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vi-

mes — nueiti ir priimti Tėvy-! 
nės Lietuvos reikalus. Visų 
mūsų tebūnie vienas rūpesns: 
išbudinti prie uakojimo kiek
vieną lietuvį ir sunaudoti 
kiekvieną progą — kad atsi
minus Lietuvos avrgus.

Į darbą, broliai ir sesers! 
Tautos Fondo Valdyba.

> nemąža svarbos turi pozici- eglaitėmis, visai-ssftnaža, gra- 
joms, Taigi visai paprasta,! ži, 3 kunigai, j vienas lietu- 
kad čia atsitinka dažnai ytin vis, dažnai sakąs lietuviškus 
smarkių mūšių ir dažnai šau-į pamokslus. Reikalinga Rė
domas pats miestelis. Kelias!tuvių draugija ir kokia nors _________ „____
dienas net pats miestelis buvo mokyklėlė. Gerai dar, kadĮ kė, liejo ašaras tai sakyda- 
patekęs vokiečių rankosna. kunigai mokina pabėgėlių vai- mas. Jo ministeriai ir vadai 
Klebonijoj stovėjęs štabas. Vo- kus skaityti, poterių ir kate- išrodinėjo, kad bandymas iki
kiečiai su žmonėmis gerai ap- kizmo. Lietuvių _ laikraščių paskutiniųjų laikytis tik pa-
seidavę. Jokių vogimų neat- kaip ir neturime. blogytų šalies skurdą, n^s ji
sitikdavę. — Nors kitose vie- Per kunigą lietuvį mūsų tuomet gal dar labiau būtų nu-
fose, kaip girdėti, neperpui-‘ pabėgėliai galėtų sau išsirašy- teriota, negu Serbija. Tai 
kiaušiai apseiną su gyvento- ti “Lietuvių Balsą.” nutarė pasitraukti.

Į škė, jog gatavas eiti. į kalnus 
į prie kariuomenės, į,____2_
prieš austrus kartu su savo ar
mija ir padėti galvą už savo tė
vynę. Karalius graudžiai ver-

Konstantinopolis. — Devyni 
grumtis talkininkų torpediniai laivai ir 

vienas monitaras bombardavo 
kaikurias Dardanielių»ėlrutvie- 
tes.

. LONDONAS. — Išpanijos 
garlaivis Bago užėjo ant minos 
Biskajaus užlajoj ir nuskendo. Į 
Žuvo 25 jurininkai.

se, mokyklose vien moterys 
ir vaikai turi valią.

------------c, \
VICE-KARALIUS INDIJAI?

LONDONAS.— Oficialiai 
paskelbta, kad Oueenslandonda 
ir Vali jos gubernatorius, pas
kirtas Indijos vice-karalium į 
vietą barono Hardinge.

B R ANGIAI ATSĖJO v 
KELIONĖ.

HAAGA. — Dabar, kuomet 
jau veik visai pakriko Fordą 
taikos partija, tai pasirodė, 
jog ji nieko daugiau nenuvei
kė, kaip tik išleido pluoštą 
pinigų. Būtent Fordui atse® 
$ 375.000. ■■ ■

Haagoj dar liko keletas tai
kos partijos asmenų. Kiti 
jau pasiėmė tikiettus gti*** 
garlaiviu Rotterdam. ><■*

DAR KALBĖS APIE TAIKĄ.
RYMAS. — Eina šnektoą 

kad popiežius išnaujo prakalb
siąs Kardinolų konklavoj apie 
karę ir taiką.

A-V

APSOS, DRŪKŠIŲ IR 
VIDŽIŲ APYLINKĖS.

Nemaža laiko čia pagyvenau 
kaip pabėgėlis pradžioj vasar
os. Niekas čia nenujautė, kad 
ruduo patieks tokių audrų- 
baisenybių. Neturtingi ir 
tamsūs čionyškiai žmonės pa
pasakodavo ir pramanydavo 
nebūtų dalykų apie vokiečius. 
Dvarponiai ir kunigai pasi
juokdavo iš tų pasakų — ir 
tuo viskas pasibaigdavo.

Užklydęs čionai pastaruo
ju laiku negalėjau pažinti to 
ramaus kampelio.Kaip Pelikų, 
taip ir Drūkšių, Vidžių, maž 
pusė parapijos vokiečių išde
ginta. Kituos sodžiuos ne 
vieno gyvenimo nuo ugnies ne- 
užsilikę, kaip va — Rudžiuos, 
Murmiškiuos. Vietomis miš- 
ko ir-gi nemaža apkasoms iš
kirsta. Gyventojai vieni pa
bėgę, kiti užsilikę gyvena ur
vuos bei požemiuose, storai 
apdengę juos rąstais ir žemė
mis. Viršui rūsių kyši iš vel
enų padaryti kaminas dūmams 
traukti.

Daug žmonių be maisto, be 
pašaro. Nemaža matyti leis- 
gyvų arklių, kurie ganosi po 
apsnigtus rugių laukus, pievas 
Kaikurie gyventojai ne tik 
šieno, bet ir šiaudų nebeturi 
kuo šerti paskutinę karvę. Pa
šaro ir maisto stinga lygiai ir į vakarus nuo miestelio.

I _______ _ j ■ •• • t 1 1 • | JL _ • 1 ___ « •

Traukiantis kasus. ‘___ ‘_____ r___ ul_o_
tam tikrų ko-; dabar, bet kaikurie gyvena 
.CITlOTnO 1OVO1 4-.^. z. , n

\ ankšta nuo -kariuomenės.
Čia jau trečia savaitė dar- Pabėgėlių čionai neperdaug.

buojasiš Raudonasis Kryžius. Į Viena, nėra liuosos pastogės, __ _  _
Bet juo žmonės maža tegali antra, baisiai viskas brangu ir ba pamokslą, kad viską užbai- dach. ir įdarę jiems daug
pasinaudoti Kartą atėję už už pinigus nedaug ką tegausi, gus 10-tą valandą. Tarp 2—5 nuostolių. Rusai savo keliu
kokių 7—8 varstų gauna ko- Pelikoniškiai net ką turėjo valandų lietuviai ir-gi galėsią skelbia, kad vienoj vietoj sū
kius 4 svarus duonos visai šei- laukuose, negalėjo savo laiku rinkties bažnyčion ir melsties, mušę rusus daug turkų oficie-
mynai 3-ms dienoms, vieną,-----*T----------------” ‘---------------- * '
kitą dažniausia apgedusių kon
servų dėžutę, o kada ir be nie
ko turi suplukti visą kelią. 
Nelaimingi žmonės nežino, kas 
ir daryti, atsiradę tokiame 
varge ir nematydami jo pabai
gos. — Kas dieną matydavau dėję, kad nesą taip visai blo- ro i 
Apsoj (3į v. nuo Pelikų, 10 ga pasitikusiems anapus pozi- skyrius, 
—11 nuo Drūkšių), kaip nuo-i ei jų, i 
latos jie eidavo į kunigą pata- i Ta pat girdėjau ir nuo vieno I vadovų, 
rimo klausties: lenko nuo Poznanės (vokiečių ~

— Tėveli, kas daryti!— kareivio), savo noru pasida- kyklėlė kitaip vaikučiai liks
Kas galėjo kur išvažiuoti, tfusio rusų rankosna. Jo kai- , be mokslo. i T - . , ■ , i ... , .

.................................   - " U bą, Lietuvoje jokio bado nesą. P. Klimka Jos penniais _ 
Gyventojai kol kas tūrį mais- (“L. Balsas.”)

(to. O jeigu jie ir stigtų, tai Į------------ - ---------- -------------------
tada ateity ^pagsjboB vokiečių eERNOQORAI SUBURBĖJO 
šelpiamieji kėmrtėtei.

Jonas Rmk.

jais. Jeigu kas netikusio iš 
kareivių pusės ir atsitikdavę, 
tai pasiskundus vyresnybei bū
davę draudžiami.

Kartą klebonas pastebėjęs 
kareivius vaikščiojant su ke
purėmis po bažnyčią ir švilpau
jant. Jis kreipęsis į majorą, 
su kuriuo tik lotyniškai tesu
sikalbėdavęs. Kareiviai dau
giau to nebedarydavę, nors vis 
dėlto užtai iš klebono tyčioda- 
vęsi. i : - >.i>‘

Galop mūs kariuomenė 
juos atstūmė toliau. Šiuo me
tu miestelis kaip ir be gyvos 
dūšios, nes guli pozicijose ir 
dažnai šaudomas!

Bažnyčia sukiurinta nuo šo
vinių. Spalių 24 d. trys šo
viniai pakliuvę bokštam kurį 
nuvertę. Nuostabiu būdu 
bažnyčia išliko neužsidegusi.

Jonas Rmk.

P. Vitas.

LIETUVIAI AMERIKIE
ČIAI.

Jau pusantrų metų, kaip 
baisi karė terioja mūsų šalį ir 
indo mūsų žmones. Tėvynė 
Lietuva, jau ne sykį šaukėsi 
mūsų pagelbos. Bei per ma
ža mes jos ašarų nubraukėme, 
per maža tešelpėme. Mes pa
rūdydavome savo duosnumą 
tik tuomet, jei kas mus karš
ta. prakalba sujudindavo, jei 
aukų paprašydavo. Bet Tė
vynės vargai nuolatinės pagel
bės iš mūsų prašo. Ir netu
rėtų būti nei vieno mūsų tarpe, 
kuris šiuo baisiuoju laiku ne
pridėtų savo aukos, kad gei
bėjas Lietuvos žmones nuo 
bado, šalčio ir ligų .

Atėjo laikas sukrusti
tiems mums į šventą darbą 
gelbėjimo.-savo brolių ir sese
rų. Lai nei vienas, kurs dir
ba ir uždirba, neatsisako nuo 
tos šventos priedermės. Lai 
nelieka nei vienos šeimynos, 
nei vieno lietuvio amerikiečio, 
kurs nebūtų intrauktas į tą au
kų rinkimo darbą. Lai kiek
vienas aukoja nors mažą dalelę 
aavo savaitinio uždarbio. (PreJ. 
dedant nuo 5 centų ir daugiau, 
kas kiek pasigali.)

Iš brolių darbininkų uždar
bių minta visi mūsų biznieriai 
Jr inteligentai. Lai jie pirmi 
parodo pavyzdį----- J--------
«m>, aukodami 
darbininkai.

Mūsų visų globėjos ir mai
tintojos, mūsų šeimininkės 
(gaspadinės)—lai atlieka savo 
gražią priedermę, kurią ant 
jų uždeda Tėvynė. Lai jos 
kas savaitė išrenka iš savo na
miškių pasiskirtas aukas, ir 
lai, mėnesiui pasibaigus, in- 
duoti kolektoriui, kurs turės gyvenantieji gerai atstokai žmonės pasidarę erdvius ap- 
inteikti vietos Tautos Fondo nuo pozicijos Traukiantis kasus. Nors ir nepavojinga 
Skyriaus iždininkui, tasai gi kariuomeniai, f 
tuojau turės siųsti pinigus misijų buvo deginama javai, juose, nes trobose pernelig 
Centro Iždininkui, B. Vaišno- šienas, 
rai, kurs yra po $ 20.000:00 
kaucijos — siunčiant, per Cen
tro sekretorių Adv. A. Šlakį, 
(3255 So. Halsted st., Chicaąo, 
m.)

Kur dar nėra Tautos Fondo 
Skyriaus, kuogreičiausia jį or
ganizuokite, užtenka, kad at
sirastų 5 žmonės, kurie me
tams sumokėtų į Tautos Fondą 
po $1.00—ir jie jau gali steig- 

. ti Tautos Fondo skyrių ir gau
ti tiš Centro čarterį. Reika
laukite Tautos Fondo konstitu
cijų iš Centro Sekretoriaus 
Ady. A. Šlakio. Lai nelieka 
nei vienos nors ir mažiausios 
mūsų kolonijos, kur nebūtų 
Tautos Fondo skyriaus. Cen
tru valdyba .šiomis dienomis 
išsiuntinės visiems Tautos; 
Fondo skyriams pavyzdžius ■ 
tam tikrų blankų, kurios tu-j 
rūtų būti kabinamos kiekvie
nos lietuvių šeimynos -bute ir 
ant kurių turėtų būti užrašomi 
savaitiniai mokesniai tisų au
kotojų, tuose namuose gyve- 
nančių.

* Lai visuomeniški Tautos
Fondo Skyrių susirinkimai 
nukkiria teisingus žmones ko
lektorius, kurie paskirtas sau 
gatves kartą‘į mėnesį apeisi 
surinks mokesnius, ir padalys 
naujas blankas. ' "-

* Be to apdėkime mokesniais 
vnas savo iškilmes; Lai mū- 
sų1 vestu,vniųk&i paaukoja Tė
vynės reikalams bent; $2.00. 
la tėvas per'krikštyti^. savo 
vhikb aukoja bent $1.00*, lai 
tų iškilmių sveteliai dar ir nuo

nuritaTų *py-
■■ .

noa, tu-

savo duosnu- 
kas savaitė

Pelikiai. Čionai vokiečiai 
buvo labai arti prisiartinę. 
Kejius šūvius iš anuotų.,palei
do bažnyčios link, bet nepa
taikė. Apie keturias bombas 
krito per kelias dešimtis žing
snių nuo bažnyčios. Nuo jų 
miestelyje užsidegė dvi trobel
ninkų trobi. Dabar pozicija 
kiek nutolo, 5—6-tame varste

nutarė pasitraukti.
Karalius galų gale turbūt 

ieškos prieglaudos pas savo 
dukterį, Italijos karalienę, i 
Princas įpėdinis ir kiti Černo-1 
gorijos karaliaus šeimynos na
riai esą jau Ryme.

Šiuo tarpu Černogorijos vai- Į 
džia persikėlė į Scutari, Al
banijoj. Černogorų kariuo
menės didžiuma suburbėjo Al- 
banijon. Juos ten sutiko ne- 
tiešingai. Turėjo ginties nuo 
albanų, užpuolančių iš užkal
nių.

Teutonai didžiuojasi Černo
gorijos užėmimu. Ta šalis per 
ilgus amžius nebuvo užkariau
ta, nebuvo jon jokie priešai 
įsibrovę. Per šimtmečius di
džios gaujos turkų kaleno dan
tis ir bandė tą tautelę pamuš
ti, pavergti Nepasisekė.

Dabar turėjo pulti. Turė
jo pulti ne dėl to, kad aus- 

i trai buvo skaitlingesni, bet 
dėl to černogorai daugiausia 
beraščiai, nemokyti moderoi-

LONDONAS. — Užėjo ant 
minos ir nuskendo Anglijos 
garlaivis Caguet.

ar turėjo giminių, išsiblaškė 
po visą Rusiją. Bet ir tat per 
[dideles ašaras. Matyti kaip 
nelengva jems skirties šu gim
tiniu kampeliu—

— Kaip karas pasibaigs tuo
jau, tėveli, sugrįšime.

Kas ten bus toj Rusijoj!L 
Viskas svetima, nei bažnyčios, 
nei savos kalbos—Reikia pra
žūti ten__

Oia būtinai reikėtų įsteigti 
Į Lietuvių Komiteto Skyrius 
šelpti pabėgėliams. Apie tai 

i tik dar* manoma.- -. -' ’' 
i Jonas Rmk.

GOMELIS, 
MogiL gub.

Gomelyj katalikų ramiu lai
ku tebūta apie 6 tūkstančius, 
gi dabar, tur-but, bus antra 
tiek.

Vienoje gelžkelio dirbtuvė
je bus apie 200 lietuvių, pabė
gusiųjų pernai iš. Liepojos. 
Paskui, mūsų tėvynei virtus 
karės lauku, Gomęlyj apsisto
jo keli šimtai mūsų tautiečių, 
žiauraus likimo išstumtų iš 
gimtosios šalelės.

Teko gyventi bjauriuose ba
rakuose pusbadžiam, tarp 
svetimų žmonių, be dvasios 
peno. Nuėję bažnyčion mūs 
broliai negali išgirsti savo gim
tosios kalbos, nes viskas atlie
kama lenkų kalbaį Mat, ligi 
karės Gomelyj lietuvių kaip ir 
nebūta. Mūsiškiui vargams 
sumažinti, kaikurių užklydu
sių inteligentų rūpesniu pradė
ta 1 surašinėti „ lįetoriai. “ ‘ 
lap^ričioB d. jau^mSvta 473 

žmonės. Tą pačią dieną 4 į- 
galiotiniai kreipėmės į vietinį 
kunigą dekaną, kad duotų lie
tuviams bažnyčioje lietuvių 
kalba pamaldų. Dekanas pa
lankiai apsiėjo su lietuviais -ir 

(sutiko kuriam laikui, 1 
esant, įleisti, lietuvių kalba 
pamaldų Gomelio bažnyčion.

Nuo ryto lig 9 vai. galima 
giedoti lietuviškai rožančių ir 
kitas giesmes, 9 vai. kunigas 
lietuvis laikysiąs mišias ir po 
jų tuojau sakysiąs lietuvių kai- bia sumušę rusus ties

NEW YORK. — Keturioms 
kompanijoms Rusijos valdžia 
užsakė 32.000 kulkosvaidžių. 
Tie kulkosvaidžiai atseis 32 
milijonai dolerių. Rusija dar i 
nori užsakyti čia šovinių ir 
šrapnelių už 10 milijonų dole
rių.

RETROGRADAS. — Persi
joj rusai užėmė miestą Kan- 
gawar.

WASHINGTON. — Ameri
kos Labdaringosios dr-jos no
rėjo* siuntinėti pieno Vokieti
jos ir Austrijos vaikams. Fran
ci ja ir Anglijamam pasiprieši
no ir neleisiančius.

ŠAUNIAI PR KAR
DINOLĄ.

RYMAS. — Retąfi kada taip 
iškilmingai buvo priimtas kar
dinolas Ryme, kaip dabar pri-

P«■

neturėjo kariųbelgų kardinoĮĮ-^^M^rųST 
[cier.®vieta (^7 

tttpvat rATTTtfA t iratt t Puošta gražiausiomis gėlėmis. 
TURKAI GAUNA Į KAILĮ. Atėj0 tūkstančiai pasveikini-

mų inžinierių.

Londonas. — Dabar turkai 
pliekiami rusų ir anglų.

Rusai užkaukazyje, gavę 
daug sustiprinimų, pradėjo

karei veikimą prieš turkus ant 100
mylių fronto.

Tuo tarpu anglai Mesopo
tamijoj privertė turkus trauk
tis atgal abipusiai Tigro upės.

Teisybė, ir turkai giriasi 
kai-kur laimėję. Turkai skel- 

s Kara-

mų telegramais, laiškais.
Sveikino jį Rymo majoras, 

pasiuntiniai kitų šalių prie Va
tikano ir minių minios žmonių.

Kuomet paklausta jo, kuo
met juo nuomone baigsis karė, 
tai pakėlė- rankas, pažvelgė 
dangauslink ir tarė: Dar neg
reit, gal kitą žiemą tuo laiku.”

suvalyti. Nemaža bulbių ma- gi po mišparų ir lenkų gies- riių ir kareivių paėmę nelais
tyti lauke po sniegu, matyti mių vakarą taip-pat mums lei 
ir kitokių javų nesuvalytą.

Kai-kuriems pabėgėliams Dabar belieka pasirūpinti duo- provizijos.
nos reikalais. . : s ,<„.p .............

_ ___  . , Tam tikslui reikėtų įkurti kimų ir Persijoj.
Nuo ju žmonės gir- “Lietuvių Draugijos nuo ka-j 

_ ” j nukentėjusįems
, tik gaila, kad trūk- 

nors ir tenai ne piragai. sta mums inteligentų ir gerų

pasisekdavę, kaip pasakoja, 
vienon ir kiton pozicijų pusėn 
pralįsti.

- Drūkšiai. 6iuo laiku Drūk
šiai dažnai nlininn- -laikraš
čiuose. • l •'*
3^ Drūkšiai ^i«iedide^3f«ries- 
tetik, 0to<r gražioj kalniojyiė- 
toj .-4arp»» dviejų ežerų: iš 
žiemitJMH DmMiųtešIraaįtetiš 
pietų Obuolių ežeras. (Obuoli
nių aodžiua).

Drūkšiai kaip toki vieta,I

vėn. Taip-gi rusams tekę
> irva pagiedoti savo giesmių, daug karinės medžiagos

Reikalinga irgi lietuvių mo-

(“L. Balsas.”) ’

Rusai skelbia turėję pasise

SPROGIMAS PARAKO 
DIRBTUVĖJ, t

Philadelphia, Pa. — Gibbs- 
town, N. J. Du Pout parako- 
dirbtuvėj ištiko sprogimai. 
Sužeidė penkis darbininkas, 

‘^sunkiai sužeidė.
Vai aštuntas sprgįgi 

pastaHPfc^*^fWši3
Sprogime žuvo 39 žmonės ir 26 
sužeisti^

KAIZERIS PO PEILIU.
Berlinas. — Oficialiai pas

kelbta: “Kaizeris pilnai pas
veikęs, nedėlioj po pietų-išva
žiavo karės laukan.” -

Rymas. — Vatikane einat 
kalbos, kad pereitą ketvergę 
kaizeriui padaryta operacija 
ir nors ji nusisekus, bet tu
rės išeiti bent savaitė, kol bta 
galima žinoti ar jam pavojus 

■praėjo. * ■ : 'p-
Paryžius. — Francijos laik

raščiai daug rašo apie kaizerio 
sveikatą. Rašo, kad jis pavo
juje. Daktarai sako, kad jei 
jis turėjo vėžį, tai negali at
laikyti didžio nervų intempi- 
mo dėl karės. O keli kaizerio 
prabočiai turėję vėžį. U H

"■k-

KAUSIS IKI PABAIGOS.
PETROGRADAS. — 'Per 

Kalėdas caras lankėsi armijoj 
ir darė apžvalgas kariumenės.

Pradėjo važiuoti nuo Rusi
jos pietų ir parubežiu važia
vo linkui Lietuvos. Važia
vo su gen. A. E vert, kurs da
bar yra yriausiuoju^ armijų 
vadu. ' )

Apie karę ir taiką caras ši
taip išsireiškė: 4‘Būkite tikri, 
kaip aš apreiškiau prieš karę, 
aš nesitaikysiu tol, kol pasku
tinis priešo kareivis nebus iš- daug svarbių dalykų: pažymė- 

.x —x Ir ypač šie:’

L. D. S. REIKALUOSE. į

Sausio 9 d. šm. L. D. S?£- 
toji kp. laikė savo mėnesini 
susirinkimą, kuriame tapo 
nutarta ir apkalbėta nemažai

šelpti” DAUG PELNO DUODANTI 
KARVĖ. ..

DULUTH. — Netoli nuo to 
miesto farmeris Jean du Puth 
turi karvę, kuri per metus santarvėj-su mūsų talkininkais, lingą remti 44 Streikierių Fo»- 
duoda pieno vertės $ 1.000.! su kuriais esame surišti ne po- dą“ * “*
t «£_ i i -■a-Au bet | kestis ar tai mėnesines str ma

tines kurios būtų skiriambB 
vien “sfretkierių fondui.” KĄ-

grustas iš mūsų žemės, 
nekitaip taikytinos, kaip tik

I
L. D. S. kp. randa už reikA-

” mokant specijališkaš mb-

ALBANIJON.
,, r • • 1 |

Sausio 14 d. Viennoj Au
strijos sostinėj paskelbta, jog 
Cernogprijos sostinė Cettinje 
puolus.

Pranešimas skamba šitaip: 
“Cernogorij68 Bostinė mūsų

TOMSKAS.
‘-Tomske daug yra pabėgė

lių: tarp jų yra ir lietuvių. 
Daugumas vargsta ir šąla ba
rakuose ir'traukiniuose.- Vy- 

I rai :ir moters su mažučiais ant! rankose. . •. Mūsų kariuomenė 
rankų vargsta ir laukia galo i besivydama priešus, vakar po 

į savo vargams,' Visi nusiminą, pietų įnėjo į Cettinje. Kara- 
I nuliūdę. Nejauku tolįmoj Si-i liaus rūmai ir č visas miestas 

Lenkų Komitetas rū- besąs čielas. -----“

kasmet už $1.000. Tos karvės tikra prietelyste ir krauju.” 
pieningumas yra didesnis ne- į 
gu bile kokios kitos karvės 
Suv. Valstijose.

8ULTAN0 DEKIGUMAS.
. Berlinas. — Turkijos Šaita

nas atsiuntė savo paveikslą 
vokiečių. Dr. Izrael, kurs pa
darė labai svarbią operaciją 

i ant turkų valdovo..
Ant paveikslo pats sultonas 

' pasirašęs.. Šaitanas esąs da- 
įbar geroje, sveikatoj.

VOKIEČIU VAIKAI 5 daugi tas klausimas1 tjus bau-

iuliūdę. 
birijoji— 
pinasi ^pabėgėliais, b rašo juos, į 
g&ai. valgydina, - duoda, šiltų 
drabužį- Su uždarbiais aun-: 
ku, baiai-pabr&ngOr 
gšg. pigu*: sxwas ■ geriausias 
mėaoaitoaštueja kapojau- į 

duonos—3 kapuvMrionn, ] 
kad nors katalikų bažnyčia! 
mu« Šildo. Stovi ji ant augšto 

Į kalnelio, apsodinta berželiais, Į

NEW YORK. — Suvienytųbesąa čielas. Gyventojai ra, NEW YORK. — Suvienytų 
mini užsilaiko. ” j Valstijų artilerijos' • kapitonas

a,Kuomet • didžioji černogorų iClTurcliill ir karinis daktaras 
tvirtovė Tovcen puolė tai jau ChuręlT išvažiavo, f Liverpool, 
neliko .vilties, kad černogorai o ik ten vkžiuos'Rųrijon pri- 
galčš atsilaikyti. O nuo Lov- šitifirėti tvtatari karės' įaūkK 
cen iki Cettinje tėra tik i. ‘ ~r"~ u ~' >4
Biylioa o. ??•. « >7 KYMA&—'Oficitifai pas-

Kuomet Lovcen puolė, tai kelbta, kad Francijos subma- 
Černogorijoe karalins sušaukė Įtinąs nuskandino Adriatikoj 

i vyriausiuosius vadus ir aprei-|^ną austrų skraiduolį.

Į TVIRKSTA. -
BERLINAS. — Garsus Bėr

imo universiteto prof. Liszt, 
žymiausias Vokiečių Krimino- 
logas sakė prakalbą vaikų kri 
minalistų pataisos dr-jai.

Profesorius išrodė vokie
čių vaikų tvirkinimą per šios 
karės metus. * ' •

Ptof. Liszt pataria uždrau
sti vaikams įeidmėti į salift- 
niis, lankyti judamuosius pa- 
Veikrinš, valkiotis gatvėmis, 

i kur jie buriu ojesi,-ruko, ge- 
fria svaigalus ir rmtnria 'Viso 
: kių piktadarybių papildyti. 31 
» Didžraūsiaa ištvirkimas riti- 
kų-yri-tarp 'IT ik‘16 metų.
^ Pū^ptakannr brdvfr diskūM^ 
jos, visokie nrpdttafc
santai nurodė, kad karė kal
ta, kad ištvirko vaikai. Tė
vai karėje, motinos dirbtirvė-

-

domas išrišti artimiautiam L. 
D: S. Kongrese, užtad 5-ta kp. 
pasiūlo apsvarstyti tąjį surrti- 
nymą kitoms kp. per mūsų or
ganą.
- Kad “Daririnhiire* būtų 
įvestas skyrius ypttč sabatinia- 

jme num. “Iš L. D. S. k"~'1**‘ 
Į gyveimno tt ra

L. D. S. kp. ųūtorimsž turė- 
i tų būtie garsinaitti organe ta 
prirfrrotų daūgiaū kp. gyvumo.

L. D. K 5 toji'k^..miškt* 
ptųfddavrmą, ■ kad Lri 'D. K 
Centro Literatiškoji Koittirijū 

| paruoštų “referatų M-^io daA 
birrmkų fclauriraĄ kuriė ‘tiljF 
tų organe o pasta 
tindSabti

tt. '
Vardai
Pirm B

-- •-

’Uzaaa.
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Ankštame garde

i
Apskričio suvažiavimas

Tik paskutiniais laikais ka- i
T. V.

iliuptamiai...

■v■*

Organizuoti prie jau e- 
kuopų vyčiukų skyre-

Tiktai mokėk gerai panau- 
Dovvdas Galijotų nukirto jo 

Taip ir bedievybę, kaipo vai-

y

dirbome sau nei vieno milijo
nieriaus. Mūsų buržuazija dar 
silpnutė.

Polinki siekiniai irgi visų
• w V T- •

♦•T: > •

mu ir bedievybės platinimu.
Amerikoje mūsų išeivijoje, 

viskas ėjo taip-pat, kaip ir 
Lietuvoje.
Ii* lietuviai katalikai,

IR... TARP DVIEJŲ 
TREČIAS.

o dar . labiau jų 
Štai ir yra ter-

' <7-

Į

'—. Dirbo tam laikraščiai 
(“Vien. Liet.” “Lietuva,” 
“Tėvynė”, Laisvoji mintis,” 
“Ateii.s,”) veikė ir knygos,

gaiš ir

Lietuvių R. K. Sv 
Darbininkų Sąjungos.
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Kas tie sandariečiai

kovo
I • Bet tarp tų-dviejų viena ki- kad pas katalikus yra daug 
tai grieštai priešingų srovių gražių pajėgų, yra neišseka- 
jau gana senai pradėjo apsi- mas idealizmo ir tėvynės mei- 
reikšti trečioji: tautininkų lės šaltinis. Imta gerbti ka- 
daugiau ar mažiau nutolusių talikus ir idėja bendro su jais 
nuo Bažnyčios. Kol D-ras Šliu- darbo ėmė bręsti tų rimtesnių- 
pas neturėjo nuosavybės, kol jų tautininkų tarpe, 
galėjo priskaityti save prie 
proletarų — tol jisai ėjo su so- 
cijalistais. Bet jam čia suši
lus ir šiek tiek apsiplunksna- 
vus, dingo socijalistiškos sva
jonės. Daktaras pasijuto esąs 
tarpe buržuazų, ir buvęs so- 
cijalizmo apaštalas virto soci
jalistų ėdiku.

Tečiau laisvamanybė už- 
grūdytoje daktaro širdyje pa
siliko, kaip ir buvus, neapy
kanta tikėjimo ir kunigų. Ta 
neapykanta nuolat dargi au
go. Prireikė tverti nauja sro- i 
vė, kuri būtų tarpe katalikų 
ir socijalistų. Keliolika metų 
uolaus darbo gyvu ir spauz- 

vienodiF Visiška Lietuvos po^ dintu žodžiu pagamino mūsų 
litiška Jflisvė—štai mūsų visų visuomenei naujų typų, kurs 
politiškas idealas. Lietuvos yra gana prasiplatinęs, typų 
Autonomija, štai artimiausias neva tautiečio, žvairuojančio, Į 
ieškinys.

Atvažiuoja Šimkus, tauti
ninkas iš rimtos A. Smetono 
mokyklos, greitai susidaro bū
relis iš keleto prakilnesnių 
žmonių ir jie ima vadovauti 
“tautiečiams” dar nelabai nu- 
jtolusiems nuo katalikų ger
biantiems tikėjimų ir Bažny
čių. Prasideda varžytinės ir 
kova laikraščiuose tarp seno
sios tautininkų dvasios, sustip
rintos gabia Rimkos plunksna, 
ir tarp naujųjų tautininkų A. 
Smetonos typo.

Iš vienos pusės Rimka, Rač
kauskas—iFantros gi Karuža, 
Sirvydas, Balutis, Šimkus.

Philadelphijoje 1 ir 2 d. sau
sio buvo ristynės tarp abiejų 
krypsnių. Kas laimėjo? Ir 
vieni ir kiti prakišo. Laimė- 
jo-gi kas kitas, būtent nelai-

0 ar žinote, kų tas viskas reiškia. Nei 
daugiau, nei mažiau, kaip tiktai dvasios ban- 
krūtų. Kaip sakoma: ‘‘kas netur šuns, tai 
su kate piudo,” arba: “kad netur kuom teršt, 
tai nors plaušais draiko.” .

Katalikai, žinokime tų ir įsidekime gerai 
į galvų: kad geriausiai apgalėti savo priešų jo 
paties ginklu, 
dot ir pavartot, 
paties kardu.
sius kreivo mokslo, jeigu tiktai jinai tikrai lai
kysis tikrai pazityvio mokslo, tai ateis tas lai
kas, kad jinai bus savo nuosaviu ginklu — 
tai yra tikru mokslu bus perblokšta ir apgalė
ta.

Nemanykime broliai, kad visi bedieviai 
būtų niekai ir nedori. Žmonių yra tarpe jų 
ir labai gerų ir prakilnių ir didžiai mokytų, 
kurie vien dėlto tiktai yra bedieviai, kad dar 
jie nepersitikrino apie teisingumų Dieviškojo 
mokslo, bet betyrinėdami mokslų gudrybes ir 
gamtos stebuklingus surėdymus ir paslaptis, 
daugumas iš jų supranta Dievo buvimų ir pra
deda veikt išvien su tikinčiais. Krikščionijai 
tikras mokslinčius, kad ir didžiausias be
dievis nieko neužkenkia. Tiktai savo bedie
viško mokslo teorijomis paskatina krikščioni
jos mokslinčius geriaus tuos dalykus ištirt ir 
išaiškint, o tas atneša, kaip pačiam mokslui 
abelnai, taip krikščioniškam mokslui ypatin
gai gerus vaisius.

Tas pats darosi ir su mūsų apsitrynuėliaių, 
mokslinčiais.

Tas pats darosi ir scu mūsų apsitripėliais, 
kurie vienų kitų knygpalaikę palaižę, jau ma
nosi esu poliškosios ekonomijos profesoriai ir 
daktarai filozofijos. 0 iš tiesų pasakius, tai 

Jie ir-gi norėtų visų svie-

Kas tėmija mūsų visuomenės veikimų- 
judėjimų ir uoliai seka to judėjimo aidų, skam- 

---- O-U----—T - y----- 7 —--- UAJL1LĮ UCIUVLOAUVOC laiAiactiuyec, tai taS ne- 
sutrukdė aiškesnį pakrypimų galėjo praleisti nepastebėjęs kaip.kurių vpa 

tingų apsireiškimų. Turiu omenyje plunksni
nę kovų mūsų laisvamanybės apaštalautojų su 
tikinčiųjų visuomenės veikėjais.

Kol katalikai mažai kreipė savo atydų į 
i visuomeniškus reikalus, tai laisvamaniai pusė- 
i tinai įsigalėjo ir buvo veik beapžįoję visų 
įspaudų į savo koseres. Ir žinoma su spaudos 
pagelba visų visuomeniškų veikimų. Kad ir 
iš lengvo, bet tuointampos traukė taip sakint 
į kairę. Galiausiai pradėjo sau manyti, kad 
jau visi jų pienams ir sumanymams turi pasi
duoti ir juos aklai pildyt. Rasi tas būtų jiems 
ir pavykę, kad... kad... kad nebūtų apžioję tiek, 
kiek negalėjo nukąst — o tuom labiau sukram- 
tyt ir nuryt.

Laisvamanybės platintojai norėjo viską 
susivaryt į savo laisvamaniškąjį gardelį. Bet 
pasirodė, kad ant perdaug silpnų pamatų gar
das pastatytas, nes ant bedievybės. Ir jų pa
čių buliukams tame gardelyje perankšta ir vi
sokių skylių ir spragų pilna, per kurias jau 
ne vienas laukan išlindo. O kų jau besakyti 
apie visų lietuviškųjų visuomenę, kurios di
džiuma yra tikintieji ir laisvamanybei neprita 
ria.

Taip dalykams susidėjus turėjo įvykti 
griežtas persidalinimas lietuvių visuomenės į 
dvi priešingi srovi ir žinoma tiedvi srovi dau 
gelyje dalykų tarp savęs savo pažvalgomis ir 
nuomonėmis skyrėsi ir kaip kuriuose dalykuo
se net labai griežtai.

Šiandien jau mes matome tikinčiųjų nu
žengta gerokai pirmyn ir nors laisvamaniai 
dar neatsisako nuo prisisavinto vardo vado- visai neką težino.

" j vaujančiosios srovės, bet jau su tikinčiųjų nuo- tą išverst ant to kurpalio, apie kurio pavarto- 
Tai iš tokių ži

noma daugiausiai randasi kandidatų į užsipul- 
sipratusius ilgiaus palaikyti savo globoje — 1 dinėtojus ant krikščionijos.
gazdinant visokiais izmais kaip mažus vaikus į Kolei katalikai snaudė, tai tie žmoneliai 
baubu ir raudondančiu. į daug ko blogo padarė. Bet dabar, atbudus

Nors tarp lietuvių taip sakant biznierių ir pradėjus veikt katalikams, tai jie pradėjo 
ir darbininkų socijalistų yra skirtumas luomų kelt visų didžiausį lermą po savuosius laikraš- 
arba klesų kaipo vandens su taukais, bet už- čius, žinoma įžeizdami katalikų geriausius do- 
sipuldinėjime ant šv. tikėjimo tiesų ir pamatų, j ros ir tikėjimo jausmus- o išto kaip tik gali 
kaip lygiai stengimesi diskredituot visuome-1 būti gerų pasekmių.
nes akyse katalikiško atbudimo ir bujojimo 
veiksnių ir nuveiktus darbus, tai jie sudaro 
geriausia harmonija ir kovoja išvien.

Paimkime kokį norint laikraštį kairiųjų, 
o tenai vis bus daugiausiai už viską tai užsi
puolimo ant katalikiškųjų visuomenės veikėjų. 
Ten bus viskas niekinama kas tiktai yra kata
likų sugalvota, nuveikta. Visi katalikiški 
laikraščiai niekai, visi kunigai niekai, visi 
katalikai niekai, visi tamsūnai nesusipratėliai 
— o jeigu esi netikėlis, tai kad būtumei kvai
las kaip čiabato aulas, tai vistiek būsi “all 
right.” O kiek tų visokių pašiepimų, pasi 
tyčiojimų, pravardžiavimų—tai tik jie patys 
težino.

Autonomija, štai artimiausias a 7 • , .
ieškinys. kartais-gi net spiaudančio ant nungoji_ Šliupo dvasia, kuri bantį lietuviškuose laikraščiuose,

Lietuvių tauta — tai demok- didžiausio tautos turto-tikėji- 
ratų tauta. Beveik visa lietu- 
vių inteligentija yra kilusi iš 
liaudies ir tai inteligentijai, ar 
dvasiškai ar svietiškai, tos1 . . v.
liaudies reikalai yra supranta- i popnlenzuojančios bedieviškų 
mi ir artimi. Savo didelėsPasaulėžiūrą, kokių aibių ai- 
politikos neturime, visas mū- įleido. Olšausko, Pauk- 
sų viešas veikima^-tai visuo- šcl° ir biznierių firmos— 
menės gyvenime, draugijose, Į šiupiniai inteligentai, ko 
spaudoje. Čia gi kiekvienas niepasiekdat o raštais, ^ tų pri
musų visuomenės veikėjas, ar mokindavo gyvu žodžiu nuo 
tikintis ar netikintis, yra tik-1 estradų, 
ras liaudininkas ir tos liaudies i Kas sudarė tų viduriniųjų 
labui savotiškai pasišventęs.: srovę ? Buvo čia vienas kitas 
Tikintieji lietuviai tik yra • atkritėlis nuo socijalistų (Šliu- 
priešingi demokratizmui tikė- pas, Sirvydas ir k.,) buvo čia 
jimo ir doros dalykuose, tiky-; kiek ir darbininkų, mažiau ar 
biniame gyvenime ir bažnyčios 
tvarkoje, nes tų dalykų nega
lima pavesti spręsti minioms, 
tas turi eiti iš augšto. Čia vi
suotinojo balsavimo nepritai
kinsi. Bet tai anaiptol nek
liudo būti katalikams geriems 
demokratams visur kitur.

Bet skirtumai mūsų tarpe 
rda blausiai iš to, kaip 
i\ atsineša į tikėjimų 

“'..NLietuv' ' ‘ 
vo žodį. Mūsų vidurinieji amžių — tikintieji 
apsirinko šį antrųjį kelių. Ka- Tečiau įsisiūbavusi pereitame 
tulikai,' gird^ir šiolSė,**- ff*aAži<5ė Bedievybės banga per 
tokie, jie negali tautos vieny- Rusijų atėjo ir į Lietuvų. Duu- 
ti, pradėsime mes, “tautie- gelis pirmųjų mūsų tautos 
čiai,” mums s

DIDELIS TRIUKŠMAS IR.... 
MENKOS PASEKMES.
Amerikos lietuviams perei

ti metai buvo sunkių srovinių 
persilaužimų metai. Katali
kų visuomenė,seniai buvusi ne
susiorganizavusi, paskutiniais 
laikais susitvarkė, vis gilyn 
leidžia šaknis tautos dirvoje ir 
■vis plačiau ima veikti visuo
menės gyvenime. Užėjus gi 
baisiajai nelaimei—karei, lie
tuviai katalikai, pasiryžę gel
bėti Lietuvų iš jos vargų ir 
parūpinti jai geresnę ateitį— 
šaukė į bendrų darbų ir kitas 
■sroves, mažiau ar daugiau 
nutolusias nuo tautos pamatų,
įšaukė jau pabaigoj 1914 metų, 
šaukė per ištisus 1915 metus, 
bet ypatingai ėmė raginti į tų 
vienybę pereitų metų pabaigo
je, tuojau po antrojo Tautos 
Tarybos susivažiavimo (Pitts- 
burge 9,10 lapkričio.)

Socijalistai aiškiai pasakė, 
jog jie nemato jokių bendrų 
tąutos reikalų ir jog nepripa
žįsta jokių bendrų Tautos Ta
rybų. Taip vadinamieji tauti
ninkai į katalikų pakvietimus 
tylėjo, nuduodavo negirdį, tik 
nuolat ir jie kalbėjo, jog rei
klų vienyties.

Bet taip ilgai tęsties negalė
jo;., reikėjo apsirinkti kokį 
nors kelių: arba priimti pa-^tsiianda'Jabiausiai iš to, kaip » T — • — — . T V •• v * J * 1 “ • *kvietim^ katalikų, arba, pa- kas žiuri

i sa-1 ir Bažnyčių.
til

daugiau atšalusių tikėjime, te
čiau didžiumų naujosios srovės 
rėmėjų sudarė lietuviškieji bi
znieriai: bankininkai, krau- 
tuvninkai pirmoje gi vietoje 
saliūnininkai. Nedyvai, kad 
nutukusiam, su stora kišene 
žmogui — tikėjimas, Bažny
čia darosi nebe taip reikalingi, 
ypač jei neturėta tvirto tikė- 

djimo ir doros pamato. '"Mūsų 
ietuviai jau nuo biznieriui nesunku užmiršti po- 

l katalikai, teriai, tingus jisai eiti į baž-

“tautininkų?’ į tikros tautybės 
vėžes ir sudarė mišinį—košę iš 
Lietuvos pirmeivybės—laisva- 
manybės ir amerikoniškų biz
nierių aspiracijų. Ta košė 
dar sykį' užtepė tautiečių vei
dų, jau bepradedantį paskuti- 

I niais laikais šiek tiek aiškėti, 
į Tos košės užteptiems trošku 
bus prakilnesniems tautinin-' 
kams, nepatenkintas ja ir p. 
A. Rimka, užtad ir galime sa- j 
kyti, kad Philadelphijos su- 
važiavimas-tai dar vienas 
“tautiečių” fijasco, kurį tu
ri pasiimti ant savo sąžinės dr. 
Šliupas.

Desperatika pastanga pa- 
liuosuoti tautiečius ir po dr. 
Šliupo intekmės dar ir šį kartų 
nenusisekė. *.

Kaip tas viskas atsitiko-pa- 
rašysime sekančiame numery
je-

4.VŽA vAAA£^ LAo JlOdl VALI £ —

nyčių, Jo fanaberjja neleidžia 
jam "nusižeminti per išpažin
ties sakramentų — štai ir ga
tavas kandidatas į mūsų “ tau
tininkus. ”Bažnvči a jį varžo,iš 
jo šio ir to reikalauja—čia-gi 
laisva dvasia: netik nereikia 
pasninkauti ir poterių kalbėti, 
bet dar galima ir ant kunigų 
papliovoti. O liaudis, dar
bininkai? kų jie išmano! Jie 

žangesnis katalikas; nuo Ka- jdar nėra ant tiek gudrūs, kad 
talikiškos Lietuvos tie demok- į žiūrėtų, kam duoda uždarbį, 
ratai skiriasi tik savo priešin- kokių srovę savo skatiku re- 
gumu Bažnyčiai ir nekentimu mia. 
kunigų.

Tiesa netrukus atsirado pas talikų darbininkų susipratimas 
mus ir socijaldemokratai su pradeda gaminti typų katali- 
visai nauju ekonomišku prog
ramų. Buvo tai ištikrųjų 
nauja srovė, susiorganizavu
si net į partijų. Bet tai par
tijai nebuvo ir šiandien dar nė
ra pamato ekonomiškose tau
tos sųlygose. Gardžiai juok
tųsi iš mūsų socijalistų agita-

tautie- gelis pirmųjų mūsų tautos 
seksis geriau, žadintojų buvo vienkart ir lai

mus paseks ir kitos srovės. Iš- svamanybės skelbėjai. Atsi- 
lisų gruodžio mėnesį jų laik- rado Lietuvoje demokratų par- 
raščiai pilni buvo atsišaukimų, I tija, kurios siekiams ekono 
raginimų, svajonių. Visi ruo-1 miškoje, socijalėje ir politi- 
šėsi į Philadelphijos sūvažia- kos dirvoje pritartų kiekvie- 
vimų. Tenai vidurinėji sro- nas šiek tiek šviesesnis ir pa- 
vė, anot “Lietuvos” laikraš- žangesnis katalikas; Tr~
čio, turėjo apreikšti visam pa
sauliui tautininkų srovės ne- 
prigulmingumų, tenai jie tu
rėjo nustatyti savo platformų 
{kas jie tokie, kur stovi, ko 
ieško,) išdirbti savo progra
mų ir užmegsti savo partijų.

Praėjo suvažiavimas, eina 
po jo jau trečia savaitė, o nei 
aiškios platformos, nei prog- 
ramo, nei partijos vis dar nė
ra. Viduriniųjų veidas kaip 
buvo, taip ir pasiliko neaiš
kus. Tik vienų turime po to 
suvažiavimo—tai naujų vidų- cijos įvesti ūkyje 8 valandų 
riniųjų vardų, kurio jie patys darbo dienų, arba iš jų kurs- 
sflve apkrikštijo. Ligšiol jie tymų prieš buržuazijų, -apie 
buvo: tautininkai, tautiečiai, kurių jie išskaitė rusiškose 
laisvamaniai, liaudininkai, ne- brošiūrose, bet kurios nebuvo 
prigulmingieji, bepartyviški, lietuviškame gyvenime. Ta 
Aliuptarniai... Kas čia ir iš- tik laike revoliucijos 1915-1916 
$x»k'uos visų jų vardus. Dabar m., kada jie metėsi į politi- 

’ gijie liko tik “Sandariečiai,” kos kovų, šiaipjau gi turėjo 
nes po dviejų valandų gin-( pasitenkinti žmonių tvirkini
mų dėl vardo—taip patys save 
apkrikštijo. (Amerikos Lie
tuvių Tautinė Sandora). Tie- 
«a, vardas nėra aiškus ir nei 
kiek neparodo partijos turinio,

Tautos branduo- 
____MĮHL— r____ __________ _______ , kad ir 
tečiau neaiškaus veido parti- išpalengvo, bet tvirtu žinks- 
jai, su neaiškia platforma ir iiiu eina tikros pažangos keliu, 
be programos — toksai vardas remia tautų ir tveria jos kul- 
nėra blogas.___________________ Į turų. Iš antros pusės sauja-
KATAUKAI SOCIJALISTAI Jė socijalistų varo tvirkinimo 

darbų, nes deda visas pastan
gas griovimui visų tikinčiųjų 

Kas pas mus sudaro pama- pasaulėžiūros, skelbia laisva- 
fihovių skirtumams! Į jų meilę, tyčiojasi iš tikybi-
Nėra pamato tiems skirtu J nių ir tautinių jausmų. Savų 
mš ekonomiškoje dirvoje. į"

Mūsų tauta, tai ūkininkų ir 
darbininkų tauta. Savo dva- ■ 

nt pirštų galima sus- 
nei stambių pramo- 
ei riebių pirklių dar 

Čia Amerikoje per 
imtis metų nepasi-

"«-‘4 s

kapitalistų nėra, su svetimais 
kovoti negali ir nemoka, bet 
užtad yra savieji kunigai ir 
savos bažnyčios, — iš kur 
skelbiama mokslas priešingas 
•a •• • _ 1_ V • _* -jų teorijai, 
praktikai...

ko biznierio. Seniau-gi be
veik visi mūsų biznieriai nuo 
Olšauskio pradedant ir bile sa- 
liūninkėliu baigiant—buvo uo
lūs Šliupo pritarėjai. Štai ir 
visa “vidurio” medžiaga.

Tik paskutiniais metais Lie
tuvos laisvamanių pasiuntinis, 
gabus publicistas A. Rimka į- 
nešė į tų vidurį šį tų nauja. 
Jisai, padedamas Račkausko, 
Kybarto ir nesuprantančių sa
vo reikalų Bostono biznierių- 
nemaža padirbėjo- suartinimui 
to vidurio su soči jai istais, pa
sistengdamas įvesti kartu nau
jų krypsnį: labiau remties 
darbininkais, negu buržuazi
ja.

Po tų naujų veikėjų in- 
tekme pasisekė nesykį vi
siems laisvamaniams eiti iš
vien: išvien jie važiavo į 
Brooklyno Seimų—vykinti vi
sų “pažangiųjų” bloko, išvien 
šmeižė katalikų veikėjus, iš
vien augina didžiausių laisvar 
manybės tvirtovę—savo susi
vienijimų. Bet —

VISKAS PASAULYJE 
MAINOSI.

Atsimainė šis tas ir viduri
niųjų tarpe. Pradėjo gęsti 
Šliupo garbė, rimtesniems tau
tininkams atsibodo nuvalkiota 
laisvamanybė. Kas svarbiau
sia—pradėjo imponuoti atgiju
sių katalikų veikimas; čia Vy
čiai, čia blaivininkai, o čia 
Tautos Fondas su savo kelio- 
mis dešimtimis tuKStanciŲ su-

į
1

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS, 
j , Vakar, y. nedėlioj sau
sio 16 d., atsibuvo Montelloj, 
Mass. Naujosios Anglijos L. 
Vyčių apskričio suvažiavimas. 
Delegatų buvo apie 35. At
vyko delegatai iš Woreeeter, 
So. Boston, Athol, atstovas 
nuo Conn. vyčių apskričio vie
tinės kuopos ir Cambridge

Svarbesnieji nutarimai: . . .x . . . - .. . . v-.- , .. ...
1) Organizuoti Naujosios monerms skaitosi ir jas užgaulioja ir uzsipuldi-: Jimų mažai kų pats supranta. 

! Anglijos lietuvių kolonijose n^a v^en to’ tamsesniust ir nesu-;noma daugiausiai randasi ka
vyčių kuopas, kur dar jų nėra.

; 2) 
samų 
liūs.

3) 
labai pataria vyčiams steigti 

; K. Spaudos Dr-jos kuopas, 
j remti ir platyti katalikiškų 
spaudų ir ypač “Darbininkų.”

4) Išrinkta komisija iš tri
jų apsvarstymui “Vyčio” rei
kalų ir ta komisija savo svars
tymus ir psrtėmijimus pasiųs 
{£Vyčio” redakcijai ir admini
stracijai.

5) Apskritys labai pataria 
vyčiams rūpinties ir lavinties 
muzikoj, dainavime, prigu
lėti prie bažnytinių chorų ir 
šiaip gerai vedamų chorų, 
rengti paskaitas apie muzikų 
ir varytis prie to kad sudary
ti vyčių simfonijos orkestrų.
Nutarta remti “Muzikų.”

6) Nutarta kas vasara su
rengti milžiniškų, puikų pik
nikų, kurin suvažiuotų visos 
Naujosios Anglijos vyčiai ir 
šiaip jaunimas. Ateinančių 
vasarų ta pramoga bus Bosto
ne.

7) Išreikštas protestas prieš 
Rimkos neinteligentiškų, ne- 
kultūriškų laiškų, rašytų kun. 
Kemėšiui, reikalaujant jam 
pasakyti išpažinties slaptybes.

8) Sekantis suvažiavimas 
nutarta laikyti Worcester, 
Mass.

9) Steigti atletiškus sky
rius.

10) Vienbalsiai pripažyta, 
kad pagerbimui p-lės Petronė
lės Laurinaitės reikia pamink
lo ir pritaria chicagiečių su
manymui. Bet visai neprita
ria statyti paminklų ant kapo, 
o pataria suaukotais pinigais 
išleisti kokį gražų, puošnų li
teratūriškų jaunimui veikalų 
ir jį pašvęsti atminčiai nelai
mingos pane^s-vytės.

Bo ir tie, kurie likišiol žiūrėjo abejonės aki
mis ant visko, dabar suprato kas tai do per 
paukštis toji laisvamanybė. Ir kad nuo jos rei
kia ginties.

Matote, broliai, kad pasaulyje nėra to 
blogo kas ant gero neišeitų tiktai reikia mokėt 
tinkamai pasinaudot aplikybėmis ir progomis, 
kurias turime.

Tai-gi, katalikai, ir pasinaudokime lais
vamanių šauksmais. Tegul jie sau šūkauja 
ir plūsta o mes rimtų darbų varykime be at
vangos pirmyn ir pirmyn nei valandėlės neap
stodami. O už mūsų darbus Viešpats atlygys 
teismo dienoje.

Kas girdėt lietuvių 
kolonijose.

MONTELLIEČIAI IŠSIUN- 
_ TE DRABUŽIUS.
Nedidelė Montello kolonija 

surinko gan daug drabužių 
nukentėjusiems dėl karės.

Drabužiai buvo gerai susor- 
tuoii, prastieji atmesti, ge
rai supakuoti į skrynias ir pa
siųsti Brooklynan.

Visoikų drabužių — humu
sų, siautalų, kelinių ir tt. iš
siųsta L823 štukiai.

HARRISON, H. J.
Palinksmino, pajuokino.
Sausio 8 d. vak. • Birutės 

bažnytinis choras turėjo suren
gęs vakarų su dainomis ir vi
siems gerai žinomo p. Račiū
no krutančiais paveikslais.

Programas buvo gana pla
tus ir tinkamas^ Pirmiausia

■ gerai sudeklamavo Ed. Jukne- 
liukas “Kova.” antras sekė 
Račiūno krutanti paveikslai iš 
karės lauko apie Rusijos ir 
Austrijos rubežius. Taip-gi 
rusų su vokiečiais apie Mažo
sios ir didėsės Lietuvos rube
žius. Rodė visiems lietuviams 
gerai žinomas vietas kaip tai 
Augustavo miškus ir visus 
parubežinius miestus kaip po 
rusų taip po vokiečių. Buvo 
rodoma stovinti pavekslai 
(ęlides) kaip miestų taip ir 
kareivių veikimai.

Paveikslus aiškino p. Račiū
nas. Ponia Račiūnienė skam
bino pijanu ir sudainavo ilius- 
ruotų ,dainelę.

'■ Už Giružės Teka Upė. Pub
lika neatsidžiaugė josios švel
niu dainavimu.

Po ponios Račiūnienės su- 
dainavimų buvo rodomi kru
tanti paveikslai, kaip aerop
lanai ir biplanai lekiomami 
pridirbo daug blėdies kaip

Francuzijos parubežiuose, taip 
ir Lietuvos. Rodant Kauno, 
Vilniaus ir daugiau miestelių, 
p. Račiūnienė sudainavo pija- 
nu skambindama iliustrutų dai
nelę Prie Šešupės. Sekė 10 
minučių pertrauka. Birutės 
choras sudainavo Birutės dai
nų ir Eina garsas nuo rube- 
žiaus. Po dainų buvo rodo
ma iš Lietuvos darbo lauko ir 
taip kaimų ir miestelių judė
jimai Čia vėla buvo pert
rauka ir Birutės choras sudai
navo malonių dainelę Kur bė
ga Šešupė. Po to parodyta 
paveikslai iš Lietuvos, Kauno 
gub. Galop dar buvo Lietu
vos paveksl ų I Birutės choras 
sudainavo Sudie, Lietuva, kai
po palydėjime Lietuvą. Dar 
rodomi buvo krutanti pa ve i k- 
slaii iš Amerikos lietuviškų 
kolonijų ir iš Bostono Gabijos 
Vestuvės. ’ • t': •

Galutinai užbaigė labai juo
kingais amerikoniškais kruta-



/

Choristas.

Išviso už_

191...m. iš šeim.
Paėmiau pinigų $

Pranulis.

A. Navikas;

Kolektorius..

i

Jei jus mirtis išnetyčių 
Nežiniomis susitiks 
Jūsų pati ir vaikeliai 
Aprūpyti pasilikę

Jei suprantat, kaip naudingas 
Tikslas tosios draugijos, 
Kviečiu visus be skirtumo: 
Prisidėkite prie jos.

v9

Vietines žinios.
Visus kviečiam, o labiausia 
Meldžiame visus tėvus, 
Patys prie jos prigulėkit, 
Prirašykit ir vaikus.

Aš dar sykį, gerbiamųjų, 
Meldžiu vardan kuopos šios, 
Vienykimės katalikai, 
Visi tapkim nariai jos.

U. Gurkliutė.

Čia gyvuoja Katalikų 
Susivienijimo kuopa, 
Šelpia dvasiškai, ir kūnų 
Aprūpina pašelpa.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” sa
vaitinis lietuvių laikraštis. Me
tams $2.00. pusei metų $1.00.

REV. JOS. NORBUT, 
Mossend, Lanarshire, Scotland.

“MOKSLEIVIS” bet. kak 
moksleivių mėnesinis laikraš
tis.

“ŽVIRBLIS” juokų laikra-’- 
štiš. Kaina metams $1.00.

“ŽVIRBLIS,”
Forest City, Pa.- . V-‘ 7 ■ ,4

Nors daug iškaščių tu- pyrėlių turbūt nedaug teatsi- 
bet liks keliolika dole- ras tarpe bostoniečių. O kaip 
Bus iš ko padidinti kny-

“ ŠVIESA” mėnesinis liet, 
kat. laikraštis. Metams 50c.

“ŠVIESA,”
46 Congress Avė., 

Waterbury, Conn.

atskiras numeris 25c.
“PAŽANGA,”

P. O. Box 204, Girardville, Pa.

: r «“•

kišeniui būt geriaus, nes ma
žiau pragertų vestuvininkai.

F. V.

Žodžiu — “Muzika’' užganė- 
litis ku*slaugiausiai muzikos iny» 
lėtųjų troškimus nešdama jiems 
-Ivaamį "m gtėžėk maistą.

•MUZIKOJE” bus spausdina-1 Metams $3.00, pusei metų 1.50, 
ni M. Petrausko, St. Šimkaus ir 
kitų lietuvių kompozitorių veika
lai'. ;; gĄU’U) >' J-
z MUZIKOJE” tilps paveikslai 

ttsižymėjusių muzikos srvtyje ir 
geresnių lietuviškų <4»orų.

•MUZIKOJE” beudradarhiau- 
n pasižadėjo visi lietuviai muzi
kai.

Arčiausia prie “Muzikos” sto
vės ir ją redaguos vienas gabiau- 
<ių mūsų muzikų, St. Šimkus, bai
gė* Varia vos Konservatorijos var
gonų skyrių ir Petrogrado Kon
servatorijos kompozicijos skyrių.

“MUZIKA” išeidinės kartą j 
mėnesį.

"MUZIKA” susidės iš IK pus
įstraij
midelio formato} gaidų. 

Muzikos Mylėtjoai, su 
kad mūsų

Kaina t k $1.00 metanu. 
“MOKSLEIVIS,” 

43 Chapel st., Westfield, Mass.

LONDONAS. — Chas. Va-1 
rd, 22 metų amžiaus sūnūs 
garsaus Anglijos skulptoriaus

Iždiniu
jisai tuojaus turi -siųsti Tautos Fo 
rašant čekį vardu Centro Iždinink

lapių ^straipsnių, žirwą ir R pus Box 576, 
lapių __

Tai-gi.
kruskite. kad mūsų laikrašti 
išsiplatintų knoplačiansiai ir kad 
nivekitų knodaogiausia.

“MUZIKA” kaštHos metam* 
£3 00. pusei metų $1.50. Atski 
"i numeriai 40 centų.

Pardavinėtojams bus duoda
nas nuošimtis.

“P7 . k.>

............. ..........—----------——-------------- ---------

Duodami t i^llIii)Al V1SOSG SįV“ I
vaitės dief
nedėti u, c► baigiant subata iki j

ais paveikslais,
miika pavargo besijuokiant, 

Po visam p. Račiūnienė skam
bino pijami ir dainavo Lietu
vos Himną, Račiūno iliustruo
tą. Nora Čia maža lietuvių 
kolionija, bet parengus užma
nymus visuomet skaitlingai 
atlankydavo ir rengėjams e- 
nergijos priduodavio. Už ką 
rengėjai negalėdavo atsilygin
ti dėkingumu, taip-gi minė
tam vakare labai daug buvo 
publikos už ką Birutė labai _ 
•džiaugsminga ir dėkinga pub- bonas mano, kad tokių užsis- p" -
reta, 
rių.
^yną.

(pietų. $3 . .k> pietų šliū
bai nebus duodami dėl to, kad 
tokie nedėlioję negalėtų ateit 
ant mišių šv. ir peržengtų Ba
žnyčios šv. įstatymą, laužyda- 
,mi šv. dieną. O jeigu koks 
jau būtinai užsispirs, kad jam 
Ibūtų šliūbas duodamas nedė
lioję — tai tokiam duos ir ne- 
dėlioj kad nepastūmėjus tokių 
pas svetimtaučius — bet kie-

žmonės pripras prie šitos nau
jos tvarkos tai tada manoma 
ir visiškai šliūbus panaikinti 
šventose dienose.

Mes manome, kad tos triuk
šmingos vestuvės jokios nau
dos niekam neatneša ir daug 
būtų padoriau ir žmoniškiau 
jas panaikinus šventėse. Bū-

CHICAGO, ILL.
(Westside) 
Prisidėkite.

Vestsaidiečiai, o ypač jau
nimas žengia prie apšvietos bei 
kultūringesnio gyvenimo. Žen- tų ir Dievui garbė geresnė ir 
girnas prie apšvietesnio laips
nio yra ne lengvas dalykas ir 
reikalaujantis paramos.

Dalykas yra tame L. Vyčių 
24 kuopa ir P. Blaivininkų 
kuopa sujungtomis spėkomis 
uždėjo knygyną, kuris be abe
jo bus šiokiu tokiu apšvietos 
žirniniu. Tai-gi šiuomi ir 
kreipiamės į laikraštiją bei vi 
suomenę, melždami paramos 
tame prakilniame darbe. Ka
talikiškų laikraščių leidėjai 
knygynai ir taip gero noro 
žmonės yra nuoširdžiai meld
žiami prisidėti prie čio knygy
no. Kas kuo gali meldžiame 
padėti platinti katalikišką 
spaudą, kuri platinimo labai 
reikalauja!

Kas šį taip svarbų užmany
mą malonėtų sušelpti arba pa
remti meldžiami yra kreipties 
šiuo antrašu:

Mr P. Cibulskis, 2327 W.
23 PI., 

Chicaąo, III.
Po V. ir B. Knygynas

L. V. 24-tos kuopos pirm.
J. P. Poška.

MOTERŲ DR-JOS SUSI
RINKIMAS.

Sausio 11 d. 7.30 vakare at
sibuvo metinis susirinkimas 
Lietuvos Dukterų dr-jos po 
Globa Motinos šv. Ant 1916 
metų valdyba šitokia išrinkta: 
pirm, ponia A. Strakauskienė, 
pagelb. I Ašmenskienė, prot.
raštraštin. A. Staniuliutė, Fin. 
rašt. O. Migauskiutė, ižd. O. 
Vosilienė, iždo globėjos O. 
Staniuliutė ir O. Jakavičiutė, 
Maršalka Mizgirdienė, Board 
of• Directors p. Grigaliūnienė. 
A. Durevičienė, M. Žilinskie
nė, A. Jasinskienė. Knygų 
peržiurėtojos O. Pugžlutė ir P. 
Gribulauskiutė.

ATHOL, MASS.
Rašytoje korespondencijoje 

i& Athol,- Mass. “Darbininko” 
_^^No. 45 yra įsiskverbus klaida. 

Pasakyta: naujas pirm, dr jos 
M. D. A. V. išrinkta T. Andriu- 
liunas ir jo pagel. T. Indrilai- 
tis. Turbut pirm. J. Andriu- 
liunas pagelb. J. Indrilaitis.

J. Tamošauskas.

zuvo Champtų. 
bekariaudam

MUZIKOS MYLĖTOJAMS 
o Naujų Metų Sausio mėne
syje pradės eiti laikraštis 

“MUZIKA” 
pašvęstas vien Munkos 

reikalams.
Prenumerata ir apgarsinimai 

įau priimami. Siųsdami pre
numerata ar š aip kokiais rei
kalais kreipdamies, dėkite ad- 
esą tokį:

“MUZIKA,”
3214 Cedar Street., 

Philadelphia, Pa.
“MUZIKOJE” skaitytojai ras 

•^mokinimų, kaip reikia muziką 
•oprasti ir kaip ją išreikšti.

“MUZIKOJE” nors ir bus ri- 
•»s muzikos judėjimo sryties ats- 
•indvs, I>e1 daugiausia bus raS<r 
•ia apie mūsų lietuviškąją musi
ją ir jos apsireiškimus.

“MUZIKOJE” bus išguldoma 
nuzikos istorija ir teorija.

“MUZIKOJE” bus spausdina- 
<ia gražiausios lietuvių liaudies 
lainos su gaidomis.

“MUZIKOJE” Dainininkas- 
•olistas ras dainų vienam balsui 
>rie fortepijono.

“MUZIKOJE” Dainininkas- 
:horistas ir choro vedėjas kiek- 
iename “Muzikos” numeryje 

įtras: dviems, trims ir keturiems 
>alsams dainų, o taip-pat ras ir 
lidesnių veikalų solistams ir cho- 
ams.

“MUZIKOJE” Mylėtojai ba
žnytinė# muzikos, atras tipiškų 
r gražiu bažnytinių giesmių.

“MUZIKOJE” Skambinantie-

“PAŽANGA 
liet kat. mėnesio:
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Iš šeimynos.
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MIRTINGUMAS NESU
MAŽĖJO.

Pereitą savaitę Bostone mi
rimų buvo 79 daugiau, negu 
per tą pat laikotarpį pereitais ■ 
metais. Nuo gripo mirė 19, | 
o pernai per tą pat savaitę nuo | 
jo nemirė nei vienas.

ATSIĖMĖ PINIGUS.
Pranešu katalikų visuome

nei jog aš savo šėrą $120.00 
kurie buvo įdėti į “Ateities” 
bendrovę pardaviau A. Ivaš
kevičiui ir aš jau dabar nieko 
bendro neturiu su “Ateities” 
bendrove.

Mikolas Venys.

VESTUVIŲ REIKALAS.
Nuo 16 d. sausio So. Bosto

no lietuvių Šv. Petro parapijo
je įvesta naujas parėdymas 
kas link šliūbų. Tą parėdymą 
paskelbė gerb. kun. Žilinskas 
iš sakyklos. Kaip visiems 
gerai yra žinoma Bostone nuo 
įsisteigimo lietuvių parapijos 
liki šiam laikui šliūbai papras
tai būdavo duodami dažniau
siai nedėliomis prieš sumą. Ži
noma, vestuvininkai atvažiuo
davo iškilmingai, su triukš
mu, po keletą automobilių 
kiekvienos poros. Nes kaip 
žinome lietuviai pripratę yra 
vestuves kelti iškilmingai ir 
vieni prieš kitus — pasirodyt, 
kas tai aš, ką aš galiu..

Patiems vestuvininkams gal 
tas ir patinka— žinoma, kaip 
jauniems, bile tikt koks nors 
triukšmas. 7 
rapijonų tas nelabai patikda- F. Kemėšis, M. Venys, kun. 
vo, o kaip kurie tai ir visai iš T Žilinskas ir St. Noreika, 
to piktinosi. Pradėjo kaip 
kurie klausinėti vietinio kle
bono kun. Žilinsko, ar nege- 
riaus būtų tą prašalinus. Bet 
kad nei bažnyčios kononuose, 
nei valstijos įstatymuose apie 
tuos dalykus nėra nieko aiš- i 
kaus ir griežto pasakyta, tai 
kun. klebonas pradėjo teirau
tis visuomenės, ką apie tai i 
mano didžiuma mūsų parapi
jom). Ir pasirodė, kad dau- Į 
giaug yra pritariančių, kad, 
viskas pasiliktų po senovei — 
taip kaip buvę. Tai regėda
mas kun. klebonas apsirinko 
taip sakant vidurinį kelią, kad 

anėdint- ir vienus ir kitus Į 
•erą sumanymą pradėjo vy- i 
d i gyvenimą šitaip: Nuo Į 
dien kiekvienam, kurs ren- 
n imti ši i ūbą, pasistengs

ti, kad jisai tą imtų 
iienoje, ne nedėlioję.

Pakvietimas.
I (Skiriu A. L. R. K. Sus-mui).
Atsistojus ant estrados, 
Atsiliepiu aš rimtai. 
Brangūs broliai ir seselės, 
Paklausykite tiktai:

<. ' /i ■ ' '

Gal jūs, mieli, nesuprantat, 
Kas tai yra draugija, 
Pasistengsiu keliais žodžiais 
Pakalbėti apie ją.

mėnesi 191
Paėmjau Tautos Fondui pinigų $_____

Kolektorius_________________
Čia yra parodytas pavyzdis blankų, kurias" išsiuntinėjo

Tautos Fondo Valdyba. Jų galima gauti “Darbininko” 
spaustuvėje. Pagal sumanymo tas blankas rtikės mainyti 
kas mėnuo. Todėl atspausdinome tų blankų net 12 varsų ir 
pardavinėjame tuzinais. Tuzinas kaštuoja 5 centai. Kiekvie
nas skyrius lai parsitraukia iš mūsų tiek tuzinų, kiek šei
mynų jų kolonijoj intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reika
lams.

nius amerikonus ir kuriems 
prigelbstint būtų galima su
teikti žinių apie lietuvius bei 
jų vargus svetimtaučiams. 
Kad minėtas komitetas parū
pintų straipsnių į vietos ang
liškus laikraščius apie praei
tį ir dabartinį padėjimą Lie
tuvos ir vargą lietuvių. Kad 
rengiama 4 d. kovo “Tag 
Day” atneštų kuopasekmin- 
giausius vaisius. Tąjį komi-

KLEBONŲ DOMAI!
Girdėdamas, kad nekoksai 

Jonas Dancevičius jieško ar 
gal jau užima pas gerb. klebo
nus vargonininko vietą, šiuo- 
mi pranešu visiems klebonams, 
kad atsargumo dėlei kreiptųsi 
į mane, idant gauti informa- 

tetą sudaryti išrinkti sekanti: Kad . nemaĮonu'
mų išvengta remkime vienas 
kitą.

KUN. K. VASILIAUSKAS, 
WESTFIELD, MASS.

T. FONDO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS.

Nedėlioję, 16 d. sausio, Šv. 
Petro pobažnytinėje svetainė
je įvyki) Tautos Fondo sky
riaus susirinkimas.

Pirmiausiai gerb. kun. F. 
Kemėšis paaiškino trumpai 
svarbesniuosius paragrafus iš 
T. F. konstitucijos; t. y. kaip 
galima steigti skyrius, kas ga
li būti Tautos Fondo nariais 
ir tt.

Toliaus sekė rinkimas vai- tos, kurios pasižadėjo aukoti 
dybos 1916 m. Į valdybą pa- kasmet Tautos Fondui nema
tėto sekanti asmenys: pirm, žiau kaip 1 dol. į metus (vie-
— Mikolas Venys; vice-pirm. nosjdienos uždarbį.).
— Agota Strakauskienė; prot. 
rašt.

M. Venys, D-ras Jakimavi
čius, Ona Migauskaitė ir kun. Į 

(T. Žilinskas.
• * • • •Šiame susirinkime Tautos 

Fondo nariais pastojo 44 ypa-

“TIKYBA IR DORA” dvi 
savaitinis liet. kat. laikraštis. 
Jame plačiai gvildenami tiky
biniai klausimai. Metams 75c.

“TIKYBA IR DORA,” 
1644 Wabansia Avė.,

Chicago, III. '

NE VISI DAR ŽINO,
kad Metraštis yra vienas tų retų leidinių, kurį 

nusipirkęs niekas nesigaili.
O geras Metraštis buvo ir bus kiekvienam reikalin

gu dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. Met
raščio reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletą 
kartų.

Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė ka
lendoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spau 
da buvo užginta mūsų tėvynėje.

Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių š v i •- 
f S j U, : v i s o k i ,ų žinių, p a ta r i m ų, rodą 
straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodžiu 
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.

Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėjo 
būti mažyčiai. .'

Kas kita šiais laikais. 'Kitokie laikai, kitokios gyvenimo 
sąlygas ir kitoks gyvenimas. Tufrnae visokių organizacijų, įstai
gų, apsčiai laikraščių, knygų, 
daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir nuS 
šviečia geri laikraščiai. ą

Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ir 
kalendorius arba metraštis.

Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir 
prie šiandieninio gyveninio pritaikytą Metraštį išleido Liet. 
Kat. Spaudos Dr-ja.

Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy
venimo pritaikytas.

Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuom®- 
ninkų, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų ir 
svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indoman- 
jame.

Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rasi 
ame Metraštyje.
Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių. 

Visų bažnyčių ąaveikslus rasi dailiame Met-

Tame pat susirinkime su- 
ižd. — aukota T. Fondui 16 dol., ku- 

Andriejus Zalieckas; fin. rašt. rie įteikti kasieriui p. Zaliec- 
— Konst. Kaulinskaitė; kasos ’ 
globėjais: kun. T. Žilinskas, 
Vai. Varžinskaitė, Jon. Gali
nis; į komisija (t. y. delegatus 

Bet daugeliui pa- į T. F. seimą) išrinkta: kun.

d i d ž i 
Mes 

mokyklų, 
raštyje.

Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, nau
dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti. Apie visas 
didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi gra
žiame Metraštyje.

Katalikams indomu, svarini žinoti, kaip stiprūs yra katalikai 
Arperikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gaa- 
siai žinių rasi puošniame Metraštyje.

Baisi karė eina Europoje. Apskrita tos karės apibudinimą 
ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.

Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. Nuo
dugnų tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ra
si rimtame Metraštyje.

Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemi
na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją. Kiekvienas katalikas privalo 
suprasti nepamatingumą tų užmėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia, ką 
išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvio- 
tos, pažangos srityje rasi viską apimančiam* 
Metraštyje.

Indomu žinoti apie septynis brolius _ apie Lourdo
stebūklus, kaip atsirado kortos, gerai lurėti su _ visų popio* 
žiu, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausiųjų 
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.

Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra m i 1 
kame Metraštyje. , x

Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, klek 
kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačiati
kių, kiek ant žemės yra tikėjimų n* po kiek kiekvienas tikėjimas 
turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų Europoje, po 
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, po 
kek* kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiausi 
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių 
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas Bet rašyk, nerašyk 
vis vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytame 
Mrtraštyje.

Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje. 
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malonaus 

skaitymo.
Kaina 75e. ,
Drūtūo«e apdaruose $1.20. ' L1 •
Išsirašykite iŠ “Darbininko” knygų k

’’ Adresas:
DARBININKAS^”

24: ’■ 22.2 SO B

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietu vių-Katalikų priguli prie šios 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. *Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi- 

nigiŠkai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės j vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo ad
resu:—' .

kai.
Aukojo sekančios ypatos: 

Al. Algermanavičia ir Mar. 
Al germaną  vičienė 5 dol., An
driejus Zalieckas 2 dol. Po 
1 dol. aukojo: J. Galinis, J. 
Kazlauskas, M. Šeikis, St. 
Noreika, Agota Strakauskie- 
nė, P. Špokas, Agota Špokas, 
Ant. Petronaičė, Jon. Švagž- 
dys. Viso $16.00.

Taip-gi buvo prašoma da
ryti kuOdidžiausią agitaciją, 
kad sutraukus kuodaugiausiai 
gaspadinių į ateinančios nedė
lios prakalbas, kurias rengia 
T. Fondo skyrius su tikslu, 
kad kuodaugiausiai galima 
būtų įtraukti žmonių, ypač-gi 
(šeimininkių prie to taip švento 
darbo — rinkimo aukų.

Geistina būtų, kad šimtai 
šeimininkių bostoniečių priim
tų tąsias blankas ir stengtus 
kiekviena kuodaugiausiai au
kų išprašyt iš savo šeimynos 
narių.

Tai-gi nepamirškite gerbia
mieji ateiti ateinančios nedė
lios vakare i pobažnytinę sve- 
l ' ■‘ i
r '■..............
k. , . .

Buvo skaitomas atsišauki
mas iš T. F. centru, kuriame 
nurodoma vargas mūsų brolių 
tėvynėje dabartiniu laiku ir 
kaip ir ką mes turime daryti, 
kad tą vargą sumažinus.

Toliau gerb. kun. F. Kemė
šis plačiai paaiškino apie tam 
t;’*jras blankas, kuriomis gali
ma būtų plačiau issplėsti ir 
geriau sutvarkyti aukų rinki
mą. Blankų nutarta padary
ti bent šimtą tuzinų.

Taip-gi priimtas p. J. Pet- Į 
rausko sumanymas įsteigti 
prie šio skyriaus lėšų fondą, iš , 
kurio galima būtų apmokėti ! 
išlaidas, kurios bus mūši] Į. 
skyriuje. Tame pat susirin-Į 
kime į lėšų fondą suaukota 3 į 
dol. ir Uc. ,

Išrinkta tam tikrą komite
tą, kurio užudotiyi būsią į-j 
traukti ] tą komitetą žymes-

i n i š-
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‘DARBININKAS”

KAT A L t K Ų
DRAUGIJOS

Pajieškau Ma
tės, Kauno gub.

onas DuIčju

U r

dėkitės į L.R.K. Federaciją ir Elkendrausko miesto.
ų pav^
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Tautos Iždą. Reikalaukite Fe
deracijos programų ir konsti-

kių kaimo, turiu RV©v

Budn

kalą,
arbų rei

ar jį pati ar kas kitas

Vienatinė Lietuviška
AKrautuve X

TEL. BACK BAY 4200TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS

Raulas. Dėl to, kad va
kar aš nuėjau pas Magdutę 
prisigėręs ir norėjau ją apka
binęs pabučiuoti. Ji man at
sukę: “genaus eik pabučiuok 
pailgaveidę o ne mane.”

Juozas. Jeigu Tamsta no
ri bučiuoti pailgaveidę, tai ga
li nueiti į mano tėvo tvartą. 
Ten rasi net šešias ilgais vei
dais.

Raulas. O, dabar supran
tu. Tai ne mergina, tai kiau-

. tudjų. Siunčiama už dyką. 
įAdr. PR. GUDAS, 242 W. 
BR0ADWAY, SO. BOSTON,
IMAM

malonėkite pranešti "šiuo adre
su

Kuri utlaiko visokio ta-

V. Sapalis,
728 Centrai Avė., 

Kansas City, Kansas.

.Kol neveduą: — Tpruck 
peršoksiu, apsivedus: — škac 
parvirsiu.

"DARBININKO”
KELIAUJANTI

Greit prisipažino.
Antanas. Pasakyk man, 

Onute, ar tu mane myli, ir 
kaip senai mislini apie mane.

Onutė.
Antanas.

čieli metai
V ■ • 
šiai.

Onutė.
gos nei sykio apie tave pamis- 
lyti.

Antanas. Kodėl taip?
Onutė. Todėl kad aš mis

tinu apie ką kitą.

O tu?
Aš tai jau bus 

ir septyni mėne-

Aš neturėjau pro-

Už viską meilesnis.
Marytė. Pasakyk, Zosy- 

te, kas yra ant svieto gra
žiausias ir meiliausias.

Zosytė.
Marytė. Kaip tai? 
Zosytė.

jis su manim žadėjo
ti. v • /.

Juodžig Jonas.

U-gi taip, mat 
apsives-

AGENTAI

I 5

SVARBUS PRANEŠIMAS 
NEWARK’0 N. J. IR APIE- 

LINKIŲ LIETUVIAMS, 
jog naujai išleistą “Metraštį” 
U B. K. Spaudos Draugijos, 
galima gauti klebonijoje po 
No. 207 Adams St., Nevark, 
N. J. Patartina kiekvienam 
ji įgyti, nes sulig jo vertės 
visai nebrangus. Kaina be 
apdarų 75c. Su apdarais $120.

I • • -
Ant pardavimo forničiai 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 nesi 
matęs gaidų, išmoksi be mokyto
jo, kuriam mokėtum 5&. 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.

v

i

Atsakė visai.
Ignas. r Klausyk,

Man rodos tu buvai vakar pas 
Barbę su piršlyboms. Na ką 
ar ųusisękė ?. . . ,i;. c z f

Baltrus. O labai nusisekė 
ta°j sutiko. iA.< i u j > * 

Ignas. Ką ji jums sakė?
Baltrus. Sakė dar palauk

iu Jeigu neatsiras, kas ge
resnis, tai tekės už manė.

eentai, kodėl tavo noAis tai 
raudona, kaip vyšnia?

Vincas. Bet tu man pasa
kyk, delko tavo ausys raudo
nos.

Petras. Mano ausys rau
tai nuo šalčio.

O mano nosis nuo
•

Kaip tai? 
Na-gi taip 

‘Ar tu nežinai,

Baltrai.

voro, reikalingo, .maine- j 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville, - -r Pa. XI

GEBA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

Valkų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo....... 15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokinimui- 

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

O&oaSyao.. GydovUolda. Mcaa
1-8P.M. 7-SPJC. Prisiiria

419 Boylston St, Boston, Mass.

KĄ TIK IŽEJO Ifi SPAUDOS 
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

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

PRIE DORCHESTER S’f.

Valando.
nuo9 vai. ryta 
iki 8 »»J. vakare.

Parduodu Gramafeaus ir ge
riausius Rekordus n lietuviA 

įkoiua. dainęma ir lt. . Kątalogue 
duodam dykai kiekvienam kurią 
prisiunčia už 2e. krasos ženklelį

K. Graneckas.
Athoį Mase.

—- ------------

“Oželis” mišriam chorui prie pijano . ... .—— ------ 60c.
“Scheno” pijanui (solo) ... :____  -.......  60c,

ftią nedėlėlę” mišriam chorui prie pijano---------------- 25c.
“Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba meterų

. . ..

i)
2>
3)

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

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

donos, 
Vincas, 

šilumos. 
Petras. 
Vincas.

džinės.
mano šiandien “pėdė.

Petras. Tik stebuklinga 
džine. Neina į galvą, bet į 
nosį. , /• , ... ;-..įL, —

t

ATSIŠAUK.
■

Jei esi dirbęs Lietuvoje prie 
budavojimo. namų, bei kitokių 
medžio mekaniškų darbų ir tari 
mekanišką gabumą norintieji 
išmokti pagal amerikoniškos, sis
temos budavojimo amato ir sutin
ai iŠ syk (pradėti) už $2.50 (du 
ir pusę , dolerio) ant 8-nių valan
dų dienos darbo, tai atsišauk į 
“Darbininko” Redakciją vien 
raštu — parašyk kur ir kiek esi 
dirbęs.

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

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

nuo 
kad

U. G.

ANT PARDAVIMO 
GROSERNE IR BUCERNE 

geriausioj vietoj lietuvių ap
gyventai.

Visi įtaisymai nauji. Prie
žastis pardavimo, savininkas 
turi .kitą biznį.

LONGINAS VALIACKAS, _
230 Broadway,

So. Boston, Mašs.

EKTRA PARSIDUODA 
BROOKLYN’E.

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

tidariau šokią mokyklą, ku
rioje bus mokinama visokie 
šokiai, kiekvieną vakarą nuo 
8 iki 10 vai. <

Dienomis mokinama pagal 
sutarties.
Esu gerai išsipraktikavęs, bu

vau Rygoje mokytojum, taip
gi ir čia Amerikoje, todėl gerb. 
norėdami išmokti gerai šokti, 
ateikite pas mane.

Edw. Browning Ames Build. 
Room 44

1140 Columbuš Avė.,
‘ . Roxbury Crossing.

C. & P. Phone St. Paul 5947 
Grabininkas ir Balzamuotojas 

Pagrabus atlieku pigiai ir 
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystė^ 
mokslus ir išdavęs ekzaminus. 
Siunčiu numirėlius ir į kitus- 
miestus ir pargabenu iš kitų 
miestų.

Tai-gi, -vientaučiai, laido 
jimo reil^e visuomet kreipki 
tės pas mane. Ofisas

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 SO. PACA ST.,

BALTIMORE, M D. 
,—.. f. r u;’.. j r-

Naujas "Darbininko” leidinys

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

Pas juos galima taip-gi at- 
nai^inti ir senas prenumera
tas.

Jie dabar lankosi Naujoje 
! Anglijoje.

1. Puikus mūrinis namas 2 
šeimynų su 7 kambariais. Kai-] 
na $1900.00; įmokėti $500.00. !

2. Medinis namas 7 šeimy
noms 24 kambariais, randos 
neša $76.00 ant mėnesio, kai
na $3500.00. Įmokėti $500.00.

3. Mūrinis namas 8 šeimynų
24 kambariais $7000.00, < s

-Pardnodama namus,, lotus,! 
ūkės, (farmas), dirbtuves, 
krautuves, taip gi išduodame 
ant.randoe. Mes išduodame 
paskolą ant nam .

. Gyvenant kitose valstijose, 
atsitikus kokiai nelaimėj, krei
pkitės pas mus. mes aprūpin
sime, turime geriausius advo-

Netoliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vaL vakare.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS SAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadway, 133 Bowen St 
SO. BOSTON, MASS.

_ Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių 
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. | L-j ; /f

M. A. NORKŪNAS/ '
166 MELROSE ST MONTELLO, MASS.

LIETUVIAI REMKITE 
- TUOS -BIZNIERIUS, 

KURIE GARSINASI

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

4
1.00 g

Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. 

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

, ~(Castle Sųuare's BlocVe.)
 " J L.Lil

Užlaikoiu 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 perkup 
ėiams, didelį, naują katalogų 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUTNILA.
822 Vashington St., Boston. Mass 
i..C J

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS

3

1.00
1.00

75c.
50c.

50c.

25c.

1.00

15 ir 25c. 
gėlių 25,

50c. 
25c.

Visokie kvepianti 
muilai — 10,

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

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraują Valytojas 
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lasai
N u <5 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
1.00 
50c.
1.00
1.00 
25c.
25c.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių
(corn’s) 15, 20 ir 25c. 5 

Pilės dėl Kepenų S
ir Inkstų 75c. Įį

Proškųs nuo nerviško gal- f
vos skaudėjimo 10 ir 25c. S 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. S 
Tikra lietuviška Trejanka

25c. S

DARBININKO DOVANELE
Darbininkams

kaina tik 5c.
Šiojč 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, paakstinanti.

Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbtinė.
Verta didžiausio išplatinimo.

A' • . .
[ JL. / — S '

■- P I R K L T E
S K AKT Y K I T E a. .

P L AT Y KITĘ
“DARBININKO” LEIDINIUS...

' PABAIKITE REIKALĄ SU IMK IR SKAITYK
Tos knygutes dar liko 2.000 su viršum. Kadangi per du 

mėnesiu, jos įžČjo 8.000, tai aišku, Jpg pilnai nusisekęs veikaiėli> 
ir todėl aišku, kad tokios knygelės neprivalo būti sukrautos ‘"Dar
bininko” knygyne. , ... \ .

Meldžiamieji, tuoj išbaikite tą. knygelę. .

f

J

dame anglius nuo 
$7.00 už toną. Į 
statome dykai.
>dame 
siąfcaįtyauii,^ 4taįp
res ir kitus relig

as k

... ‘ A.*.
V

, - ________ -4
pe kujie dar neužsisakėte Imk ir Skaityk, tai ją užsisaky

dami karta užsisakykite antrą ‘"Darbininko” leidinį:
Knygelės “Imk ir Skaityk” kaina turėjo būti mažiausia 15c. 

O mes parduodame lik už 5c. Nes į ją indėtas kapitalas tuoj 
spieriaį grįžta įf bagyje kokių trijų mėnesių po jos pasirodymo vi
sas sugrįž su pelnu. ’ 4 4 5* . jl 4 <«’

Pigumu, dąUumų, gerumu savo leidinių “Darbininkas” vir
šija vigas , Jd^s iiįeispjyeg.

. k g*lėą paryti delta, kad ^e.alleiMM
knygoj JP*itai išperkamos. - tg ' .1 .

u Todėl broliai darbininkai ir sesers darbininkės platykite 
U'-ijjL.Mjai ir atei^jĄ galėsime jums teikti daug 

*audi-~ ■ aioų» dailHd atspaustų, didelių veikalų oš mažas ksi

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

Užsakant abudu----- ——---------------- t------------------•>—$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 karta _______ ______________________________ $5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 iri/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”
*• ~ 

. ii)

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 adresui

K. ŠIDLAUSKAS

svei
kus

Gy-

. ............................... .......................................

s 226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass.

I

b

I

” “Žvaigždė, 
Viri
- $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu
— $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”

■ $Į.5O. Visi________L____ ____ __________________ $4:00
“Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.” : 
Vįsi-_______ :_____ -c______________________ 1___  $4.50

” ir "Vytis.” Abudu_______________ $3,75
“Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu.-.------- ....___$1.75
“Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” ‘"Vytis” ?

ir "Darbininkas”__ ,------- --------------- - ----------------- $6.50
15) “Draugas” $2.00, (ąrba “žvaigždė”) ir

— $1.00. . Abudu L..
1$) “Tikyba ir Dora” ij “žvirblis.” Abudu
17) “Vytis” ir
18) ““ ■
19) “Draugas,
20) ____

“ŽvirtHs.” Viri ----- !
21) “Draugas,” “žvaigždė,” 

“Darbininkas,'’
22) “Dranga’,” "• 

“Darbininkas.”

12) “Darbininkas’
13)
14)

-u-

$6.25

-

ten

“Žvirblis”
__________ $2.50 
_ $1.50- 

— “ “ - ■ “žvirblis.” Abudu__________ _______-.$2.00
“Darbininkas’* ir “Žvirblis.” Abudu -___________$3.25

” “Vytfc,” “Žvirblis,” VisU________ $3.50
“Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba, ir Dora” ir

“Žvirblis.” Viri__ ______________________________
“Tikyba inDora,

•t ir "Arirblis.” Visi
22) ‘Dranga0,’’ “Žvaigždė,” “Tikybą 

“Darbintnkas.” “Vytis” ir “Žvitf
Pasarga: ft <^ia dąr5nepaminėti: 

kuris, negalį.duoti ntioh 
-natris einą: t 
taip bebUef'^Mi 
rine leidims

e

Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 
: r s ir aukščiau.

Darbą’atlieku pirmos klesosir už mažiausią 
kaina* f'<- |- 1

S. C. LILIENSTERN, 
tate St ^ ...Boston,.Mosg.

r»»




