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NEVEDELIAI ARMIJON.
Londonas. — Anglijos val

džia bai. 7 d. išleis proklema- 
cijų, kuria pareikalaus vi- 
.'-u>- nevedėjus nuo 19 iki 27

i
r

SPRINGFIELD. — John 
Haley krito nuo Markarian 
namų iš 50 pėdų augštumos. 
Krito ant galvos ir ant vietos 
užsimušė.

Šimtai tūkstan- 
apleidę savo ū- 
— turtų, elge- 

svetimųjų. Di-

,; vo 73'
. ' 'Z ' J

siųsti. Tai-gi:
Per Olšausko bankų,

242 W. BR0ADWAY. So. BOSTON, MASS. KOVO 4 d. (MARCH) 1916 m.
• ■

pi’O ketvirtoje špattoje.)

je ateityje surengti agitatvviš- eai paėmęs ir dui iŠ krautuvės. .siskyrė su šiuo pasauliu. Ji 
kas prakalbas tam, kad su- Krautuvninkas buvę medinko- j buvo žymi rašytoja ir pasira- 
pažindinus labiau visuomenę jis, nepavijo. . * ’ ••
su L. D. S. ir išaiškinus josios nusinešė $35 vertės, laikrodi

Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at B

Somesrville, Mass. — Pas metų armijom 
laikrodininkų Šilas Rennett. ----------------
inėjo žmogus ir paprašė aukai- A, LONDONAS. — Rumunijos

LIETUVIŲ DIENA SUVIE
NYTOSE VALSTIJOSE.
Kovo 1 d. “Darbininkas” 

gavo iš Washingtono telegra
mų, kurioj pranešama apie į- 
teikimų Suvienytų Valstijų se
natui rezoliucijos nukentėju
sių lietuvių reikaluose. Štai 
gautoji telegrama it rezoliuci
ja:

“Aš sustačiau rezoliucijų ir 
inteikiau jų Ulinois Valstijos 
senatoriui Lewis- Jis jų ry
toj suteiks senatui. Rezoliu
cija tikrai bus priimta ir pre
zidentas paskirs dienų'rinkti 
aukas nukentėjusiems debka- 
rės. Amerikos spauda karš
tai atsišauks į visuomenę, kad 
pagelbėtų lietuviams. Štai 
rezoliucija:

Kadangi dabar, kuomet į- 
vairios valstybės kariauja, mi
lijonai lietuvių didžiumoj nete
kę maisto, prieglaudos ir dra
bužių; ir... t \

Kadangi milijonai jų išvyti 
iš namų be persergėjimo, netu
rėjo progos apsirūpyti reika
lingiausiais daiktais ir dėlto 
kenčia badų, ligas ir neišpa- 

- sakytų skurdų; ir 
.jfr Kadangi Suvienytų Valsti

ją gyventojai su širdperša su
žinojo apie šitų baisų^padėjimų 
milijonų žmonių ir širdingai 
atsiliepia į šauksmų pagelbos, 
kuomet tik atsišaukimas pa
siekė jų ausis: todėl

Nutarta, kad akiveizdoje 
tokio skurdo, vargo, kančių,' 
kuriuos šie keturi milijonai 
lietuvių kenčia prezidentas Su
vienytų Valstijų būtų garbin
gai paprašytas parinkti dienų, 
kurioj Suvienytų Valstijų pi
liečiai galėtų išreikšti savo sų- 
jausmų, aukodami į fondus, į 
kuriuos dedama aukos nuken
tėjusiems dėl karės lietuviams.

Dr. Albert.

tikslų. Nutarta užkviesti gar-į 
sius kalbėtojus, kurie be abe
jonės savo užduotį atliks ko- 
nogeriausiai ir mūsų kuopelė 
pasididins narių skaitliumi.

Taip-gi nutarta po Velykų 
surengti vakarėlį su perstaty
mais. Nariai žada smarkiai 
dirbti per ištisų gavėnios lai
kų, kad surengus tikrai pavy
zdingų vakarėlį, kuriame tu
rės progų visuomenė arčiau 
sueiti į pažintį su L. D. S. 1 
kp. nariais-

Be šių viršuje minėtų nuta
rimų, dar buvo svarstomi įvai
rūs kiti dalykai. Tuom pasi
baigė susirinkimas.

Geros kloties L. D. S. 1-mai 
kuopai ir Dieve,
visi jų nutarimai, nepasiliktų 
vien'nutarimais, bet būtų-jie 
visi įvykinami gyveni man.

Raštininkas.

KAIZERIS ŽIURĖJO 
Į SKERDYNĘ.

Paryžius. — Atsistojęs ant. 
augštos kalvos, generalio šta
bo apsuptas su žiūronais ran
kose Vokietijos valdovas per 
šešias ištisas valandas tėmijo į 
nuožmių skerdinę, kaip vo
kiečiai šturmavo fortų Douau- 
mout Buvo labai šiurkštus 
oras, putė vėjas, ir prašinė
jo generolai, kad saugotus ir - 
neperšlaptų. Bet kaizeris sto- ■ 
vėjo ir žiurėjo, kaip jo nar- (- 
sūs pulkai ėjo atakon ir tirpo 
vienas po kitam.

Iš astuonių pulkų po kaize
rio akimis tik skeveldrai beli
ko.

UPE RUTULIUOJA LAVO
NUS JUREN.

Haaga. — Verdun, didžiulė 
francūzų tvirtovė, kur dabar 
eina pragariniai mūšiai, guli 
ties Meuse upe. Tai ta upė 
buvo užsitvenkusi lavonais, iš
siliejo ant krantų ir paskui 
tūkstančius lavonų nešė šiau
rinėm iurėn.

'KIAULIENA brangsta
KIEK ATPLAUKĖ ATEI

VIŲ.
New York. — Pereitais me

tais (1915) per šį miestų atei
vių pribuvo pirmose garlaivių 
klesose 59.797, antroj klesoj 
61.010, trečioj 95.467.

Tai-gi šiuo laiku ateivių 
šiai šaliai nieko nereiškia-

DOVER, ANGLIJA. — Da
bar priparodinėjama, kad An
glijos garlaivis Maloja ne ant 
minos užėėjęs nuskendo, bet 
buvo torpeduotas. Su tuo 
garlaiviu žuvo 250 gyvasčių.

y —

ATSINAUJINO BAISŪS
- MŪŠIAI.

Londonas. — Po neišpasa
kytų mūšių Verduno fronte 
Francijoj vokiečiai buvo apsi
malšinę kad aprūpinus sužeis
tuosius. Veik tris dienas tę
sėsi ramesnės valandos. Vėl 
tikras pragaras atsivėrė. Ėmė 

i ūžti bombos ir kristi ant ap- 
: link Verdunų esančių drutvie- I v*

VOKIEČIAI BĖGA IS POR
TUGALIJOS-

Lisabanas. — Kai ėmė ašt- 
rėti Vokietijos ir Portugalijos 
sautikiai, tai 60 turtingi} vo
kiečių išbėgo Ispanijon. Lau
kiama to, kad Vokietija už su- 
konfiskayimų vokiečių inter
nuotu garlaivių paskelbs Por
tugalijai karę. Vokietija bu
vo atsiuntus Portugalijai ulti
matumų, reikalaudama palei
sti garlaivius. Portugalija 
stačiai atsisakė tai pildyti.

Chicago, I1L — Kainos ant 
kiaulienos žymiai pakilo. Da- 

Į bar už 100 svari} kiaulienos 
mokama $9. T.y. ant $2.50 
brangiau, negu pirmai.

Ypač pabrango, kad daug 
reikalaujama kiaulienos Euro
pon — kareiviams. Nesenai 
viena kariaujanti šalis užsisa- 

j kė 25 milijonus svarų kiaulie- 
| nos.

L.000 NARIŲ LIE.
DARBININ| 

SĄJUNGĄ 
tict

SEIMO
Sujuskite, broliai sujungia 

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

Projektas lietuvių pramonės bei 
prekybos bendrovės.

TAIKOS IR DUONOS.
Kopenhagen. — Iš Berlino 

atėjo žinių, jog dėl baisių vo
kiečių nuostolių Verduno apy
linkėse Vokietijoj plėtojasi di
dis nusiminimas, ypač tarp 
motenj. Berlyne susidarė iš 
10.000 minia daugiausiai mo
terys ir-puošniausiųjų sostinės 
grtve UnteT den Linden darė 
demonstracijas. Šaukė: “Duo
nos ir taikos.”

Raiti policmonai vaikė mo
terų minias.Vokiečiai darė atakas ant 

drūtviečių į šiaurę nuo Ver
no. Vokiečiai nori palengvy- 
ti padėjimų tų savo brolių, ku
rie įsidavė kyliu į francūzų 
linijų paimdami Verduno for
tų Douaumont. Dabar tie vo
kiečiai riestame padėjime. Bet 
visos vokiečių atakos, kurios 
buvo daromos tam, kad palen
gvinus tų savo brolių padėji- 

I mų nuėjo niekais.
Dabar vokiečiai ypač užsis-’ 

pyrė sugriauti Verduno fortų 
Vaux, kurs yra svarbiausias 

į Verduno fortas iš šiaur-ryti- 
nės dalies.

Kad vokiečiai atnaujino .v^ku uum-
baisų bombardavimų ir savo bardavo rusų linijas ties Iluk- 
atkaklias atakas, tai tas ne jr pa]eį Panevėžio geležin- 
kiek testebina franeuzus. T:" 
to lūkuriavo, j

Kų voki ečiaL laimė 
' Dabar jSu'lRI llvie 

vaičių kai prasidėjo

MŪŠIAI TARP RYGOS IR 
DVINSKO.

Petrogradas. — Rusijos o- 
ficialis pranešimas apie kari
nius veikimus yra toks:

Ežero Kauger apskrityje 
vokiečiai bombardavo iš savo 
laivyno armotų sodžius Lapre- 
nesh ir Bigauntzem. Didis 
vokiečių aeroplanų skaičius 
bombardavo Rygos frontų. Iš 
aeroplanų bombarduota tarp 
Ikskull ir Elisinhof palei Dau- 

! guvos upę.
Arti Dvinsko vokiečiai bom-

. (kelio vokiečiai šaudė bombo
mis sveriančiomis po 150 sva
rų. Vokiečiai iš savo dįdžių- 

^'jų armotų bombardavo 'drut- 
vietes Švenčionių ežero arti- 
miese.

Mūsų artilerija smarkiai; 
veikė Novo Aleksandrovsko 
fronte ir prieš Tourment stotį.

L. D. S. 1 Kp. Susirinkimas.

Nedėlioj, 27 vasario pobaž- 
nytinėje Šv. Petro svetainėje, 
So. Bostone atsibuvo papras
tas L. D. S- 1 kp. mėnesinis su
sirinkimas. Bet šis susirin
kimas buvo nepaprastas tuomi, 
kad jame buvo svarstoma ga
na daug svarbių reikalų, kaip 
labui organizacijos taip ir vi
suomenės.

Perskaičius raštininkui pra
eito susirinkimo protokolų, 
prasidėjo apkalbėjimai įvairių 
reikalų. Visų-pirma p. Aš- 
menskas viens iš komisijos na
rių, kuri buvo išrinkta suži
noti ar galima būtų įsteigti 
lietuviams kooperatyviškų ra
kandų krautuvę, išdavė rapor
tų. Iš p. Ašmensko raporto 
pasirodė, kad tokių krautu
vę galima steigti. Buvo svar
stoma kokio maž-daug didumo 
nustatyti šėrus. Veik vien-] 
balsiai nutarta padaryti šėrai 
nebrangesni kaip 15 dol. Pirk
ti šėrus ten pat pasižadėjo 15 
ypatų. Komisijai patarta pa
sirūpinti ant kiek galima grei
čiau išgauti iš valdžios leidi
mų, kad pavasaryje būtų ga
lima atidaryti virš paminėtų 
krautuvę, ir gauti reikalin
gus rakandus savoj krautuvėj.

Taip-gi kad įvykdžius obal- 
sį 1000 narių L. D. Sųjnngai 
iki Seimui, nutarta netolimo-

GLAUCESTER. — Jaek 
Murhfy, pramanytas “Dare- 
devil” 19 metų vaikas šoko iš 
bokšto Glaucester Coal kom
panijos ir nušoko į vandeni. 
Bokštas buvo 165 pėdų augš- 
tas. Iš tokios augštybės nie
kas dar nebuvo nušokęs.

SUDEGE ŠEIMYNA
Taloga, Okla. — Sudegė 

farmervs M. Creed su visa šei
myną. Sudegė jis pats, jo 
pati, du broliai ir trvs vaikai.

PLYMOUTH, N. H. — Su
degė EmHy Balch ligoninė. Joj 
buvo septyniolika ligonių. Vi
si laiku buvo išgabenti.

NEVALIA MUŠTI UŽ NEJI- 
MĄ BAŽNYČION.

Columbus, Ind. — Harry 
Lims, 20 metų amžiaus, ap
mušė savo uošvę, kuri nepa
norėjo su juo eiti bažnyčion. 
Bet už tai buvo pasodytas 30 
dienoms kalėjimam

SUDEGĖ STOTIS.
Montreal, Canada. — Grand 

Trunk geležinkelių kompanijos 
stotis netikėtai užsidegė, užsi
degė staiga keliose vietose ir 
nebuvo galima nieko išgelbėti. 

QUINCY, MASS. — Sustrei
kavo akmenyčių 5.000 darbi
ninkų. Tie darbininkai buvo 

I nukalę Titanico paminklų ir 
jau buvo gatavas siusti Was- 
hingtonan. Jei streikas užsi
tęs, tai paminklas laiku nebus 
pasiųstas.

ROCKPORT, MASS. — Su
streikavę 1.000 darbininkų 
granito šlifuoto jų.

SPROGIMAS REDAKCIJO
JE.

Providence. — Nesmarki 
ekspliozija ištiko Providence 
Journal redaktoriaus ofise. 
Sprogimų sekė gaisras, kurs 
blėdies pridarė už $2000.

Tasai laikraštis yra labai, stengėsi laimėti su mažiausiais 
prieš vokiškas ir keletu kartų 
buvo iškėlęs eikštėn vokiečių 
darbelius šioje šalyje. Tasai 
laikraštis labai stoja už talki
ninkus. Jisai pranašavo ir 
susprogdinimų Kanados parla
mento rūmų.

ėjo. 
ėjų ’sa-i 

vokiečių 
nepaprastas veikimas Verduno 
fronte. Vokiečiai ^skelbia sa-

i vo laimėjimus. Per 11 dienų 
jie užėmę teritorijos 66 ketv. 
mylias. Jie išblaškę francū- 
zus iš laukinių drūtviečių į 
šiaurę nuo Verduno, užėmę 

; visų Woevre lygumų, o fran
euzai turėję pasitraukti ant 
Meuse augštumų.>

Verduno fronte vokiečiai 
turi didžiausias savo armotas, 
prieš kurias jokie fortai negali 
atsilaikyti. Drūčiausius pasau
lyje fortus tos armotos pover- j sakyti ir kaip tie pinigai pa
čia į griuvėsių krūvas. Vie- ' — - •
nas gerai nutaikytas šūvis iš 
tokios armotos sugriauja kad Chicago’je (2 liepos 
ir drūčiausių moderniškų for- 1915 m. ir25 rugpiu- 
tų. Tai dabar vokiečiams čio 1915) 
reikia tik prisiartyti prie Ver-j 
duno, kad galėtų jo fortus 
bombarduoti. Tai tuomet 
Verdunui bus galas.

Bet ligšiol francūzai išgalė
jo neprileisti vokiečių prie 
drūtviečių, turėjo aplinkui 
dideles laukines apkasas, ku
rių negalima taip greitai su
griauti, kaip tvirtovės fortus 
iš cemento ir plieno.

Vokiečių nuostoliai.
Nors vokiečiai šį tų laimėjo 

ties Verdunu, bet tai laimėjo 
didele kaina. Jie savo nuos- 

i tolių neskelbia tvirtina, jog

PRIE ST. ŠIMKAUS 
ATSKAITOS.

Mano atskaitoj, tilpusioj 
užpraeitos savaitės numeryje, 
pasakyta:

“Pasiųsta Lietuvių Draugi
jai $2216.00.”

Manau jog neprošalį bus pa-

Per Paltanavičia, 
Worcester, Mass. 14 d- 
rugpiučio 1915)

Per Ramanauskų 
Lawrence, Mass. (25 d. 
rugp. 1915)

Per National B?nk 
4-th str., Philadel- 
phia, Pa. (2 d. gruo
džio 1915)

Per Kažemėkų Wa- 
terbury (30 d. sausio 

-1916 m.)

Išviso $2216.00
Drauge pranešu, jog au

kos, surinktos per mano pra- 
■ kalbų iš Ansonijos Lietuvių, 
$305.22, taip-gi. išsiųsta per p. 

j J. Toreilų; gi aukos, surink
tos 20 d. vasario iš Harrisono

nuostoliais, bet franeuzai tvir
tina, jog vokiečių žuvę tarp 
120.000 ir 150.000.

Anglai sujudo.
Kaip vokiečiai ėmė francū-I N. Y. lietuvių, $73.60, atme- 

zus spausti ties Verdun, tai tant $7.60 išlaidų, išsiųstos 
angali sujudo Belgijoj. Nori per Kažemėkų, Waterbury.

Jeigu Tautos Fondas, Law- 
renc’o, Mass. lietuvių komi-

angali sujudo Belgijoj, 
šiek tiek nukreipti vokiečių a- 
tydų nuo Verduno.

Anglai darė atakas ir atsiė- tetas ir kitos lietuvių organi- 
mė iš vokiečių 800 jardų drut- žarijos kurios rengė man pra- 
viečių, kurių buvo netekę va- kalbas ir kurioms aukas pali- 
aario mėnesį. Tos drutvietės 
pramytos International, - ka
dangi jos labai dažnai ėjo iš

- rankų į rankas. . "J
nio moteriško laikrodėlio. Ta-į karalienė—našlė Elzbieta per-U ■»'. ---------------

BERLINAS?— Vokiečiai 
.. n,..._ . , . ... o _ ,. _ 1 skelbia, jog francūzų pastan-
ir nedorėlis j Šydavo “ Carmen SylvA” Bu- gos atgauti Dauaumont fortų 

nuėjo' niekais.

kau, duotų visuomenei arba 
nors ir man šiokių-tokių iš ma
no surinktų aukų atskaitų bū
čiau begalo dėkingas, nes tas 
manę išgelbėtų nuo visokių ga
limų nesupratimų. . : \ -

Lietuvių Draugijos ingalio- 
tinis •

ST. ŠIMKUI

Dabartinė karė begalo skau- 
I džiai atsilieps ant Lietuvos 
jaunutės ir neturtingos dar ū- 
kės. Šimtai tūkstančių mū
sų žmonių kris karės lauke, ar 
nustos gyvasties nuo skurdo, 
ligų ir bado, 
čių lietuvių, 
kės, namus, 
tauja tarpe
džiuma jų žus svetimoj šalyj, 
— kiti, — sugrįžę į gimtinį 
kraštų, atras savo triobas — 

į išdegintas, ūkės apleistas ir 
Į išteriotas, — turtų — sunaikin- 
j tų ir išnykusį. Ir atsiras po 
i karei tušti laukai, apleistos 
! dirvos, dykaujanti žemės plo
tai, — kurių palaikyti silpni 
seneliai, našlės ir našaličiai 
neįstengs. Bus žemės plotai 

(ant pardavimo už nupuolusių 
kainų — gi nuvarginti negalės 
jų atpirkti.

Kas atsitiks? Ateis kita- 
taučiaį suorganizuotais milži
niškais kapitalais — ir už pus
dykį išpirks lietuvių žemę, 
pelnydami milijonus iš mūsų 
vargo. Jau šiandien girdisi 
apie tai balsų. Štai, tūlas 
vokiečių profesorius P. Rohr- 
bach, — savo veikale “Rus- 
sland und wir” — išsitaria 
“kad trumpu laiku visas Pa
baltmario kraštas ir Lietuva 
gali būti užkolonizuota vokie
čių kolonistais... ir tuomi 
vienu užsimojimu šitas kraštas 
padarytų galingų vokiečių že
mę.” Toliaus, tas pats Rohr- 
bach išvedžioja, kad Lietu
voje yra daug valdžios nuosa
vybės... neišpasakytai prasko
lintų ir nusmukusių., lenkam... 
ir rusam priklausančių dvarų, 
kuriuos, taikai įvykus, rei
kėtų parduoti Visi rusai sa
vininkai ir didesnė dalis lenkų 
liuosu noru juos parduotų...” 
Žinoma, vokiečiams, ir tuo
met visas klausimas galutinojo 
krašto suvokietinimo būtų po
zityviai užtikrintas.”

Tas pats pavojus gręsia 
mums nežiūrint kokios bus 
šios karės pasekmės. Ar Lie- 
tuvadiks vokiečiui, ar sugrįžš 
prie ruso, ar, pagaliaus, į- 
gys sau neprigulmybę — vis- 
tiek mūsų nuvarginti žmonės 
neturės tiek medžiaginių pas
tangų, kad atsispyrus prieš 
svetimtaučių kapitalus, ku
riuos, ’išdalies, jau pradeda
ma mobilizuoti — ypač Vokie
tijoj — kur finansinės įstaigos, 
per savo agentus, daro smulk
meniškus ekonominius tyrinė
jimus užgrobtuose kraštuose. 
Pavojus gręsia Lietuvai nuo 
vokiečių, rusų, lenkų ir net... 
organizuotų žydiškų-bankie- 
rių, kurie, beabejo, neapleis 
progos, kad lengvai pasipel
nius.

Lietuvos ekonominio gyve
nimo sunaikinimas gręsia lie
tuviams pavojumi nuosavybės 
nustoti, —jei neužkirsim tam 
kelio. Kad tų padarius —tu
rime prieš pastatyti savus ka
pitalus, kurie galėtų apginti 
mūsų žemę, mūsų,ekonominį 
gyvenimų nuo svetimtaučių 
pasikėsinimų.

Kaip tai padaryti
žmonės Lietuvoje neturi kapi 
tolų. Atlyginimas už nuosto
lius nuo karės, beabejo, daug.. . 
prigeTbės žmonėms sugrįžti | 
prie normalių gyvenimo sųly- 
gų, tojo atlyginimo, tečiaus, 
neužteks, kad at>sigynus nuo

se. Amerikos lietuviai, sa
vo didžiumoj būdami tik dar
bininkais, tiesa, ir-gi neturi 
organizuotų finansinių įstaigų. 
Turi, tečiaus, mūsų žmonės 
sutaupytus milijoninius tur
tus, gulinčius kitataučių ban- 
kose. Jei galima būtų sutrauk
ti bent dalį tų turtų į vietų — 
turėtumėm milijoninę finansi
nę organizacijų, kuri netik 
apgintų nuo pražūties lietuvių 
ekonominį gyvenimų Lietuvo
je, bet drauge atneštų milži
niška pelnų lietuviams ameri
kiečiams.

Karei užsibaigus, Lietuvo
je turės prasidėt naujas, ga
lingas, intemptas gyvenimas. 
Išdegintus namus, išteriotas 
triobas — reiks atstatyti; iš
pilstytas ūkės reiks privest 
prie tvarkos; žodžiu, — vi
sur bus veiklumo perteklius. 
Gyvuliai, budavojimui me
džiaga, padargai, įvairios rū
šies įrankiai — bus reikalingi; 
žodžiu, — prasidės Lietuvoje 
krutėjimas, apie kokį ligšiol 
ir nesvajota. Aišku, jog pir- 
klyba išbujos iki negirdėtam 
dar laipsniui, — kas užtikrins 
milžiniškų pe pitalams,
pirklybon i

Yra 
Kaipo k 
pos pinigai puola ir puls dar 
"žemyn. Jau šiandie malime 
gaut už doleri t r..- .as. 
Dar už kiek laiko galėsime 
gaut už dolerį keturis rublius. 
Karei užsibaigus, Europos pi
nigai vėl pradės kilt prie sa
vo seno kurso, ir į kelis me
tus vėl už dolerį galėsime gaut 
tik du rubliu. Tai reiškia,, 
kad pinigas, indėtas į Lietu
vę, tuoj po karės naturališku; 
būdu dvigubai pasididins ke
lių metų bėgyje, nekalbant 
jau apie paprastų iš apvartos- 
pelnų.

Tai-gi ar nėra čion lietu
viams amerikiečiams aiškaus 
pamokinimo? Vietoj laikyti 
savo sutaupytus pinigus kita
taučių bankose — dėkime juos 
į tokias įstaigas, kurios verstų
si Lietuvoje. Kiekvienas do
leris, dabar indėtas į tokias 
įstaigas, trumpame laike dvi
gubai pasididins, ir apart ta 
dar — neš nepaprastų pelnų.

Reikia mums, lietuviams 
amerikiečiams sutverti milži
niškų bendrovę, kuri iš mažų 
sumų drauge sudarytų milijo
ninį kapitalų, ir su tuo kapi
talu padėt versties Lietuvoje, 
kaip tik užsibaigs karė ir bus 
tam tikslui tinkama proga. 
Rinkti kapitalus, tečiaus, rei
kia tuoj pradėti, — kad, karei 
užsibaigus, būti pilnai prisi
rengusiems.

Žemiaus yra paduodamas 
tokiai bendrovei pienas ir jos 
veikimo programas.

Bendrovės vardas galėtų 
būti: “Lietuvių Prekybos bei 
Pramonės Bendrovė.”(Lithua
nian Commereial and Indus- 
trial Co.)

Kapitalas — sakysime — $5- 
000.000. padalintas i šėrus po 
$10.00.

Bendrovės tikslas — pirk
ti, pardavinėti ir laikyti savo 

(ižde įvairių pramonės bei pre- 
ir- bondns. 

t Bendrovė turėtų būt. Ameri - 
, koj inkornornotk.—reiškiu - 
’ valdžios priežiūra. , -

-■ /fotimtauči^ pasikėsinimų.! (PnMiga ant kėtvirtb ’ pnsh- 
VHtis guli Amerikos lietnviuo-! plo kr
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U. Gurkliutė.
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Į DARBĄ
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Žiūrėkite, ką daro kanapyne “Žvirblis.”

i

Girdžia — verkia ir vaitoja 
Prispausti sunkių vargų. 
Mato — dega ir liepsnuoja 
Namai vargdienių žmonių.

Treti yra tautininkai 
Šalinasi nuo tautos 
Lieka vieni katalikai 
Gelbėtojai Lietuvos.

Ir ten po laukus bėgioja 
Pusplikiai ir alkani.
Čia vėl miršta ir vaitoja 
Paskendę kraujo klane.

Mato vargingą tėvynę, 
Mūsų žemelę šventą,
Mato purvus ir dumblynę 
Priešų kojoms išmintą.

Vieni — kurie laisvai mano, 
Neatjaučia tėvynės,
Antri — vien stikliuką gano 
Mylimiausios degtinės.

Kur ta šalis, kaip vadinas, 
Aš jau užmiršau.
Kaip sapnyje viskas pinas, 
Rodos ją matau:

Augštas kalnas ten Byrutės, 
Pievos ir miškai.
Ten broleliai ir sesutės, 
Tėvelių kapai...

Ten Nevėžis tykiai plaukia, 
Skaisti Šešupė.
Daug upelių savep šaukia 
Vilijos upė.

Plaukia Nemunas giliausis 
Plati Dubisa
Tenai kraštas mūs mieliausis 
Lietuva visa.

1

Būkite santaikoj su “S a n t a i k a.”

Skaitykite “D r a u g ą.”

Kviečia visus į vienybę, 
Bet ar klauso balso jo.
Kas kaip mano, taip sav’ gano 
Neatsižvelgia ant to.

Nepamirškite “žvaigždės.”

Dainuokite ir gieduokite iš “M u s ik o B.”

Pasakyk man, mielas broli, 
Kur tu gyveni!
Kaip ta šalis yra toli,
Kur tėvai seni.

Tobulinkite širdį per “Tikybą ir Dorą.”

Žiūrėkite, kaip smailiai duria “B ž y s.”

“Vienybė Lietuvninkų” No. 
straipsnyje: “Mūsų Mobi-

Platykite “Darbininką.”

Atsijaunykite per “V y t į.”

-r1''
T.

Švento Karimiero diena, 
Štai jau stovi prieš akis. 
Pauklausykim, ką šiandiena 
Ji dėl mūsų pasakys.

Toji diena didžiai šventa 
Krikščionijoj visoje, 
Ypatingai mūs tėvynėj, 
Šventoje Lietuvoje.

Šventas Kazimieras buvo 
Karalaitis Lietuvos, 
Atsiminkim, jog nežuvo 
Globėjas mūsų tautos.

Jis Danguje viešpatauja, 
Bet neužmiršta nei mūs. 
Kas jo pagelbos maldauja 
Atsižvelgia į visus.

Mieli broliai, nenorėkim 
Būti išgamoms tautos 
Visi drauge pasilikm 
Lietuviais ant visados.

topeilė ir vienybė 
pražydės, 
^istmybės, 

aš prasidės.

Į vienybę visi stokim 
Toj Kazimiero dienoj 
Kiek kas galim paaukokim 
Dėl varguolių Lietuvos.

TAUTOS ŠVENTE

Tai-gi broliai ir seselės Tautiška Diena Į 
tam ir yra įsteigta, kad mes prisimintumėm 
sau ir kitiems, kad mes esame lietuviai, kad 
mes esame dalelė garbingosios lietuvių tautos, 
kad mes esame vaikai tolimos ir mylimos mū
sų šalelės šventos Lietuvos. Tos šalelės už 
kurią mūsų bočiai šimtais metų kovojo, krau
ją savo liedami ir galveles guldydami priešus 
galabydami. Tos šalelės, kur mūsų bočių, 
senuolių, mūsų giminių ir saviškių, mūsų 
brangiausių ir mieliausių ypatų kauleliai užkas
ti ilsisi Tos mielos šalelės, kur viskas lietu
viška, kur ir Dievui giesmė lietuviškai skam
ba ir meilios saldžios dainelės seselių ir bro
lelių gauzdamos gojeliuose ir girelėse pane- 
muniais, padubusiais ir pajlešupiais visų šir
dis žaėja, kur tikra lietuviška dora, teisingu
mas, drąsa, meilė viešpatauja

Daug audrų, daug nelaimių brangi mū
sų tėvynė,' Šv. Lietuva pergyveno. Bet lie
tuviai kaip tas drūtas ąžuolas nepajudinami 
stovėjo ant vietos Lietuvoje ir audrų neatbojo. 
Ir garbino Viešpatį ir skurdo, kiek galėdami 
lietuviai, laukdami linksmesnių ir šviesesnių 
dienelių.

linksma ir malonu mums būdavo prisi
minti apie Lietuvą nors gyvenantiems visuose 
pasviečiuose kaip tiems medžio lapeliams au
drų išmėtytiems ir išblaškytiems. Nekartą 
mes jos nematydami bent sapne sapnuojame: 
kaip ten panemuniais lakštingalos giesta, kaip 
ten padangėse vyturėliai čirena, kaip blezdin
gos skroblo, kaip tenai žolynėliai ir pievelė 
žaliuoja ir kvepia, kaip tenai maloniai saulu
tė šviečia ir šildo ir lengvas vėjalis maloniai 
veidelius bučiuoja ir glosto.... O koki ten pui
kūs sodeliai, darželiai, bažnyčios, dvareliai, 
butai ir buteliai. Tie pilekalniai, milžinka
piai, kryžiai šalikelėmis, kad iš senumo ir pa
krypę apsamanoję... Viskas puiku buvo Lie
tuvoje! Bet kas tenai dabar dedasi, kokia 
dabar ten grožybė — KARĖ. Taip karė, vie
no to žodžio yra užtektinai gana, kad žmogų 
šiurpas perimtų, kad trenktų kaip koks per
kūnas, kad atsidarytų prieš akis baisiausias 
pragaras, koks kad buvo keno išsvajotas ir 
aprašytas. Nes karė tai ir yra pragaro pa
veikslas....

Dabar mūsų tėvynėje Šv. Lietuvoje siau- 
čiai karė. Mūsų broliai lietuviai išvaikyti po 
visus pasviečius Maskolijos ir Vokietijos ken
čia skurdą užvis didžiausį, kenčia badą, alkį, 
šaltį pažeminimą ir gaišta ir nyksta mūsų tau
tos viltis ir spėka nyksta visa mūsų tauta, nyk
sta visa Lietuva.

Viltis vienatinė Dievo apveizdoje, bet 
dar ir nuo mūs Lietuva reikalauja pašalpos ir 
prie mūs atsišaukia. Vaikeliai mieliausi, ne
būkite išgamomis.”

Tai-gi broliai ir seselės nors toje tautos 
dienoje, atmetę viską į šalį’ pasidarbuokime 
lietuviškai dėl sušėlpimo mūsų brolių lietuvių 
dėl karės nukentėjusių. Šelpkime kuom kas 
galime, kaip kas mokame, kiek kas valioja- 
me. Tas dvigubai duoda kas tuojaus duoda. 
Jeigu mes broliai jų nesušelpsime, tai kas juos 
šelps — ar svetimieji.

Tu lietuvių jaunuomene, pasirodyk, kad 
savo nekalta karšta širdžia moki mylėt tėvy. 
nę, ir trokšti ją sušelpt. Ar tai žaisluose, ar 
lošimuose, ar dainose ar rinkime aukų an1 
gatvių darbuokis kiek galėdamas, o būsi ver
tas lietuvio ar lietuvaitės vardo, kurį nešio
ji. Dieve, padėk jūsų darbe šįmet — o ki
tą met gal susilauksime linksmesnės Tautos 
Dienos — tada kitaip ir švęsime.

Lietuviai senoveje ar turėjo Tautos Dieną, 
ar ne, tai niekas nežino, nes apie tai užra
šuose nėra minėjams. Bet šiuose laikuose, tai 
jau yra užsigyvenęs paprotys skaityt tautiš
kąja diena, dieną 4 kovo, Šv. Kazimiero die
ną.

Šv. katalikų bažnyčia toje dienoje laiko 
pamaldas ant šlovės vieno iš Lietuvos vaikų 
Šv. Kazimiero, kursai buvo sūnumi lenkų ka
raliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir 
pats šventasis nešiojo garbingą titulą Lietuvos 
ir Švedijos kunigaikščio. Kas žinoma anuo
se laikuose buvo laikoma labai dideliu daiktu. 
Jisai šventai gyveno ir jaunutis numirė už ką 
ir tapo priskaitytas prie sk ai t liaus šventųjų 
Lietuvos globėjų. Taip-gi jisai yra globėju 
Žemaičių vyskupijos ir žemaičių visoje vysku
pijoje kovo 4 dieną švenčiama pagerbimui to 
šventojo.

Tai tiek apie Šv. Kazimierą iš tikėjimiš- 
Sco atžvilgio.

Kaip mes žinome tai daugelis pasaulyje 
tautų turi savo tautiškus šventuosius, tautiš
kas spalvas, tautiškus stylius, tautiškas vė
liavas, tautiškus himnus, ir tautiškas dienas. 
Ir tuomi pačiu jau parodoma, kad tai yra 
daiktas geras tokie dalykai, nes juos turi vi
sos civilizuotos tautos ir viešpatijos.

Ir mes lietuviST turime tautos himną 
“Lietuva, tėvynė mūsų” turime tautiška 
vėliavą “žalią, raudoną ir baltą.” Turime ir 
tautos dieną 4 dieną kovo, Šv. Kazimiero die-

Švieskitės per “P a ž a n g ą.”

Blaivinkitės per “Tautos Ryt ą.”
__________________f ■ i

Pažinkite svaigalų blėdį per “8 vi e 8 ą.”

Gerai jeigu ką žmogus arba visa tauta 
turi, bet to negana reikia, kad tą, ką turi 
gerai sunaudotume!

Per ištisus metus kožnas žmogelis knisasi 
kaip kurmis po žemėmis vis tik dėl savo ypa- 
tiškos naudos. Tarytumei dėl jo visas pa
saulis neekzistuotų, tarytumei visas svietas 
tiktai vienoje jo ypatoje užsivertų, tarytumei 
tik jam viskas* ir jis viskas. O apie kitus, a- 
pie savo tėvynę, apie savo viengenčius ir apie 

pasaulį jisai užmiršta visiškai.

“VYTIS,” dvisavaitinis jaunimo laikraš
tis. Kaina metams $1.50. Adr,

“VYTIS,”
731 W. 18-th Str., Chicago, UI.

“DRAUGAS,” tvirčiausias lietuvių kata
likų Pamatas. Eina kas ketverges. Metams 
$2.00, pusmečiui $1.00. *

“DRAUGAS” PUB. CO.
1800 W. 46-th St, Chicago, HL

“TIKYBA IR DORA” dvi savaitinis liet 
kat laikraštis. Jame plačiai gvildenami ti
kybiniai klausimai. Metams 75c,

“TIKYBA IR DORA,”
1644 VikMiiii Ava, Chfeagot DL

Kaip maloni ta šalelė, 
Kas gal’ apsakyt 
Džiūsta ilgėsiu širdelė, 
Kad jos nematyt.

U. Gurkliutė.

Dar apie klerikalizmą ir ar Romos politika tarnauja 
tiktai Italų labui, Ar visai Katalikų Bažnyčiai.

6 
iizaeiją,” štai ką rašo apie ka
talikus: “Klerikalizmas ma
žą ką turi bendro su katalikys
te kaipo religija... Mūsų kle
rikalai šiandieną pasirodo kar
štesni religijoje už patį geriau- 
sį kataliką ir maldingesni už j 
patį popiežių. Vienog arčiau Į 
į juos prisižiūrėjus, jų darbus 
sudėjus į daiktą, juose mato
me tik politikierius. Kad jie 
būtų bent Lietuvos labui poli
tikieriai, tai pusė bėdos tebū
tų. Dabar-gi jie kovoja su 
veikėjais Lietuvos ir labiaus 
rūpinasi politika Romos (sup
rask Popiežystė) o Romos po
litika yra daugiausia tik Italų 
tautos labui. Suprantama, kad 
šitas nieko bendro neturi su 
Kristaus Evangelija.” *■ 
, - •• Matytis, kad to strai
psnio autorius giliaus nei E- 
vangelijos, nei religijos, nei 
politikos nesupranta, nes ki
taip ne būtų tokių niekų pri
rašęs.

Apie klerikalizmą buvo la- 
bai nuodugniai ir aiškiai para
šyta “Darbininke” No. 26 ir 
29 praeitų metų, todėl aš čia 
daug ir nerašysiu; tik primin
siu, kad Dievo, tikėjimo ir 
doros priešai taip vadinami be
dieviai, laisvamaniai katalikus 
veikėjus tyčiomis taip pravar
džiuoja “klerikalais”, norė
dami visuomenę suklaidyti ir 
nuo veikimo atitraukti. Bet 
tegul žino tikėjimo priešai, kad 
žmogaus gyvenimas, tai nuola
tinė kova su priešais savo lai
kinio gyvenimo: badu, ligo
mis, vargais, mirčia ir tt. 
Bet ir su priešais savo amžino 
laimingo gyvenimo, kitaip sa
kant su kūno ir sielos (dūšios) 
priešais. O sielos priešais yra: 
piktoji dvasia, sugadintas pa
saulis ir kūno pageidimais, ku
rie nori viešpatauti ant vietos. 
Kas tai yra sugadintas pasau
lis! Tai yra visi sugadinti 
žmonės, kaip tai: 1) visupir- 
mu, žmonės, nepripažįstantie- 
ji Dievo, tikėjimo ir doros, ku
rie vadinasi ir šventame Raš
te “bedieviais”; 2) antra, 
žmonės, kurie nors pripažįsta 
Dievo buvimą, bet nepripa
žįsta, nei Bažnyčios, nei do
ros taisyklių, nori laisvai gy
venti, tokie vadinasi laisva
maniai; 3) trečia, ant galo 
visi ištvirkę žmonės, kurie ir 
kitus traukia į ištvirkimą, pa
sileidimą.

Tai-gi su tokiais bedieviais, 
laisvamaniais ir ištvirkėliais 
reikia visiems geriems žmo
nėms kovoti, nors tokie prie
šai būtų artimiausi giminės, 
kaip tėvai, vaikai Kad tai

ganymo ir valdymo valdžia ant 
visos Bažnyčios.”

Ne čia vieta plačiaus pri- 
rodinėti tos Bažnyčios tiesos 
tikrumą. Kas nori daugiaus 
ir plačiaus sužinoti, tai patar
tina tam perskaityti knygutę 
apie Jėzaus Kristaus įstatytą 
Bažnyčią; ten ras daugiaus 
priparodymų.

Todėl dėl tų tai priežaščių 
viso pasaulio visi katalikai, 
kurių skaitlius siekia daugiaus 
kaip 300 milijonų, gerbia po
piežių, kaipo savo vyriausią
jį dvasišką Tėvą ir Ganytoji, 
Jo Sosto užlaikymui siunčia 
aukas ir jo reikalai visiems ka
talikams rūpi; todėl ir pasi- 
kymas, kad Romos ar Popie
žiaus politika nieko bendro 
neturi su Kristaus Evangelija 
yra tai klaidingas pasakymas 
ir vienas kitam prieštaraujan
tis.

ra tokios draugijos, kuri ne
turėtų savo pirmininko, nėra 
valstijos, kuri neturėtų prezi
dento arba karaliaus, tai kaip 
-gi galėtų Viešpats Jėzus, ku
rį net kiakurie laisvamaniai 
pripažįsta genijų, nepasirū
pinti apie jį savo Karalystei 
ar Bažnyčiai, kaip mano pro- 
testonai ir kiti, atsiskyrę nuo 
Katalikų Bažnyčios. Kas taip 
mano, tai labai klysta. Nes 
V. Jėzus apie jį pasirūpino. 
Štai, kada Simonas-Petras iš
pažino esant V. Jėzų Dievo 
Sūnumi, taip jam tarė: “Ir 
aš sakau tau, jog tu esi Pet
ras (Uola,) ir ant tos uolos pas
tatysiu savo Bažnyčią, ir pra
garo vartai nepergalės jos ir 
tau duosiu dangaus karalys
tės raktus ir ką norint suriši 
ant žemės, bus surištas ir dan
guose ir ką norint išriši ant
žemės, bus išrištas ir danguo- j 
se.” (Mat. XVI. 17-19.) Štai 
iš tų žodžių aišku, jog V. Jė-

žus: “Ne manykite, būk a-
tėjau siųsti ramybę ant žemės; 
neatėjau siųsti ramybę, bet 
kalaviją (kardą). Nes atėjau 
suvaidyti žmogų prieš jo tėvą, 
ir dukterį prieš jos motiną ir 
marčią prieš jos uošvę. Ir 
bus žmogaus neprieteliai jo na
miškiai. Kas myli tėvą arba 
motiną labiaus nekaip mane, 
nėra manęs vertas; ir kas my
li sūnų arba dukterį labiaus 
nekaip manę nėra manęs ver
tas.” (Mateušo x 34-37.)

Kadangi dabar jau nuo 25 
metų atsirado ir tarp lietuvių 
bedievių, laisvamanių ir kitų 
ištvirkėlių, kurie jau patįs at
sitraukė nuo Dievo, tikėjimo 
ir doros ir kitus nori atitrauk
ti, todėl iš čia ir šventa prie
dermė visų gerų lietuvių ka
riauti su tokiais savo sielos 
priešais.

Kaip visokie Dievo, tikė
jimo ir doros priešai, kad pa- 
sekmingiaus kovoti su katali
kais ir tikinčiais spiečias į dr- žus Simaną-Petrą padarė pa- 

išleidinėja laikraščius, matu savo Bažnyčios, vyriau- 
Bažnyčios valdytoju,

jas, 
knygas, taip ir katalikams rei- siuoju 
kia spiesties į draugijas kata- kuriam suteikė visokią valdžią 
likiškas, savo laikraščius ir ant visų Bažnyčios narių. Dar 
knygas skaityti. Įpatingai 
reikia visiems katalikams at
sitraukti iš bedieviškų draugi
jų, nei jų šlamštų skaityti..

Tą dabar katalikai ir daro: 
turi savo draugijas, savo lai
kraščius ir Lt. Todėl bedie
viai, matydami, kaip jų skai
tlius mažinus, katalikai pra
dėjo nuo jų traukties, iš čia 
ir jų didžiausia neapykanta 
katalikų vadų ir veikėjų; dėl
to- ir pradėjo visaip katalikus 
pravardžiuoti: klerikalais ir 
t.t. Bet mes risi nesibijoki
me tokių išniekinimų ir pra
vardžiavimų ir drąsiai stokime 
į tą katalikišką veikimą . Te
gul mums bus paraginimu prie 
tokio veikimo šitie V. Jėzaus 
žodžiai: “Palaiminti perse
kiojimus kenčiantįs dėl teisy
bės, nes jų yra dangaus kara
lystė. Palaiminti esate, ka
da piktžodžiaus jums, ir per
sekios jus ir visą piktą kalbės 
prieš jus meluodami dėl manės. 
Džiaugkitės ir linksminkitės, 
nes jūsų užmokesnis yra gau
sus danguose; nes taip perse
kiojo pranašus, kurie buvo 
pirm jūsų.” (Mat V. 10-12.)

Dabar kas-link Romos 
politikos.

Po Romos politika reikia 
suprasti popiežystė. Tie, ku
rie nuo Katalikų Bažnyčios at
sitolino, visaip niekina ir pra
vardžiuoja šv. Tėvą. Tokių 
žodžių čia nepadoru nei pri
minti, kokiais jie vadina po
piežių. Labai keistai išrodo, 
kad tie, kurie savą šviesuo-___ _ ._____ ________

.------ . liais vadina, tokių paprastų tiee mūra Jėzaus Kristaus šv.
tiesa yra, tai ką sako V. J*- dalykų nesupranta. Jeigu nė- Petra asmenyje duoto buvo

> • -> ■ •

ir prieš į dangų Įžengimą V. 
Jėzus pasakė Simanui-Petrui 

j net tris kartus: “Ganyk ma- 
I no avis, ganyk mano avinė
lius” (šv. Jono XXI. 15-17.) 

j Tais žodžiais padarė V. Jėzus 
Simaną - Petrą Augščiausiuo- 
ju ganytoju, kuriam pavedė 
dvasiškius ir pasaulinius žmo- 

; nes ganyti
Kadan-gi Simonas-Petras 

kaipo žmogus numirė, tai jo 
valdžia perėjo ant jo įpėdinių 
Rymo (Romos) vyskupų, ku
riuos visados visi katalikai 
skaitė tikruoju šv. Petro įpė
diniu; o dabar juoju yra 
Benediktas XV.

Visų amžių vyskupai, kara
liai ir kunigaikščiai tikėjimiŠ- 
kuose reikaluose prie popie
žiaus kreipdavosi, kaipo prie 
vyriausiojo dvasiško Tėvo ir 
Ganytojaus.

Štai ką nutarė Florencijos 
Santaryba, arba vyskupų su
sirinkimas, atliktas 1439 me
tais, į kurį atvyko Graikų cie
sorius, Jonas Paleologas, Kon
stantinopolio patrijarka Juoza
pas su vyskupais ir Rusijos 
metropolitą iš Kievo Izidorius. 
Taigi ir Rytų Bažnyčios vys
kupai priiėmė ir išpažino šitą 
dekretą: “Kad Apaštališkas 
Sostas ir Rymo popiežius turi 
pirmenybę (primatą) ant viso 
pasaulio, ir kad yra Apaštalų 
Kunigaikščio Šv. Petro Įpėdi
niu ir tikru Kristaus Vietinin
ku, ir visos Bažnyčios Galva 
ir visų krikščionių Tėvu ir 
Mokytoju, ir kad jam Viešpar

Apie politiką.

Kas tai yra politika! Po
litika yra tai santikių tvarka 
taip pavienių žmonių, taip 
draugijų, valstijų, karalyš- 
čių ir taip toliaus. Todėl po
litikuoti reiškia tvarkyti savo 
santikįus su kuom nors- Poli
tikos arba santikių tvarkymo 
puohudžiu gal būti įvairūs rei
kalai ir siekiai, kaip tai med
žiagiški, ekonomiški, pirkliš
ki, dvasiški, kariški, tikėji- 
miški ar prieštikėjimiški ir 
taip toliaus. Politiuoja kai
mynas su kaimynų, darbinin- 

; kai su fabrikantais, karaliai 
į su karaliais. Taip rašoma, 
kad Rusija iki šioliai vedė su 
kitomis valstijomis užgrobimo 
politiką, tai yra stengėsi silp
nus kaimynus įvelti į karę, kad 
paskui juos pergalėjus, užim
ti jų žemes. Taip Rusija pa- 

į darė su Lenkija, Turkija, 
Švedija. Taip sakoma prieš 
karę Francijos valdžia vedė 
prieštikybinę politiką su po
piežių, su katalikais, kad jų 
bažnytinius turtus atėmė, už
darė mokyklas, vienuolynus ir 
t.t. Aš čia ilgai nerašysiu 
apie kitokią politiką, kaip 
tiktai apie tą prieštikybinę po- 

’ litiką, kokią varo mūsų bedie- 
- riai ir laisvamaniai su katali
kais.

Dabar jų laikraščiuose tan
kiai girdėtis, kam reikia mai
šyti politiką su tikėjimu arba 

Į su katalikyste, nes tai du at- 
skyru dalyku; kam reikia ka
talikams ir kunigams kišties į 
politiką ir taip toliaus. Pi
nigai ir politika, žeme ir po
litika lygiai atskiri dalykai, 
o vienog juos maišo. Bedie
vybė ir laisvamani ja, o poli
tika lygiai atskyri dalykai, o 

I vienog į politiką jas maišo. 
Tai taip išeina: Ko jums ka
talikai, negalima, tai muns 
galima, o kas mums galima, 
tai jums negalima. Iš to išei
na, kad laisvamaniai ir be
dieviai sau tiktai jieško ir 
pripažįsta laisvę, o kitus y- 
pač tikinčiuosius taip nori su
varžyti, kad jie neikur nega
lėtų pasirodyti su savo apeigo
mis ir tikėjimu. Dėlto tai at
kalbinėja lietuvius, kad ne 
siųstų savo vaikus į parapiji
nes mokyklas, kad ne duotų 
aukų bažnyčioms, kad nek
lausytų kunigų, žodžiu sakant 
veda prieštikybinę politiką su 
katalikais ir visus kiša į poli
tiką bedievybę ir laisvamani- 
ją. O žmonių apjakimas! ar 
stačiai piktos dvasios apsėdi
mas! Višpats Dievas, Kuri- 
sai sutvėrė dangų ir žemę, nuo 
Kurio paeina visokia laimė ir 
gerovė, Kursai yra pradžia 
ir galas visų sutvėrimų. Ku
rį turime užvis labiausiai my
lėti, garbinti ir Jam tarnau
ti kaip lietuviai ir darė iki 
šioliai, ir štai dabar atsirado 
gauja tokių bedievių ir laisva
manių, kurie nori mums tą 
didžiausią turtą išplėšti ir nuo 
Dievo atskirti. Todėl sukrus- 
kime visi lietuviai katalikai 
prieš bedievius ir laisvama
nius, atsitraukime iš jų drau
gių, kur jie labiausiai mūsų 
brolius ir seseles gadinai Ne
skaitykime bedieviškų laikraš
čių. id knygų! o dėkimės į ka
talikiškas draugijas! savieji 
pas savuosius, tai jie, tie 
Dievo ir tikėjimo priešai m
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Liuraas.

MERGIN08 IR MOTERYS 
PRIE DARBO.

Į L. R. K. Moterų Sąjungų 
yra priimamos visos doros ka
talikės moterys ir merginos 
nuo 16—45 metų amžians. A- 
pie naudingumų Sąjungos vi
si gerai žino. Vien tik tokio-1 
je organizacijoje ras moterys 
sau pagelbų ir išeigų iš tos 
ts’nsybės gilios.

Sųjunga yra naudinga ne
tik mūsų paprastoms moterė
lėms bei merginoms kurios fa
brikuose praleidžia savo svei
katų ir jaunystę, bet taip-gi 
naudinga yra ir apsišvietu- 
sioms moterims ir merginoms 
prigulėti į tų* organizacijų 
Kas gali būti puiku ne kad 
būti naudinga moteris ar mer
gina turi geresnę įtekmę tarp 
moterų ir pakelia abelnų var
dų visos organizacijos. Tarp 
savųjų darbuoties yra tai pla
ti dirva ir labai iki šioliai ap
leista. Rėkia darbininkių ir 
nemažai darbininkių kurios ne
nuilstančiai darbuotūsi ir ap- 
ravėtų tuos dirvonus.

Ar nebūtų puiku kad Są
jungos kuopos valdytų tokias 
vietas, kaip amerikoniškus 
“Settlemant Houses” suteik
tų pasilinksimnimus jauniems 
ir seniems gražiose pramogose. 
Tai būtų geriausias būdas su
stiprinimo dvasiškai ir tautiš-

MOTERYS IR MEGINOS 
ATBUSKITE nubraukite mig
las nuo akių ir pamatysite 
kad daug, daug ko naudingo 
galima nuveikti; daug, daug 
ko dar trūksta mūsų moterė
lėms. Todėl tos kurios kuom 
nors gabesnės nesnauskite ir 
negaišinkite brangų laikų, bet 
savo išsilavinimu mėginkite ir 
kitoms naudų atnešti. Mok
slas be vertės jei nevartoja
mas, arba taip sakant neplati
namas tarp kitų ypatų kurie 
atrastų sau naudą. Žmonės 
išmoksta, kad kitus pamokinti. 
Moterys daug naudos atsiektų 
jei tarp savęs lavintųsi; 
kaip tai: paskaitomis, deba
tais, referatais bei įvairio
mis mokinimo klesomis. Žmo
nes sensta ir mokinasi tai taip 
ir su mums. Nėra tos ypatos, 
kuri būtų persena kų nors pri- 
simokyti. Nuo visko kų pa- 
tėmijame ir išgirstame galime 
ko nors pasimokyti jei tik ant 
to atydą atkreiptume. Liūdna 
pamislinant kad daugybė žmo
nių gyvena vien tik savo gy
vybės užtenkinimui ir tai vis
kas- Gimsta, išauga, pa
sensta ir tai pužbaigia gyve
nimų nepalikdami nieko nau
dingo žmonėms iš savo gyve
nimo. Gaila pamisimus ant 
tokio likimo, bet kaip tankiai 
tas randasi tarp mūsų vien
genčių.

Žmonės gyvena šiame pa
saulyje tik vienų kartų ir su 
tikslu, todėl yra pareiga 
kiekvieno kad mūsų gyveni
mas būtų naudingas tiems ku
rie dar paskui mus gyvens.

Europoje, šios didelės ka
rės metu, moterys svarbių ro
lę lošia naminiuose dalykuose. 
Jos pasirodė gabios ir galin
gos visuose amatuose ir užsiė
mimuose. Po šios didelės ka
rės bus visų moterų abelnas at
budimas ir lietuvės tegul ne
būna paskučiausios. Dabar lai
kas ir proga save lavinti ir 
mokytie8. Klausite kaip? — 
Tai yra rašymasis į tų taip 
puikių organizacijų L. R K. 
Moterų Sąjungų. Tai viena
tinė organizacija kuri suju
dina visas moteris ir parodys 
kelią, kuriuo reikia eiti. Te
nai rasite fundamentus moterų 
kilimo. Nepraleiskite nei vie
nos progos rašytis Sąjungom 
Tverkite naujas kuopas. Nau
joms kuopoms' bei dešimčiai 
narių ant karto į Sąjungų įsto
jant mokestis yra sumažinta.

Visų žinių kreipkitės prie 
centro raštininkės p-lės M. Gu- 
rinskaitės vardu, 3347 Auburn 
Avė., Chicago, III.

Lai anga ir stiprėja L. R. 
K Moterų Sąjunga — o lietu
vių ateitis bos šviesi.

Eglė.

Taip, taip mokinkitės vir
ti merginos; ir mokmk-5ės 
virti gerai Kokių teisę tori 
mergina eiti už vyro ir šeimi
ninkauti savo name, jeigu ji 
nemoka kaip namo užlaikyti; o 
iš kur ji gali mokėt, jeigu ji 
neturi mažiausio supratimo 
apie namų ruošų. Kaip kada su 
pašaipa yra klausiama, “Koks 
gi vyras norės vest virėjų?” 
Faktas yra, kad vyrai nega
na apie tų dalykų mąsto, dau
gelis veda, suvisai nepamąstę, 
ar. jo išrinkta gyvenimo drau
gė mokės pagaminti jiems pie
tus ar vakarienę — ir gaila jų 
trumparegystės, nes jų pa
čių sveikata, linksmumas ir 
net jų pačių pasisekimas gyve
nime, priguli daug nuo to, su 
kokiu maistu jie bus valgydi
nami, visų namiškių sveikata, 
priguli nuo maisto. Valgy
dink visus, dien po dien, čir
škintais blynais, čirškinta ant 
taukų mėsa, /šviežia karšta 
duona — o kaip bematant visi 
namiškiai reikalaus daktaro ir 
vaistų.

Lai visos mergaitės, pagel
bėja motinoms, prie namų 
ruošos, prieš apsivedant, vi
sos gi “burdingierkos” turėtų 
net būt dėkingos, jeigu gas- 
padinė pavelija joms pagelbė
ti Irustis apie namus, vieton 
rūgojus, jeigu kartais paprašo 
nors indus nuplaut — geriau
sia mokykla namų ruošos yra 
praktikavimas jos čia pat na
muose.

Morta.
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Hardoni, prancūzas Jėzui
tas (mirė 1729,) Parašęs daug 
veikalų ant įvairių temų, y- 
patingai rašė apie gamtos mo
kslus bei istoriją. Jo veika
lai perpildyti klaidomis. Sa
vo istoriškuose veikaluose ji
sai palytėjo galima sakyti, vis
kų: 
autorių, Senojo Įstatymo grai
kišką Septuagintos (70 vyrų) 
vertimą ir daugelį pirmų krik
ščionijos rašytojų veikalų. Jo 
Naujojo Įstatymo komentorius 
tapo indėtas į “Index’ą” (Šv. 
Bažnyčios pasmerktų knygų 
sąrašą.) Tai čia antras “Nau
jienų” reprezentuojamas as
muo “turėjęs gerų vardų Ry
me.”

De Comenin, Furretin-šiuo- 
du asmeniu mažos vertės, nie
ku nepasižymėję, jei bent 
tuomi, kad turi daugelį savo 
raštams oponentų.

Tai čia ir visi “Naujienų” 
argumentai, kuriais tvirtina 
“Katalikų Bažnyčia esant me

ilų pamatuotą, palaikomą bei 
platinamą.”

Nejaugi gerb. Autorius 
sugebėjo rasti tvirtinančių 
gumentų “nei šv. Rašte, 
'istorijoj, nei pirmųjų krikš- 
! čionybės tėvų raštuose, NEI 
SVEIKAME ŽMOGAUS PRO- 

i TE ’ (mano pabraukta-) Nors 
i keista — ką darysi ? Patsai 
gerb. Autorius pripažinsta, 
kad nesugebėjo rasti jokių ar
gumentų savo “sveikame pro
te.” Visgi tas “sveikas pro
tas,” vieton ramiai gvildenti 

lužbiežtą klausimą, šaukia vi
sus šv. Bažnyčios luomus “be- i 
gėdžiais.” Bet kuris čia be- 
gėdis, aš nenoriu pasakyti... j 

’ Šie gryniausi argumentai. Nes-1 
i magu jų visų cituoti, nes 
: tiktai užimtų vietą ir sugadin
tų gerb. Skaitytojų dirksnius..

Šis klausimas, būdamas jau 
taip daug kartų gvildentas, ai- 

| skinamas priparodymais - fak
tais. kad jau į jį žiūrint šių 
dienų akimis, pastarasis yra 
grynu faktu, kad šv. Petras 
paskutinius savo amžiaus me
tus pragyveno Ryme. Šiam 
faktui nesipriešina nei protes
tantai. Iš svarbesnių, tvirti
nančių šį faktą yra šie: Har- 
nack, Funk, Resch, Monnier, 
Connybeare ir daugelis kitų.

Argumentai:—
a) Šv. Petras pirmą savo 

Laišką rašo iš “Bažnyčios, ku-1 
ri yra Babilone.” Argi tuo-l 

I met galėjo būti kalba apie Ba
biloną ant Eufrato, ar apie 

I Naują Babiloną ant Tigro, ar- 
| ba net apie Aigipto Babiloną 
įšale Memphis? Žinoma ne!
Tokiu būdu tuoju Babilonu yra 
Rymas.

b.) Eusibius (Hist. Eccl. 11- 
XV)—“Čia Babilonas supran
tamas figurityvai. ”

c.) Papias iš Hieropolis, Kle
mensas iš Aleksandrijos sako, 
kad “Morkus parašė savo E- 

Į vangeli ją Ryme, meldžiant 
■ Rymo krikščionims, kurie no
rėjo pasiskaityti^ KO JUOS 
MOKĖ ŠV. PETRAS.”

d. ) Iraeneus 1-11 amž.), Kle
mensas iš Rymo (1 amž.) aiš
kiai tvirtina, kad “šv. Petras 
įkūrė Ryme šv. Bažnyčią.”

e. ) Be skaitliaus yra istoriš
kų faktų, tvirtinančių, kad 
šv. Petras įkūrė Ryme šv. Baž
nyčią, kad paskutinius savo 
amžiaus metus praleido Ryme, 
ir kad Ryme, viešpataujant 
Neronui, tapo nukryžiavotas 
pabaigoje 64-tų ar pradžioje 
65 metų.

‘Išganytojas šv. Petrą pas
kyrė šv. Bažnyčios galva.”

Štai argumentai:—
1 -pirmaeiliai:—

Šė. Mat. XVI: 17-19; šv. 
Jon. XXI: 15-17.

a. ) Petras vadinamas vardu 
(Petras, Simonas.)

b. ) Jisai kalbinamas pavie
nis.

c. ) Išganytojas prižada rak
ius tam, kurį netrukus suba
ra,

d. ) Išganytojas prižada pa
daryti iš jo Uolų ir įduoti jam 
raktus, už jo asmeniškus užsi- 
tarnavimus — išpažinimas- ti
kėjimo (Šv. Mat.) bei mei 
(šv. Jon.)

e. ) Evangelijoj šv. Jono, 
ganytojas. aiškiai pažymi

fili asmuo yra pir 
miiAnti’’ ’ propaguoja 

tikas-

Tokiu 
c ..... .< . Po ...... čia už
dėjo Bažnyčios pamatų-ar Be? 
Žinoma ne! šv. Povilas tik
tai uždėjo pamatą to 
tkelbimo.

Apaštalų Darbai IVJI-12; 
Laiškas į Efeziečius 11:20;

Čia tas pat-Tikras mokslas 
privalo būti apaštališku, tai 
yra Kristaus mokslu. Argi 
yra šiose dienose kitas moks
las, išskiriant Kataliku Baž
nyčios mokslą, kuris būtų bu
vęs įkurtas Paties Kristaus ir 
pavestas Apaštalų globai?

viršumą, užduodamas Petrai 
šį klausimų: “ Ar tu mane my
li daugiau negu tie?” (kiti A- 
paštalai.)

2. Antraeiliai argumentai:-
a. ) Kristus permainė Simo

no vardų į Petro.
b. ) Kristus išreiškia jam y- 

patingns pagarbos ženklus, 
kaip štai: Jisai atsiliepia į 
žmones iš Petro laivo (Luk. 
V:3;) Išganytojas padaro ste
buklą. liepdamas pagauti žu
vį, ir išimti iš jos pinigą, ir 
užmokėti mokestį už Save ir 
Petrą (Mat. XVH: 26;) po

.. .. ■ • „ . r ---------: —'---------..

Tas viskas kartu daro didenau- 
sį, visų žmogų perimanti. į- į 
spūdį.

Neapsakyčiau viskų, jei ne 
prisiminčiau apie procesijų su 
Švenč. Sakramentu, kuri kas 
dienų atsilieka Liurde. Tame 
laike, kada buvome ant Kon
greso procesija prasidėdavo 5 
valandoje po pietų. Jau pir- 
miaus priminiau, kad joje da
lyvavo visi, čia pridedame dar 
jog kad celebrantas su proces
ija grįžta į bažnyčią, suteikia 
tada palaiminimų ligoniams su 
surinkusiems prieš bažnyčią. 
Nešantis Švenč. Sakramentų 
išeina iš po baldakimo ir ant 
kiekvieno iš tų ligonių daro Šv. 
Kryžiaus ženklą, žmones - gi 
karštai šaukies prie Viešpa
ties, kad parodytu ligoniui 
savo mielaširdystę per Švenč. 
Marijos užtarimą. Kad V. 
Jėzus Švenč. Sakramente tas 
malones suteikia, kad gydo 
ligonįs, gal kiekvienas persi
tikrinti, o gal ir matyti ne
vienas pabuvęs Liurde. Laik
raščiai ir knygos karts nuo kar 
to praneša apie tokius stebuk
lingus išgydimus__

Ant trečios valandos po pie
tų buvo paskirta galutine pro
cesija per visą miestą; prasi
dėjo nuo Kalvarijos kalno prie 
bažnyčios; ėjo didesniomis 
gatvėmis ir per trįs valandas 
sugrįžo prie Rožancavos baž
nyčios. Dalyvavo joje bažny
tines ir pasaulines draugijos su 
vėliavomis, muzika, paskui 
ėjo kunigai be kamžu, su kam- 
žomis pralotai, vyskupai įvai
rių apeigų savo bažn. rūbuose, 
lotynų apeigų vyskupai; pas
kui subdiakonai ir diakonai 
dalmatikose, kunigai arnotuo
se, ir ant galo po baldakimu 
neše kardinolas popiežiaus le
gatas išganytoji Švenč. Sakra- 

kurio van-’’ mente. Paskui baldakimo ėjo 
8 kardinolai, kiti vyskupai ir 
atstovai pasaulinių valstijų ir 
popiežiaus namų; ant galo ne
suskaitytos žmonių minios. Du 
kartu procesija apsistojo, o 
tretį karta ir paskutinį netoli 
nuo Rožancavos bažnyčios, kad 
iš ten duoti paskutinį palaimi
nimą. Nutilo viskas: nes tie 
žmonių tūkstančiai nusilenke 
iki žemei, idant priimti Šven
tųjų Šventojo palaiminimą. 
Staigu pasigirdo griaustinio 
bildesis ore, paantrino jį ap
linkiniai kalnai ir nunešė toli 
už pirmėjų kalnų. O iš po 
dangaus plaukė maloni giesme, 
minių paantrinta: “Tegul bū
na Viešpaties vardas pagarbin
tas. Te laimino jumis Visą- 
galis Dievas Tėvas ir Sūnūs ir 
Šventoji Dvasia”. Taip užsi
baigė atmintinas katalikų susi
važiavimas. Buvo tai pasku
tinis ramybios valandos Euro
poje. Nes tuojaus prasidėjo 
didelė pasauline karė”.

M. M. T.

*

Nuo senų senovės daug yra 
vietų, pragarsėjusių kokiu 
nors atsitikimu ar tai iš Šv. 
Istorijos, ar tai V. Jėzaus, Šv. 
Marijos ar kitų šventųjų apsi
reiškimais, bet ypač pragarsė
jo Liurdas, Francijos mies
tas, kur 1858 metais, vasa
rio 11 dienų Švenčiausioji Ma
rija apsireiškė Bernadetai Su- 
biuriutei apie 18 kartų ties 
Messabelio uolų.

Dabar jau sukako 58 metai 
nuo to laiko ir garsas apie 
Liurdo stebuklus kas kart la- 
biaus ir toliaus platinos. Ka
dangi tarp lietuvių gal dar y- 
ra tokių, kurie nieko negir
dėjo apie Liurdų, todėl skai
tau, bus naudinga pasidalin
ti tomis žiniomis su gerb. 
“Darbininko” skaitytojais. Ne 
manau čia plačiai aprašyti a- 
pie tuos apreiškimus, nes jau 
labai gražiai apie tai aprašė 
gerb.prof. kun. Bučys, kurs 
perbuvo Liurde apie mėnesį 
laiko, ištyrė ant vietos ligo
nius stebuklingai išgijusius, 
perveizėjo dokumentus, iš
klausinėjo liudytojus, apvei
zėjo tą vietą, žodžiu sakant, 
ką pats savo akimis regėjo, 
savo ausimis girdėjo, savo 
protu ištyrinėjo, tą labai gra
žiai surašė knygoje, už vardy
toje: “Švenčiausios Panelės 
Apsireiškimai Liurde.” To
dėl gerbiamie “Darbininko” 
skaitytojai, pasirūpinkite gau- 

I ti tą knygą ir perskaityti ir ti- 
Į kiuos daug naudos savo dva- 
| šiai apturėsite, o gal ne vie- 
| nas ir ligoje per Švenč. Man
ijos užtarymą sveikatą įgys.

Kad I inrde tikrai pasirodė 
Švenčiausioji Marija Bernade
tai Subiriutei apie 18 kartų, 
atsivėrė šaltinis, 
duo gydo stebuklingai ligas, 
kad Liurde daugybė ligonių 
stebuklingai atgauna sveikatą, 
.iudija apie tą dvasiškoji ir pa
sauline valdžia, kuriuodvi, pa
skyrusi tam tikras komisijas iš 
visokių mokytų vyrų, kurie 
nuodugniai ištyrė ir pripažino 
tikrai buvusius tuos apsireiš
kimus ir tikrai ligonįs stebuk
lingai išgyję. Po to ištirimo 
įsakė Tarbes vyskupas pasta- 

į tyti bažnyčią ir daryti procesi
jas ir nuo to laiko pradėjo ne 
tiktai iš Francijos, bet ir iš vi
so pasaulio keliauti žmonės. 
Kartais esti toksai didelis su
važiavimas, kad net siekia iki 
200 tūkstančių, ypač laike 
Eucharistiškų suvažiavimų, 
kaip buvo 1914 m. 26 Liepos 
mėn. Tuokart vienų dvasiš
kių buvo:- 9 kardinolai, 200 
vyskupų, o kunigų ir vienuol
ių buvo apie vieną tūkstantį.

O kas galės aprašyti proce
sijų gražumą? Kad skaityto
jai šiokį tokį turėtu supratimą 
apie Liurdes procesijas, štai 
čia pridedu aprašymą vieno iš 
ten buvusių.

“Štai, kada sutema, susi
renka keleiviai prieš Rožanca- 
vos Šv. P. Marijos bažnyčią, 
nešdamies rankose degančias 
žvakes ir prasideda procesija, 
eina kunigai kartu su žmonė
mis keturiomis eilėmis, jei 
daug yra, arba dvejomis, jei 
mažiaus ir iš krutinės visų pa- 
kįla giesmė, apsakanti stebuk
lingą Marijos apsireiškimą uo
loje. Prasideda žodžiais: “Kal
nais ir luomomis_  o kėlės ei-
liukes baigiasi: “Avė, avė, 
Marija” (Sveika, Sveika Ma
rija). Jei sau perstatysime 
didelę keleivių daugybę, tau
tų įvairumą, iškalbos būdą, o 
prie to užlaikymų tos pačios 
meliodijos, tai sau galėsime 
išsiveizdinti, kokį milžinišką 
įspūdį padaro į klausytojus to
kia giesme ir procesija- Iš
rodė mums Įsiklaususiems į 
giesmės meliodiją, kad tai yra 
stipriausia iš tūkstančių širdž
ių išsiveržęs himnas Šv. Moty- 
nos garbei. Tą procesija ap
eina plačiai ir paskui veliak 
grįžta prieš tų bažnyčių, idant 
parodyti tikėjimo vienybę, už
gieda visi kartu lotiniškai: 
“Tikiu j Dievą”. Pridekime 
dar, kad liuke procesijos ap
šviečia elektriką visas trįs baž
nyčias, vienų ant kitos stovin
čias, visą prieš bažnytinę apy
gardų, o aplinkinius kalnus susivienijo su šv. Katalikų Ba

DĖL PASTNINKO DIENŲ.

Pėtnyčiomis ar kitomis pas
ninko dienomis, gaspadinę į- 
vargina stengimasis ko nors 
naujo pagaminti, ar taip sa
kant kitokiu būdu negu prip
rastai, ko nors iš žuvies, čia 
paduodu porų valgi dėl pas
ninko dienų, pamėginkite.

Kotletai iš salmon.
Vienų keniukų gero salmon, 

du šviežius kiaušinius, žups- 
neli druskos, truputį maltų 
pipirų, svogūnų smulkiai su- 
piaustytų ir porų “crackers” 
sumaltų, arba riekutę senos 
baltos duonos sumaltos, viskų 
sudėjus į bliudų, sumaišyt ir 
suminkvt it tešlų. Norint kad 
kotlietai būt minkštesni ir ska
nesni, galima į “tešlų” įpilt 
šaukštų išdirbto sviesto. Imt 
šmotukus taip sutaisyto sal
mon, suroliuot į galkutes, pa
plokščias ir dėt ant karštos pa- 
telnės, kurioje ištirpsta pusiau 
sviesto, pusiau taukų apvar- 
tant kept bent penkias minu- 
tas. Prie tų kotlietų galima 
duot bulvinę košę, žirniukus, 
salotus ir tt. Catchup, Wor- 
cesldre sauce, truputį cytri- 
nos. irgi labai pritinka

Kepta žuvis (whitefish.)

Prikimšt žuvį, su sumalta 
sudžiovinta duonele sumaišyta 
su sviestu, užsiūti taip pri- 
kimšus, apibarstyt su sviestu, 
druska ir pipirais, taip-gi ap
dulkinti su miltais, kept pe
čiuje vienų valandų vartant ir 
aplaistant sunka

Abelnai kepant žuvį, gra
žiai nuplovus, nušluostyt visų 
vandenyj, su švariu minkštu 
abrusu, pavoliot miltuose, su
maltoje, baltoje duonoje ar 
krakeriouse. Turėt gatavų 
gilių patelnę, su verdančiais 
nesūdytais taukais (sūdant 
taukus dėl šviežos žuvies dėt 
vienų šaukštų druskos.ant sva
ro taukų). Kai patelnė labai į- 
kaista, tada dėt žuvį, iškepus 
vienai pusei, pamažėl i apverst, 
iškopt antrų pusę ir ir duot 
į stalų tuojaus — jeigu negali
ma tuojaus duot, tada reikia 
uždengt ir padėt žuvį į šiltų 
vietų.

Jackson, Miss. — Atstovų 
ruir.as ir senatas Mississippi 
valstijos perleido bilių, kuriuo 
bus draudžiama garsyti girtų, 
biznį, svaigalus ir tt

Bilius stos įstatymu po dvie
jų mėnesių. r

i

AR RIMTAS MOKSLIŠKAS 
VEIKIMAS-AR ŠMEI

ŽIMAS?
Į mano rankas pateko du 

senu “Naujienų” numeriu. 
Nors egzemplioriai seni, bet 
straipsniai dar senesni. Turė
damas laiko, tariau — reik po 
šimtų pypkių tas pasakas už
baigti.

‘Naujienų” No. 266 (lapkr. 
1915.) ilgas straipsnis, ku
riame tūlas p. Autorius “pri- 
parodo” — 1. kad šv. Petras 
niekuomet nebuvo Ryme; 2. 
kad šv. Petrų Išganytojas ne
paskyrė šv. Bažnyčios galva; 
ir 3. kad tame Katalikų Baž
nyčia klysta.

Nenoriu šiai senai pasakai 
darkyti daug popieros, stačiai 
vartoju argumentus :-

Chas. Du Moulin — katali
kiškas kunigas (mirė 1566.) 
Jisai pragarsėjo savo neapy
kanta prie šv. Tėvo taip žiau
riai, kad tiesiog tapo aposta
tu. Priėmęs Kalvyno atska
lų, jisai buvo priverstas ifci- 
kra istyti iš savo tėvynės Pran
cūzijos. Buvo mokytojam 
mieste Tubingen. Skaityda
mas save teisių žinovu, rašė 
šioje srytyje polemikas, sup
rantamas dalykas kUoaršiau- 
siai prieš šv. Tėvų bei prieš 
tuomet tik-kų užgimusių Jėzu
itų draugijų. Ant mirties pa
talo išpažio savo klaidas ir

didesnę dalį' klasiškų

ne- 
ar- 
nei

prisikėlimo, Išganytojas pasi-į Pirmųjų amžių tėvai (Jero- 
rodo pirma Petrui ir paskui n imas, Tertulijonas, Augus* 
kitiems;” angelas, siųsda- tinas) tiesa yra vartoję, kad
mas moteris pranešti Jo moki
niams apie Prisikėlimų, liepia 
“pasakyti Jo mokinams ir Pe
trui1 ’...

c. ) Petras vadovauja naujo 
Apaštalo išrinkime.

d. ) Jo nuomone vienbalsiai 
priimta pirmame Susirinkime 
Jeruzalėj.

e. ) Petras pirmas priima 
stabmeldžius į Tikrųjų Bažny
čių.

“Pirmųjų amžių šv. Bažny
čios tėvų raštai:-

Izotvnų:-šv. Ciprijonas, šv. 
Ambraziejus, šv. Leonas...

Graikų :-Originas, šv. Kri
zostomas...

Syrijiečių:-Syrijiečių Litur
gija, šv. Efremas...

Šie visi savo raštuose aiš
kiai tvirtina, kad šv. Petras 
buvo Ryme ir yra šv. Bažny
čios galva.

Kaip matome šie dalykai 
yra gryna tiesa, bet ne “me
lagingas R. Katalikų Bažny
čios tvirtinimas.” — Šv. Pet
ras buvo Paties Išganytojaus 
paskirtas šv. Bažnyčios mato
ma galva ant žemės.

Argumentai:—
Mat. XXIII :8-12. — Jeigu 

šios Evangelios žodžius galima 
būtų aiškinti, kaip gerb. Au
torius pats juos supranta, to
kiu būdu nei vieno asmens 
nebūtų galima vadinti ant že
mės nei Tėvu nei Mokytojum.

Šv. Tėvas būdamas vyriau
siu tėvų tarpu daugelio, turi 
teisę būti vadinamas — vy
riausiu, augščiausiu, ant že
mės šventu ir tt. Nors jisai 
yra tėvu, visgi formaluose 
raštuose jo titulas taip skamba 
—“Dievo tarnų tarnas.” Ma
nau gerb. Autorius jam ne pa
vydės bent šitos garbės?

‘ ‘ Kito pamato nei vienas ne- 
! gali dėti, bet tų kurs dėtas 
yra Kursai yra Jėzus Kris- 
Itus” (I Korint. 3:11.) Čia ei
na kalba ne apie garbę-galę, 
bet apie mokslų. . Visokis 
skelbiamas mokslas turi pat
virtinti tai, kas liečiasi arba 
buvo apskelbta Paties Kris
taus. Jeig ušie žodžiai reikš
tų tai, kad Kristus nepaskyrė 
jokių matomų savo vietininkų, 
kų-gi šv. Povilas kalba viršes
nėse eilutėse (1 Korint. 3:10),

I

? ?

uda yra šv. Petro tikėjimo iš
pažinimas, bet tiktai kalbant 
apie šv. Petro asmenį. Argi 
jie šiame prieštarautų patįs 
sau? Kaslink šv. Augustino 
ypatingai, jo nežiūrimas ara- 
maiškos bei kraikų kalbos bu
vo jam dideliu keblumu. Ji- 

| sai manė (ne tvirtino) -kad 
Simonas tapo pavadintas Pe
tru dėlto, kad savo galę įga
vo nuo Petra-Kristus. Lo
tyniškai uola reiškia Petrą. 
Graikiškai petros (uolos ske
veldra nuo žodžio petra (uola) 
—reiškia Petras yra Kristaus 
dalimi. Bet šio žodžio šalti
nis yra aramaiškoje kalboje, 
nes Kristus kalbėjo aFamaiš- 
kai. Žodis Cefar aramaiško
je kalboje turi tiktai vieną 
formą ir reiškia uolą

Tūli Bažnyčios tėvai Kris
tų vadina Petrą, aiškindami, 
kad molonė paeina iš kristaus
— tartum vanduo, kurį Mozė 
suteikė iš uolos. Petras ir y- 
ra tuo Moze, kuris turi galę- 
atidaryti ar uždaryti malonių 
šaltinį (Kristą), šv. Sakramen
tų vartojime.

“Šv. Bažnyčios Galva yra 
Jėzus Kristus, Kuris savo vie
tininku ant žemės — matoma 
Kariaujančios Bažnyčios galva
— paliko Šv. Tėvą, Šv. Petro 
asmenyje.”

Toliau gerb. Autorius kal
ba: “Petras, išgirdęs tą visą 
lenai daromąją komediją, tu
rėt >į visus tenai 
žmonės palai 
jusiais ir 
idi'otiškt 
sprukti pro 
kad kas jam 
neastitikt j.
kad... ir DANGŲ o net ir PO
NĄ DIEVĄ už pinigus parda
vinėja, jis turėti) iš apmaudo 
ant vietos numirti....” Kiek 
šiuose žodžiuose yra rimtumo, 
tesprendžia patsai gerb. Skai
tytojas. Yra malonu gvilden
ti istoriškus apologetiškus 
klausimus su žmogumi, kuris 
žino apie ką kalbąs, bet su pa
našiais asmenimis, kurie netu
rėdami jokią argumentų, vien 
paiodo savo “išmintį”— skai
tau sau už gėdą gvildenti pa
našius klausymus.

J. M. Širvintas.

si rinkusius 
oto išė-

duris laukan, 
blogesnio tenai 
O ja. ręsr.1

DARBININKO DOVANELE 
Darbininkams

' kaina tik 5c.
Šioje knygelėje randasi straipsniai,

ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos, 
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, 
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, 
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.

Verta didžiausio išplatinimo.
Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia
< •

kurie buvo ‘ * Darbinin-
” Tuose straipsniuo- 

praktiško proto minčių, 
simpatiški meilūs, pa-

dirbtinė.
Darbininkas” tų daro ir galės daryti delio, kad j<> išleistos 

knypos greitai išperkamos. ,
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SU KUO MES EITUME Į 
BENDRĄ DARBĄ.

įuos, mes, rodos, 
jau vadinti tautini 

kabučių.
Besitariant su jais Phila- 

delphijoje visų buvo pripažin
ta ir užrašyta, kad pasekmin- 
gesniam bendram darbui net ir 
anose trijose nužiūrėtose sri
tyse — reikia, kad vieni kitus 
gerbtų, kad tautininkai gerb
tų krikščioniškus principus ir 
nekovotų -prieš Katalikų Baž
nyčią; čia pat buvo tautinin
kų pažymėta, kad jie klauso 
prisakymo “Neužmušk,” ir 
kad jie yra ir bus priešingi 

J kruvinai revoliucijai.
Su tokiais žmonėmis, su 

tais tikraisiais tautininkais 
lietuviams katalikams, rodos, 
bus galima susitarti ir bendrai 
veikti. Idėjinis darbas kata
likų eis ir toliau tais pačiais 
keliais. Į savo katalikiškas 
organizacijas mes ir toliau ne- 
įsileisime nepraktikuojančių 
katalikų. Bet mes galėsime 
surasti bendrą darbo dirvą su 
tais žmonėmis, kurie nėra 
per daug nuo mūsų nutolę, ku
rie lenkia galvą prieš krikščio
nystę, kurie kad ir nepriguli 
prie Bažnyčios Kūno, bet 

Į linksta prie Bažnyčios sielos 
(ad animum Ecclesiae). Tiems 
žmonėms mes galime ir turime 
ištiesti ranką.

f

oe

Draug.”

K

K •

tvarkąkatalikų Bažnyčios 
(faktiškai Bostone tą kovą ir 
veda); Šliupas-gi, steigdamas! 
Scrantone Sandaros skyrių, j 
liepia matyti Sandaros uždavi- j 
nius labiausiai tame, kad ji \ 
išaugi si anti laisvą Lietuvą, 
kur niekas neversiąs eiti išpa
žinties. Girdi, dabar kad 
ir štai Scrantone kunigai atė
mę iš laisvųjų bažnyčią, sta
tą mokyklą ir gal privesią prie 
to, kad visiems reikėsią eiti 
išpažinties. Sandara gi prie 
to neprileisianti.
SU KURIAIS GALĖTUME 

SUSITARTI.

Aiškus 'dalykas, jog mes, 
lietuviai katalikai, negalėtu- 

i me bendrai darbuoties su tais 
žmonėmis, kurie vyriausiu sa
vo tikslu mato kovą prieš pa
čius mūši] gyvenimo ir veiki
mo pamatus, kurie tą kovą su 
didžiauisu atkaklumu varė ir 
tebevaro. Su šiais žmonėmis 

■ mums belieka tik ir-gi kova, 
kova apsigynimui, kova, ži
noma, kultūringais ir krikš
čioniškais būdais varoma. Jo- 
kis gi bendras darbas su tais 
žmonėmis negalėtų sekties. Jei 
gu jie ir eitų su mumis į kokį 
bendrą darbą, į mūsų organi
zacijas, tai tik tam visų-pir- 
ma, kad pasekmingiau varius 
savo agitaciją.

Philadelphijoj 24 vas. besi- 
į tariant su tautininkais buvo 
nužiūrėta trejopa dirva bendro 
darbo katalikų su tautininkais:

TAUTININKAI IR LAIS
VAMANIAI.

LigŠiol taip vadinamųjų vi- 
■duriniųjų srovė buvo mišinys | 
neaiškių žmonių, kurių vieni I 
labiau buvo linkę prie katali- j 
kų, kiti labiau prie socijalis-Į 
tų. Šių pastarųjų buvo, rodos, | 
didžiuma. Ir nors jų vadas 
D-ras Šliupas ir stengėsi pa
statyti juos prieš socijalistus, 
kurių jisai nemėgo, tečiau tie 
jo pasekėjai visuomet jautėsi j 
esą daug arčiau socijalistų, ne
gu katalikų. Mat ir soeija- 
listus ir tuos šliupinius tauti
ninkus vienijo bendra brange
nybė — lajĮvamanybė. Kaip 
mūsų sojjAh^ms pirmoj vie
toj rūu^^^^Atializmas, bet 

taip ir 
šliupinių tautininkų ne tiek 
tautos reikalai buvo užvaldę 
širdis, kiek platinimas lais- 
vamanybės. Dar skyrium bū
dami kartais ir pasvajoja so- 
cijalistai apie socijalizmą, lais
vamaniai tautiečiai — apie 
Lietuvos ateitį, bet užtenka 
pasirodyti jų tarpe šarlatanui 
Mockui ir jau nebėra nei soci
jalistų, nei tautiečių — belie
ka tik mockininkai, saldžiai 
plojantieji to šarlatano blevy- 
zoms prieš Dievą ir Bažnyčią.

Padoresnieji tautininkai lig- 
šiol kaip ir neapsireikšdavo. 
Jų buvo, bet stigo jiems drą
sos išeiti aikštėn. Iš dalies 
jie buvo po hipnozu to paties 
D-ro Šliupo, iš dalies neturė- ____ ______ ___ ___________
jo energiškų vadų, kurie pa- į ) šelpimo Lietuvių nukentėju- Į 

šių nuo karės, 2) politiškos lai
svės Lietuvai išgavimas, 3). 
ekonominis Lietuvos atbūda
vo j imas, visų-pirma gi steigi
mas “Lietuvių Prekybos ir 
pramonės Bendrovės.”
' Net ir tose srįtyse katalikai 

vargiai galėtų susitaikinti su 
Šliupu, Rimka ir tiems pana
šiais. Štai, pavyzdžiui, Dr. 
Šliupas, besirūpindamas Lie
tuvos politiška laisve išrado 
reikalingu apšmeižti savo kny
goje katalikų Bažnyčią Lietu
voj ir katalikų dabartinį vei
kimą parodyti klaidingoje 
šviesoje; Rimka drauge su so- 
cijąlistais eis prie kėlimo kru
vinos revoliucijos, ant ko ka
talikai negalės jokiu būdu su
tikti. *“ 7'................ ■ "
niai taip yra indiržėję savo 
laisvamanybėje ii pirmeivy bė
ję, jog jie ir Tautos Fondo su
sirinkime neiškęstų neinkišę 
savo laisvamaniško ar pirmei
viško dvilekio. Yra tai li
guisti typai, . kariuos pagydy
ti gali tik laikas, arba ypatin
ga Dievo malonė.

Su tais žmonėmis sunku bū
tų mums susitarti ir sunku bū
tų bendrai pasekmingai veik
ti-

Visai kitoniški yra tie tau

ATITAISYMAS.

22-ame ■ “Darbininko” nu- 
' meryje per apsirikimą buvo 
paskelbta, jog kun. F- Kemė
šis išvažiavęs į Brooklyn’o su- 

: važiavimą (22 vas.) tarties a- 
| pie' bloką su sandariečiais. 
j Kun. F. Kemėšis į tą suvažia
vimą nevažiavo, jame neda- 

i lvvavo, nes ir negalėjo, ka
dangi Tautos Taryba nebuvo 
davusi reikalingo ingaliojimo. 
Su tautininkais susitikta jau 
po suvažiavimo — kitoje vie
toje, Neivark ’e pas kun. Do- 
bužinską ir iš ten išnaujo pra
sidėjo pasitarimai.

dėtų nusikratyti tuo hipnozu.
Ir tik pastaraisiais laikais 

tie naujieji tautininkai apsi
reiškė. Jiems apsireikšti da
vė progą buvusis pradžioje 
sausio Philadelphijos suvažia
vimas. To suvažiavimo išda
va —tai Tautinė Sandara, ku
rią veda šie tikresnieji tauti
ninkai. Sandaros valdybai, 
kaip matyt, ne juokais rūpi 
Lietuvos reikalai ir bendras 
•darbas su lietuviais katalikais. 
Tautininkų minios, pamačiu- 
sios pas tuos naujus žmones 
■daugiau idealizmo, darbštu
mo, instinktyvai nusisuko nuo 
senųjų vadų: Šliupo, Račkau
sko ir su didesniu pasitikėji
mu ėmė žiūrėti į šiuos nau
jus vadus. Tai pajutę vete
ranai laisvamaniai ėmė trauk- 
ties į šalį ir nors inėjo į San
dorą, bet vadovavimą užleido 
naujiems žmonėms.

Tečiaus vis dėlto šiandien 
Sandara — tai konglameratas 
vieni kitiems priešingų žmo
nių, idėjų ir krypsnių, tai kū
nas neaiškus, nepastovus, ku
ris ar anksčiau ar vėliau turės 
arba priimti naujų išvaizdų, 
arba skilti. • Tuo pačiu laiku, 
kada Sandaros valdyba tem
pia savuosius į blokų su kata
likais, Rimka tiesia pamatus 

: žnybei su Meeijalistais, rašo 
MMi 7-c .amoeL kovų, prieš

p”
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(Pradžia ant 1-mo puslapio.)
Savo veikimą Bendrovė iš

plėstų beveik išimtinai ant Lie
tuvos, o tik išdalies ir Ame
rikoj. Bendrovė pati nevary
tų jokių biznių, tik savo ka
pitalais pirkinėtų Šerus tų įs
taigų, kurios bėsiverstų Lie
tuvoj.

Štai veikimo pavyzdis. Prieš 
karę buvo Lietuvoj geležies 
dirbtuvė “Vilija” sū kapitalu 
apie 200.000 rublių. Toji dirb
tuvė, po karei, beabejo, pra
dės išnaujo savo veikimą. Kad 
pasekmingai veikus. “Vilija” 
turėtų užsiimt žemdirbystės 
mašinų, įvairių ūkiškų padar
gų ir šiaip įrankių—išdirbys- 
te. Bet tam reikaliingas ka
pitalas, — sakysime 1.000.000 
rublių. Ant vietos kapitalų 
negalima surinkti — nėra jų.' 
Tai-gi “Amerikiečių Lietuvių 
Bendrovė, ’ ’ matydama tame 
gerą pasipelnymo progą, ga
lėtų indėti trūkstančius 800.- : 
000 rublių į “Vilijos” reika- i 
lą. Gale metų, po apskait- 
liavimui, “Vilija” — sakysi- ' 
me uždirbo 100.000 rublių. 
“Lietuvių Bendrovei” iš to 
pelno pripuola 80.000 rublių, 1 
kuriuos “Vilija” ir perveda į , 
amerikiečių “Lietuvių Ben- ; 
drovūs” iždą. Iš tokio pelno 

! Lietuvių Bendrovė mokėtų sa- 
I vo šėrininkams dividendą.

Panašiai veikiant “Lietuvių 
i Bendrovė” dėtų savo kapita- 
' lūs ir į kitas Lietuvos pirkly- 
i bos, pramonės ir finansų įs- 
! taigas.

Ir taip. Visų pirmiausiai, Į 
po karei atsiras Lietuvoj mil- 

: žiniškas dvarų bei ūkių skait-, 
liūs ant paradvimo. Turėtų 
tenai ant vietos susiorganizuot 
tam tikra įstaiga “Žemės iš
pirkimui ir parceliacijai, ” ku-. 
riai “Lietuvių Bendrovė” su
teiktų kapitalus.

Išdegintų ir sugriautų mie
stelių bei ūkių atstatymui tu
rėtų ir-gi užsidėt tam tikra 

. bendrovė, kuri paimtų į savo 
■ rankas plytų, cemento, me
džio ir šiaip visos budavojimui 

' reikalingos medžiagos išdir- 
■bystę. ’K-apRalas ir-gi galėtų 
būti “Lietuvių Bendrovės” 

i suteiktas.
Panašiai, — javų, gyvulių ; 

Į pirklvba, duodanti ligšiolaik i 
i žydams milžiniškus pelnus, — 
galėtų grįžt į lietuvių rankas. ■ 
Malūnai, linų audyklos, elek- 
trikos ir\geležies dirbtuvės ga
lėtų pradėti savo veikimą su 
“Lietuvių Bendrovės” para
ma, — ir pasekmingai plėto- 
ties.

Žodžiu, — Lietuva, nejun
tant, — su “Lietuvių Ben
dravęs” pagelba — uždėtų sa
votiškai prekybos ir pramonės 

I tvirtus pamatus, — kas tūks
tančiams lietuvių reikštų pel
ningą užsiėmimą namuose ir 
drauge neštų milžiniškus pel
nus lietuviams amerikiečiams.

“Lietuvijj Bendrovė” dėtų 
surinktus čionai kapitalus į 
Lietuvos prekybos bei pramo
nės įstaigas. Kad tame, te-

I

MŪSŲ DAILININKAMS.
Reikalas štai kur: Mūši] 

dailininkai galėtų nupiešti da
bartinio laiko padėjimą Lie
tuvos. Kokį paveikslėlį, ir 
paskiaus padaryti ant atviru
čių. Jų atspauzdinti bent ke
lis ar kelioliką, tūkstančių. 
Paskiaus būt galima, kaip 
tai S. L. R. K. A. ir L. Vyčių 
organizacija, parsitraukti po 
kiek, kiekviena kuopa ir par
davinėti po kiek paskirta kai
na. Taigi tokiu būdu būt ga- 

i Įima labai daug surinkti centų 
dėl mūsų brolių kentančių Lie- 

į tuvoje. Ir be abejonės kad 
pirktų, kiekvienas. Nekurie 
jau pasikys, kad jau buvo ir 

i yra tokių atviručių. Teisybė, 
buvo ir yra. Bet mes žinom, 
kad vienas ir tas pat nusibosta 
kiekvienam. Ir kiekvienas 
vieną pirkęs kitos tokios pat 
nepirks. Bet pamatęs naują
ir kuom nors ypatingesnio į 
kiekvienas vėliai pirks, o la- 
biauisai ant naudos nukentėju
sių.

Taigi būt labai pageidauja
mas daiktas, tuomi labiausiai 
Tautos Fondui pasirūpinti. O i 
Dailininkai-Piešėjai, pašvęsti j čiaus, nedaryt apsirikimų ir 
valandėlę laiko ir geras mintis kad kapitalai būtų dedami tik- 
ant to naudingo darbo — o tai i rimtus ir pilnai atsakan- 
tuomi padarysime labai didelę čius reikalus, 
naudą, savo broliams tėvams Bendrovė” turėtų užlaikyti 
ir giminėms badaujantiems iš- ” * * * * * ----
blaškytiems po visas Europos 
dalis.

Mes tokias minėtas at
virutes turėtumėm visur pa
naudoti. Kiekviename reika
le ir kas diena. Visokiuose 
susirinkimuose, tarpe vienas 
kito. Vietoje ką mes dabar 
perkam kokias ten žydelių pa- 

Visi šliupiniai ir rimki- darytas ir tą patį centą tu- 
> rim mokėti...

Pratinkimės ir mes tarp sa
vų ir iš savų daryti visokius 
biznius, kaip daro žydeliai. 
Taip-gi dar turėčiau patėmiji- 
mą po mūsų lietuviškus laik
raščius. Labai tankiai tenka 
matyti, visokių karikatūrų ir 
paveikslų, piešinių ir visokių 
o labai tankiai vis iš svetim
taučių paimtus. Mes kaip mi
nėjau turime gana jaunimo ir 
iŠ savųjų lietuvių, kurie nei 
kiek neblogiaus padaro ar pa-

“Lietuvių

daros, valdyboje, su 
buvo tartąsi Phi

t

;W*

Burdingierkos ir GaspadinėsBurdingierkos ir Gaspadinės
Tilpę “Drauge” ir “Darbi

ninke” straipsniai apie burdin- 
gierkų padėjimą ištikrųjų už- 
interesavo mūsų moteris ir 
daug apie tai kalbama ir svars
toma ir visokių nuomonių iš
reiškiama. Abelnai visos bur- 
dingierkos pripažįsta, kad 
joms negerai ir reikia daug ką 
pataisyt, permainyt, paleng
vint, suglostyt ir verčia kalnus 
ant gaspadinių - šeimininkių. 
Ir išdalies tur ir tiesą bet_ tik
išdalies_

Taigi pasiklausykime ką 
kaip kurios gaspadinės šneka 
apie tą pati dalyką, ir apsvars 
tę abiejų pusių balsus, tai leng- 
viaus galėsime suprasti reikalą 
ir išnešt teisingesnes išvadas Į 
apie skriaudimą.

Apylinkėse Bostono vyrai 
burdingieriai moka į savaitę 
už burdą $1.25 kaip kurie mo
ka $1.50 ale tokių mažai. Mer
ginos - gi moka tiktai dolerį 
o kaip kur tai nei to nemoka. 
Tai žinoma tokios ir padeda 
gaspadinėms namų ruošą at
likti tada, kada jos gali. »

Teipgi visi tą žino, kad ta
šyk verčiaus yra laikyt ant bur 
do vyrą, negu merginą, o tuo- 
jaus paaiškinsime ir delko. 
Vyras tur trejatą marškinių ir 
kelnių. Tai ir visas skalbinys, 
O jeigu kurs sportaują, tai 

^kalnierius ir kitus sportavimo 
užvalkalus duoda skalbt į “len 
drę” — skalbyklą. Tai ir vi
sas kriukis. O su mergina 
visai kas kita. Jai reikalin
gi apart marškinių ir kelinių 
dar kitokie visokie paibeliai: 
dreses, šlebes, leiciai, padik- 
iai, bliuzkos, žiurstai, petiko- 
tai, tepylai ir t.t. 1.1. O jug kas.

tą viską reikia išskalbt, supro- 
suot ir dar nebile kaip — o tai 
vis darbas o kiekvienas dar- Į 
bas užima laiką, o laikas tai 
pinigai.

Negana to, vyras burdinge- 
rius mažai ką namieje stovi. 
Jis jei nedirba, tai vaikščioja 
po miestą, arba kur uliavoja, 
ar mokinasi ar bovijasi. Ir 
žinoma nieks “auzos” neteršia 
ir nedulkina, ir neužia, ir šei
mininkė tur šventą ramybę. O 
su merginoms visai kas kita, 

i Kur yra merginos, tenai atei- 
: na ir vaikinai ir ramybės nėra 
i per kiaurus vakarus, ir grin- 
j dis ir laiptus pritrempia ir sie
nas, langus apdulkina, jau 
gapadinei darbo daug dau
giau. Tai čia šventa teisybė

, rodo, kad merginoms ir iš- 
i puola šiek tiek padėt gaspadi- 
Į nei užlaikyt švarume ir tvar
koje “auzą”. Ir tuomi atly
ginti gaspadiniai už nemalonu- 

i mus, kuriuos prisieina ištirti 
iš mergini] priežasties.

O mergelės iš to nuostolio 
i neturės, jeigu pratysis prie 
! namų ruošos ir tvarkos palai
kymo, arba gaminimo valgio. 
Jug kiekviena mergina, arba 
bent dauguma iš jų mano kada 
nors būt tokioms pat gaspadi- 
nėmis, šeimininkėmis. Tai
gi joms šitasai darbas atneš at
eityje praktišką naudą iš ko 
pačios džiaugsis.

O vėl, jai pas kuria gaspa- 
dinę negerai, tai kožna tur 
valią, kada tiktai nor, pereit 
pas kitą, kur jai patinka, ir 

I už tai jos niekas negal nubaust, 
nes tai jos liuosas valios daly-

O ką “Dar. 
tilpę patarimai, kad merginos 
sau vienos samdytusi ruimus 
ir gyventų, tai jokios kritikos 
neišlaiko. Visų pirmu, tai 
tuose ruimuose būtų didžiausi 
betvarke, nes nebūtų vienos 
rankos valdančios, ir susiklau 
symo.

Antra: Jei būtų merginos 
jaunos ir dailios, tai išsistaty- 
tų ant labai didelio pavojaus 
iš doriško atžvilgio. Juk pas 
jas pradėtų lankyties geri ir 
“geri” pažįstami, vaikinai ir 
pradėtų kitas ir perdaug ilgai 
užtrukt — o kas-gi jam pasa
kytų, kad jau laikas eiti na
mo, jei visoms būtų malonus 
svečias... Galiausiai pasida
rytų tarp jų pačių tiek nesusi
pratimų, varžytinių ir keršto, 
kad visos išsiskirstytų, kaip 
žydo bitės, ir vėl sugrįštų pas 
gaspadinės, o kita gal net ir 
su dovanoms. Žinoma kaip 
kurios, kur senos davatkėlės 
gal taip ir galėtų bendrai su
gyventi, bet jaunos tai nieka
dos!... Ale ir su senėms — 
labai abejotina.

Tai šitaip mano mūsų gas
padinės, o galimas dalykas, 
kad senesnės daugiau prityru
sios ir turi teisybę. Bet vis
gi merginos atsiliepkite ir jūs 
į šį klausimą, kurs turi jums 
apeiti, kad jį geriaus ir pla- 
čiaus apsvarsčius dabar o to- 
liaus pritaikius prie gyveni
mo, kad iš to būtų nauda. Ži
noma jums pačioms — o mes 
tai to tiktai ir tenorime.

Dėlto merginos ir moterėlės 
svarstykite pačios apie savo 
reikalus o mes jums padėsime.

F. V.
X

kaus, reiktų atminti, jog bū
tų tai lietuvių kapitalas, ir 
visas iš apyvartos pelnas grįž
tų į lietuvių rankas. Tai-gi, 
būti] tai kooperacija ant milži
niškos — tautinės skalės.

Lietuvoje — Vilniuje — savo 
agentūrą, ir šaką, — kuri da
botų, kad indėdamieji kapi
talai legališku ir ekonominiu 
žvilgsniu būtų užtikrinti.

Gi Amerikoje “Lietuvių 
Bendrovė” turėtų būt po vi
suomenės priežiūra, kur mū
sų žymiausi veikėjai turėtų in- 
eiti į josios valdybą.

Pasilieka kapitalo rinkimo 
klausimas. Kapitalo didumo 
nereiktų rubežiuoti. Kuo di
desnis kapitalas surinktas, tuo 
pasekmingesnis būtų visas rei
kalas. Daleiskim, tečiaus, 
kad $5 000.000 būtų surinkta. 
Reikštų, tai apie 20.000.000 
rublių — suma, su kuria Lie
tuvoj galima begalo daug nu
veikti. Atsižvelgiant gi į 
faktą, kad po karei pinigas 
Lietuvoje bus labai brangus, 
— tokia suma daleistų padirb
ti Lietuvą iš skurdaus ir ne
vergusio — į turtingą ir ląi- 
mingą kraštą. . Su tos sumoė 
puse galima būt drąsiai žiūrėti 
į mūsų tautos ateitį. Paga<

Į

Kaip surinkti kapitalą? Vi- 
supirmiausiai, reiktų sudary
ti organizatyvį komitetą, ku- 
rin pakviesti visus mūsų žy
miausius ir intekmingiausius 
įvairių sriovių veikėjus. Po 
tam, reiktų pradėt rinkti įžy
mesnių žmonių subskripcijos 
ant indėlių. Jei surinktų tiek 
prižadų, kad galima būt krei
pties prie valdžios kaslink 
čarterio, — reiktų inkorporuo
ti Bendrovę, išrinkt valdybą 
ir-gi iš intekmingiausių veikė
jų — ir pradėti populiarizuoti 
visą reikalą. Bažnytinės sa
kyklos, laikraščiai, tam ty
čia pagaminta leteratūra turė
tų išplėsti idėją taip plačiai ir 
giliai, kad kiekvienas suau
gęs lietuvis amerikietis pilnai 
suprastų reikalą. Toksai po
pui iarizavimas turėtų eiti be 
paliovos per metus ar gal ir 
per porą metų laiko. Kiek
vienas veikėjas, kunigas, kiek
vienas mūsų bankierius, pri- 
klys ar pramonininkas — tu
rėtų patapti tokiai organizaci
jai agentu — ragintoju ir agi
tatorių. Didesnės organiza
cijos — abu. Susivienijimu ir 
k. — galėtų būt inkinkyti dar
ban, kad per jų kuopas priė
jus prie platesnės visuomenės. 
Žodžiu, Agitacija turėtų būt 
ilga, nepaliąujanti, tr ttten- 
syvė. If žmonės, suprastų, 
kad visame reikale dėplųri ne- Į 
tik tautinė. bet ir itf iffdividta-

lė — ypa tiška — nauda, 
pradėtų pilt indėliais finansinę 
tautos tvirtovę.

Šerai turėtų būt po $10.00, 
kad kiekvienam būtų prieina
ma nupirkti. Reiktų, tečiaus, 
žmonėse plėtoti tą mintį, kad 
kiekvienas lietuvis-amerikietis 
nusipirktų sau nemažiau 10 Še
rų, arba kad įneštų $100.00 į 
“Lietuvių Bendrovę.” Pirki- 
nėt žmonės galėtų kad ir po 
vieną šėrą kas mėnesį. Dar
bai Amerikoj dabarties gerai 
eina ir $100.00 kiekvienas lie
tuvis darbininkas gali be sun
kumo sutaupyti per metus. 
Tai-gi, dedant tik metinį su- 
taupvmą, lietuviai amerikie
čiai bendrai sudarytų milži
nišką, milijoninę sumą Lietu
vos apgynimui ir savo ypatiš- 
kam pasipelnymui. Šerus ga
lėtų pirkinėti ir kitataučiai. 
Juk svarbu, kad susidarytų 
kuodidžiausis kapitalas, to
dėl — kuo daugiau kapitalo 
būtų sutraukta, — tuo dau
giau iš to plauktų Lietuvai 
naudoj, tuo didesnes operaci
jas galima būtų daryti, tuo 
didesnis pelnas — dividendai 
— pripultų šėrininkams.

R. Karuža.

_; pinėlius tą dieną; idant pasiro- 
dytie kitataučiams, kad jie esą 
Lietuviai patriotai, kaip pa
vyzdin Airiai nešioja žalius 
kaspinėlius savo Tautiškoje 
Dienoje.

Viena gerą moksleiviai tuo- 
jaus apsijėmė padaryti ženkle
lius savo lėšoms. Taigi visi 
moksleiviai, kurie nebuvo ant 
pereito susirinkimo galite atei
ti Bažnytinėn salėn 5tą dieną 
Kovo po antrų mišių ir ženkle
liai bus jiems išdalyti.

Ten Buvęs

NEW YORK CITY
Vyčių vakarėlis.

Vas. 26 - toj d. atsibuvo Lie
tuvos Vyčių N. Y’ko XII-to8 
kuopos vakarėlis Grand Man- 
hattan Salėj. Publikos pribuvo 
gražus skaitlius. Vietinis cho
ras po vadovyste vietinio mok
sleivio p. J. Simonavičiauš su
dainavo keletą gražiu dainelių.

Buvo skrajojanti krasa; do
vanas išlošė p-lė Amelija Boč- 
kiutė, kuri surinko virš 50 at
viručių ir J. Simonavičius.

Publika išsiskirstydama iš
reiškė savo užganėdijimą.

Ašarutis.

M

4

BROOKLYN, N. Y. . 
Ateikite susirinkiman. 
L.D.S. 12 Kuopos susirinki

mas atsibus kovo 6 d. 730 vaL 
vakare, Kar. Aniolų Par. Sve
tainėj. Meldžiami visi kuopos 
nariai būtinai pributie, nes 
reikalas svarbus.
./ Teipgi iš Garbemu,. kum 
mylit “Darbininką.” teiksitee i * • ". > • w * • •

WORCESTER, MASS.

Nors moksleivių kuopa ne
seniai susitvėrė, bet uoliai dar
buojasi.

Darbuojasi ypač kas link 
Tautiškų dalykų, 
lyvauti Nedėlioję 5ta d. Kova 
didelėje iškilmėj Sv. Kazimiero 
Patriotiškų Dienų su tautiškais [ atsilankytii priairašyt prie nū- 
šenkhŪaiB. Motaslei viri nešioa 
trumpus baltus ir mitevtir kųaĮj

NutarS da-

1
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Rytiečių moksleivių apskričio 

gnvaJn a-vimas.
Apskričio A. L. R. K. M- j 

S-mo rytinių kuopų susivažia
vimas atsibus Philadelphijoje 
24-25-26 balandžio šių metų. 
Per tą laiką turės susirinki
mus, svarstys apie lietuvių 
moksleivijos reikalus ir taip-gi 
vakarais bus rengiami progra
mai su prelekcijoms ir kito
kiais įvairiais papuošimais.

Mes lietuviai moksleiviai ir 
. moksleivės išsisklaidę po įvai

rias lietuvių kolonijas, taip 
kad vargiai galima vieniems 
su kitais susieiti bei pasipa
žinti, o dar vargiau ką veik
ti. Kaip dabar šiame rytų 
pakraštyje, labiauisai iš ma
žesniųjų miestelių, kurie apie 
mainas lietuvių yra dikčiai ap
gyventa; iš ten jaunuomenės 
einančios mokslan į high- 
-schooles, kolegijas ir univer
sitetus girdė ties dikčiai, tik 
gaila kad einantieji mokslus y- 
ra išsisklaidę po įvairias di
desniųjų miestų mokyklas k. t. 
Philadelphijos, New York’o 
ir tt. kur jie neturi patogios 
progos susiorganizuoti į didelį 
lietuvių moksleivijos kūną ir 
kad tuomi jau iš laiko apsi- 

- pažintį su savo tauta ir jos rei
kalais.

Parankiau ką nors yra vei
kti, kur jau keliolika lietuvių 
moksleivių randasi vienoje 
vietoje, kaip antai Nexv York, 
Baltimore, Philadelphijoje, ten 
susipažinusieji moksleiviai jau 
ir savo kuopeles turi susiorga
nizavę. Nūn matydami, jog 
daug dar brolių ir sesučių mo
ksleivių, kurie nuošaliai nuo 
lietuvių moksleivijos būdami 
mokinasi — ir jeigu mes pa
tys nepasistengsime vieni kitų 
ątjausti ir kviesti į pažintį, ga
lima sakyti be abejonės, jog 
daug iš mūsų moksleivijos dėl 
nepasižinimo su savaisiais su
taps su svetimtaučiais, ar tai 
ženybos ryšiais arba kitokiais 
santikiais ir tat mes dėl savo 
lietuvių tautos ir tėvynės tik 
skriauda būtumėm. Nūn mes 
jaučiamės lietuviais, tai ir 
rengkimės prie tautiškos už
duoties, kuri pačioje savo 
pradžioje reikalauja vienybės, 
o būdami vienybėj, būsime ga
lingais. ’ •

Todėl A. L. R. K. A. M: 
S-mo rytinės kuopos Daltimo- 
re, • New York’o ir Philadel
phijos, sutarėme padaryti su
sivažiavimą, į kurį kviečiame 
visus apylinkės moksleivių 
kuopas ir pavienius mokslei
vius; taip-gi kurie ir nepri
guli prie A. L. R. K. M. S. 
moksleiviai ir moksleivės yra 
kviečiami kuodaugiausiai at
vykti į susivažiavimą. Tuo
mi susipažinsime ir pasidalysi
me savo nuomonėmis, pasi
tarsime kaip lygūs draugai 
moksleivijos suple besėdėdami, 
apie užduotį, kokia mus lau- 

•kia ateityje.
P. S. Važiuojantieji į susi

važiavimą, malonėkit iš laiko 
laišku pranešti suvažiavimo 
komitetui, programoje malonė
kite laiške pažymėti savo 
mą. * ' ..

Suvažiavimo komitetas: 
M. M. šlikas, . 
K. I. Zimblys, 
I. Valančiūnas

(kurio vardu laiškus galima 
'austi), 324 Wharton St., Plii- 
ladelphia, Pa.

__________-
• i- --- . - . .... 

ertisči.. „h..
pasakyti, jog tai šios kolonijos 
lietuvių žvaigždutė. Kiti ir
gi puikiai lošė.

Po lošimo p. A Slavinskas 
pasakė monologą “Ar jūs ži
not, kas aš esu.” Monolo
gas buvo gana užimantis ir 
publiką prijuokino.

Šv. Jurgio G. Choras veda
mas vietinio vargonininko p. 
S. Kimučio puikiai sudainavo 
keletą gražių dainelių. Tar
puose buvo deklemaeijų. Vi
sos buvo pasakytos jausmin
gai. Paskambino ant piano 
p-lė Šalčiutė ir p. S. Kimutis. 
Tarpuose dar griežė C. L. T. 
Benas kas klausytojams sutei
kė puikių meliodijų. Žodžiu 
sakant programas pilnai pavy
ko išpildyti. Garbė p. Kimu- 
čiui už tokį pasidarbavimą, 
nes per jo triūsą buvo išlavin
ta teatras, dainos, deklema- 
cijos ir kitokie dalykėliai.

Publikos buvo gana daug ir 
visi ramiai klausėsi, net ir tie 
nepavargo, kuriems prisiėjo 

i stovėti. Visas to vakaro pel-

Tokiems iki 16 metų nėra 
jokių mokesčių. Prigulintiems 
į minėtą organizaciją nuo 16 
metų amžiaus visiems yra mo- 

! kestis 10 cen- į mėnesį ir už 
tą 10 c. gauna jaunimo laik
raštį “Vytį” kas antra savai
tė, leidžiamą tos organizaci
jos. Įstojimo mokestis yra 
pagal, kuopų nutarimą visai 
mažas.

Norintieji daugiaus dažino- 
ti kreipties galima prie vieti
nių kuopų komitetų ar geriau
siai klebono ir vargoninko 
paklausti. Jie paaiškys, pa
sakys, parodys kuopos valdy
bos narį, kur viską galėšit su
sižinoti ir prisirašyti į šią taip 
naudingą jaunuomenei orga
nizaciją.

Tai-gi daugelis pas mane 
teiravos apie minėtą organiza
ciją; Tai-gi ir norėjau nors 
tiems kurie laikraščius skaito 
bent šiek tiek paaiškyt-

Vietiniai Brooklyniečiai ga-įnas yra paskirtas naujiems 
lite ateiti į parapijos mokyk- šv. Jurgio parapijos vargo- 
los namą North 5-th St. ket- {nams. 
vergų, subatų ir nedėldienių 
vakarais, kur vyčiai laiko su
siėjimus, pasikalbęjinius ir
knygyne pasiskaitymus.

Vakarinė Vyčių 
seredų ir ketvergų 
tam pat name, kur 
nas gali ateiti.

J. K. Mi...........s,

Š—s.

.... 
3’. . .

Riešutą > < . iždo glob. E. 
Bat vinaitė, Pranas Jasas, P. 
Juščhis ir dvas. vad. kun. J. 
Cuberskis, kaip girdėti atei
nančiame susirinkime žada pri
sirašyti apie pora desėtkų.

Vyčiai nutarė padaryti va
karą Lietuvių Dienoje 4 d. ko
vo, su prakalbomis, daino
mis ir šokiais, žinoma be 
svaigąlų.

Ištekėjo.
Nedėlioję 27 vasario Vyčių 

48 kuopos vice-pirm. .Onos Ša- 
rakojutės su Juozu Šerkauskiu 
atsibuvo šliubas. Ona Šara- 
kojutė prigulėjo prie bažnyti
nio choro, todėl kaipo choris
tei per šliubą vietinis choras 
vadov. vargon. A. Glemžai pa
giedojo gražiai Veni Creator.

Choras nuo savęs nupirko 
susidėję gražią dovanėlę buvu
siai choristei. Visas choras 
buvo užprašytas į vestuves ir 
veik visi dalyvavo, choras pa
dainavo jauniemsiems linkėji
mus.

Linksmo gyveninio jaunai 
porai.

Vyčiai po vėlykų žada sta
tyti scenoje gražų veikalėlį. 
Dieve, jiem padėk plačiai plė
totis ir gerai darbuotis.

Viešintų Antanas.

MERIDEN, CONN.

Nuvažiavo, padainavo, pade- 
klemavo ir sutvėrė T. F. 

skyrių.
Šią nedidelę lietuvių kolo

niją aplankė būrelis prakilnes
nių Hartfordiečių. Tai buvo 
nedėlioj vas 27 d. Važiavo 
klebonas kun. J. Ambotas ži
nomoji dainininkė p-lė Malvi
na Borodeckaitė, prakilnioji 
p-lė Uršulė Gurkliutė p. O- 

, .. > ir
bas apie darbininkų reikalus, p. st. Kneižis. Šisai gražus 
tuom pačiu laiku sutvėrė L. D. prakilnus tautiečių būrelis la- 
S. kuopą iš 9 narių,- kurie už- įaį palinksmino, pradžiugino, 

.' e t sustiprino dvasią Meridiečių.
Prakalbos kaip matyt vi- Pakalbėjo, padainavo, padek-

mokykla 
vakarais 
kiekvie-

BALTIMORE, MD.

Susitvėrė L. D. S. kuopa. 
Vasario 25 d. pas mus atsi- 

| lankė kun. Kemėšis, ir vaka-
re 8-tą valandą laikė prakal- Rosmanskas, vargoninkas,

simokėjo po $1.00 įstojimo. sustiprino dvasią Meridiečių.

J. H

y j ■:" • » j ./

Benediktas K -
pifc, '■r’e. -s R..pkus K„zvb 
Ja:..--™.k. Leonas Jutais, An-
tanas Rinkunas.- . ________

Visų pinigų buvo surinkta ‘ M. Milukui už spaudą
i •

I

I

j

tė-

siems patiko, nes niekas nesi- lemavo ir viso to vaisius buvo 
jautė užgautu, prakilnu mums —Tautos Fondo skyrius, 
būtų sulaukti daug tokių rim-__ Linksmutis,
tų kalbėtojų kaip kun. Kemė
šis, tik gaila, kad mūsų ko
lonija retai kada susilaukia 
tokių geros dvasios auklėtojų.

“Tag Day.”
Tautos Foųdo skyrius šau

kė extra susirinkimą 27 d. va
sario 8-tą vai. vakare. Pub
likos susirinko neperdaugiau- 
siai gal dėl šalto ir vėjuoto u- 
ro, J. S. Vasiliauskas aiškino

BRIDGEPORT, CONN.

Atsibuvo Fėrai Lietuvos Vy 
čių 37-tos kuopos Šv. Jurgio 
Parapijos svetainėje, 
malonu buvo v
Fėrai prasidėjo 19 d. Vasario 
ir baigės 26 d. Vas. Ačiū 
Lietuvos Vyčiams už puikų pa
rengimą, jųjų darbštumą. To
kių Fėrų dar nėra buvę mūsų

y
✓

$49. ir 60 c. už kuriuos tariam 
dėkingai ačiū Tautos Fondo 
rašt

Bal. 19 d.
Ą. Liaukžemiui už 
spaudą
“Newark Evening News” ' 
už klišes
Essex Press už spaud. 

užbaigta
Geg. 5 d-

A. Laukžemiui už spaud.

N0RW00D, MASS.

Tūlas Sąjungietis “Darbi
ninko” No. 23-čiame aprašy
damas T. M. D. 36-tos kp. 
prakalbas vas. 20 d. š- m. tarp 
kit-ko rašo, kad p. Vltaitis 
katalikus vadinęs bepročiais 
ir labai iškoliojęs Tautos Fon
dą, sakęs kas duodąs dolerį į 
T. F., tai tegul žinąs, kad 
30c. eina nukentėjusiems dėl 
karės, o likusieji kišenėn, o 
Tautos Fondo skyriaus pirmi
ninku buvo tų prakalbų vedė
jas ir laike koliojimo Tautos 
Fondo visai tylėjęs. Be abe
jonės jei p- Vitaitis būtų taip 
kalbėjęs kaip Sąjungietis ra
šo, tad bučiau priverstas tokį 
kalbėtoją stabdyti, bet kad 
ant nelaimės to visai kalbėto
jas nesakė, kaip p. S. rašo: 
nevadino katalikų bepročiais 
ir apie Tautos Fondą prisimi
nė tiek, kad T. F. rinkėjai 
aukų nepaaiškino žmonėms, 
kad nuo dolerio skiriama 30e. 
politiškiems reikalams (o ne 
nukentėjusiems dėl karės ir 
likusieji kišenėn kaip kad p. 
Sąjungietis rašo). Tiesa kal- 

j bėtojas katalikų nepagyrė 
“A- 

j teičiai, ’ ’bet rimtai ir man ka- 
' bvties prie kalbėtojo nelabai 
būt kultūringa. Tad bereika- 

Į lo p. Sąjungietis apšaukė ma
ne nekataliku. Juk ir pats 
p. S. negali būt geru kataliku, 

| kad viešai meluoja.
Prakalbų vedėjas

J. Pėža.

Jonas Mikoliūnas.

Atskaita Newarko Tautos Fon
do skyriaus nuo lapkričio 23 d. 
1914 m. iki lapkr. 29 d. 1915 m.

Įeigos.
Lapkr. 23 d. 1914 m.

Nuo fėrų pelno $59.58.
K. Vaškevičius surinktų 2.25. 
Bažnyčioje surinkta 254.02.
Už parduotus ženklelius 25.00. 
Ambr. Daukšas nuo politikos 
likusių 7.00

6.50
likusių
Dar bažnyčioje sur.

Valdybos susirinkime 
suaukojo 
Kolektoriai surinko

Gruod. 6 d.
Barb. Vaškevičiutė

10.00
62.20

surinko
28.25
10.25
15.00

6.00

3-00

2.25
5.00

19.15

1.50
6.25
2.17

LUZERNE, PA.

Nelaimingas atsitikimas.
Jono Urbanavičiaus 5-kių ; tuos, kurie rašo protestus 

metų dukrelė 28 d. vas. apde
gė ir už dviejų valandų numi
rė. Nelaimė atsitiko su deg
tukais besibovijant.

žinantis.

WATERBURY, CONN.

“Tautos Fondo” reikalai.
Vasario 29 vietinis Tautos

Fondo komitetas turėjo savo 
susirinkimą. Ikišiolei prie 
Tautos Fondo skyriaus prik
lauso 16 dr-jų. Buvo išdavi
mas atskaitos iš rengto Tautos 
Fondo vakaro, kuris atsibuvo 
23 d. vasario š. m. \ lėtinis 
Tautos Fondo sl-n-ms-<• 'to 
surengė 23 d. praeitam mėne
syj, kad neužkenkti “forams,” 
kuriuos renge “pirmeiviškos” 
dr-jos. Tai-gi tautiškąją šven- 

Labai AVaterburiečiai apvaikščiojo
—•-v x_: x_ x j i--------- > pa_

7.45
22.10
25.00

1.00
3.00
2.25 

dr-jos
5.00
3.00

sunkų vargingą padėjimą Lie- :miestė iš to lankymo kiekvie- 
tuvos karės verpetuose, ir pri- nas galim pasidžiaugti. Daug 
minė jiems pašalpą kad mes: visokių puikių išlaimėjimu 
persilpni esame javo aukomis | kiekvienam užteko ir pasilink- 
gelbėt badaujančius lietuvius, gminimų gana dailių buvo su 
užtai Tautos Fondo skyrius ir lietuviškais žaidimais. , Teip- 
tautininkų vietinė konferenci- gį daug buvo užprašytų Drau- 
ja rengia, Tag Day.” Lie- gyščįų, visos puikiai dalyva- 
tuvių diena rinkimui aukų po vo. Ačiū Dr. Šv. Kazimiero 
visą miestą antrą d. Velykų. Karalaičio, kuri pirmiausia at- 
Po tani buvo pertrauka ir ren- siiankė, dailiai maršavo. Kiek 
kami rinkikai. Užsirašė sa- vienai Dr-jai buvo paskirtas 
vo vardus dėl užregistravimo vakaras. Teipgi atsilankė
kami rinkikai. Užsirašė r* ‘__ •_ ~
vo vardus dėl užregistravimo vakaras. _ _ _______
75 asmenys. Įdomiausia Vy- Draugyste Po globa P-lės Šv. 
čių kuopos jaunimas ūžsiinte- būrelis narių. Marša-
resavo nekurios jaunos mergi- vo dailiai. Teipgi Dr. Kudi- 
nos čia augusios pasižadėjo įglio Jėzaus viešai gyvuoja, 
net po 100 rinkikų surast ir Maži vaikučiai puikiai dalyva- 
piįstatyt T. Fondo skyriui. vo< Jųjų vedėjas buvo Gebb- 
Tai be galo prakilnus pasi- vietinis Kleb. Kun. M. A. Pan- 
šventimas. Svarba bus dau- kauskas. Malonu buvo pa- 
gumoj rinkikų, kas sujieškos žim-gti į tuos mažiukus vaiku- 
50 rinkikių ir neatsisakys, tai gįus dalyvaujant. Visi plojo 
tos gaus nuo T. Fondo sky- jįems delnais. Potam maršavo 
riaus auksinį žiedą. \ alio pr. Pil. Blaivininkų 18-ta kuo- 
Baltimorės jaunimas, į darbą! — - -

BROOKLYN, N. Y.
Daugybė dar nežino kas tie 

do Vyčiai yra, 'koks jų tikslas 
ir kokie iškaščiai norint prigu
lėti. Štai keli žodžiai apie 
tai.

L. Vyčiai, Vyčių organiza
cija, yra trumpai sakant jau
nimo susivienijimas ateivių ir 
Čia girnių. Kad bendrai vei
kiant įvykinti vienybę ir mei-1 
lę tarp lietuvių, ir nuo doriš
ko ištvirkimo arba ištautčji- 
mo.

Priimami yra nuo 7-8 m. 
amžiaus vaikai it mergaitės, 
ir mokinami •- pratinami prie 
fiėtnvjHrtė# įr: Lietuvos meilės.. 
Pratinami pri<> Metusių kai.

Po tam kalbėjo Jonas Ces- 
na tuom pačiu tikslu primin
damas katalikų su tautininkais 
lenktynes, katrie pasirodys 
darbštesniais ir surinks dau
giau aukų, tai tie bus dau
giau ir prakilniau pagerbiami 
ir tt.

Baltimoriečiai lietusiai ka
talikai subruskite šiame mo
mente visomis pajėgomis pasi
darbuoti.

J. P. K.

V. Vaškevičiui išlaidų 
Birž. 26 d.

A. Laukžemiui už spau
dą

Rugp. 28 d.
A. Laukžemiui už 

už spaudinimą tikietų 
ir plakttų 
Deklematoriams ken- 
dės 
M. Giebienės išlaidų 
K. Vaškevičiui už pro
tokolų knygas 

Spal. 14 d.
American Can Co 
Fumival cake - 
K. Vaškevičiui išlaidos 
A. Staknevičiui išlaidos 
P. Radzevičienei už val
gius 
J. Krolikauskui 
M. Radzevičiūtei lėšų 
V. Vaškevičiui lėšų 
J. Moliušui kelio-' 
nės lėšos.
Ig. Vačkevičiui už mė
sas
Lepkr. 3 d. American 
Can Co.

A. Laukžieminių dvi 
bilos
V. S. Barkauskui lėšų 

V. Vaškevičiui už
pasidarbavimą 
J. Paparčiui už gėrimus 
Išsiųsta pinigų:

Sausio 5 d: 1915
W. Vaišnorai

Už ženklelius 
Vas. 4 d. 1915

AV. Vaišnorai 
Rūgs. 27 d. B.

Vaišnorai
Lapkričio 8 d. 

AV. Vaišnorai
B. AV. 

varde Dr. R 
Viso pasii

‘ iždininkė ;826£4—
Išlaidų buvo 156-71
Sykiu išlaidų ir iš

siųsta ižd. $2.983.25
Galutinas mūsų sky

riaus kasos stovis lap.
29 d. 1915. Balansas 

Po tam įėjo:. 
Sausio 2 d. 1916 m.

Šv. Jurgio dr-jos ba
liaus darbininkų algos 

Saus. 9, 1916 m.Šv.
Rožančiaus Vaikų ir 
Mergaičių dr?jos auka 
Vas. 23 d- Už netiku

sias parduotas drapa
nas

Vas. 25 d. Šv. Jurgio 
dr-jos dalis bal. pelno 

Tautos Fondo na
rių skyriuje randasi 

Viso
Išlaidų buvo nuo 25 

lapk. iki 25 d. vas. 
1916 m.

Dabar baalnsas pas 
skyriaus ižd-

Ižd. S.

5.00

4.25

99
50

65

5.00
1.76
3.00

40

3.88
90.

1.17
12.40

40

5.54

7.00

42.00
.50

10.00
4.80

Alzb. Leopėniusė sur.
Šv. Mikolo dr-jos auka 
B. Vaškevičiutė sur.
Šv. Juozapo dr-jos auka 25.00 

B. Vaškevičiutvė sur. .60 
Nuo antrų fėrų pelno 97.23 
A. J. Račiūnas nuo

Į krutančių paveikslų 3.00
i M. Giebienė ir V. Jurkaitis 
j surinko 11.65
Šopienė, Skebordis ir Šaudo- 

Į ras sur.
P. Jučas sur.
Šv. Jurgio dr-jos auka 

Sausio 7 d. 1915 m.
B. Vaškevičiutė sur.

: A. Kaniušas sur.
I M. Radzevičiūtė sur.
: Šv. Petro ir Povilo
i auka
P. Jučas sur.

i A. Strupas nuo paveikslų 3.00 
Vas. 2 d.

I Scenos Mylėtojų dr-jos au-
■ ka 5.00
Šv. Jurgio dr-jos dalis baliaus
pelno 60.00

Kovo 4 d.
Šv. Kazimiero dienoje sur. pra
kalbose 59.68
Už ženklelius knygutes “Tėv. 
Ašar.” “Autonom.” 15.25
Šv. Rožančiaus dr-jos aukaS.OO 

Bal. 27 d.
Proctors teatro pelnas 142.70 j 

Geg. 8. d. . . ____  .
Blomfield’e prakalbose surin-1 
kta 16.40
M. Budrikaitė aukojo 1.00 

Birž. 5 d.
J. Daukšys nuo šv. CeciL 
“Žibur.” dr-jos 
Jonų varduvėse surinkta

Rugp. 25 d.
Senat. F. James Smith 
S. Šimkaus prakalbose 
rinkta
Už tikietus
Petronė Leoveikiutė au
kojo (vard. Šimkaus)

Rūgs. 12 d.
K. Vaškevičius sur. pri
davė (vard. Šimkaus) 
Ona Steponaviečienė 
(Šimk.)
James K. Nugeut (buv.

CHESTER, PA.

Yra susitveręs skyrius Tau
tos Fondo 5 vyrų. Pirm. Juo- 

■ zapas Kodis, rašt. Jonas Mi- 
> kaliunas, ižd. Jonas Blažis, 
kasos glob. Jonas Leikui ir 

Mikolas Navickas. 1916 m. 
30 d. sausio buvo susirinkimas 
ir svarstymas apie vargingą 
padėjimą mūsų tėvynėj. Nu
tarė, kad reikia savus tautie- 
žius Lietuvoj nukentėjusius 
nuo karės šelpti reikia parink- 

, ti kiek galima. Rinkta per 
visą mėnesi, pinigų surinkta 

' rytinėj dalyj Chesterv $32.00 
ir 60c. Vakarinėj dalyj $17. 
00. Tai dar bus pažymėta 
aukotojų vardai ir pavardės ir 
kiek kas aukavo.-

Ona Bačiuliukė, $2.00 A- 
Navickas $1.50.

Po $1.00. Amilija Jankaus
kienė, Pertas Ta varus, Julė 
Mitašiunienė, Stefanija Mar- 
šaitienė, Simanas Poutush, V. 
Poliunas, Jonas Vaitanis, Ona 
Jankauskiutė, Azalerija Stan- 
kienė, Petras Malevičius, An
tanas Paulikanis, Juozas Be- 
liskus, Jonas Banevičius, P. 
Danelis, Adomas Knorus, Po
vilas Mockevičius, Jupozas 

Donatus Silevičius,

B.

B.

AV.

254 02
25.00

481.41

261.11

18.00.00

. 7prieš tai t.y» 4 d. kovo.?isą laiką lankyti F_ . . A sekrues.labai geros.
'Štai jos.

Šv. Onos dr-ja — l 
“Rūta” moterį} dr-ja — 15.00. 
Šv. Agotos dr-ja — 10.00.
Šv. Stanislovo dr-ja — $10.00. 
Pil. Blaiv. susirinkime surin
kta 12.00.
Šv. Juoz. Brol. susirinkime 
surinkta. 5.87.
Šv. Jėzaus Vardo dr-jos susi
rinkime 3.85.
Laike prakalbų 23 vasario su
rinkta 129.25.
Už parduotus tikietus J. V. 
Kovas. 25.00.
Už tikietus prie durių. 22.60. 

Viso labo tą vakarą pribu
vo $ 253.67c.

Prie to L. D. S. 5-tos kp. Kuodis, 
pirm, pranešė, kad pas narius Jonas Silevičius, Juozas Ker- 
mir.ėtos kp. yra už tikietus belis. 
keliūtas dolerių. Vincas J.
Stankevičia surinko tarpe dar- Blažienė, Mateušas Maskoliu- 
bininkų. “Benedict S Bur- nas, Kastancija Maskaliunie- 
nham Cor.u S. S.'tube depart- nė, Jonas Dženu, Antanas Si- 
mente penkesdešiuitis dol!.. manavičius, Karolis Pintukus, 
Geras pavyzitis kitiems!.. Ta- Jonas Stelmakus, Tadas Šlei- 
me pačiame susirinkime tapo kus, Andrius Markūnas, 
pasiūlinta, kad išrinkti kolek- zys, Pedackus, ’_____
torius. Vienbalsiai prisižadė- vonauskas, Vincas Bielskis, A. 
jo 14 ypatų, kurie lankysis Jekeliunas, Donatas Šakalis, 
po stubas rinkdami aukas nu- Į Antanas Karvelis, 
kentėjusiems. Tikimasi i 
mažai surinkti. Vienas iš svar- zys Karvelis, « • •• . • . • 1 . • Y 1 ' *

pa. Tik viena Dr. Šv. Jurgio 
kuri buvo pirmiausia ir iš visą 
didžiausią, bet tą laiką atsisa
kė.

Nuo fėrų liko nemažai pelno. 
Pelnas eis dėl par. Šv. Jurgio,

$20.00.

ir
15.70
15.86

10.00 
su- 

194.60
47.25

10.00

10.50

Po 50c. Jonas Blažis, Ona

rkunas, Ka- 
Vincas Dir-

__,___________ ____, Edvardas 
ne- Aviža, Mikolas Vaižgalis, Ka- 

” , Jonas Leikus, 
blausiųjų nutarimų tai būtinas Jonas Mulevičius, Benediktas 

dėl padidinimo svetainės" ir, reikalas surengti AVaterbury- Valančius, Apalionija Bružie- 
teip toliaus. Atsibuvo viskas 
dailiai be svaiginančių gėrimų 
Taigi net ir cfeugiau panorėti- 
na, kad tokių jomarkų L. Vy
čių 37-ta kp. parengtų.

Valio Vyčiai! ! !
G. Žvirblis.

SPRINGFIELD, ILL

Susitvėrė Vyčių Kuopa.

Per pasidarbavimą vietinio

CLEVELAND, OHIO.
Smagi pramoga.

Vasario 27 d. Šv. Jurgio 
dr-ja buvo surengus puikų va
karėlį su įvairiu programų, klebono kun. Ouberskio ir var- 
Programas išpildyti pavyko goninko A. Glemžos tapo šu
le geriausiai. Sulošė dramą; tverta Vyčių 48 kuopa. Iš kart 
“Marytė Vargoninko Duktė.” j prie vyčių prisirašė visas baž- 

nytįnis choras ir keli pašalie- 
j čiai iŠ 31 nario.

A

Lošimas išėjo artistiškai Vi
si buvo persiėmę veikalo dva- 

! šioje ir padarė gyvus Badavi
mu*. Ypatingai ošė artis- 

jf tiškai p-lė B. Skripkauskaitė 
— Marytės rolėje- Ši artis-

išrinkta se-
PikČe’.Mgis,

T’iTTj*

A GlemLu

je “Tag Day.”
Visų dr-jų atstovai tą en- 

tuziiatiškai sutiko... ir tam 
didžiamjam darbui sutraukti 
išrinkta komisija iš šių ypatų: 
B. J. Buškus, Vincas Rama- 
žauskas, kun. J. J. Valantie- 
jus, S. V. Kulikauskas, J. B. 
Šalinnas. “Tautos Fondo” 
susirinkime komisijai patarta 
kreiptis prie visų kiltesniųjų 
lietuvių raginnnt prisidėti prie 
surengimo viešo rinkimo aukų 
“Tag Day.” Pirmutinis su
manytojas “Tag Day” yra 
ger. kun. P. Saurusnitis. Tai- į Kontrimavičius, Juozas Stat- 
gi vienbalsiai nutarta kreiptis kus, Stasys Repšys, Antanas 
su prašym 
kinti

nė, Ignotas šeškus, Tarnas 
Miciuta, Ona Kiškienė, Alz- 

I bieta Tamašaičiukė, Jonas 
Oiukšis, Juozas Veršelis, Ju
stinas Urbonas, Stasys Balčiū
nas, Ramušis Pundzevičius, 
Petras Grigaliūnas, Motiejus 
Grigaliūnas, Antanas Čeponis, 
Vladas Bružas, Marijona Bu- 
dnikienė, Kažimiera Navickie
nė, Kotrina Kujšienė, po 25c. 
Banigna Tamošaitienė, Ona 
Tamašaičiukė, Petras Adomo
nis, Jurgene Dalinkevičienė, 
Petras Ovazdis, Napalijonas

2.00

city atorny( 25.00
Ona Jasaitienė 2.00

Spal. 4 d.
Oną Baltonikė 3.00

Lapk. 4 d.
Keenys teatro pelnas 306.85
“Tag Day”'už tikietus
ant perstatymo 48-50
Surinkta ant gatvių 1.348.49
P-lė Rukiukė aukojo 1.16

Editli L. Marsh
iš Madison N. J. 1.00
V. A7aškevičius sur.
pridavė 3.50
P. Loveikiutė sur. (per
kun. Dob.) 21.65
B. Staniulis šapoje sur. 17.78

J. Lapenas .92
P. Matjošaitienė sur. 35

P-ni Areliunienė surin. 1.00
P. Radzevičienė gra
žino 30
Viso “Tag Day”
dayė. 1.444,59
Bloomfield’-e prakalbose
sur. (per J. Braz.) 9.37

L. Marsh iš Madison
N. J. 1.00

50.00
Šv. Rožančiaus dr-jos 
dalis bal. pelno

Viso meto įeigų
buvo $ 3.148.08

Viso meto išlaidos
ir pasiųsta ižd. 2.983.25

Balansas pas ižd. J
& Pranį ' 16433

B Pranis T. F. skyr. ižd.
Kas globėjai Jonas Kuisiau

3, kad padėtų įvy- Timinskis, Jonas Galvanas, 
imam Ūpas de!e-, Petras Stankus, Antanas Lip 

M! WW-įšiU8, Damininkas Sluinskis, 
~ n. ku- Kasparas Vaškus, Mikas Gr ^- 
aukomis Ar.tanas Bartk-rs. Kas- -

gyvenimą 
buvo pnki

B.

5.00

164.83

11.35

6.S6

.70

40.00

850 
$232.24

54.09

$178.15 
Pranis.

Plėšikai!
Turi bijotis. Apiplėšimai ir 

rpvog-imai atsitinka kožną dieną. 
Beabejonės Jūs skaitėt vakar lai
kraščiuose apie apiplėšimus. Tu 
nežinai, gal rytoj tas pats tau 
atsitiks, jeigu neapsisaugosi. Ge
riausia apsauga — tai geras re
volveris. Turi rastis-kožnoj sta

bo j savo a nsi try
nime. Didelis ii- 
pardavimas tik 
ant trumpo lai
ko.
automa-g»rt ir

32 a. $O.4d
Detektyviškas 
tiSkas Revolveris 
38 kalibrų vertas $15.00 
tik už ________________
Detektyviškas dubelta-CO A Q 
>eris vertės 8 dol. tik už’*' • ** 
vas septynių šūvių revol-

Didelė vertė už mažą sumą, 
todėl nelauk, įdėk 20c. stempo- 
tnis į laišką paminėk kurį revol
verį nori, prisiusi m Tau tuojaus 
tiesiog į stubą. Likusią sumą už
mokėsi kuomet tau priduos. De- 
fėktvviški revolveriai yra geriau- 
d pilnai gvarantuoti. Jeigu bū
tum neužganėdintas, mes rugrąĄ- 
•um pinigus. Pasiskubink prisiųs
ti užsakymą tuojaus. Ad**’--^:

Hammond Sale Co.,
a. 20. St. Low®. Me.



■

' susidedančią apie 50.000 lietu
vių ir pažiūrėkime kaip ten 
spauda yra platinama. Dirs- 
telėkim tik į šiuos miestus, ty. 
Wilkes-Barre, Kingston, Ed- 
wardsville, Larksville, Ply- 

Eikime į tuos miestus, mies
telius, išverskime išieškokime 
visas krautuves lietuviškų biz
nierių, bet katalikiškų laik
raščių pardavinėjant ten nie
kur nesurasime.

Platina ir tų pačių pami
nėtų vietų klebonai, ar gal 
pas kokį agentą kaip tai Pitta- 
tone galima nusipirkti ir pa
vieniais numeriais. Ale kas 
iš to, ant tiek lietuvių vieno
je ar kitoje vietoje jei ir gali
ma, vistiek tarp tokios dau
gumos tie pardavinėtojai pra
nyksta.

Be to dar tai nėra vieša 
vieta, nėra krautuvės kur 
kiekvienas, kada norėtų galė
tų užeiti ir nusipirkti. PaimJ 
kime jų vakarus. Neiviena- 
me vakare iš virš paminėtų 
kolonijų teko būti.

Vakaruose publikos prisi
renka po kelioliką šimtų, kur 

' i būtų galima parduoti keli šim
tai egzempliorių katalikiško 
laikraščio ir knygučių, bet 
niekur nei už vieną centą su
sirinkimuose niekas nepasiuli- 

1 no. Bet ar tai tik vien tose 
paminėtose kolonijose katali
kiškos spaudos platinimas yra 
užmirštas, ne, dar daugelis 
yra ir kitų vietų, kur spaudos 
platinimas jei nėra visai už
mirštas tai yra apleistas, ne- 
tvarkus, tingus. Jei gerai 
prisižiūrėsime, tai pamatysi
me, kad tos pačios nors trupu
tėlį ir mažesnės “garbės” da
lelę, reikės priskirti ir dauge
liui mūs didesniųjų ir net daug 

įaugščiaus apšvietoj pakilusių 

tome jau ką kita,, matome pa-; apsileidimą
Teko matyti parengtus va

karus, kad ir paik Waterbu- 
ry, Hartford, New Britaine, 
Brooklyne, New Yorke ir ki
tur.

Ale ir ten tas pats. Vaka
ruose pardavinėjant literatū
ros nemačiau. Taipos-gi teko 
būti net keliose Lietuvių Die- 

Įnose, kur buvo apvaikščioja- 
i ma Tautiška šventė, diena šv.

—

Dabar visokeriopų yra ne-! 
apsakomai daug ir jų visų ant 
sykio jokiu budu atlikti, pa
daryti negalimą. 

Tai gi visus kitus darbus, jų 
svarbą, naudą ar vertę palik
sime kitam kartui, o dabar 
dar sykį norėtųsi pakalbėti, 
apie jau taip daug kartų kalbė
ta, agituota, svarstyta daly
ką — spaudą.

Tas dalykas, apie kurį čia 
noriu prisiminti yra tai kata
likiškos spaudos platinimas.

Katalikiškos spaudos plati
nimo klausimas jau seniai yra 
pakeltas, svarstytas, ir nei 
vieną sykį jau praskambėjo 
per mūsų lietuviškus laikraš
čius.

Tie visi šauksmai, paragini
mai, nurodimai spaudos pla
tinimo reikalingumą, nepasili
ko visai be atbalsio.

Atsirado nemažai to balso 
klausančių, kurie daugelyj 
vietų gana pasekmingai pradė
jo ta darbą katalikiškos spau
dos platinimą stumėti pirmyn. 
Atsirado nemažai pasišventu
sių, daugiausia jaunikaičių, 
kurie nepasigailėjo savo laiko 
nei darbo, kad tik taip brangų 
siekį atsiekus. Pradėjo agi
tuoti po draugijas, susirinki
mėlius, tarpe savo draugų pa
žįstamų kalbinti, aiškinti jiems 
reikalingumą remti katalikiš
ką spaudą ir t- t.

Atmaina didelė pasidarė 
greitu laiku. Kur seniaus ne-; 
buvo nei mados, kur joks biz
nierius nei girdėti nenorėjo 
apie kokį ten katalikiškų laik
raščių pardavinėjimą, tai šian
dien tose vietose jau galima 
atalikiškus laikraščius nusi
pirkti. Prie bažnyčių, kur 
matėme vaikus pardavinėjant 
tik vien bedieviškus laikraš- _

. čius, šiandien toj vietoje ma-; kolonijų už spaudos platinimo 

davinėjant katalikiškus.
Žiūrint į tą visą, atrodo, kad 

jau iš|> ’ ia eina viskas kuo- 
g-ez-'Yri o likiškos spau- į

ausimas jau 
..Katalikams

dou
..yra 

šiandiena jau daugiaus nieko 
nebereikia, kaip tik rūpinties 
tos spaudos leidimu padidini
mu, , stiprinimu. ,

Ir žiūrint tik gėrėtis terei
kia iš katalikiškos spaudos au- Kazimiero Lietuvos karalai- 
- . . . ____ Girdėjau iš kalbėtojų
nevienam atrodo, ir taip dau-: lūpų aiškinant apie šv. Kazi

miero gyvenimą jo dorybes ir 
t.t. Bet niekur, niekur nete
ko matyti, kad rengėjai Lie
tuvių Dienos, dienos šv. Ka
zimiero paminėjimui būtų kur 
nors pardavinėję išleistas tam 
tikrą knygutę “Šv. Kazimiero 
gyvenimas.” Atsilankęs Lie
tuvių Dienos pramogon, kiek
vienas norėtų nusipirkti ir 
pats pasiskaityti apie tą savo 
Lietuvos karalaitį-šv. Kazimie
rą. O perskaitęs kiek jis į- 
gautų dorybių, pasišventimo, 
pamylėjimo kas yra gražu, la- 

; besnio pamylėjimo tėvynės 
| Lietuvos. Bet šiandien to nė
ra, šiandien viskas kitaip.

Viskai yra atliekama dau- 
giause tik gražiais pakalbėji- 

larengtus vakarus ar mais, parašymais apie reika- 
viešus susirinkimus Hngumą. spaudos platinimą, be 

tinkamus spaudos platinimui, į tikrojo, reikalo darbo nėra.
Klausimas dabar kpa, ar 

ilgai dar mes būsime taip ap
sileidusiais katalikiškos spau
dos platinime ?

Kas tame turi užsiimti? 
Būti taip negali. Užsiimti 
tikru spaudos platinimu turi 
kas nors. Katalikiškos spau
dos platinimo darbas reikia 
stumti pirmyn kuogreičiausia 
Klausime išrišimas nelengvas, 
įvykinti gyveniman dar sun
kesnis. Ale atsiradus ir su
sitarus keliems norintierrts tuo 
darbu užsiimti, nebus sun
kiausias. Būtų labai gražu, 
kad tuom darbu užsiimtų ka
talikų spaudos dr-jos kuopos, 
kur jos yra Kur dar nėra, 
norintiems labai lengva ir grei- 

j tu laiku būtų galima sutverti.
Jei sakysime spaudos dr-jos 

kuopa ir nebūtų galima su
tverti, tai visgi spaudos pla
tinimo darbas nereikėtų atidė
lioti. Galima lygiai platinti 

į ir pavieniams ypatoms, bet 

i jų priemiesčius,! ‘piūnjn.
udaro lietuvių koloniją tai susitarus, nors trims vpa-

gimo, plėtojimosi. Taip bent' į0 

gelis net karštų katalikiško . 
veikimo rėmėjų kalba. L

Bet paėmus tą visą dalyką | 
arčiau, prisižiūrėjus nuodug
niau Į šiandienini katalikiškos , 
spaudos platinimo būdą, ir Į 
šiek tiek nujauzdamas kaip iš-! 
tikrųjų turėtų būti katalikiška 
spauda platinama, tai galva 
susiėmęs turi pradėti dejuoti. 
Nevienoj vietoj žiūrėdamas į 
lietuvių gyvenimąmąstai: Kiek 
čia butų galima nuveikti ? Kaip 
sparčiai butų galima stumėti 
spaudos platinimo darbas pir- į 
myn, atsiradus tik keliems, ku- į 
rie norėt;? tą šventą darbą pa-1 
mylėti. Daugelyj vietų, kur 
teko būti, ir nevienoje koloni-1 
joje prisižiūrėti teko į visokius ; 
lietuvių parengtus vakarus ar 
šiaip jau viešus susirinkimus I lingumą spaudos platinimą, be'

bet spaudos platinant tokiuose 
vakaruose ar vietose nemačiau. 
Iš lietuvių apgyventų kolioni- 
jų kiek teko matyti, tai spau
dos platinimo klausimas jau 
lyg ir būtų išrištas šiaip taip, 
tai tik Worcester, Mass. ir 
Newark, N. J. _ Tuose dviejo
se kolonijose ypač Worceste- 
ryį užsiima spaudos platinimu 
Vyčių kuopa ir spaudos dr-jos 
ir prie kiekvienos pasitaikiu- i 
sios tinkamos progos katalikiš: j 
ka spauda yra platinama.

Bet kas su kitomis koloni
joms ? l ietuvių apsišvietu
sių, suprantančių spaudos pla
tinimo reikalą juk yra visur, 
bet katalikiškos spaudos pla
tinimo beveik kaip ir nėra. 
Liūdnas vaizdas pasirodo ir 
tiesiog nusiminti reikia pažvel
gus į nekurias lietuvių koloni
jas. Pennsilvanijos valstijo
je, prisiminus kaip ten katali
kiška spauda yra platinama.

Paimkime tik didžiausios 
ir artimiausios viena nuo kito 
miestus su " *'

.r

tomą, kwries.,tiMjB> ųąren JMfri 
š— norė. ų užsiimti. Spa„ -os 
platinimu užsiimantieji turėtų 
ftiefrritinh pą$m& $avo kolonijos 
lietuvius, kiaa galėtų parinkti 
tam tikrų naudingų knygučių, 
iš kurių nusipirkušieji pers
kaitę turėtų naudų dėl savęs, 
mouth, Luzerne, Lu Park, 
’ittston, Pa ir kitus.

Knygučių platinimo būdas, 
geriausis ir parankiausia būtų 
ai parengtuose viešuose vaka

ruose, nežiūrint keno tie va
karai būtų surengti, spaudai 
platinti nebūtų sunku gauti 
mo rengėjų pavelijimą. Lai
kraščių prenumeratų užrašinė- 
imo būdas, galėtų būti trejo
pas.

1. Visokiuose susirinkimuo
se ir viešuose vakaruose.

2- Vaikščiojant po stabas.
3. Paskelbimu, kur ir kada 

tame mieste galima užsisakyti 
ir kokius laikraščius.

Nauda iš tokio pasidarbivi- 
mo būtų neapsakomai didelė. 
Nemažai didelė ir garbė, įsi
gyti nuo apšvestesnės liaudies. 
Taiposgi jie turėtų pasirūpin
ti savo mieste, kad kiekvieno
je krautuvėj būtų, katalikiš
ki laikraščiai pardavinėjami.

Kiekviename kliube ar kito
kioje viešoje įstaigoje, kad 
apart bedieviškų būtų ir ka
talikiški laikraščiai užlaikomi. 
To darbo atlikimui ir tikslo at- 
siekimui, daugiaus visai nerei
kėtų kaip tik, kad kiekviena
me mieste atsirastų nors trys 
ypatos, kur karštai tam užsi
imtų. Tos trys ypatos leng
vai galėtų susirasti reikale 
sau pagelbininkų. O kaip 
smagiai tie spaudos platinto
jai galėtų jausties, kai matytų 
ir žinotų, kad tik per jų ran
kas jų mieste lietuviai tapo 
šviesesni prakilnesni J Kad 
tik per jų pasidarbavimų, lie
tuviai tiesos ir doros keliu pra
dėjo eiti.

Tad jaunuoliai, kurie tu
rime daugiaus atliekamo laiko 
ir norime kiek padirbėti dėl 
savo brolių kitų, ar neverta 
mums šiek-tiek apsvarsčius 
griebties prie tikrojo darbo.

O darbų padirbėti dėl savo 
brolių ir dėl lietuviškos visuo
menės ar dėl mus tėvynės Lie
tuvos geresnio, gražesnio, ir 
atsakantesnio nerasime kaip 
katalikiškos spaudos platini
mas! Stokime tad prie darbo 
nieko neatidėliodami.
• Volungis.

........ . . - _ ' — '- 
įvotėvų, broliu ir sesučių, L 

; kiek galėdami juos remsim, o 
I jie dėdami po plytelę statys 
“Naująją Lietuvą.” Tokiu bū- 

j du po šiai karei Lietuva, at- 
| gims naujesnė gražesnė, ir jos 
sūnus dar labiau pamylės savo 
šalį, kurios kiekvienas skly
pelis yra jos sūnų krauju ir 
motinų ašaromis aplaistytas, 
ir per amžius jos neapleis.

Todėl nenupulkime dvasio
je, rengkimės prie Lietuvos 
atbudavojimo, ir jos liaudies 
sušelpimo!

Ir tikėkim Lietuva- gyvuos! 
Mokinys.

1

WORCESTER, MASS.
Lietuvos Vyčių 26 kuopai.
Brangus broliai ir sesers 

Vyčiai ir Vytės, besiartinant 
Šiltam pavasariui turime pasi-

vieną dalote. .. ......
pasaulyj. Tai lai ir mūsų 

į Širdyse atgaivina susipratimą 
o nesusipratimus ir visokius 

į nedraugiškumus išnaikina.

Gerbiamieji broliai ir sesu
tės, visupirmiausia stengki- 
mčs neužgauti vienas kito, y- 
pač susirinkimuose, kas pas 
mus atsitinka, o tas viskas 
įvyksta per mūsų nesumanoma 
teip pat, turime saugotis užgau 
ti kitas draugijas ar organiza
cijas, nes tas neatneša mumi 
naudos, bet blėdį. O labiau
sia turime taikintis su mokslei
viais, šauktis juos talkon.

Tat-gi broliai ir sesers steng 
kiiuės atitaisyti tas klaidas 
kurias esame padarę, ir kad 

; toliau neatsikartotų jokie ne
mandagūs išsireiškimai, ne-

Jan išėjo pirmas numeris
“MUZIKA”

ĮTALPA: ,
NUO REDAKCIJOS. 
ŠIS-TAS APIE DAIL?. 
MŪSŲ CHORAI. 
DAINA IR GYVENIMAS. 
MUZIKOS TEORIJA. 
APIE VEDIMA CHORO. 
MŪSŲ BAŽNYTINĖ MUZIKA.

DAINOS: IM 4 mišr. balsams.
MUS PADAINUOS 
BEAUŠTANTI AUŠRELĖ 4 mišr. baL 
VAI BROLI, BROLI vyrų chorui 
OI MOČIUT MOTINĖLE duetas.

GIESMĖS: 
PULKIM ANT KELIU ir 
DIEVAS MŪSŲ APGYNĖJAS. 
PIRMOJI NELAIME pianui solo.

Atskiras numeris 40c. Metams $3.00; pusei m. $1.1 
Adresuokite:

“MUZIKA,”
P. 0. B0X 172, BROOKLYN, N. Y.

“MUZIKOS” Redakcijos adresas:
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA.

■

-=~~

rogrutų ir xansti-U|K

tudjų. Siunčiama ui dyk*
Adr. F*. GUDAS, 242 W.
BROADWAY, 80. B08T0E, 
MASS.

Krutanti paveikslai
Atsibus; Nedėlios ir Panedėlio vakarais, Vasario (Febr.> 

27-28 d. 1916 m. Bažnytinėje Salėje, MT. 
CARMEL, PA

Atsibus; NedAlios ir Panedšlio vaka- 
Labanowsko 8 a 1 B j e, 1916 Main 8t 
ST. MALTLY, PA

Atsibus ^__8 abato j e vakare K o v o, (March) 
4 d. 1916 m., FREELAND, PA

Atsibus; Nedalios ir Panedfilio vaaka- 
r a i s, Kovo (March) 5-6 d. 1916 Bažnytinėje 
(senojoj) Salėja WILKES • BARBE, PA

"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

p Į agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
‘‘kas mėnuo. Todėl atspauzdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.
Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame 

po 4 centus.
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko” 
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

Ir

LIETUVA ATGIMS 
GRAŽESNĖ.

Koks nusiminimas, koks 
liūdnumas suspaudė kiekvieno 
lietuvio širdį; kada išgirdome 
jogei mūsų Lietuva Tėvynė 
jau karės liepsnose. O ar ne
skaudu kada išgirdome jogei 
Lietuvos žmoneliai išblaškyti 
po plačiosios Rusijos miestus, 
kaimus ir laukus. Jųjų trio- 
bos išdegintos, išgriautos, gy
vuliai atimti ir išpiauti, arba 
palikti kur nors ir stipo iš ba
do- Ir tas viskas žuvo, kas 
buvo per daugelį metų sunkiu 
darbu nuveikta. Žinoma tai 
yra baisiausia smūgis Lietuvai 
kokį jį turėjus savo istori
joj.

Todėl, pas Amerikos lietu
vius tankiai kįla klausimai: 
Kas bus su Lietuva karei pasi
baigus? Man suprantant jų 
neaiškų supratimų kas link 
bartinio Lietuvos suvargi- 
mo, aš pasistengsiu parašyti 
keletu žodelių išreikšdamas sa
vo pažiūras, kas gal būt su 
Lietuva po karei?

Bevartant “Lietuvos 
rijos” lapus, randame 
baisių atsitikimų, nuo
Lietuva turėjo nukentėti. Bet 
tiek daug kiek dabartinėj ka
rėj nukentėjo, dar istorijoj 
neužklupsi. * Vienok kad Lie
tuva žūtų, niekas negali nei 
svajoti. Nors jos sūnus iš
šaudyti, vyrai, moters,
niai ir vaikai išblaškyti po 
plačiųjų. Rusiją. Jos ekono
miškas padėjimas paliko ant 
žemiausio laipsnio, vienok tas 
nereiškia jos pražuvimą. Juk 
Lietuvos sūnų yra visame pa
saulyj o ypatingai Amerikoje, 
ir karei pasibaigus daugybė 
jos sūnų grįžš į Lietuvą ir sta
tys ant drūtesnių pamatų na 

'jesnę Lietu vą. O tneS ar
kurie paliks n esu grįžę

: ?
i

prasilavinu- *Z 
darbininkams. 
gabiausius Amerikos

f

v

Su naujais 1916 metais p radėjo eiti toliau regule- 
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, 
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —
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Didesne! 
n

Didesne!
“Tikyba ir Dora
Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo 

tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek 
pirma bavo. (Kiekvienas tą laikraštį skaitydamas atras 
nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini
mą visokių abejojimų ir užmėtinėjimų tikėjimo dalykuo
se.).

Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta 
pati: 75c. metams. Kas atsiųs až lc. krasos ženklelį 
(štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.

Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
Adresas:
“TIKYBA IR DORA,”

1631 W. NORTH AVĖ., CHICAGO, ILL.

Didžiausia linksmibe Gramofonas
Dėl savęs arba savo drauprn 

nupirk naujausios mados Oohim- 
bia Gramafoną ir Rekordų su lie
tuviškoms dainoms, polkoms, val- 
cais ir šeip įvairiom meliodijom.

Reikalauk katalogo prisiū
damas 4c. .krasos ženkleliais.

Kaina Rekordų 10 colių, 2 dai
nos už 75c.

Kaina G raina tonų nuo $15.00 
iki $500.00.

Pirkt galite už pinigus ir ant 
išmokėjimo.

Duodam 2 savaitėm pamėgini- 
mui dykai.

Isto- 
daug 
kurių

ser

E 2223 Pamylėjau vakar.
Drauge. Polka-Mazurka.

E 2224 Mano Laivas 
Į Sveikatą. Maršas.

E 2225 Einu per Dvarelį. 
Gaila Tėvynės. Maršas ....

E 2226 Per Girią Girelę. 
Linksminkimės. Polka.

E 2227 Per šilą Jojau. 
Žydas Statinėje. Polka.

E 2228 8aulelė Nusileido. 
Marias. Princę Vaiskava

R 23339 šėriau Žirgelį. 
Dėdukas. Polka.

E 2340 VMiiaus Rūta. 
“Drinopolis.” Maršas

E 2341 Kstf Sūbatos Vakarėlį.
Nuostabu. Maršas.

E 2342 Siuvėja. Monologas 
: ->o-Dugalviu Ereliu.

E 2343 Aift Vienos Galvos
Monologas

E 2356 T

-J

E 2357 Birutė. M. Petrauskas.
Kur Banguoja Nemunėlis 

E 2358 Darbininkų Marselietė. 
Sukeikime Kovą. 

E 2359 Nemuno Vilnys.
Sudiev. Mazurka. 

E 2360 Varpelis. Valcas.
Mano Mielas.

E 2392 Sveiki Broliai Dainininkai 
Ko Liūdit Sveteliai

E 2893 Saulelė Raudona. 
Jojau Dieną.

E 2394 Už tilingėlį. 
4ių Nakcialy 

E 2395 Bum Ūik-Čik.
Dėdienė.

E 2396 Našlys. Žaislas 
LapunAe.

E 2397 Klumpakojis. 
Kokietka-Poika.

Jrbon ir Pilvi

Pažanga”
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama ] 

siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs l

ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina- *r 
liais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos 
klausimai. *“

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
dradarbiauja talentingi Amerikos 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. į*
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreip- X 

kitės šiuo adresu: X

“PAŽANGA” *
P. O BOK 204, GIRARDVILLE, PA.

a+a.
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Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-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 nariama-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius nariuą 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- 

niiriškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

Instojimaa j Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur pe visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę. , arba stačiai pas Centro Raštininką, Kuo ad-

4



SAUJAS “DABBZBIBKO” [DIDŽIAUSIAS NUPIGINIMA 
LEIDINIS NO. 3.

•*Dorbi_akas' „u išk dc 
savo leidinį, Įmygei 

vardu “II Po Dirbi- 
ninko Plunksnos.”

Tai gražių-gražiausių rau
delių rinkinis Visi, nue pir
mo iki paskutinio, yra iš dar
bininkų gyvenimo. Tuose vai
zdinguose, dailiuose, jausmin
guose vaizdeliuose atsispindi 
darbininkų gyvenimas.

Kiekvienas su pasigėrėjimu 
juos skaitys po kelis kartus.

Autorius tų vaizdelių yra 
“Darbininko” skaitytojams 
gerai pažįstamas F. V.

Vaizdeliai perspausdinti iš
4‘Darbininko.” 

Kaina 5c. PusL 32.
REIKALINGA TUOJAUS 

Katerių ant blokų ir merginų 
Jei sortavimo.

Atsišaukite
J. K NEWC0MB & CO.
15 Bradford Place, 

Brockton, Mass. 
arba pas

PETER DANILO,
187 Ames St, Brockton, Mass.

(24-25)

I REI K ALINGA kasdiena 25 mer- j 
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb-1 

Ituvėse ir prie nanjų darbo. VI- 
i šokių darbų vyrams.

8. GORALSKY 
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 OOURT ST. BOSTON, MASS.

“DARBININKA8”
"t-1—' -

Nebūk be jero
Katalikiško laikraščio.

su lietuviškais rekordais, siuva
mas mašinas ir r&inkotus ant 
lengvų išmokėjimų. Tai yra viena 
iš geriausių vietų, kur jūs galit 
nusipirkt sau reikalingą daiktą 
pigiai ir gerą. Eidamas pro ša
lį užeik persitikrinti. Toliaus nuo 
Bostono, prisiunčiam per paštą. 
Užsakymus pristatom į namus; 
aš, ar mano agentai. Gvarantuo- 
tus ant 20 metų atmainom, jeigu 
nubluks anksčiau. Visi mane žino 
ir kas sykį pirko, tas nesigaili. 
Siųsk laišką, o mes tuoj priBt 
sim į jūsų namus.

Taisom laikrodžius, žiedus 
ir kitokius daiktus. 
Darbas gvarantuotas.

P. KETVIRTIS JEWLERY CO. 
324 E Street, So. Boston, Mass.

(Kampas Broadwav)

LIETUVIAI PAVESKITE ]! 
DARBUS SAVIEMS.

; Geriausias Lietuvis siuvėjas. ![ 
| Siuvu vyriškus ir moteriš- ;> 
[ kus drabužius, sulig naujau- ]> 
j sios mados.
! Taisau, prosinu, valau ir
* dažau senus. Taip-gi kuni- b 

gama siuvu SIUTONUS ir b 
esu gerai įsipraktikavęs ta- ;| 
me darbe, kaip Lietuvoje, <[ 
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi- b 
giai.
* Jeigu kas reikalauja, dar- <[ 
bą pasiimu ir pristatau tie- 
sine į namua

Tel Charter 2354-4

A. K. MAZALAS
94 JEFFERSON STR., 

HARTFORD, CONN.

Į 
r

VALDYBA SV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS„ KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Viee-prez. Juozas Bubnis,

733 Indiana Avė.
Fin. rast. Juozas Rutkauskas, 

1013 dera Avė.
Prot. rast. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

1436 So. 9-th Str.
Kasierius Tamošius Grigaliūnas,

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda,
Mateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas 

Stauskas,

Ona Manikaitė,

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.
Pirm. — Teklė Blažienė, 

1214 Broad St.
Vice-pirm.— Paulina Gelažiutė, 

41 Capitol Avė.
Prot. Rast.

234 Park St.
Fin. rast.—Veronika Smitkiute, 

Hungerford St.
Ižd. — Felicija Plikunienė,

103 Bond St.
Iždo glob. — M. Karaliūtė, 

24 Woodbridge St.
Maršalka — Elena Valavičiūtė, 

23 West St.

SV. MIKOLO ARKANIOLO 
DRAUGUOS VALDYBA. 

COLLINSVILLE, ILL.
Pirmininkas

F. Stankaitis
Protokolų raštininkas

K. Kavaliūnas 
Kasierius

M. Sudeliauskas 
Ligonių kom.

V. Kimutis ir
J. Frišmantas

~Ma.rfa.Tkn

A Smulkis

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGUOS 

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiauskas, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka

volius, 62 Portland St.
Protokolų raštininkas — 

Galinauskas, 719 Main St. 
raštininkas — 

5 Main St.
Kasieri — J. Jasinskas 218 

Vashington St.
Maršalka — J. Lukšis, 220 

VTashington St.
Kasos globėjai — K. Voveris, 

A. Sundukas, J. Žilis.

K.

J.

Farma! — Pardavimui — 
Farma!

Parsiduoda 80 akerių Tar
me, 40 akerių geros dirba
mos žemės.

Viena angliška mylia nuo 
miesto, 20 mylių nuo Bosto
no.

Parsiduoda už $4.000, i* 
nešti reikia tiktai $1.000.

Norėdami susižinoti plačiau 
ta tarme rąžykite ang-

UŽSIRASYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ

“Santaika”
“SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rių pusL,

didelio formato ir kainuoja metams tik $1.00, pusei me
tų 65c.

“SANTAIKA”, paduoda naujausias žinias, netik iš 
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias netik iš 

karės lauko* bet ir iš viso pasaulio.
“SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija, 

vaizdeliai ir satyra.
“SANTAIKA” eina katalikiško je-lautiškoje dvasioje. 
Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

“SANTAIKA”
2120 ST. CLAIB AVB., CLEVELAJTO, OHIO.

žsirašik sau ar savo pažįstami 
ms Lietuvoj bei Amerikoj 

“Išeivių Draugą”
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS 

IR PADAILINTAS, TALPINS:
L Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe

rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luiemburgą ir 
Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos 
į Lietuvą ant motodkletkos. ”

‘Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, O Linlithgovshire, 
•V Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj.” 
Korespondencijas.

7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, paveikslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių 
ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; me
tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 doL), Ad
resas: l

Tik ką išėjo iš spaudos

Gyvojo Ražančiaus

MOSSEND, LANARKSHIRE,

Žvaigždę”
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PIRKITE 
SKAITYKITE 
PLATYKITE 

“DARBININKO” LEIDINĮ U S.
Pigumu, dailumu, genimu savo leidinių “Darbininkas 

visas kitas išleistuves.

ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimų, veselijų, krikštynų ir tt. KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.

K. ŠVAGŽDYS
242J W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Virš “Darbininko” spaustuvės) ^___
Telephone So. Boston 620.

Kaina 15c. už 15 lapelių
Imant nemažiau 1S00 lapelių nulei 

džiame 5-tą nuošimti.
Norintieji pirkti rašykite:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass

LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti “Žvirblį” 
juokų ir satyros mėnesinį laikraštį, kurs yra jau žymiai 
padidintas ir metams prėkiuoja tik 1 doleris.

“Žvirblio” redakcijoj galima užsisakyti ir garsų An
glijo* “Ežį,” kur* mp’anir pr*kiu«ja 75* Ka* “Žvirb
liui” prisius 1 doL ir 5U e., tas per ištisus metus gaus 
“Žvirblį” ir “Ežį.”

Antrašas:

B
sBB

Rev. Jos. Norbut,
SCOTLAND.

Skaityk šviesą
DU-KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

RUPI BLAIVYBE, 
NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ, 
TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

SKAITYK “ŠVIESĄ.
KAINA, METAMS 50c.; UZ RUBE2IO 75c. 

PAVIENIS NUMERIS 5c.

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.

■4^^ a+ą ei*

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai 

Škaitymėliai. Si knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk-
/ lų vaikučiams^' tfff trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir 

kitoki škaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams. Kaina 
5c., imant (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeliu.

2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.

Surinkta: Deklemacijos, Eilės, Dainelės, Monologai, 
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mjslis, 
Patarlės, Žaislės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems 
scenos, ir juokų mylėtojams. Medegos užtektinai ilgo 
viešo vakaro papuošimui.

Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiamę per pu- 
, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam

vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.
Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų 

pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių 
nekaltų juokų.

Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui 
pažaisti.

3) Dvi komediji. Vienoje knygutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJUS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.

viri veika^liai, netik ką »?nka lošti suaugusiems, bet 
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.

Tos visos knygutė, galima gauti pas:
J. V. KOVAS,

JI CONGRESS AVĖ., :: :: WATERBURY, CONN.
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)
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Jei esį nuliūdęs,

JEI PATS SUGEBI, Į — 
NORI SVEIKO JUOKO? —

PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PEIK.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame

rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk adresą ir 
gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai 
visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams 75 centai, pusmečiui 
40 centu Pinigai siunčianti mnnev orderiais.
“EŽIO” redakcijoj galima užsisakyti “ŽVIRBLĮ”.

Adresas: “
213 STATION ROAD, DYKEHEAD, 8H0TTS, SCOTLAND. 

E
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MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS 
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS 

“MUZIKA”
Eina kas mėnuo 16 puslapių teksto ir 8 puslapiai 

giesmių, dainų ir pianui gaidų.
“MUZIKOJE” telpa pamokinimai kaip ehorą vesti, 

muzikos istorija ir teorija su pavyzdžiais.
“MUZIKOS” kaina metams $3.00 pusei metų $1.50. 

Atskira, numeris 4Oc.
“Muikoe” adresas:

REDAKCIJA
3214 GEDAI BTR., PHILADRLPHIA, PA.

ADMINISTRACIJA
P. •. BOK 171 BROOKLYN, K. T.

Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis

j MĮniM$HĮHVH
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 

talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

AMERIKOS LIETUVIS”,
1S Millbnry Street, Worcester, Mass

si -------- ------------- --------------------

Jei trokšti apšvietos 
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį 

iliustruota jaunimo laikraštį 

“Vytį.”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 

Amerikoje.
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, 

literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau

nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje. 

“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizaciją.
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusinečit^ 75«. L. 

Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.

Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:

“Vytis,”
731 West 18-th str., Chicago, III

Draugas”- Nesugriaunama 
Tvirtovė.

Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužomų, 
neišgriaujamų tvirtovių. Netiesa.

Jau daug metų, kai socialistai ir laisvamaniai 
sujungtomis spėkomis atkakliausia bombarduoja ir 
antpuldinėja Amerikos lietuvių katalikų tvirtovę 
“DRAUGĄ.” Ta tvirtovė netik kad atsilaikė, 
netik kad nubloškinėjo visus priešų smūgius ir ant
puolius, bet dar išleido savo spėkų statyti tvirto
ves kitur, kur priešininkai yra įsigalėję.

Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus tas 
laikraštis “DRAUGAS.” Jo spėkos yra šauniai 
sumobilizuotos. Stok ištvermingųjų, nepergali
mųjų pusėn, užsiprenumeruok “DRAUGĄ.”

Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Adresas:

“Draugas” Publ. Co.
1800 W. 46 ST., :: :: :: :: CHICAGO, ILL

| lietuviška į

iKriaučka į
Broliai darbininkai!

Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

“ŽVAIGŽDĮ” yra seniausias lietuvių katalikų 
laikraštis, 16 pusL didumo suteikia įvairių žinių iš 
Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00.
Korespondencijas ir pinigus muškite šiuo 

“ŽVAIGŽDE” 
3664 RICHMOND 8T^ t: :: PHILADELPHIA, PA



• DARBININKAS’

== Juokų—Juokeliai.
ČIGONAS IR PRISTOVAS.

Žmonės atvedė čigonų pas O tai virtų laikas, 
pristovų, F * ’ ’ ** rr'~’ "J *
pagavę arklius bevagiant. 
Pristovas: Kaip tu biaurybe 
gali tokius darbus dirbt 
Įėjime sukirmysi, areštantų ro- 
tosna atiduosiu, į Sibirą išva
rysiu... , .
čigonas: Didei malonus po
nuli, kaip bus taip bus, bet 
.pavelykite ir man pasakyt 
nors keletą žodelių.
Pristovas: Sakyk vagies šmo
te, tik žiūrėk nepameluok, 
čigonas: Aš norėjau prie
tamstos jau senai prieit, ale 
tamstos tarnai neprileizdavo 
tai ir sumaniau tuos žmones 
.paeržyt su tuom arkliu, sakau 
vis gal prie tamstos atves — o 
aš tamstai atiduosiu tų skolų, 
kų per preitų jomarkų keidai- 
niuose nuo tamstelės pasisko
linau 25 rublius. (Ir paduoda 
čigonas 25 rublinę.) 
Pristovas: (paėmęs pinigus)
Paleist tuojaus tų čigonėlį aš jį 
gana gerai pažįstu, tai geras 
žmogus ir vagystėmis neužsi
ima, jis tik štukavoja.

Nei laisviems, nei istams

kurį, buvo nakčia Tai virto gadynė. > 
Protingi kvailuosius 
Po kojų pamynė. 
Tiesa* dora viųšų 
Tarp lietuvių ima,

ka-

Kaip visi subruzdo prie rinito j 
veikimo.

Vilyčia. į

BERLINAS. — Vokiečiai 
nušovė ties Mintauja rusų a- 
eroplanų.

RYMAS. — Italijos valdžia 
per savo ambasadorių Washin- 
gtone pranešė Suv. V. valdžiai, 
jog nežiūrint į vokiečių nus
prendimų skandyti ginkluotas 
garlaivius Italijos prekiniai 
garlaiviai plaukinės apsigink
lavę.

NOROM NENOROM.

“Darbininko”
Agentai.

PAS KURIUOS GALIMA UŽSI
RAŠYTI “DARBININKĄ” 

PIRKTI PAVIENIAIS 
EGZEMPLIORIAIS.

IR

RnrmiTi t ti itiia

-MotiejusJJiob*,
438 W, Fourth St., 

t - So. Boston, Mass. 
Pagelbininkė. \ .

Marijona Juškienė,
129 Melrose St., 

Montello, Mass.
Sekretorius.

L Jonas J. Ramanauskas,
242 W. Broadnray, 

So. Boston, Mass.
Iždininkas.

Mikolas Venys,
28 Story St.

So. Boston, Mass.
Globėjai. __a

Jonas Petrauskas,
66 W. Fifth St. 

So. Boston, Mass. 
Vincas Kudirka,

37 Franklin St., 
Nonvood, Mass.

Pranas Kuras,
457 Pleasant St., 

Norwood, Mass. 
Literatiška Komisija.

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadvvay, " 

So. Boston, Mass. 
Pr. Gudas,

*242 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

F. Viraks,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

♦j* Vienatinė Lietuviška

f Krautuvė i
xT
X
X 
X 

Pa. T

Kuri užlaiko visokio ta-
Y voro, reikalingo maine-
Y nieriams.
Y xY y. LUKOSEVICIA, 

Ninersville.Y v

T£_ JACKB- -2OC I
DR. F. MATULAITIS j
Ofiaa udyno* -------------- -—
14P.MMP.M trtdtiria Akinta*.

419 Beylstoa St, Boston, Mass.

Grtovi*okia*

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

C. 4 P. Phone St Paul 5947 
Grabininkas ir Balzamuotoj&s

■ >

Ramanauskas J.
Oak St.

LAWRENCE, MASS.

mat rado kuomi indo- 
, Juk čia aišku kaip 
kad žmogų meilė apja- 
Redaktorius nabagėlis

Viesulą Kazimieras,
1160 Washington 

Jenusevičia Jonas,
1048 IVashington 

Grigas Kazimieras, 
1111 \Vashington

N0RW00D, MASS.

St.

St.

St.

Leonas Kundrotas vargo
nininkas. Buvo vargoninku 
Vanamie, Pa. po to nežinia kur 
dingo. Sužinoję kas apie jį 
meldžiu pranešti jo antrašų, 
nes labai svarbų reikalų turiu 
už kų iš kalno tariu ačiū.

Juozas Klimavičius.
10 Hill Park, avė. 

Pittston, Pa.

i c

Vienos redakcijos redakto
rius taip gerai sandariečių te
legramų perskaitė ir suprato, 
kad vietoj Philadelphijon at
sidūrė net nei pats nežinojo 
kur. Įdomu būtų žinot nuo 
katro galo telegramas skaito 
toje redakcijoje?

Tai 
maut, 
diena, 
kiną,
besibovydamas su laisvamany- 
bės gražuolėle ir nepasergėjo 
kas rašoma telegramoj. Su 
visai įsimylėjimais taip gal at
sitikt, ypač jeigu meilužė rau
doną naktaizą nešioja, o kaip 
žinoma, tai yra emblema pil
vo revoliucijos.

Vaja, vaje, tai biaurus 
daiktas. Dėl biaurumo tai 
rip.k . bot_ kartąįs ir nena-
rint iš kompanijos priseina 
prasišalint. Jeigu revoliuci
jos “dūku” dvokia.

Bilinskas Vincentas,
29 Morris St.

WEST LYNN, MASS.

Geros Fr.
40 Pearl St.

CHARLESTOWN, MASS.

Sarapas B.,
23 Sheldon St. 

Potecky Ant.
234 Park St.

Kneižis St,
10 Hungerford St.

HARTFORD, CONN.

DARBININKO 
keliaujantis
AGENTAS

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

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

naujų išraunu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Nedžliomi* 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vaL vakare.

; Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8.vaL vakare.

----------------------------------------------------—

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

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

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

-- * - - -
_ Skaitykite ir platinkite 

“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grmčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

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

Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane. Ofisas

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 SO. PACA ST.,

BALTIMORE, M. D.

Pajieškau darbo skutykloje 
(Barber Shop). Esu dirbęs 2 
metu ir apsipažinęs su tuo ama
tu, pilnai suprantu visą darbą. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir angliškai.

BEDABBIAM8
llfbf

’ šiais laikais reikalinga daug 
merginų ir vnų CEVERYKĮT 
dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbą gatiti. Gera 
proga, -gerų darbą išsimokinti 

Adresuokite

MONTELLO EMPLOYMENT 
OFFICE

J. Mickevičius, savininkas.
146 Ames St Montello, Mass.

Telefonas Brockton 1562-m

Kam 
ninkas, 
SU. '

242 W.

reikalingas toks darbi- 
atsišaukite šiuomi adre-

K. S.,
Broadway, (22-25) 

So. Boston, Mass.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

1
—Mama mane vaikinai ki

bina.
—Tai kaip jie tave kibina? 
—Akmenimis įpėto.

2
Rusiškame teisme Lietuvoje.
Teisėjas: Jankeli tave Leiba 
apskundžia, kad tu jam liežu
vį parodei.
Jenkelis: Tegul jis skundžia
tegul neskundžia, tai jau pons 
teisėjau jo dalykas.
Teisėjas: Ar tu prisipažįsti
kaltu ar ne?
Jenkelis: Aš prisipažįstu ar
neprisipažįstu kaltu — tai jau 
čia, pons teisėjau, yra mano 
dalykas.
Teisėjas: Aš tave nuteisiu
dviem dienom į šaltųjų — sup
ranti ?
Jankelis: Jūs galit nuteist,
galit nenuteist, pons teisėjau, 
tai jau čia yra jųsų dalykas.
Teisėjas: (į policistą) Paimk
tų žydų ir užrakyk ant dviejų 
dienų į šaltąją.
Visi žydai į Gevalt!

“Amerikos Lietuvis,”
15 Millburv St. 

Migauskas T.
21 Ledge St.

Jurgelionis R.
So. Harlem St.

Grigaitis K.
42 Stfffolk St.

Zinkuvienė Cicilija,
8 Langdon

Zataveckas Pr.,
20 Hacker 

Pocius J.
25 Lafayette

worcester: mass.

Danisevičius J.
26 White St.

WESTFIELD, MASS.

Abračinskas P.
187 Ames St. 

Vaitekūnas Bros.
10 Arthur St. 

Stisra J. 6 Arthur St . 
Meškinis B. P.,

35 Arthur St. 
Peter Sharks

85 Webster St.
MONTELLO, MASS.

kuris įgaliotas rinkti prenu
meratas, apgarsinimus “Dar
bininkui.”

Pas jį taip-gi galima atnau
jinti senas prenumeratas.

Jis dabar lankosi Waterbu- 
ry’je, Conn. ir apylinkėse.

ATSIŠAUKIMAS.
X

AJubecky Anthony,
43 Bissell St

SO MANCHESTER, CONN

APIBUDINIMAS. 
“Katalikas” plikas, 
“Ateitis’,’ revoliucija, 
“Kova” politika, 
“Laisvė” ištižus, 
“Keleivis” nebe vaikščioja, 
“Šakė” mėšlinė, 
“Naujienos” nekokios, 

“Lietuva” laisvoji, 
“Tėvynė” siauroji, 
“Saulė” nekaip šviečia, 
“Vytis” mažuliukas, 
“Žvirblis*’ gers paukščiukas, 
“Ežys” dailiai duria, 
“Šviesa” šviesiai žiuri, 
“Tautos Rytas” švinta, 
“Santaika” jau vyksta, 
“Tikyba ir Dora” 
“Moksleiviui” į porų, 
“Žvaigždė” šviesiai spindi. 
“Darbininks” ir “Draugas” 
Kaip tešloje raugas.
Taip kultūrų kelia 
O kv
Kaip
Nei lafevėms, nei istams • 

*. Vedžiot nesiduoda

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

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

Tel. Ozford 4900.
J. P. TUINYLA

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo vakujdr*:.
Nuo2 iki 3 po piėt. Nuo 7 iki 8 vakare 

V9 lECALVA-V Crr.GST. SO. BCSTCN, 
Tel 502 S. B.

*&■

1.00
1.00

LIETUVIAI PAS SAVUS. b. 
g 
b 
k

I

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 
“DARBININKE.”

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

nau-

Vienatine Lietuviška

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
nie agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup 
ėiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

k

Pasiuvam drapanas sulig
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

JONAS BERZELONIS & CO. ___
28 Chandler Str., Boston, Mass. J. P. TUINILA.

(Castle Šąuare’s Block’e.) 822 Washington St., Boston. Mass

*

*

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
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

75c.

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

50c.

25c

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15. 20 ir 

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

50c.

1.00

25c.

75c.

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

50c.
25c.MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR

DAINAS.
8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš

simokinimo (notų) “Gaidų” ant 
visokių instrumentų, kad ir nėši 
matęs gaidų, išmoksi be mokyto- 

I jo, kuriam mokėtum 50c. už 1 
lekciją. Knyga $1.50, parduodu 

! už $1.00 tik ant trumpo laiko 3 
knygos už $2.00. Adresuokit:

I

15 ir 25c.

1.00
B
n

».

B Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap- 
ę tingų ir kitokių ligų.
* Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums
3 katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 
J sąžiniškai patarnauta.

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
r nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų.
K duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
P ezpresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

svei- 
bus

I
i gyvenęs Lawrence, Mass., slapsto
si dabar Rusijoje. Jisai atsišau
kė į vieną iš “Darbininko” san- 
darbininkų. Klausias! daug ro- 
dos pasiliuosavimo dalykuose ir 
prašo sužinoti jo Amerikoje gyve
nančio tėvo antrašą. Prano Juš
kevičiaus tėvas gyveno kadaise 
Chicagoje. O kur jis dabar gy
vena, meldžiame kas žino pra
nešti “Darbininko’’ Redakcijai. 
Redakcija suteiks tą linksmą ži- 
nę vargstančiam jo stlnuo Pranui. 
Juškevičiai išSuokės parapijos, 
Šiaulių pav., Kauno rėdybos.

Pranas Juškevičius, pirimau

I

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI: *

I
Dvasiškas Direktorius.

Kunigas F. Kemėšis.
50 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass

ŠOKIAI
Surengti Lietuvių Jaunimo Ratelio

BUS UTARNINKE,
/ D. KOVO - MARCH 1916

Prasidės 7-tą vaL vakare ir tęsis iki vėlai naktį, 
L_I_E_T U V I Ų S A L IX,

KAMP. E IR SELVER GAT., SO. BOSTON, MASS.
Siuorri užprašome visus lietuvius ir lietuvaitės atsilan

kyti kuoskaitlingiausiai' ant šių puikių šokių, kur 
galėsite linksimai ir smagiai laikų praleisti ir iki valiai 
prisišokti. Jurgio Dragašians Orchestra grajis visokius 
naujausios mados šokius.

(23 - 24 - 26)

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbųs 
Avė., Room 44 Rozbury 
Crossing.

Pamokos atsibūna utar- 
ninko ir ketvcrgo vakarais 
Conon Hali 20 Conont str. 
Mokytojas E BR0WNING 

(Iš Rusijos)

p. o.
G. A. BARONAS,

McKees Roęks, Pa.

LIETUVIS KEIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

i pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip- 

į gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
,kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS, 

(Arti lietuvių bažnyčios) 
105 So. Meade Str.,

Wilkes-Barre, Pa.

Ateina Žiema
Keikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų 

čeverykų. tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj 
yra užlaikomi geriausi tavorai.

ČEVERYKAT. Vynį, Moterų ir vaikučių, ge- 
'riansis padaryti, p4gal naujausią madą, kožųa 
pora gvarantuojama.

VYRŲ SKRYBĖLES VISOKIŲ KAINŲ 
šiaip užlaikome visokius vyrų aprMaln*. 

marškinius, sv eterius, pirštines rr t.'t -

mūsų kainos žemesnės vž kitų? z.
NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOME j

C. P. YURGELUN,
W. BRbJtDWAY£ 8d. BOSTON. MASS

Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 
ir aukščiau.

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 
kainą.r

S.‘C. LILIENSTERNN 9

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

Visi skaitykit ir platinkite
Darbininką”




