pagelbė lietuvi 
o lenkai lenkams ir kiti 
tautiečiams.

Dar sykį ačiū jums ir 
terbury’io, Hartford’o ir 
Haven’o, Conn. Ii 
aukas.

Su pagarba

EI Paso. — Meksike 18 a-1 
merikonų iš Chihuahua miesto 
važiavo traukiniu į mainų dis-Į 
triktą kad padėjus darbus 
mainose. Villistai sustabdė 
traukinį išvedė visus ameriko
nus lauk sustatė į eilę ir su-' 
šaudė. Vienas amerikonas 
vienok pabėgo.

STREIKAS.
Westfield, Mass. — 

Smith kompanijos sustre 
700 darbininkų, 
vusieji turėjo pamesti d 
ir-gi. Tai kompanija 
uždaryti dirbtuvę. Ko 
ja sako negavus dar 
reikalavimų.

APLANKĖ SOSTINĘ.
Londonas. — Francuzų ori

nė eskadra atlėkė į Sofijos, 
Bulgarijos sostinės padanges 
ir numetė keletą bombų. Pri
darė blėdies ir sukėlė neišpa
sakytą paniką bulgarų sosti
nėj.

APSUNKINO ĮĖJIMĄ 
VOKIETIJON.

Washington. — Vokietijos 
ambasadorius pranešė . Suvie
nytų Valstijų valdžiai, jog 
kaizerio valdžia susiaurino 
įnėjimą amerikonų Vokieti
jon. Pranešė, kad naturali- 
zuoti piliečiai, kilę iš šalių, 
kurios dabar kariauja prieš 
Vokietiją, bus leidžiami su 
specialiu vokiečių valdžios lei
dimu.

NUŠOVĖ ŠERIFĄ.
Russell, Mass. — Tūlas Ed- 

iwin Carter papaikęs dėl prisi
gėrimo nušovė šerifą Lawto- 

Jną. Ji norėta namuose sua
reštuoti, bet jis turėjo pišta- 
! lietą ir pasipriešinęs šovė.

Paskui išbėgo ant gatvės ir 
i už penkiolikos minutų buvo 
'suareštuotas. . Pašautas šeri
fas mirė ligoninėj.

BAISUS NUOSTOLIAI.
Petrogradas. — Pradėjo a- 

teiti žinių apie mūšius Buko
vinoj. Jau mūšių baisumas iš 
to matosi, jog anot vieno ven
grų laikraščio iš abiejų pusių 
krito 175.000 kareivių. Ki- 

’tas vengrų laikraštis skelbia, 
kad šie pastarieji mūšiai buvę 
kruviniausi ir atkakliausi šio
je karėje. Atkaklumas ,ir mir
ties nepaisė j imas ir abiejų 
pusių buvo toks, kokio lygaus 
nėra istorijoj.

Dabar abi pusi nuilso ir 
tvarkosi ir renka jėgas.

SERBŲ KARALIUS SA
LONIKUOSE.

J°vryžius. — Šiuo tarpu ser- 
«,Amalius yra Salonikuose. 
Jis laukia tos valandos, kuo
met jo armijos skeveldrai bus 
suvesti kruVon ir kuomet jis

vi-

*

Su Naujais 1916 metais pradės eiti toliau regule- 
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, 
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

U

“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams.

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos 
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina
liais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos 
klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
dradarbiauja talentingi^š^erikos ir Europos literatai.
' “PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.

“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi
mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.

“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir 
mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.

Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, atskiras 
numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.

Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreip
kitės šiuo adresu:

“PAŽANGA”
P. 0 BOX 204, GBtARDVILLE, PA

GALI KILTI DID 
STREIKAS.

Fall River. — šio nfl 
audėjai pareikalavo algi® 
kėlimo ant 10 nuoš. Kom^H 
jos atstovai ir darbinink^H 
jų delegatai turėjo konffl 
ei ją. Kompanija tuoj paiM 
jog galinti pakelti gH 
ant 5-kių nuoš. nuo sausio 1 
d. Unijų delegatai pasu 
pasitarsią su audėjais. J 
nesusitaikys, tai ateinantį jg 
nedėlį bus streikas, 
streikuotų 35.000 audėjų, i

Amsterdam. — Franf ori 
Zeitung praneša, kad Ej 
po dirbtuvėse mieste M 
buvo gaisras. Du budinki 
degė.

AUKOJO TAUTOS 
FONDUI.

9 d. sausio So. Bo 
krikštynas pas J. Jan 
čių, užmanius J. Sad 

■ svečiai suaukojo nuį 
; siems nuo karės $6.00. 
Barbora Čepulintė $ 
Sadauskas ir Kazim. 
tė po $1.00; Konst. G 
nė, Valerijonas Sads 
Juozapas Adlys, Kas 
Šilauskis ir Adomas 
— po 50 centų.

Gražus pavyzdis. 
nigai inteikti per “ 
ko” redakciją “Tau 
dui.”

už



“DARBININKAS”

NE W ARK, N. J.

Vyčių vakaras atidėtas.

I

CHICAGO, ILL.Teatras Įvyks sausio 16.

Moterų Sąjunga auga.

kolonijose

pa-
CEDAR RAPIDS, I0WA.

T. F. skyrius veeikia.

NE W ARK, N. J.

Newarko Vyčių nesmagumai.

FonduL

onems Ke- muins užšvis neeužilgo švises- 
0 tok‘?™s nė saulelė.

J

savo 
ar ne- 
ir ki- 
vado-

$30.00 ir veikiai bus pasiųsti pina svetainė. 
T.

Ir nupynė mums vainiką 
Iš krajuotų žolynų 
Nebregėsime savųjų 
Giminėlių, nei namų, 

namų.

Bet Teisėjas amžinasis, 
Kuris perregi viską, 
Nekaltų ašaras mato, 
Danguj vietą duos už tą, 

už tą.

dėjo prie L. R. K. Federacijos.
Vienas.

Žalių pievų margumynais 
Nesidžiaugs mano akys, 
Ir mėnulis vargo brolis, 
Neapšvies tamsios nakties, 

nakties.

SHAMOKIN, PA.
Bus daug darbų.

Nieko ypatingai įžymaus

, tai dinerkių laižvtojos- 
ir t.t... Žodžiu j o mūsų naujam knygynui 5 Merginos ir tik išskyrus ne- 

Tą pačią dieną Šv. Onos daugelį, neką daugiau, matyt 
kasdieninį dr-ja taipo-gi Tautos Fondui numano, kaip tik išsimiltuoti 

pamatysime, ir naujam knygynui paskyrė, nosis ir rodyti dantis angliku- į gįrdisV

Kuopą 20-tą susitvėrė Chi
cagoje prie parap. Nekalt* 
Prasidėjimo Šv. Marijos Pa- 

valdyba išrinkta sekan-

Rožių krūmai augs, plėtosis 
Kruvinais žiedais žydės. 
Baltų lelijų žiedeliai 
Kvapu dangišku kvepės, 

t kvepės.

O likime mus nelemtas, 
lūkime mūsų baisus! 
Nei vykinę, ko norim, 
Turim žengti į kapus, 

kapus. Kas girdėt lietuvių toliau* šeelpti Tėvynę.

Pr. J.

usime

įlinkais, ketvertai* ir 
Mbatomis.

iamaa Lietuvių R. K. ftv 
apo Darbininkų Sąjungos.

PRENUMERATA:y* -13.00 
aečiui_____________ 41.50

mėnesiams-------------- 75c
Atskiras numeris 3 c.

Laiškus ir pinigus siųskite 
k adresu:
hyf DARBININKAS, ” 

242 W. Broadway, 
80. BOSTON. MASS.

“ DARBININKAS,” 
(The Worker) 

The most popular Lithuanian 
Nevvspaper 

lished every Tuesdav, ' 
dav, and Saturday by 

tt. Joseph ’a Lithuanian
Assoeiation of Labor 

SUBSCRIPTION KATES: 
Yearly______________ $3.00

6 months_________ _____ $1.50
kdvertising rates on application 
įšddress ai! eommunieations to

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

B SO. BOSTON, MASS.

kos pamokinimų, moterim® y-|to susirinkimo. Draugija prisi- 
1 patingai kaipo motinoms taip 
labai reikalingų. Savo auko
mis jau šiuo-tuo ir papuošė 
apleistą bažnytėlę. Tai pat 
reikėtų pasakyti ir apie mer
ginų sodalitę, kaipo doros 
darbelį, kuris turėtų šviesti 
draugėms gražiu pavyzdžiu.

Jaunutė Vyčių kuopa jau 
įsisteigė vakarinius kursus 
lietuvių ir anglų kalbos, at
sidarė skaityklą, kur pareina 
visi katalikiški laikraščiai. 
Tik gaila, kad jaunuomenė.

Tai

Įliūnininkai stovi už baro, ofruotų ir skaitytų katalikišku® 
parapijos globėju yra tiktai 
Scrantono vyskupas ir bažny
tinius bei parapijos reikalus 
veda tiktai mūsų klebonas, 
kurs kas pusmetis viešai paro
do parapijos ir jos iždo stovį. 
Katalikiškų draugijų turime 
daugybę ir jos visos puikiai 
gyvuoja ir veikia. Sausio 2 
d. vakare vyčių dr-ja poba- 
žnvtinėj salėj gražiai sulošė 
“Šalaputrį” ir “Betlėjaus 
Stainelę.” Mergaitės padekle- 
mavo gražių eilių. Vis tai vei
kimas vyčių ir jų mokytojo p. 
Diržio. Kun. Janušas pasakė 
trumpą, naudingą ir pamoki
nančią prakalbėlę. Žmonių 
buvo tiek, kad net sėdynių 
neužteko.

Naujų Metų vakare Šv. An
tano klebonijoj visų dr-jų val
dybos turėjo ilgą posėdį, svar
stė apie tolimesnį katalikišką 
lietuvišką bendrą veikimą, ir 
štai to posėdžio rezoliucija ar
ba vienbalsis nutarimas: 1) Be 
perstojo ir tolesniai šelpti bro
lius-’ietuvius nuo karės nuken
tėjusius ir daryti gausias au
kas Tautos Fondui: todėl prieš 
užgavėnes surengti kuoiškil- 
mingiausią visame mieste vie
šą lietuvišką dieną (Tag 
Day). Per visą tą dieną vie- 

įšai (net ant gatvių) bus ren 
karnos aukos, o vakare miesto 

(mokykloje bus prakalba vi- 
įsiems svetimtaučiams angliš- 
Ikoje kalboje temoje: Lietu- 
ivos istorija, jos praeitis ir da- 
jbartis, ir paiškinimas svetim
taučiams, kas tai yra Lietu- 
|va ir kur ji randasi, nes 
(lenkų bemoksliai endekai (Pe- 
derevski) skelbia ir platina 
nebuvusios ir nesančios Lenki 

(jos žemlapius, kur Lenkijos 
rubežiai pažymėti net arti 

F. V. Berlino, Petrogrado ir Mosk- 
___  ___ __  (vos. Tokiu būdu Vilnius ir 
KUN. V. SLAVYNAS Į SHE- Kaunas pažymėtas

BOYGAN, WIS. (Lenkijos centre
A. a. kun. V.

vietą užima kun. V. Slavynas, 
ligšiol buvęs Rome, N. Y. 
lietuvių klebonas.

ATMINUS 1905 M.
Jau saulutė nusileido, 
Nebešvies ji man daugiau, 
Nebregėsiu josios veido,— 
Paskutinį kart matau, 

matau.

kaita ir M. Venekiate.
Perstatymas BetUjau® Stai- 

nelės šį kartą nurimki pagir
tinai: iš pirmo akt® ištik* 
verti pagyrimo: Smuko re
lėje, O. Balčiūną®, piemenį® 
rolėje J. V ūsaitis ir p-lė JL 

Freitikaitė, iš antra akto, at
sižymėjo gana artistiškai ir at
liko savo rolę gana gerai mo
kinis A. Tarvidas, rolėje >- 

“ Marija Magdalie- rodąs.
Publikos susirinko pil-Į Tai nuopelnas se®®rų nioky- 

Teatras neį- tojų. Iš tų jaunučių galima

laikraščius, ir neturtėliams 
pats viešai prisižadėjo prenu-l 
meratą apmokėti; bet kur 
tau lietuyis-katalikas eis ir 
užsiprenumeruos gerą laikraš
tį!! Vieną dieną jis neturi 
pinigų, kitą drąsos, o trečią 
laiko ir tt.... Todėl mūsų 
klebonas matydamas ir pažin
damas mūsų žmonių silpnybes, 
viešai aiškina gerų laikraščių 
naudingumą ir siunčia savo 
speciališką agentą. O ar ži
note kokios iš to pasekmės! 
Jeigu norite žinoti, tai atsi
lankykite į mūsų apylinkę, o 
pamatysite, kad beveik kiek
vienoje lietuviškoje šeimyno
je randasi katalikiškas-lietu- 
viškas laikraštis. Todėl ir 
bambizas Mickus, kurs iš ke
lių kartų atvyko čion misijų 
daryti, ne tik beždžionių pa
rapijos neuždėjo, bet dar i”... 
ir.... labai nuskriaustas. 
Seranton’ą sugrįžo. Vadina
si, mūsų lietuviai nepavelija 
svetimoms kiaulėms į 
daržą lįsti.a Kas-žin, 
būti) geru daiktu, kad 
tose kolonijose žmonių

I vai panašiai darytų?
A. Jaunutis.

da vis ištolo į tai žiuri, 
vis mat dar pradžia!

P. Blaivininkų kuopa, ant
ri metai gyvuojanti, atrodo 
taip tarp karčiamų, kaip jau
nas vaisinis medelis išleidęe 
diegus dilgėlėse ir piktžolėse, 
—bet tik reikia palaukti, ji
sai išaugs į didelį medį ir ne
užilgo vaišis mus blaivybės 

į saldžiais vaisiais.
Tautos Fondas.

Tautos Fondo vietinis ko
mitetas du šimtu su viršum 
dolerių surinko aukų nukentės 
jusiai Tėvynei. Praėjusį ne- 
dėldienį turėjo savo metinį 
susirinkimą, susitvarkė galu
tinai pagal konstituciją, prisi- 

Įrašė išsyk apie 30 narių, pa
darė keletą nutarimų, kaip ir 

Tiki- 
(mės, jog šiais metais mūsų 
I?ondas daugiau pavalgvdvs 

, ir apdengs nuvargusius mūsų 
j brolius?

Prakalbos.
Vietinės dvi L. R. K. S. A 

kuopi praėjusį nedėkiienį su
rengė prakalbas. Kalbėjo 118 
kuopos sekretorius p. Kava
liauskas. Kaltino mūsų vi-, 
suomenę, kad mes nesistengia
me pažinti savo organizacijų, 
žadino pasiliuosuoti iš po lais- 

jvamanių jungo—atsiminti sa
vo motinų žodžius leidžiančių 
mus šion šalyn: mylėti Dievą, 
neužmiršti tėvų-Tėvynės.

Antras kalbėjo V. Lapin- 
(skas, buvusis L. R. K. S. A. 
prezidentas, kuris nuoseklioje 
savo kalboje išdėstė Sus. re- 
iformų reikalingumą ir svarbą- 
Žmonės išreiškė jam savo pa- 
dėkavojimą ilgu delnų ploji
mu.

Ant galo kalbėjo vietinis 
klebonas. Jisai taip aiškiai j 
ir nuosekliai ir prieinamai iš
dėstė reikalą ir naudą prigu- 

! Įėjimo į L. R. K. S. A., kad net 
mažos mergaitės kreipėsi į I 
motinas su žodžiais: “mama 
ir aš noriu prisirašyti.”

Žmonių buvo pilna svetai- Į 
nė. Prisirašė keletas naujų 

i narių. Kiti žadėjo prisirašy- 
ti per kuopų susirinkimus.

Ir taip antra pusė žinių iš 
mūsų apylinkės suramina jau- 

! čiančius mūsų apsnūdimą lie
tuvius! Šviesesnės ateities ( 

: spinduliai, jau kas kart la-' 
biau įkaitina mūsų atšalusias į 

__J Viltis susilyginti su 
ciamsl... 'pirmiau atbudusiais lietuviais

----  -, - - ta1 atrodo musų krik- už kalnų, kaskart vis stiprės-j 
, šios korespondencijos ra- susivienijimas (kurių yra du: scioniskos draugijos, o tai ng.

Raporte sako- šytojas, visai neturiu (neiš- S.L.R.K.A. 2 kuopa ir S.L.R. dėlto, kad jose vadovauja mū- _ darbo daugiau, o ir
(mintingo) noro nei pats pasi- K.A. 5-ta kuopa) aiškus daly-fsų apsileidusiems žmonėms ke- — ■ .

>l“Mūsų amerikoniškos tra- girti, nei mūsų lietuviškos ko-Įkas (iš jų valdybų kalbos), (ii laisvamaniai! O t
Ii jos grieštai stovi prieš lai-Jonijos išaugštinti, o kitus kad paskirs T. Fondui ir mūsų vadams kasgi rūpi! mulkinti ° _ .. ... I s i_±i. __ —ii___ • j_ ; a______ • ... i*.; neg

, kad drumstam van
denyje lengviau gaudyti žu-

Kas link “Vilčiai” tai mū- vys!
visas į Vyrai, patys pasiimkime

Thurs- 
the
R. C.

Pakarti čionai supusme, 
Bet dvasia mūs nęsupus, 
Skaisčioms rožėms ir leli

joms
Padabys mūsų kapus, 

kapus.

Nedėlios vakare sausio 9 d. 
Vyčių Nevark’o kuopa statė 
Lietuviškoje svetainėje gražų 
veikalą: 
tė.” 
nutėlė svetainė. '___--------------------------------------------- . =
vyko. Artistai negavo iš New susilaukti puikių artistų ir 
York’o tam tyčia parūpintų artisčių ir taip-gi ne viens pa- 
aprėdalų, nors visi užsakymai sigėrėjo matydama sav® vaika- 
buvo padaryti iš anksto ir pil- čius ant scenos.

' ‘ . Didi garbė tiem* tėvams
atsiėmus pinigus katrie leidžia savo vaikus į 

lietuvišką katalikišką moka- 
lainę. Jie patys ir mūsų tau
ta susilauks gerų tėvynainių.

P. B.

uoje tvarkoje. 
Publika,

už tikietus gavo tuščiai grįž
ti namo. Vakaro rengėjams 
nesmagumų užteko gaDa. Bet 
nenusiminta visai.

DARBININKAI IR GIN
KLAVIMOSI.

Kaip tik Europoje užsiplie; 
karė, tai Suvienytose Val- 
pse imta šnekėti apie gin- 

“dmosi. Karei ten tęsian
čia vis daugiau buvo kal- 

a. rašoma, diskutuojama 
pie ginklavimosi. Kalbos, ra-;

i, diskusijos pasibaigė ( 
•, kad prez Wils6n ar tai i 

įsuomeniškos opinijos spaud- i 
mas ar tai savo Įsitikinimu, Į 
arydamas paskutinįjį kon- 

są. pripažino reikalingumą! 
iai padidinti šios šalies ka- ■ 

es jėgas.
Iškilus kokiam svarbiam 
omeniškam klausimui, at- 

iepia į jį įvairus asmenys, 
reiškia savo atsinešimus 

klausimo Įvairios orga- 
s. Įvairios organiza- 

ė ir gink-

I

Suskaitys ašaras mūsų 
Mūsij kraujo lašelius, 
Ir priglaus priglobsti sa

vo
Kaip nuskriaustus vaike

lius, vaikelius.

Tas.pats vakaras — “Mari
jos Magdalietės” perstaty
mas tapo nukeltas Į ateinan
čią nedėlią sausio 16 d. vaka
re 7 vai.

Tą dieną žada būti net <lu 
perstatymu: vienas — tik vai
kams — po pietį) 1 vai., — o 
kitas tai suaugusiems — vaka
re.

Tikimasi, kad ir šiuo žy
giu garsi tragedija “Marija 
Mag'ialietė” sutrauks daug 
publikos ne vien iš Nevvark’o, 
bet ir iš apylinkės.

Korespondentas.
GIRARDVILLE, PA. 

Mūsų draugijos.
Žinoma, esama ir mūsų 

dangėje draugijų, bet jųjų 
gyvavimas mažai kuo apsirei
škia. Kaip kurios tik tiek įs
tengia, kad surengia vieną 
kitą girtą baliuką, gerai apsi
svaiginus, nugirdžius savo na
rius ir taip įvarius jiems ne
sveikatą, turi kam paskui mo-

pačiame keti pašalpą. Tai tuo ir bai- 
(viduryje). giasi jųjų viešas veikimas. 

Varnagirio Tų tamsuolių-endekų kvailys-(Visuomenės reikalai dar joms 
tė bus svetimtaučiams parody- nerūpi. Nenori visai išeiti iš 
ta angliškoje kalboje. Toles- dvokiančių karčiamų, o per 
niai bus prakalba lietuviškoje apdumtus langus nematyti kas 
kalboje. Paskui vyčių dr-ja šviesoj dedasi, kas ten už 
suloš gražų teatrą ir ant galo juodų kalnų girdėti. Nema- 
lietuviškos dienos. Ta diena tai, nežinai* tai ir galvelės 

Tyti, kad įvairiose koloni- bus viešai pagarsinta ir jos neskauda!
............................ 1 Į 0 čion kaip ir tyčiomis už tų 

talikai atbudo, sujudo, sukru- jdytas: nes mūsų apylinkės kalnų vis garsiau ir garsiau 
’’ A ‘ '................. v v skambinama; lietuvių vis la

biau veikiama, dalyvaujama 
visuomenės gyvenime!

Neteko da man sužinoti ar 
kuri draugystė kad ir Girard- 
villėje būtų aukavusi Tautos 
Fondui! Apie L. R. K. Fede
raciją, Darbininkų Sąjungą da 
būtų pasirodo, peranksti kal
bėti. Su moterimis, patėmi- 

__  nes ant ryto Šv. Jurgio jau tas pats apsileidimas.
legatai stojo prieš įvedi- draugijų stovį, kaip* patobu- kareivių mažutė draugijėlė pa- — Išskyus neperdidelę kuopė-

bu ži-
kaip tame aušime pa- ... ,
ė didžioji Amerikos dar- jose mūsų broliai lietuviai ka- programas bus puikiai išpil 
ų organizacija — Ame- 
Federation of Labor. Ši- 

organizacija savo atsineši- 
ginklavimosi link išreiškė

suvažiavime, atsibuvu- 
e San Francisco.

rantama, kad šitoji mil- 
darbininkų organiza- 

egali pritarti tokiam
vimuisi, kokį matome

ėse valstybėse.
rampai tariant darbinin- visų srovių,

idžios nuolatinės armijos linti parapijų santikius ir rei- aukavo Tautos Fondui 15 dol. lę, 
itaria taip vadinamam kalus ir t.t...
military act. Dicko ak- sakant jeigu tik šiek-tiek pa-!dol.
taria padidinti išnašumą žvelgsime į mūsų 1 

rtinės milicijos. j gyvenimą, -tai į .
ildomoji Darbo Federaci- kad graži teorija dar neįkūny- bet dar nežinia, kiek. 

Taryba turėjo išduoti su- ta į mūsų praktišką gyvenimą. O mūsų didžiosios dr-jos ir

to ir daug gero jau nuveikė, lietuviai savo gražus užmanv- 
Ištiesų tai gražus apsireiški
mas lietuvių kataliku praktiš
kame gyvenime, o dar gra
žiau rašoma mūsų laikraščiuo
se, kur nurodoma keliai-kele- 
liai ir takai-takeliai, kaip 
reikalingas platinimas kataliko namuose kun. Janušas pa- 
kiškos spaudos, kaip reikalin- vedė tris gražius kambarius), 
gas ir naudingas suvienijimas Ir tie prižadai pasirodė netuš-

---- kaip pagerinti ti:

Įftžiavimui raportą kaslink (Aš, 
[iklavimosL ~

mus visuomet išpildo. 2) Vi
sos draugijos prisižadėjo iš sa
vų iždų paaukoti gražias au
kas Tautos Fondui ir Forest 
City, Pa. lietuviškam naujam 
knygynui (kuriam veltui sa-

1 d. sausio 1916 m. surengė 
šokius su lekiojančia krasa; 
publikos buvo neperdaug; a- 
le gražiai užsilaikė, kas-žin 
delko vietiniai lietuviai taip 
mažai atsilankė ant šokių. Va
karas buvo gražus, o tas gerai 
žinoma, kad T. F. skyrius pel
ną skyria Lietuvos nukentėju- 
siems dėl karės, tai į tokius 
balius reiktų susirinkti kuo- 
daugiausiai, ir nesigailėti ke
lių centų už įėjimą.

Mūsų tautininkams ir cici- 
! listams visai nerūpi lietuvų 
likimas Lietuvoj, patys ne- 
aukoja ir kitus prikalba, kad 
aukų neduotų rinkėjams.

12 d. gruodžia 1916 vietinis 
T. F. skyrius buvo surengęs 
prakalbas ir rinko aukas, tai 
cicilikėliai davė po lc. o ro- 
kuoja kad davęs po dolerį, o 
gal cicilikėliai ir centą rokuo- 
ja dolerio vertės, tai turbūt 
doleriai pas anuos nesilanko.

Šiandien būtų laikas susi-

nos, 
ti.

Pirininke F. Macijauskaitė; 
pirm, pagelb. Kaz. V aranavi
čiene; prot. rast. Petronėle 
Jovaišaitė; fin. rast. Ona 
Danušiutė; iždin. Morta VI- 
kirienė; kasos glob. Ona .Juk
nienė ir Kaz. Gužienė; mar
šalka Petr. Petaruskienė; dva
siškas vad. kun. A. Briška.

Prie sutvėrimo šios kuopos 
prisidėjo viena iš Centro Val
dybos narių.

P-lė F. Maciejauskaitė, ant 
kiek yra žinoma kad trumpa 
laiku ir Visų Šventų parap. 
ketina susitverti kuopa. Tas 
parodo kad Cliicagietės ne
snaudžia bet darbuojasi.

M. L. Gurins kaiti.
Centro rašt.

vienos scenos 
a- 

vei- 
užsakyta

kuogeriau- 
prie vei-

, o 1 #
nužeminti: nes gali pasirody- naujam knygynui tokias au- ti žmones daugiau nieko, 
ti, kad kita kolonija padarė kas, kokių Amerikoje dar lie- jie žino, I._2 E------i—
didesnę pažangą, negu mes. tuviai negirdėjo... 
Tuo labiau nesijaučiu kompe- 
tentišku, būti visuomenės mo- sų kolonija perviršijo

rną nuolatinės didžios ar- 
Įos. Mes manome, jog 
Ima tvirtai ir su įsitikinimu 
lakyti, kad tik labai ma- 
j nuošimtis amerikonų pri- 
| a laikymui didžios nuola- 
Es armijos. Mūsų įsitiki- 
hj^yra, jog šita militaris- 
"*Walė niekuomet neįstengs jas taikiname prie mūsų kata- susirinkime apsvarstėme ir at-

Eti šalyje tokios įtek- likiškos visuomenės praktiško radome, kad patįs katalikai y- 
■kad jų sumanymai būtą gyvenimo. O jeigu kas nuro- ra kalti praplatinime ir palai- 
■ vykinti.” dys mūsų kokias-nors klaidas kyme cicilikiškų bei laisvado-
■au raporte sakoma, kad katalikiškai-tautiškame veiki- riškų laikraščių, todėl ir nu- 
rV. turi turėti armijos me, tai jas atitaisysime ir už j tarėme visus cicilikiškų bei 
foną, prie kurio raume- patarimus pasakysime širdin- laisvadoriškų šlamštraščių 

ų urnai galima pridėti gą ačiū! prenumeratorius (ir skaityto-
pavojui. Meldžiu su atida perskaity- jus) iš pradžios aštriai pers-
au raporte sakoma: ti.
i tokia armija būtų lai-

Newarko 29 kp. Vyčių jau 
apie porą mėnesių kaip moki
nasi dramą'“ Marija 
tė.” Pasigarsino lapeliais, 

j vietinis klebonas bažnyčioj po
rą kartu priminė, kad Newar- 
ikečiai nepraleistu progos pa
matyti taip svarbų veikalą 
kaip “Marija Magdalietė” 
net ir angliškuose laikraščiuo
se buvo lošėjų
paveikslas ir pranešimas 
pie statymą minėto 
kalo. Kostiumai 
iš New York’o 
šiai pritaikinti 

prasti ir juokus mesti, o imti kalo ir jau viskas rodos ko-ge- 
darbuoties dėl naudos Lietu-; riausiai prisirengta. 9 d. šio 
vos, ir kiek kas galėdamas mėnesio nuo 6 vai. vakare jau 
aukotų, o ne juoktis iš aukų;žmones traukia krūvom į Sv. 
rinkėjų. 'Jurgio dr-jos svetainę ant te-

Pelno nuo baliaus liko apie atro. Žmonių prisirinko ku-
A Bet vakaras

[neįvyko. Dauguma atsiėmė 
Ten Buvęs. pinigus mokėtus už tikietus,

i bet apie 200 pasiliko tikietus
i ateinančiam nedėldieniui. ■

Vakaras neįvyko dėl nega- 
:vimo kostiumų. Jau subatoj 
komitetas pradėjo rupvtis kas
gali būti. Buvo telefonuota

ellu ir įvairaus progra-j j.New Y“rka’ ,kur.bl!v0 
Dainų, deklamacijų, du- S1 A*8*!®’ kad
perstatymo “Betlejaus ^‘verge išsiuntė per Adams

CHICAGO, ILL.
Nedėlioję 2 d. sausio Ap- 

veizdos Dievo parapijos mo- Į 
kyklos mokiniai turėjo savo 
vakarą, kuris susidėjo iš ga
na didelio ir įvairaus progra- 
mo: J

Steinelės“’“”'""™ jExpress Co ir tori būti New-
Programas prasidėjo iš mo- ark% , « I*® se

kinių choro, kuris padainavo na.s, į*®™**® V. V. na
tris daineles: Svečiu pasveiki- Plsk,cJ° ®«‘®m®>>il>u 1 New
nimas, Saulutė tekėjo ir Mus neįel,«. dlen»
lietuvaitė. Dainos buvo la- ®flsai “zdar>dl- bet SUT 
bai gerai sudainuotos. Delnų do.°fis® P“!-®4®
plojimas buvo didis. Tai vis kvl!^;. ’. 
nubpeįnas mūsų vargoninko A.
Aleksandravičiaus. !,. . . . ,,

Paskui sekė deklamacija: Ne- !"‘° P° A- E',Co- ™d?- 
siimk už svetimo darbo; atli
ko pusėtinai ir taipgi sisirinku- 
sius gana prajuokino; pagei
dautina, kad ir ateityje p-lė 
E M art inkai t ė lavintųsi dekla
mavime.

Dainavo duetą “ Ilgesys, ” 
kaip šį sykį—ir visuomet p-lės 
A. Bereckaitė ir M. Venskutė 
atliko savo užduotį puikiau
siai. Ttaipgi deklamavo mūsų 
apylinkėje žinoma artistė dek- 
lamatorka A. Freitikaitė: Iš 
Tėvynės,” Savo užduotį atli
ko kuopuikiausiai ir ne vie
nam širdį sugriaudino.

Duetas sudainavo irgi ge
rai, nes dainavo žymios irttrl 
sų dainininkės p-lės A Berec-

kytoju ir vadu, bet tik tram- lietuvių kolonijas, kuriose iki savo draugiją valdžias į savo negalima pranešti iš mūsų ko
pai parašysiu, kaip mes augš- šiol darbuojasi gerb. kun. rankas! Kitokis mūsų gyve- 
čiau paminėtas gražias teori- d-ras A. Maliauskas. 3) šiame nimo prasidės lapas!

Parapijos reikalai.
Parapijos reikalai esant da

bartiniam kunigui daug pasi
taisė, bet toli gražu da ne 
taip, kaip turėtų būti. Para- šilko dirbtuvių tik už pusant- 
pija čion jau koki 7 turbūt ro milijono dolerių, dabar nu
mėtai kaip yra, bet neturi ga- tarė įdėti į tą reikalą 15 mili- 
lima sakyti nė bažnyčios kaip jonų dolerių. Dirbtuvėms na- 
reikia. Kapinės tik šymet nu- mai jau pradėti statyti. Gaus 
pirktos, ir tai už skolintus, ten darbo apie 3.000 merginų 
kaip girdėjau pinigus, nes ' “ ~

kad aš skaitau parapijonai neišsigalį poros 
šimtų dolerių sudėti. Klebo
nijai pinigai teiposgi renkami! 
Čion atgijimas jku žymus ir 
yra tvirta viltis, kad gal neuž
ilgo visai susitvarkysime.

Moterų draugija.
Nušviečia mūsų tamsų kam

pelį, jeigu minėsiu vėl Girar- 
dville, keletas naujai susitvė
rusių draugijų. Doresnės, pra
kilnesnės moterys susipietė į 
šv. Rožančiaus draugiją. Jos

pėti, o paskui iš katalikiškų 
Forest City, Pa. sausio 1 d. dr-jų visai išmesti. (Nes pa- 

ižgrobimui svetimi) že-* 1916 m. turėjome parapijos siaiškinimas, 
tai mes nemokėtumėm 
įto, bet jei apsigynimui 

įielu noru aukosime jai

baigiasi tuo, kad 
armija turi būti ant 
mokratiškų pamatų 
negalėtų pasigauti 

is privilegiruotoji 
________ 1 
•-ja, Rockfor- 
me susirinki- 
trtarė' prigu

lt K. Rederaci
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susirinkimą (mitingą). Para- bedieviškus laikraščius vien 
pijos stovis yra visai geras; ir tik iš žingeidumo, bet gyvenu 
nors praeitų 1915 metų išlai- katalikiškai — reiškia tą patį, į 
dos su įvairiais pagerinimais 
pasiekė net 3337 dol. ir 44 cen
tų, vienok grynais pinigais iš 
praeitų metų parapijos ižde 
atliko 926 dol. ir 85 centai.
Santikiai tarp parapijonų ir 
klebono yra kuopuikiausi, o 
ar Žinote delko! dėlto, kad 

j mūsų Sv. Antano parapijoj 
ang‘ ‘ • - * gjjg, kur.

autuvinin-

kad aš perku virves katali
kams karti; o siųsti į eicili- 
kišką arba laisvamanišką re
dakciją pinigus už jų šlamšt- 
raštį — reiškia tą patį, ką sau 
ant kaklo virvę užnerti ir sa
ve smaugti.).

Tolesnei visi žinome lietu
vių apsileidimą ir nerangumą.

lonijos. Yra visgi apsireiški- j 
mų vertų pažymėjimo. Li
gi šiol mūsų miestas, buvęs 
tik anglių miestu, dabar vir
sta dar ir šilkų miestu. Bro
lių Eagle Co, pirma įtaisiusi

ir vaikų. Beto ketinama sta
tyti automobilių, į kurią bus 
įdėta irgi keletą milijonų do
lerių. Tas viskas žada Sha- 
mokinui didelę ateitį. Lie
tuviams biznieriams iš kitur 
reikėtų atkreipti akį į Šį nau-Į 
ją pramonės žydinį, nes ligi 
šiol viską čia apsėdę žydai ir 
anglai.

Iš laikraščių “Darbininkas” 
darosi vis labiau skaitomu. 
Nuog Naujų Meetų daugelis 
žadėjo jį užsisakyti. Gruod
žio 5 d. šv. Mikolo draugystė 
tik dėl laiko stokoe “Darbinin-

kvitas, kad drabužiai išsiųsti 
Tada minėtas 

vaikinas leidžiasi jieškoti siun- 
____  a v ------u 

j liūs, netik Neewarke, bet ir 
;apielinkėj, surasti jokiu budu 
negalėjo, ant galo norėjo su
rasti Newarke kokius kostiu- 

1 mus, bet ir tas buvo be pasek- 
jmių, o be kostiumų sutarė ne- 
11^X44

16 d. 
buvo

'lošti, kad nesugadinus veikalo 
ir tokiu budu palikta iki 
Sausio š. m. Publika 
nesmagu skirstytis, bet lose- 

i jams ir visiems Vyčiams kelia- 
Į yk buvo nesmagiau, visi buvo 
I apsiniaukę, o nekurie net kal- 
jbėti negalėjo. Lošėjai beveik 
Ivisi buvo susirinkę nuo 3čios 
Į vai. po pietų: rengėsi, grir 
vosi, pasitikėdami, kaip n 
galės surasti kostiumus, 
bent kokius nebūk, bet viską® 
be pasekmių.



Tokis tiroi

CICERO, ILL.

urių

guma

Bus prakalbos,

NIEKO SAU

Danutė

SCRANTON, PA.

Vijurkas.

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kop. 7 sausio 

atsibuvo metinis susirinkimas.
Narių susirinko pusėtinai. 

Protokolas prijimtas ir pasiro
dė, kad kasoj yra virš $25.60. 
Toliaus buvo renkama šiems 
metams valdyba. Šie asmenys 
išrinkti: Nenuilstantis darbi
ninkas Juozapas Malukas pir. 
D. Sukis vice-pirm., A. Milvi-

“ DAINININKAS
. ............................................ .... , . ■

P- rodo priešingai.
Taigi p. D. daugiau teisybės, 

apšvietos ir žmoniškumo.
Kadugys.

Sausio 3 d. panedėlyj 10 vai. 
vakare užsidegė “Patrick’s 
Show”, kurs žiemavojo Scran- 
tone, po num. 520 Ash St.

Sudegė 5 mokytos meškos, 
kurios buvo ant antrų lubų 
uždarytos kletkoj. Miss Gran- 
ville, meškų mokintoja, žinojo, 
kad jos yra uždarytos. Tai 
jinai mislijo bėgti atidaryti ir 
paleisti 'meškas, kad išbėgti] 
ant gatvės, bet jinai negalėjo 
prieiti per ugnį.

Kiti visi išsigelbėjo, katrie 
buvo ant pirmų lubų, tarp jų 
taip-gi buvo merga, kuri 
sveria 450 svarų. Tai gerai 
kad jinai buvo ant pirmų lubų, 
tai išsigelbėjo.

Priežastis ugnies nežinoma.
G. B.

tam liudytojais. Taipgi pa- lytame gruod. 16 <L 1915. ku*. 
aiškino kokiu būdu jis išgal- F. Kemešiui.
vojęs apie cicilikų ant visų ui- Ir kviečiame visus kataTV 
mėtinėjimų atsakymų, kurį kus prie susipratimo ir apgyni- 
visame vartoja t.y. šmeižimų mo sakramento kunigystės k 
bažnyčios ir jos kunigų. Kun. musų katalikiško tikėjimo. 
M. prilygino juos prie žmo
gaus, kuris išsimokinęs iš žo- redaktoriaus pasielgimas ne- 

tinka. Tuomi labiau?^ kad 
ir kitiems ant vi- minimasai asmuo vadinas

prakalbos yra labai naudingos 
jaunuomenei ir jos įvyks 8 d. 
sausio š. m. 7.30. vakare poba- 
žnytinėj salėj.

Įžanga veltui.

J. Švetkauska. Pirmiausia 
buvo kalbėta kas link paveik
slo choro, kurį nusiėmė cho
ras gruodžio 19 dienų praeitų 
metų.

Buvo svarstyta kad tiems 
visiems, kurie priklauso prie 
Choro butu paveikslai veltui 
arba kitaip sakant iš kasos ap
mokėta o katras nepriguli prie 
choro, norės paveikslų gauti, 
tai turės užsimokėti 50c., pas
kui sekė eiles p-lė Matuko- 
niutė. Pasakė kopuikiausiai, 
kas link a. a. Petronėlės Lau- 
rinaitės žuvusios liepos 24 
d. 1915 m. ant laivo Eastland 
Chicagos upėje, tai jos pa
minklui rinko aukas p-lė Vi
sockaitė. Aukojo šiaip:

Jos paminklui rinko aukas 
lė p. Visockiutė, pageli), p-lė

Po $1.00 A. ^yismonas, P. 
Medonis. Po 50c. Kun. S. Ce- 
panonis, V. Krauzlis, C. Kun
drotas, B. Jankaitis. Po 25c. 
J. Jonavičius, A. Gudžinas, 
T. Šumriutė. Smulkesnių au
kų 20c. Viso $4.95.

PITTSTONO DUTKUI.
Dutkus būdamas matyt 

žmogus prietaringas sulyg ka
talikų bažnyčios prirašė savo 
korespondencijoj iš Pittston’o, 
Pa. “Katalike” išleistam 
gruodžio 30 d. 1915 m., niek
niekių. Pažymi, kad gruo
džio 26 d. 1915 m., lietuvių

PARYŽIUS. Fr 
parlamentas pradėjo 
po kalėdinių vakacijų.

PROTESTAS.
Mes, Nonvoodieeiai katali

kai L. D. S. Illkuopos nariai, 
laikydami savo susirinkimų 

1916 išnešame pro- 
tekšo ant sta- testų prieš A. Rimką, kuris 

yra parodė savo dantis, laiške ra-

Tip-gi protestuojame prieš^H 
“Ateities” Bendrovę, kad ta- j 
kius atskalūnus užlaiko.

Pirm. Jonas Jeroševičiua^H 
Rast. J. Cervo^g^^ 

Ižd. P. Kur^

Sausio 9 d. buvo prakalba 
kun. N. Pakalniškio tik kų at
važiavusio iš Lietuvos.

Kalbėjo apie įspūdžius ka
rės. Sakė, kad nuo tos audros 
ne tik žmonės bėgo, bet ir 
šunes, varnos, paukščiai.

Kun. Pakalniškis yra dar 
jaunas, iškalba turi labai aiš
kių.

Yra tvirtinimų, kad kun. ■ 
Pakalniškis apsigyvens Ap. P.; 
Šv. parapijoj prie kun. N. j 
Petkaus. Tai butu labai; 
smagu Brooklvnečiams turint į 
tokį iškalbingų kunigų ir inte
ligentų.

Po prakalbos buvo kratomi ' 
paveikslai. Žmonių buvo 
pilna salė, kitiems net truko 
sėdynių.

Matyti Brooklynečiai kata
likai jau pradeda lankytis į 
I gražius vakaras skaitlingai.

P. M.

gą
Račkum Loyolo: 
studentu ir “Vyčio” redakto
rium. P. Račkus, grįždamas 
iš AVorcester į Chicago, sus-; 
tojo Clevelande ir apsipažino j 

•su vietiniais Vyčiais. Svetį į 
labai gražiai priėmė. Būrelis ; 
Vyčių susirinko pas ponus j 
Skripkauskus, gražiai pažai
dė linksmiai pasikalbėjo, o p.! 
Račkus parodė keletą nauji] ■ 
žaidimų kas Vyčiams pasiliks j 
atminčiai. P-nia Skripkaus-: 
kienė svečiams ištaisė puikių 
ir skanių vakarienę. Po 
vakarienės visi nuėjo į svetai- ■ 
nę. kur atsibuvo Vyčių pra
kalbos. Ten gerb. svečias 
savo gera iškalba publikų pil
nai užganėdijo. Tik mūsų 
atžagareiviams nepatiko, nes 
patarė saugotis šlamštinės li
teratūros. Ragino skaityti 
gerus laikraščius, geras kny
gas.

Sausio 3 d. L. Vyčių 25 kuo
pa laikė mėnesinį ir metinį su
sirinkimų. Daug dalykėlių 
nutarta. 8 nauji nariai prisi
rašė prie kuopos Išrinkta 
Uauja valdyba. Valdybon 
pateko pirm, p-lė O. Žvingil- 
iutė, vice-pirm. M. Šimonis, 
prot. rašt. Ig. Sakalauskas, 
jo pagelb. J. Ceriauka, fin. 
rašt. p-lė Bronislava Skrip- 
kauskaitė. ižd. F. Saukevi- 
čius, kasos globėjai p-lė Z 
Bagdžiuniutė, S. Pašaveckas, 
maršalka K. Petukauskas, te
atro mokytojas P. M. Ruseckas 
dainų mokytojas p. V. A. Grei
čius, knygiai J. Vilimas ir A. 
Maliuolis. Manome, kad 
nauja valdyba per šius metus 
stengsis pasidarbuoti dėl Vy
čių gerovės. Išrinkus valdyba 
pasipylė pasikalbėjimai, kad 

{visiems išvieno broliškai dar
buotis, ypač p. Greičius karš
tai prabilo kviezdamas, kad 
kodaugiausia lankytųsi ant 
dainų repeticijų ir kad Vyčių 
choras neatbūtinai turi susida
ryti iš šimto dainininkų. Visi 

i tų p. Greičiaus kalba parėmė 
garsiu ranku plojimu. Nėra 
abejonės kad tas ^vyks. Reikė
tų vietiniam jaunimui rašytis 
prie L. Vyčių kuopos, nes dir
vų plati tik reikia dirbti.

M. J. S.

* Antrų dienų Kalėdų buvo 
šv. Rožančiaus dr-jos vaikų ir 
mergaičių vakaras. Viską ve
dė pats vaikai, vien vakarą 
atidarė gerb. kun. J. Dobužin- 
skas trumpa prakalba.

Buvo daugybė deklamaci
jų, dainų, solų, kvartetų, 
duetų, monologų ir t.t.

Programui ušsibaigus buvo 
šokiai ir tie pavesti vien ma- 
žiemsiems; ir matyt visi jie 
buvo labai užsiganėtinti iš to
kios autonomijos.

Kalėdos.
Kalėdos praėjo ramiai, ži

noma saliunininkams buvo vie
nas iš geriausių, nes nereikė
jo per naktį saliunų uždaryti, 
dūli ir į bažnyčią atėjo su “pre- 
zentu” iš kišeniaus kyšančiu 
nuo saliuninko gautu.

Biskutis iš Kearny, N. J.
Netikėtai ten pakliuvau, na 

ir jei ką galėčiau pasakyti 
tai nei pats nežinau: vienur 
gerk, kitur vėl gerk; ten ge
ria, ten alaus maišu nešas ir t.t.

Vienas ką naujo išgirdau, 
tai Šmitienės burdingierius per 
langų nuo antro augšto nusi
leido, ir turbūt kiek spran
dą užsigavo, nes ambulansas 
nuvežė į šv. Mikolo ligoninę į 
Nevvarką.

Iš Elizabetho.
Teipgi gavau bevėlį teleg

ramą, būk per Kalėdas du sa- 
liunininku susišaudę; vienas 
nuvažiavęs ligoninėn, o kitą 
dėdės nusivedę į viešbutį ant 
nakvynės.

Beje, ir Newarko pora sa- 
linininkų, vienas už bovijimo- 
81 kortomis užmokėjo $ 100. o 
kitas kad jam kostumeriai lan
gus šventadienyje išdaužė $10 
1 policijų.

BROOKLYN, N. Y.
L. D. S. 11 kuopa gali pasi

girti darbščiu agentu, kuris 
platina “Darbininkų”, rink
damas prenumeratas, jam taip 
gi sekas, nes arti 50 užprenu
meravo. Yra tai V. Abroma
vičius. Jis taip-gi prisidėjo 
Bjlasftjla.

Sumanus jaunikaitis bei jau- i 
inikaitė supranta savo privalu-; 
imą, uoliai darbuojasi ir aky-! 
Į vai tėmija į laimingą ateitį, j 
Tuo atžvilgiu mūsų ameriko
niška jaunuomenė griebėsi 

i organizuoties į vieną milži
niškų organizaciją Vyčius. Iš- Į 
tikro tas darbas jaunuomenės 
jau dikčiai pastūmėtas. Šian
dien nerasime kitos mūsų 

i jaunuomenės organizacijos bei 
draugijos, kurios vyčiai savo 
narių skaičium ir veiklumu 
nebūtų pralenkusi.

Philadelphioj prie Šv. Jur
gio parapijos jau vyčių kuopa 
gyvuoja nuo pereitų metų. 
Savo veiklumu kad viešai ir 
nėra pragarsėjus, -bet tarp 
savęs gyvavo ir veikė santar- 

' vėje. Tik nūn persikėlus 
Šimkui į jų kaimvnistą pada
rė šiokią tokią įtekmę ant vie
tinės vyčių kuopos. Vyčių 
keliolika narių žingeidaudami 
.vieni pažiūrėti kiti prigulėti 
nuvyko į Šimkaus rengiamą 
dr-ją“ Daina” suaugusiems, ir 
“Vyturys,” vaikams. Vie
nok vyčių kuopa netik# ką ne
nusiminė bet dar daugiau gy
vumo sužadino. (Vyčiai, lai
kydamiesi savo organizacijos 
'gali prigulėti ir prie “Dai
nos,” p. Šimkaus vedamos. Iš 
p. Šimkaus tik gero galima 
pasimokyti. Red.) .

Sausio 2 d. 1916 m. laikė 
metinį susirinkimų,. kuris tu
rėjo atsibūti bažnytinėj salėj 
3-čią vai. bet pasitaikė tame 
pačiame laike blaivininkų su
sirinkimas. Todėl vyčiai pada
rė savo susirinkimų pas p. 
Smailį, pas vyčių kuopos ra
štininkės tėvus. Suaugusių 
vyčių skyriaus, susirinko a-

r NUTARK, N. J.
. Stakta iš praeities.

Jaa senai bebuvau rašęs iš 
mus suėsto. Tai atsiminęs 
nors senų žinių pranešiu. Pe
reitų metų gruodžio 5 d. Lietu
vos Dukterų dr-ja buvo pa
rengusi blevizgų paskaitas. 
Skaitė vienas iš Brooklyn’o 
raudondvario, vardo nei ne
minėsiu lai niekas jo nežino.

Turinio minėtų “paskaitų” 
taipgi neminėsiu, (ne paskai
tos buvo, bet blevizgos,) nes 
argi blevizgojimui reikia ko
kio nors turinio. Tik tiek 
pasakysiu: jei kuriee yra gir
dėję. Lietuvoje paleestburnį 
pusbernį arkliagonį visokius 
nepadorius žodžius pliauš
kiant, neprasčiau pablevizgo- 
jo ir augščiau minėtas raudon
dvario atstovas Lietuvos Duk
terims. .

Tik tiek skirtumo, kad 
pusbernis pas arklius arba 
bernas jaujoje manė, kaipo 
kokią pasaką sako, o čia cici- 
Jikėlis po priedanga paskaitų 
ir neša “apšvietos” Lietuvos 
Dukterims akis kaitino, o jau
nimą prie itvirkimo veedė ir 
demoralizavo begėdiškais plia
uškalais.

Jei ir toliau Lietuvos Duk
terų dr-ja taip pradės apšvie
tos linkui žengti, tai už po- 

|ros metelių prisiklausiusios to
kių “paskaitų,” pradės savo 

[dukrelėms ir sūnučiams pasa
koti to paties ko ir pačios bus 
išmokę nuo savo cicilikiško 

' prelegento.
Argi šv. Jurgio dr-ja nema

to, kad cicilikai panaudodą- 
mi visokių jiems prieinamų ir 
jų valdomų dr-jų vardu ty
čioms rengia tokias prakalbas 
ir paskaitas, kad jei ne tikėji
mą išniekinus, tai dorą visai 
po kojomis pamynus, subiau- 
rojus, ir kad tokiu būdu tą 
svetainę katalikų akyse į nie
kus pavertus. Lai šv. Jurgio 
dr-ja atmena, kad jei bus 
leista jų svetainėje tikėjimas ir 
dora išniekinti, tai galės ne
tekti pagodonės ir parėmimo.

žytinėj svetainėj, ffiurirmlri-1 prisirašė du. Buvo prisiža- 
mas buvo pradėtas vice-pirm. dėję daugiau naujų narių pri-

• gįrašyti— ale susirinkimų per
kėlus į kitų namų, todėl neži
nojo,. kur ateiti. Šiame su
sirinkime daug svarstyta ir 
veikta. Pirmiaus išrinkta nau
ja valdyba, išimant vienų pir
mininkų, kuris paliko atidė- dyno kelis žodžius, jam nesu- tinka, 
tas iki ateinančio susirinkimo, prantamus, 

. Paskiau kalbėta apie rengimų sų klausimų kiša kaipo atsaky- suomenės neva veikėju, 
vakarėlių, ir tas tapo jau nu- mą. Taigi čion suvis nebuvo 
tarta: išdalino roles, ir pas- prakalba, o tiktai juokingas 
kyrė laiką praktikoms daryti, pasikalbėjimas. D. jei maty- 
Taip-gi išrinko tris narius į tų teatre žmogų garsinantį ak- 
komitetą pramogėlių vakarais tų tarpe, tikrai manytų, kad 
rūpinties, svetaine plakatais tai priguli 
ir tt.

Šiame vyčių susirinkime da- bas žemiausios rūšies 
lvvavo svečių. Vienas svetys mais ir 
iš Šv. Karolio Baltramiejaus 
seminarijos. Aiškino apie vy
čių organizacijos svarbą ir nu
rodė, jog kiekvienas susipra
tęs vytis privalo skaityti savo 
organizacijos laikraštuką4 ‘ Vv- 

. ti,” kuriame visas Vyčių ju
dėjimas lyg veidrodyje atspin
di, ir jų reikalus gvildena.

Sakė, kad be kitų katali
kiškų laikraščių, kiekvie- 

jnam vyčiui pridera būti uoliu 
^skaitytoju “Vyčio.” Nes “Vy
tis” yra pripildomas jaunimo, 
skvrianias jaunimui, 
protas yra pačiame be 
rne, pilnas svajonių, 
jodami miklina protavimo pa
jėga ir tas tik galima jauniem

Motinos Dievo Sopulingos 
Moterų ir Merginų draugija 
laikė savo metinį susirinkimą 
26to d. Gruodžio 1915 m. Ant 
susirinkimo pribuvo p-lės 
S. Šlegaitė ir A. Jakavičiutė su į 
tikslu kad viršminetai dr-jai 
priminus apie Moterų Kalėdinį i 
Fondą. Pirmiausia S. Šle
gaitė perskaitė atsišaukimą į 
moteris ir trumpai nupiešė Lie
tuvos stovį sulyginant jų Ka
lėdas ir mūsų, prirūdydama, 
kad dar yra būdas kuriuomi 
mes, galime palinksminti, tai 
yra aukuodami į Tautos Fon
dą. Toliaus sekė p-lės. A. Ja- 
kavičiutės kalba. Ji taipgi 
.graudingai nupiešė dabartinį 
'Lietuvos laiką. Moterys pa

vietiniai Vvčiai gavo pro- baigusios svarstyti savo rei- 
susipažinti ’ su p. Al. M. ’kalus SaloP nutarė aukuoti į 

Universiteto Moterų Kalėdinį Fondą $5.00 
iš kasos. Kalbėtojos išreiš-1 
kusios padėką apleido susi
rinkimą.

Valio Moterys! Pasitaiko, kad ir “Saulė” i 
nieko sau nupasakoja.

Štai kokį pamokslą išrėžia, 
tasai laikraštis parapijų riau
šininkams ir reformatoriams i 
ir tikybos niekytojams. Štai 
tokie tepasiklauso 
išminčiaus.

Duokite, paką ūp i J 
nuo visko atsikratinmte. 
ypatingai tenais, kur keUW 
szpielei pradeda maiszati pa- 1 
kelineti parapijosia.

Kas ne nori ir kam bažny-B 
ežia yra gerkleje kaulu, taaH 
tegul gyvena kaip nori ir 
kisza nosies in bažnytinių^® 
reikalus. Jau ant galo 
kupai yra persitikrinia apiB 
“polanderiu” protą, tai i» 
žino kaip su tokeis elgtis.

Prabaszczei yra valdytoj^H 
bažnycziu, o komitetai pri^H 
duoti in pagialba. Komite-® 
ta iszrenka pats prabaszczius ■ 
su parapijonais isz senu gy^fl 
ventojų, kuriuos viskupB 
užtvirtina, o tiejei komitetB 
ka žmonis ant juoko apreJBj 
ka, tai ant galo ir ant juoko J 
pasilieka.

Mes persergeme žmonis, 
idant norint karta su tuom 
pasiliautu, jago nori savo | 
varda ir tauta per kelis spic- j 
liūs nesuterszti. Mes ne esą- j 
me szalininkais kunigijos ir * 
ne esame papirkti nuo kuni- į 
gu, tiktai duodame ta ja į 
prasarga isz laikrasztinio pri- I 
valumo, o ir isz persitikrini- 9 
mo, jog ne verta priesz veja y 
pusti.

Tas žmogus yra niekiausiai^^ 
ir ant visko pikto linkia^H 
katras isz savo tikėjimo ir va J 
dovu tikybes szandije. i 'cN 
tokiu visuomene tegul netą-W 
ki! Jagu tokie iszdryso iu4- I 
kinti tikėjimą, tai dėl tokidB 
ir dorybe nieko neženklina, j 
Tokie -yra pavojingiausi dėl S 
visuomenes ir kožnas priva-B 
lo szalintis kaip nuo paviet-B 
rčs. - .1 H

HARTFORD, CONN. _ 
Pataisymas.

“Darbininko” 3 numeryje 
buvo indėta korespondencijų 
iš Hartford’o, po kuria pasi
rašęs “Gluosnis”. Puikiai 
•aprašyta apie prakalbas ir te
atrų, bet vis-gi ne be taisyti
nų dalykėlių. Tai aš nors 
trumpai norėčiau pataisyti. 
Komedijos “Be Šulo” aktoriai 
■vieni pagirti, o kiti tai visai 
paniekinti; labiausia kad ak
torius Antanas Mazalas, kuris 

i rolę turėjo A. Burbulio para
šyta, kad labai kraipėsi, kaip 
Čaly Caplyn, tai visai netei
singai. Jis savo užduotį atliko 
gerai net puikiai, nes jam ir 

į rolė buvo tokia duota, kad 
^reikėjo kraipytis, bet nesi- 
kraipė teip, kaip sako ponas 
Gluosnis.

Apie lošimą komedijos “Ša- 
laputris” paminėti tik p-nas 
Antanas Kučas ir p-lė Uršulė 
Gurkliutė. Bet tą veikalą 
lošė keturi. Nepaminėta kad 
Baliakinio rolę atliko Andre
jus Pateckis ir akušerės rolę 
atliko p-lė Antanina Stravins- 

į kaitė. Ir šie savo užduotis 
■atliko gana puikiai ir užsipel- 
į no paminėjimo. Žmonės gė
rėjosi lošimu ir nei vieno ne
girdėjau, kad butu pasakęs, 
kad negerai, bet klausinėjo 
kada vėl surengsite tokį puikų 

i vakarą.

ŽUVO 13 JURININKŲ.
Londonas. — Anglijos gar

laivio Clau Macfarlane tapo 
nuskandvtas Viduržeminėj juį 
rčj. Išsigelbėjo šeši ofici« 
riai ir 18 jurinnikų. 13 juri
ninkų nuskendo.

Męs Vyčiai 17 kuopos savo 
extra susirinkime, laikytame 
sausio 8 d. pobažnytinėj šv. 
Petro salėj So. Bostone, 
svarstydami bėgančius vieti
nius reikalus ir visuomeniškus 
reikalus vienbalsiai

Pripažystame Marijos Vai
kelių dr-jėlę tinkamiausia ka
talikų vaikeliams.

Pripažįstame kun. Kemešį 
stiprintoju/ ir gairintoju visų 
katalikiškų dr-jų, o tie, ku
rie mano jį esant dr-jų ardy
toju, yra arba nesusipratę ka- 
tž^ikai, laisvamanių klaidi
nami, arba tikri atskalūnai 
veikiantieji katalikiškose or
ganizacijose tislu pakenkti a- 
talių veiimui.

Pripažįstame, jog visokie 
“parapijiniai” susirinkimėliai 
be dvasiškų vadovų žinios ir 
jų dalyvavimo yra peiktini ir 
ne gera, o tik blogą gali neš
ti parapijai ir visam katalikiš
kam veikimui.

.Pritariame Sąjungiečių pro
testams prieš p. Rimką, rašiu
sį tironišką laišką kun. Ke
mešiui gruodžio 16 d.

Kp. Valdyba.

VALDYBA 16 METAMS.
Valdyba ateinantiems me

tams tapo išrinkta iš Šių na
rių: pirm. A. Vismonts vice-
pirm. J. .Janavičius, rašt. p- 
lė p. Visockiutė, pageelb p-lė 
E. Blažiavičiute, išd. A. Vai
čiulis kasos globėjais p-lė () 
Janavičiūtė ir p-lė O. Akucia- 
viciutė knygų peržiūrėtojais 
A. Gudzimas ir P. Medonis 
maršalkos p-lė V. Kazuloniutė, 
ir p-lė A. Akucevičiutė, ži
nučių rašinėtojais Į laikraš
čius p-lė P. Visockiutė p-lė O. 
Pikučiutė ir J. Grebliunas.

prie programo.
Dutkus vadina tas prakal- 

kolioji- 
pats suteikia kalbėto

jui “neprausthurnio” vardą. 
Palikus kun. Miliauską kal
bėsime apie p. Račkų. Ar p. 
Račkus užsipelnė tokio kolio- 
jimo, kad jisai pri vadžioji
mais išaiškino, kad mūsų ci
cilikai yra melagiai, paleis
tuviai ir vagys? Jis kaipo 
sociologijos studentas, pažinęs 
soči jai izmo mokslą ir prie ko 
jis žengia ir ka jis žada žmo
nijai parodė aiškiai savo kal
boj, kad tokiam mokslui pa
saulyj įvykus, užviešpatautų 
žmonijos tarpe gauja paleistu
vių- laisvos meilės platintojų, 
svetimos savasties plėšikų ir 
t.t. Taigi Dutuau, jeigu p. 
Račkus aiškiai prirodė teisin

tų išsireiškimų tai ar 
gaiėjo užsipelnyti tokio kėlio
ji mo? Tat vietoj kitiems pa
mokslus skelbti pasimokink 
Butkau pirmiaus pats, o ypač 
apie socijalizmą nors vieną 
knygutę perskaityk.

Kas lytisi lietuviškų biznie
rių, tai teisybė p. Račkus ska
tino remti tuos, kurie priguli 
prie Vyčių ir abelnai visus 
katalikus, paragindamas, kad 
lietuviai katalikai susiprastų 
ir neneštų savo skatikų pas 
laisvamanius. Kamegi, kaip 
p. D. išsireiškia “Lietuvis bi
znierius jie mato tiktai iš savo 
“Vyčių” kampuko.?”

“Lietuvių tauta yra katali
kiška, taigi jie privalo remti 
vertelgas katalikus, o ne tuos, 
kurie su jų skatiku pašiepia į 

bažnyčios svetainėje buvo kai- jų tikybinius jausmus, jų 15a- 
kun. J. Miliauskas, žnyčią, jų dvasiškiją.

Katalikų Bažnyčios, d va- Į 
siškos ir abelnai mūsų pasau- 

esąs Vyčių organo “Vyties” Jinės inteligentijos priedermė 
redaktorium. yra persergėti nuo blogų raš-1

Dutkus matyt nežino ką tų, mokslų, artimo meilės ar-. 
reiškia žodis “kalbėtojas.” To dytojų. Kas mums yra krik-1 
vakaro kalbėtojas, teisybė, ščioniška katalikiška tai D. iš-' 
buvo p. Račkus, ir tiktai ] 
Račkus, o ne kun. Miliaus
kas, nes pastarasis, norėda
mas duoti kalbėtojui pasilsėsi, 
išėjo pajuokinti publiką, kaip 
paprastai darosi dėl įvairumo. 
Kun. Miliauskas juokingai 
pasakojo apie lietuvių laisva- 
amnių vietinį knygyną, jogei 
tenai randasi alaus tuščia bač- sausio 4.
kūtė ir “šakė
lo, kas yra teisybė, nes

Paskiau dvasiškas vadovas 
kun. S. Čepanonis sakė apie 
surengimą prakalbų. Aiškino 
kaip galima surengti. Dva
siškas vadovas gavęs laišką 
nuo p. K. Pakšto “Vyčio” re
daktoriaus, kuris važiuos į De- 
troit Mish. Ans rašęs būk 
galėsiąs atvažiuoti 8 d. sausio 
š. m. tik kelio iškaščius apmo
kėt reikėtų.

Nutarė vienbalsiai, kad bėtojai: 
vietinis vikaras ir tūlas stu-į 
dentas Račkus, kursai, regis,

znycią
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REIKALINGAS

Ten Buvęs.

D

11)

&AKALB0S.

12)
13)
14)

ir
15)

kare So. Bosto- 
Petro pobažnytinėje 

įėję buvo surengtos pra
stinųjų Blaivininkų 

Susivienijimo 49-tos kuopos, 
ęmių buvo prisirinkus pilna 

linė.
irmiausiai kalbėjo p-lė M. 

žiūnaitė iš Montello, Mass. 
Antras kalbėjo p. P. Gudas. 

Trečias kalbėjo gerb. kun. 
i. J. J. Worcestėr’io klebo

nas. Ilgoje kolboje paliečian
čioje visų Amerikos blaivinin
kų judėjimų nuo pat jo atsira
dimo iki šiai dienai aiškiai ir 
puikiai nupiešė. Parodė nau
dingumų Blaivininkų Susivie- 
uijimo Amerikoje ir abelnai 
blaivybės.

Ant galo dar kalbėjo gerb. 
kun. Kemėšis.

Prie kuopos per šias prakal
bas prisirašė 45 nauji nariai.

Laike prakalbų parinkta au
kų ant įsteigimo knygyno prie 
blaivininkų kuopos.

Aukavo: kun. Kemėšis ir J. 
Petrauskas po 1 dol. Fr. Vira- 
kas 2 dol. Buvo ir smulkesnių 
aukų. Iš viso suaukota 22 
dol. 50 centų.

Protarpiais tarp kalbų bu
vo deklamacijos ir skambini
mai ant piano.

Deklemavo Alena Kazlaus- 
kiutė, O. Višniauskiutė, Anta
nina Grabijoliutė, Ant. Žana-' 
vičiutė, Marijona Puodeliu- 
tė.

Taipgi skambino ant piano 
p-lė Al. Kazlauskiutė, p-lės Al. 
Kazlauskiutė su O. Višniaus- 
kiute ir p-lė Mar. Puodeliutė.

Viskų atliko gerai ir pui
kiai.

Urnai mokąs vesti chorą, 
blaivus, doras ir darbštus 

Vargoninkas. 
Išlygos geros.

Kreipkitės:

Rev. Fr. Augustaitis
GIRARDVILLE, PA.

”DARBININKO”
KELIAUJANTI

AGENTAI

KAS BE DARBO.
Šiuo tarpu Bostone eina 

darbai pusėtinai ir vargu 
kam priseina bedarbiauti.

Bet jei kas be darbo,* o y- 
erginos, tai tegu krei- 
So. Bostono pančekinę 

fMiRyprie 2 gk ir-G-gt.- 
BTen reikalingos darbininkės. 

Nesenai ten algos žymiai pa
keltos.

Toji kompanija lietuvių a- 
kyse tuo pasižymėjo, kad p- 
lei Bakuniutei paprašius, da- 

ė dykai 10 skrynių sudėjimui 
bužių renkamų nukentėju- 

iems lietuviams.

DR. F. MATULAITIS
Ofiaoadynoa Gydo viaokiM Ksm
X-» P. M. 7-» P .M. Priskiria AkinJm.

419 Boylston St, Boston, Mass.

prisiunčia už 2c. krasos ženklelį. 

K. Graneckas.
30 Essex St. Athol, Maa*.

I
Ytt
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Y

Pa. T

----------------- --- —------ |Y Vienatinė Lietuviška

Krautuvė
Y Kuri užlaiko visokio ta- 

. ... .. - ¥ voro, reikalingo maine-
galuna gkuti klebonijoje po nieriains. 
No. 207 Adams St, Newark, ♦!»
N. J. Patartina kiekvienam y LUKOSEVICIA, 
jį įgyti, nes sulig jo vertės , - mnersvlUe. 
visai nebrangus. Kama be
apdarų 75c. Su apdarais $120. ♦♦♦♦♦♦♦X**.**.**.**************.****’**
------------------------------ — BrasnnssaszaBisaE’fflBsnuBmzn
Ant pardavimo fomičiai dėl tri

jų kambarių. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į kitą miestą.

P. ŠILEIKA,
8 Heath Place, Roxbury, Mass._ _ __

MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR
DAINAS.

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

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

ATSIŠAUK.
Jei esi dirbęs Lietuvoje prie 

budavojimo namų, bei kitokių 
medžio mekaniškų darbų ir turi 
mekanišką gabumą — norintieji 
išmokti pagal amerikoniškos sis
temos budavojimo amato ir sutin- j rioje bus mokinama visokie 
ki iš syk (pradėti) už $2.50 (du -šokiai, kiekvieną vakarą nuo 

| ir pusę doleri’o) ant 8-nių valan- \ 8 iki 10 vai.
1 dų dienos darbo, tai atsišauk į Į Dienomis mokinama pagal 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Redakciją vien • sutarties, 
raštu — parašyk kur ir kiek esi 
dirbęs.

NEWARK’O N. J. IR APIE-

? og naujai išleistų “Metraštį” i 
B R. K. Spaudos Draugijos,

DVI PARTIJOS SUSILIES.
Chicago, UI. — Dvi parti

jos — republikonų ir progre- 
sistų daro blokų. Nori surasti 
kandidatų į Suv. V. preziden
tus tokį, ant kurio sutiktų ir 

publikonai ir progresistai.

P. VALUKONIS.
kurie įgalioti rinkti prenume
ratas, apgarsinimus “Darbi
ninkui.”

gr--—I » TI 1 i i

Pas juos galima taip-gi at
naujinti ir senas prenumera
tas.

Jie dabar lankosi Naujoje 
Anglijoje.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS, 
o Naujų Metų Sausio mėne
syje pradės eiti laikraštis 

“MUZIKA” 
pašvęstas vien Muzikos 

reikalams.
Prenumerata ir apgarsinimai 

jau priimami. Siųsdami pre
numeratų ar šiaip kokiais rei
kalais kreipdamies, dėkite ad
resų tokį:

“MUZIKA,”
3214 Cedar Street., 

Philadelphia, Pa.
“MUZIKOJE’’ skaitytojai ras 

pamokinimų, kaip reikia muziką 
raprasti ir kaip ją išreikšti.

“MUZIKOJE” nors ir bus vi
ltos muzikos judėjimo sryties ats
pindys, bet daugiausia bus rašo
ma apie -mūsų lietuviškąją muzi" 
ką ir jos apsireiškimus.

“MUZIKOJE” bus išguldoma 
muzikos istorija ir teorija.

“MUZIKOJE” bus spausdina- 
i gražiausios lietuvių liaudies 
inos su gaidomis.
“MUZIKOJE” Daininintau- 

istas ras dainų vienam balsui 
ie fortepijono.
“MUZIKOJE” Dainininkas- 

oristas ir choro vedėjas kiek- 
“ Muzikos” numeryje 
ras, trims ir keturiems 
linų, o taip-pat ras ir 

reikalų solistams-ir cho-

TEL. BACK 84 Y 4200

VARGONININKAS

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

KĄ TIK IŠĖJOIS SPAUDOS 
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .....$1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo.......15c
Naujas Būdas mokytis 

rašyti be mokytojo.......10c
Aritmetika mokinimui- 

si rokundų, su paveik
slais (apdarvta) ........... 35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau. —

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

X Hudson,. N. Y.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai vakare.

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vaL vakare.

1)
I 2) ..... _

3) Šių nedėlėlę” m’šriam chorui prie pijano-----------
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų
chorui prie pijano_____________________________ 40c.

Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijoje: 
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA.

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

i

J sto-

“Oželis” mišriam chorui prie pijano 
“Scherzo” pijanui (solo) _____

60c. 
60c.
.25c.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Nuo sausio 5 d. 1916 m., a- 

tidariau šokių mokyklų, ku-

Esu gerai išsipraktikavęs, bu
vau Rygoje mokytojum, taip
gi ir čia Amerikoje, todėl gerb. j 
norėdami išmokti gerai šokti,

Telephone So. Boston 605. 
ANTANAS ŠAPALIS 

meistras 
indeda telephonus, dengia
gus, ir atlieka visus staliorys- 

tės'darbus prideramai.
. KAINOS NEBRANGIOS.

Ofisas Gyvenimas
315 W. Broadwav, 133 Bowen St 

SO. BOSTON, MASS.
__________________________________________________________________________

Skaitykite ir platinkite 
I“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grindi oje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.
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vedęs, rimtas, darbštus, blai-! ateikite pas mane.
vus paieško vietos. 

Kreipties šiuo adresu:
VALER. KANCLERIS, 

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn.

Edw. Browning Ames Build.
Room 44

1140 Columbus Avė., 
Roxbury Crossing.

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteiiuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių dąrbų vyrams.

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

|C. & P. Phone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuoto jas 
, Pagrabus atlieku pigiai ir 
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystė> 
mokslus ir išdavęs^ekzaminus. 
Siunčiu numirėlius .ir 
miestus ir pargabenu 
miestų.
' Tai-gi, vientaučiai,

į kitus 
iš kiti;

laido 
iimo reikale visuomet kreipki 
tės pas mane. Ofisas

JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST.,

BALTIMORE, M. D

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRETELIAMS

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 
leidėjų pranešame šit kų: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vienų laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas 
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2_Q0.

Užsakant abudu _ _ _______________________________ $3.25
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —

Visi kartu _ ___________ _ ________________________$5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir

Dora.” — Visi __ __ _____________________________ $5.75
9) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu______ $2.75
10> “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”

$1.50. Visi____________________________________ $4.00
“Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.” 
Visi ........ .. ................................ ,____________________$4.50
“Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu_______________$3.75
“Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu.___________ $1,75
“Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

‘' Darbininkas ’ ’_______________________________ $6.50
“Draugas” $2.00, (arba “Žvaigždė”) ir “Žvirblis”

— $1.00. Abudu___________________________ ______$2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu___ ’------- $1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu _________________$2.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu ______ -------$3.25
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi________ $3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

“žvirblis.” Visi-..... .........2_________________
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi ________
“Drauga-,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” 
Darbininkas.” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00, 

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 
taip baisiai pigus, ir “Pažanga,” — $3.00; ku
rios leidimas dar nėra pilnai paaiškėję*.

IKOJE” Mylėtojai ba- 
mnzikos, atras tipiški 
bažnytinių giesmių. 

7ZIK0JE” Skambinanti,
į. ras gražių veikalų pis

22)

$4.25

$6.25

..$7.25

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 
“DARBININKE.”

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Pasiuvam drapanas sulig 
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass.

(Castle Sųuare’s Block’e.)
M

nau-

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

’ • »0£* *

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
iam ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di

■ delį nuošimtį duodam perkup 
čiams, didelį, naują katalogu

■ siunčiame ant pareikalavimo ui 
i 25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass
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Reikale kreipkitės pas vienatmj lietuvį įsdirbėją sni 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. 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.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.

Vienatinė Lietuviška

A P T I E K A
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

1916 METŲ 2000 GRAŽIŲ KALENDORIŲ DYKAI.
Visiems mano Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems. To

dėl kurie gyvenate arti mano offiso, malonėkite pasiskubinti užei
ti ir paimti iš mūsų GRAŽIĄ DOVANĄ.

Kurie man suteiks vieną ar daugiau adresų savo pažįstamų ku
rie turi pinigų ir manytų pirkti Namą, Ūkę, Lotą arba užsidėti 
bei kokį nors biznį tai apturės nuo mūsų gerą dovaną.

(Į kitas valstijas Dovanų nesiuntinėjame.) 
LITHUANIAN AGENCY,
(A. Ivaškevie valdytojas)

. 315 W. BR0ADWAY, SOUTH, BOSTON, MASS.
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PIRKITE 
SKAITYKITE 
PLATYKITE 

“DARBININKO” LEIDINĮ U S. 
PABAIKITE REIKALĄ SU IMK IR SKAITYK.

Tos knygutės dar liko 2.000 su viršum. Kadangi per
mėnesiu jos išėjo 8.000, tai aišku, jog pilnai nusisekęs veikalėlis 
ir todėl aišku, kad tokios knygelės neprivalo būti sukrautos “Dar 
bininko” knygyne.

Meldžiamieji/ tuoj išbaikite tą knygelę.
Tie kurie dar neužsisakėte Imk ir Skaityk, tai ją užsisaky

dami kartu užsisakykite antrą “Darbininko” leidinį:
DARBININKO DOVANĖLĖ 
Darbininkams. 

Ir j"os kaina tik 5c.
Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo “Darbinin

ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos.” Tuose straipsniuo
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto minčių 
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, pa
mokinanti, perspėjanti, paskatinanti.

Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbtinė.
Verta didžiausio išplatinimo.
Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas” vir

šija visas kitas išleistuves.
“Darbininkas” tą daro ir galės daryti dėlto, kad jo išleistos 

knygos greitai išperkamos.
Knygelės “Imk ir Skaityk” krfina turėjo būti mažiausia 15e. 

0 mes parduodame tik už 5c. Nes į ją indėtas kapitalas tuoj 
spieriai grįžta ir bėgyje kokių trijų mėnesių po jos pasirodymo vi
sas sugrįž su pelnu.

Todėl broliai darbininkai ir sesers darbininkės platykite 
“Darbininko” leidinius tai ir ateityje galėsime jums teikti daug 
naudingų, puikių, dailiai atspaustų, didelių veikalų už mažas kai-
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Nuo
Nuo

ir
Nuo 

ir
Kraujo Valytojas 
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

75c.

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

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(eorn’s) 15, 20 ir

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško 
vos skaudėjimo 10

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

. 25c.

50c.

1.00

25c.

75c. 
gal- 
ir 25c.

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

Perfumos visokių gelių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

svei- 
bus

Gy

Geriausias Siuvėjas.
Siutus padarau ant užsakinio nuo $20.00 

ir aukščiau.
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 

kainą.

S. C. LILIENSTERN31

172 Statė St., Boston, Mass
(Priešais Custom House.)

Visi skaitykit ir platinkite




