NENORI ORGANIZUOTŲ
DARBININKŲ.
Pittsburg, Pa. —Union Steel
Casting kompanijos darbiu’n-

Gotautas, £ Silevičiūtė, s.
Lukoševičiene, A. Gotautienė,
N. Blaževičius, D. Simonienė,
J. Kraučiunienė, B. Pivoraitė,
K. Gasparavieius, J. Lukoševi
čius, A Janiauskis, K. Kukėnis, B. Mikėnas, K. Vilkas, J.
Jekonis, V. Kraučiunas, M.
Leikuvienė, D. Mikėnas ir Vaitkevičia 40c.
Buvo ir smulkesnių aukų.
Išviso surinkta $11.90. Tie
pinigai buvo priduoti “Darbi
ninko” redakcijai, kuri juos
pasiuntė B. Vaišnorai, Tautos
Fondo Ižd’ninkui, per A Šla
kį T. F. raštininką

TALKININKAI LAIKYSIS
ANT BALKANŲ.
Londonas
Talkininkų ka
rinė taryba nutarė laikytis ant
Balkanų, nusprendė siųsti su
stiprinimus be paliovos. Nus
prendė laikytis kiek galės o pa
vasarį, tai pradėti visuotiną
užpuolimą. Pasit ki apvalyti
nuo priešininkų Serbiją ir už
pulti Bulgariją.
Bet šiuo tarpu talkininkai
labai teutonų ir bulgarų spau
džiami. Talkininkai turėjo
ats’traukti į patį Graikijos parubežį. Parubežyje talkinin
kai ėmė tvarkytis, atsigriebti,
užiminėti naujas pozicijas, kad
atremti priešininkus.
Prieš talkininkų pasitrauki
mą ėjo labai smarkūs ir atkak
lūs mūšiai.

J talkininkų užpakaly ir
komunikacijos su Salonikais
P*rkirtmu.

ANGLAI BUVO PAVOJUJE.
Anglijos armijos laikė pozi
cijas ties ežeru Doiran, pieti
nėj Serbijoj. Ant jų smarkiai
užpuolė bulgarai ir anglai jau
buvo taip riestame padėjime,
jog išrodė, jog būsią visai sunaikyti.
Nuo to sunaikinimo išgelbė
jo airių pulkai, kurie staiga
pribuvo riestoje valandoje. Su
stiprinti anglai galėjo atsimušinėti ir tuomet 25.000 anglų,
kurie buvo apipulti tarpkalnyje suspėjo pasitraukti saugesnėn vieton ir paskui atsitrauk
ti į Vardar klonį.
Tame atkakliame mūšyje ai
riai labai pasižymėjo.
Ant
mūšio lauko anglų liko sužeis
tų ir užmuštų 1.500 ir taip-gi
liko 8 am lotos.

MONARCHU.
Pekinas. — Chinijos prez.
Yuan ShilKai stoja savo šalies
REIKALAUJA GERESNIŲ
SUTRAUKĖ DAUG JĖGŲ. imperatoriumi. Monarcho vai
ALGŲ.
Bulgarai ir teutonai Graiki niką jam pripažino valstyb nė
Wheeling, W. Va.—MoldeTą augštą
jos parubežin sutraukė daug Chinijos Taryba.
riai
pareikalavo algų pakėli
jėgų.
Svarbiausioji Bulgari titulą prezidentas priėmė.
mo.
Gauna po $3.50 dienoje,
jos arm’jos dalis atsidangino
reikalauja
$4 už devynes dar
Londonas. — Anglijos gar
Graikijos parubežin. Šauniau
bo
valandas.
sieji caro Ferdmando korpu laivis Veria ir Graikijos Gausai, kurie kaip viesulą viską iandris nuskendo.
ant savo kelio naikindami ir
šluodami, triuškydami viso
kius pasipriešin.mus perėjo
Paryžius. — Iš šveicarios
per visą Serbiją iki pat Alba
ateinančiose telegramose skel
nijos rubežiaus, dabar tieji
biama apie smarkias demons
pulkai gen. Bojadievo vedami,
tracijas, kurios buvo ištikusios
sutraukti pr eš talkininkus.
Berline, Dresdene ir kituose
Turbūt teutonai ir bulgarai
dideliuose miestuose.
Krau
yra nusprendę nušluoti talki
tuvių langai buvo išpyškyti,
ninkus nuo Balkanų.
kuomet policija vaikė demon
strantus. Ir kareiviai dalyva
vę demonstracijoj.
Vokiečių liaudis esanti Įsi
tikinus, jog tik revoliucijos ki
limas privers valdžią taikytis.
Netlo Bre

NORĖJO SUNAIKYT1
DIRBTUVĘ.

Mmneapolis,
Policija ty
rinėja ir ieško kaltininkų, ku
rie norėjo padegti Steel and
Machmery kompanijos dirbtu-

DAUG PABĖGĖLIŲ
ALZACUOJ.
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» sąlygos
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darbui: kanuo
Juozapo Darbininkų Sąjungos. ---3imas ir aeroplaną svaibaubi
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tinas Bažnyčios Susirinkimas,
karaliaus Vaclovo siūlomas, sut
ęnr-jsgpųp tą Concitiumą.
1/4 <
ms’juSš-jsi jį intikinti , kad
es
tikrino jam nepaliečiamy .............
1 Tai-gi ir Konstancoje: Tečiau netrukus po atvyh
iš ir užri-įį Konstancą, kada Huss ’as nesutiko atsiža
herezijos, jisai buvo areštuotas ir į i

(uoli JRragos arri
HĮ mos bombos nedaxe
”
ėkoniika nuo 1
Pusmečiui--------- —--------- $1.50 tetui. ram’ai savo darką vary ■do z pirmieji- gana
Tritos mėrifenamaiSB£^^Wfe ti. Sutarėme, kad vokiečiams
sitverianjių L. D. č
užėjus pusė komiteto -narių
Atskiras numeris
jimams, pranašavimams, nė
įgaliūnus.
priešakyje, suspeLaiškus ir pinigus siųskite
hnvn
tmln -nei k-rsštn. •
I
ta vienoje vienuolijoje. ; Čia užsipuldinėjai jo parodyti didelį gyvumą ori
|
adresu:
ma, kad neva Huss’as buvęs, apgautas, kad bu
dan persikelti. Aš išvažiavau: ^'“vo •
vęs sulaužytas duotasai jam žodis apie jo nepaankšč au į Petrogradą ir~iš ten
242 W. Broadvay,
liečiamybę. Didžiuma bistorifaj tečiau linkę yrūpinaus kuodaugiausiai pi
SO. BOSTON, MASS.
(Griaus, susipratę lietuviai *
ra teisinti Zigmuidą,... .kurs ištikrųjų negi ga
nigų išgauti bei vilniečiams
- Į “DARBININKAS,”
lėjo apsaugoti Huss’ą nuo įstatymų veikmės;
prisiųsti.
Man tai pavyko.
anų laikų įstatymai į heretiką žiūrėjo kaipo į
(The Worker)
..... „ ___
Didž. Kng. Tatjanos komi
kriminališką prasikaltėlį.
Tai-gi ir Huss’ui
The most popųlas Lithuaąian
tetas,- kurie nariu aš .likau
tais
centais,
kad
tik
greičiau
galėjo
būti
užtikrintas
apgynimas
puo tokių su
i-,.. Newspaper
Sekančiais metais (1412) įPragąųtvažia- _.
v
paskirtas, davę pinigų ir aš
galėti/'
k
būtų
buvęs
prieš įstatys^
poblišhed
publnhed eSe?y~Tue«day,
•jny
Thurš- galėjau išsiųsti apie 10,000
vo popiežiaus pasiuntinys su popiežiaus bulla, j^ pasiūgimų, kurie
raštį.
-Ant
galo
Rugsėjo
mė

mus.
Bet tai mažmožis. - Huss’aS-ir neareš
day,indSaturday
by the
day,
-ŠŠi Sa
aps reiškimo tarpe lietuvių, šaukiančia tikinčiuosius į kryžiaus karę prieš
rublių grynais pinigais, taip--,
nesyje sulaukėm tų brangųjį
tuotas
būtų
sutikęs tą patį likimą. ' .•«
St. Joseph’s Lithuanian R. C.
J&. 48,000 rublių visokių irtatpHaukiamąjį vadovų gy .*kurio būtų nerėmęs “Darbi Neapolio karalių Ladislovą (Brifann Encicl.
Tarines
su HussJu buvo Koneiliumo nus
AssociatiM bf'LaBor " ’' ’ * produktų.
ninkas.”
JSTe tik žodžiu, bet vol. XII. pušį. 420). Popiežius kovojo prieš" tą
venimo
audrose
“
Darbinin

kirta
tam
tikra
komisija. Kada ši suredagavo
SUBSCR1PTION KATES:
karalių už jo neteisybes ir nuožmumus.
Tai-gi
•L
“Pabėgėtų
Vilniuje • ir
ir darbais galim*pasigirti.
apkaltinimus
prieš
Huss’ą, Btuss’as nurodė
kų
”
...
Ir
štai
per
tų
trumpu?
Yearly______ L___i_____ $3.00 apylinkėse liko daug. Ypač
visa’ melagingai sako Žemės Vaikas S. 'L. A.
Suspėta
išleistipirmas'
** r.
S months—
$1.50 jų* daug. pačiame Vilniuje. tį laikų suspėjo-patapti mūsų “Darbinmko”.'leidĮn's. “Imkrkalendoriuje, kad tą kryž aus karę popiežius kai-kurias redagavimo klaidas, dėl kitų-gi už
Advertising rates oni applicatioii Mųtinos * atvesdavo savo vai tarpe numyįėtu. Ne šimtui ir Skaityk ” > Paėmus į ranką' skelbęs prieš, savo konkurentą, . kurs taikė ir-gi metimų stengėsi pasite sinti; bet prie, jok'os
savo klaidos neprisipažino.
Kai-kųrie Huss’o
>
A . .
AddJfcaB^lLconiniunieations to kus ant lietuviškos bažnyčios skaitytojų -yra, bet tukstan-- skaityk ir norėk, nes čia pa į popiežiaus sostą.
ciail..
Z unnt į tų visų, aisHuss’as pakėlė protestą prieš tą bulių ir tardytojai ’š tos komisijos,' įsikarščiavę,
“DARBININKAS,”
šventoriaus ir palikdavo, žino
minėtos visos Lietuviams-Karisi, kad męs išeiviai lietu
Huss’ą pertraukdavo, nenorėjo jam duoti daug
damos, kad komitetas jų ne
talikams reikalingos organi ypač prieš indulgencijas (atlaidus), kuriuos
242 W. Broadway,
viai-katalikai kįlame, prade
kalbėti. Tečiau taip tik buvo iš pradžių. Ka
apleis.
Tokių vaikų sus rin
zacijos ir jųjų re kšmė mūsų buvo žadamos dalyvaujantiems karėje. Huss’as
SO. BOSTON, MASŽ
dame suprasti svarbumų spau
da paskui Huss’as buvo pastatytas prieš visą
ko apie 1,200.
Moksleivius
gyvenime. Mfisų-gi yra šven skelbė (kaip paskui ir M. Liuteris), kad pop edos.
Su spaudos kilimu, kį
Koncilijumą, jam buvo duota visiška laisvė
išgabenome dar 3 d. rugpiučio
ta priedermė kuodaugiausei žius neturi teisės išanksto niekam atlaidų dali
lame mes doriškai, kartu ir
teisinties ir ginties. Buvo paskaityti punktai
tąją knygutę išplatinti. 1- Lai nėti, kad atlaidus ?gal’ pelnyti tik žmogus, tu
NAUJAS CICILIKŲ “TRIK- į Voronežą, ir aš tenai jiems medžiagiškai.
iš Huss’o veikalų, nurodyta jo herezija. Paga
atidaviau savo vardo gimnazi
vietos jai nebūna “Darbinin- ris gerą gailesį. Bet popiežius žadėjo atlaidus
SAS.”
lbaus buvo iš jo pareikalauta trijų dalykų: 1)
Ne visi lietuviai džiaugėsi ko” knygyne
ją.
Mokinių v*šokių klasių
Paskleskime juk-tik ir-gi su sąlyga, jei tikintieji gerai ap
Huss
’as turi nuolankiai išpaž’nti, kad jisai kly
Paskutiniame “Keleivio” susirinko virš 700. Išgavau iš atsiradimo L. D. S, ’r jos or ąją knygutę “Imk ir Skaityk” gailės savo nuodėmės. Tai daryti jisai turė
do tuose dalykuose, kurie jam buvo užmesti,
numeryje jo redakcija iškirto jiems užlaikyti lėšas iš Tat gano “Darbininko.” Kiti lin kuoplačiausai. O tas galima jo teisę,''remdamasis Kristaus žodžiais “ką
Štai kolų “triksų:” ji ėmė gą janos komiteto ir darbas eina kėjo mirti negimusiam... Nu atlikti prie jos žemos kainos. rišite ant žemės, bus išrišta ir Danguose,” Ne 2) Huss’as turi pažadėti su priesaika nebesilai-,
sdinti lietuvius, kad nesira- gerai.
siminti iš to visai nėre’kia! Štai L. D. S. 5-ta kp. Water- žiūrint visų užsipūldinėj mų Bažnyč os prieši kyti ir nebeskelbti tų klaidų ateityje" ir 3)
šytų po peticija dėl Lietuvos
“Vilniuje pasiliko šie komi Nes kitaip ir būti negalėjo. buryje, Conn. , Nutarė paren ninkų — atlaidai kaip pirmiau buvo žmonėms, Huss’as turi viešai atšaukti. (Britanica vol. NU
Autonomijos. Galį gird, in- teto nariai: Smetona, . K. Juk laisvamaniai-tautininkai, gti prakalbas 3 d. Sausio 1916 suteikiami, taip ir dabar yra sute'kiami už į- Pus^- 421.)
Huss’as savo kalboje nepripažino savo nei
klimti į kalėjimą ir $5.000 Kukta, Dogelis, Jezukevičius, su savo sėbrais socijalistais,m.
___________________
_______ vairius gerus darbus, už tam t kras maldas,
Kiekvienam atsilankiusiam
ctulp

jš

bausmės užsimokėti. Koks Dr. Basanavičius, Malinauskas, ikiš.oi turėjo spaudų savo ran- nutarta duoti kaipo dovana taip-pat prigulintiems prie įvairių prakilnių pienes klaidos: sakė, kad jisai mielai klaidų
profesorius atkrapštęs iš dul A. Vileišis, E. Vileiš enė, Ky koše. Juk dešimts penkioli- nuo “L. D. S.” kyngutė “Imk brolijų. Atlaidai duodami visiems tiems, ku- atsižadėsiąs, jei concilijumas jį intikrins, stenkių ir puvės’ų įstatymą, iš mantas ir J. Šernas. K’tų: ka metų atgalios, laisvama- jr Skaityk”... Pradžia graži rie bus Dievo malonėje ir ’špildys reikalauja- ges’ išrodyti savo mokslo teisingumą ir paga
leistą dar 18-ame amžiuje, Janulaitis, Biržiškas, Kairys, nei žymes katalikų tikėjimo je gu visos kp. išplatintų sa- mas sąlygas (Atlaidai — tai ne nuodemiij at- liaus griežtai atsisakė prisitaikinti prie koncilikurs skelbęs, kad Suv. Valsti Domaševičius, Gaidelionis, Kl’- niai-tautininkai buvo bepra-į kykime nors pa 500 egz. kaip leidimas, bet atleidimas bausmės, už nuode- ; ūmo reikalavimų.
*
jų piliečiai negalį kišties į ki mas, Liandsbergas, J. ir P. Vi dedu giedoti pergalėjimo g’e- kad L. D. S. 5-ta kp., tai urnų mes prigulinč’as; Kaltė atsileidžia žmogui Tuomet koncil jumas pasmerkė viešai Huss’o
tų valstijų politikos reikalus. leišiai, ir kiti.
įsmę. “Už dešimts metų nebus laikų “Darbininkas” Jųjų pri- per gerą išpažintį, kartais per tobulą gailesį,!mokslą, jį patį atskyrė nuo Bažnyčios, degraPagal to įstatymo Amerikos1 z “Išvažiavo ir dabar sudaro Į[lietuvių
lietuvių tarpe...
tarpe...” Jiems gra- truktų. Jeigu asirado pasi- bet bausmės už blogus darbus pasilieka. Tai.davo jį iš kun gystės ir atidavė svietiškai-valvaldžia galėjusi suareštuoti Centralinį Kom’tetą darinkti žiai “prituravo” mūsų dabar- šventusių žmonių, bet
____irx._pi- lvg žmogaus skola Dievui; tą skolą mažina, ar- idžiai, kuri jį ir sudegino.
JU___ atlaidai).
i'__12_.i,.
Dar po pasmerkimo Huss’ą mėgino atkalHenriką • Fordų, išvažiavusį: nariai: J. Kubilius, Adv. Tu tiniai “socjalistai'
j-į. nįgajg prįg organo įkūrimo
naikina
i
Prie
visų
AVvcliff
’
o
paklydimi]
Huss
’
as
b
nti
nuo lierezi.jos. Ištisas 3 savaites stengtadabar taikinti kariaujančių ša mėnas ir Naruševičius. Šilin tokia virto gadynė
Nors ir prisidėjo, tai galima drąsiai; . .7*^
Taip
antai
jisai
skelbė,
mui
ir
atšauktų savo klaidas. Bet be pasekmių.
lių.
gas, Kubilius ir aš esame Pet uolai dirbo tų niekšiškų dar- gakvti" kad ir jo platinimas pridėjo dar :r naujų.
Taigi galėjusi. Bet kodel- rograde. Naruševičius, Leonas- bų, piešdami iš tikinčiųjų šir- ! miniose, turi būtie art mas i°S popiežius nėra Bažnyčios galva, jog viena-. Net vedamas ant laužo dar sykį buvo prašyta
ir-gi skai- nusižeminti prieš Bažnyčios balsą— viskąs vel(
gi’ nesuareštavo ?
Kodėl nea Maskvoje viekia. Tumėnas, džių tų brang ausįjį turtų. tikę- ___
mūsij
širdžiai,
v _____
_ Parodyk me t ne^galva, tai Kristus. (Katalikai
’
Huss’as žuvo auka savo puikybės ir at
Ma
B
tikslo-gi pasiek- $avo neprašytiems globėjams,
Kristų savo vadu ir nematoma galva.. Ma-'tui.
reštuoja lenkų, rusų, slavo-■įBalčkon's ir kun. Olšauskas jimų... Savo
I
kaklumo.
kų, serbų ir daugelio kitų tau —V oroneže.
ti negalėjo. Veltui mūsų lai- laisvamaniams - tautininkams, tomu vadu laiko Šv. Tėvą). Jisai apaštalavo v eMes nete'siname tų laikų sistemos
dė
!• tų Žmonių, čia gyvenančių,
socijalistams, kad mes pil- šą niiodėmės išpažin'mą, ėjo prieš katalikų slap
“Mūsų komitetas, minis- įsvamaniai .r socijalistai gundo
kurie visi subruzdo dabar rū teriui leidus, išplėtė savo vei parapijonus prie kėlimo riau- naį galime apsėdi be jųjų ma- tą išpažintį, reikalavo, kad komunija žmo ginimo h eretikų mės apskritai esame prieš
nėms būtų dalinama abiejuose pavvdaluose: mirties bausmę, Bet įsigilinkime Į to laiko
pinies savo tėvynės reikalais. į kimą ant lietuvių visoje Ru š’ų parapijose, grasindami, Jonių
I-Kodėl neareštavo airių atei- sijoje.
i dvasią, supratimus, papročius ir tada pama„ „
o t savo kad neleistų savo vaikučių
Nuo Naujų Metų lai pasklys- duonos ir vyno.
Turi „jau daugelį
Kada popiežiaus pasiunt nis’ paskelbė bullą, tvsime, jog negalime greitai smerkti nei Ba
iškovojus'ų Airijai paliuo- skyrių ir virš 20 ’ngaliotinių. Į parapijos užlaikomas mokyk- ta “Darbin'nkas” po visas grisav'imą iš po Anglijos jungo? Prisisteigė įvairiose vietose las. Už
L ž niek ir Dr. Šliupo nčias-grintelias ir te paliekti Huss’as skelbė prieš ją protestus, organizavo žnvčios, ilei net svietiškos vyriausybės už
Todėl kad tas visų tautų vei liaudies mokyklų, bendrabu- maršrutą:, jo atkartojimai
jiems v vadovu
ateitį, diskusijas; jo-gi prieteliai Pragos gatvėmis Huss’o mirtį. Kodėl Bažnyčia, o ir svietiškoji
------------ u-------- —se-ijiASino
auvvu 1 į geresnę avuitp
surengė pajuokiančią bullą procesiją, kur tos valdžia taip uol ai gynė tikėjimo tyrumą nuo
kimas nei kiek nesipr ešino vei čių, vaikams prieglaudų, vai- nu pasakų.
Nūnai kožnas L. D. S. 5-tos kp. pirm,
pirm.
v šokių persekiojimų? Kokios buvo pasekmės
kiantiems šalies įstatymams f gyklų ir maitinamųjų punktų. be vienas gyvena savo protu
Juozas B. Šaliunas. bullos viešai ant pleciaūs buvo sudegintos.
Huss’as nesykį reikalaudavo, kad jam Į kad ir Huss’o užsikirtimo? Kur nuėjo jo pa
ir Amerikos reikalams. Gali I Ve'k mas platus,
nes daug ir stengiasi pažinti pr esus ir
būtų
duota proga pasia Skinti: apeliavo į po-i sekėjai, nustoję klausyti Rymo Bažnyčios?
draugus.
Už
tad
su
įtūžimu
į
ma bųti geru Amerikos pilie lietuvių visgi pabėgo ir varu
DR. GAIGALAIČIO
1
Atsakyk'me pirma į tuos klausimus, o tik
niežiu,
i Bažnyčios Sus'rinkimą. Jisai tikė
čiu ir galima remti savo seno daug išvaryta. Mes skaitome visi laisvamanių-socijalistų lai
LAIŠKAS.
paskui
išduokime ir savo nusprendimą.
josi galėsiąs visus intikinti, jog jisai neklys
sios tėvynės geras pastangas. jų apie 600-700 tūkstančių, bet kraščiai, pradėjo užpuldinėti,
Paimta iš ‘ ‘ Ateities. ’ ’
Tai-gi kada Konstancoje buvo ruoš amas“
(Bus daugiau.)
Ar nusideda prieš Amerikos tikrų žinių ligšiol dar negali dergti l’etuvių katalikų laik
“Apie kitus dalykus aš ga tus.
raščius
bei
tas
ypatas,
kurios
įstatymus Wilsono administra ma buvo surinkt’. Pinigų vis
liu štai ką pasakyti: priva
gos anglų žinios.
Per tai
truksta mokytojų. Sunkus i nuoširdžiai raginami padėti
stovi priešakyje.
cija, kuri be abejonės su dide dar pasiseka išgauti.
čius žmonėms dabartės yra
ir
lietuviai
buvo
labai
įgąs

laikai...”
Didžiausių “šiuprizų” L. D.
drabužių rinkimo darbų su ge
le intekme dalyvaus po karės
“ Susidarė prie ministerio
veik visai negalima pasiekti
dinti
ir
pragaištingą
bėgimą
Taip
kalba
vokiečių
vald

ru apgalvojimu. Lietuvai drataikos kongrese.
Ten jau be taryba pabėgėliams šelpti, Į S. padarė pabaltintas “Ka
Didžiosios' Lietuvos. Siena
pirmiau
pasirinko
prieš
visą
žios
šalininkas
Dr.
Gaigala
tis.
talikas.
”
Netik
katalikiškąjį
,
bužii] taip labai reikia, kaip
įsikišimo į kitų valstijų reika jų ineina 10 Dūmos atstovų
yra Prūsų kariumenės apsta
tija.
Nelinksmas žinias jisai neša. i ir badaujantiems duonos. Š 1lus neapseis. Ypač dabar, ka ir 10 atstovų iš visų centrali- judėjimų nustojo rėmę, bet
tyta ir pasai yra išduodami
da po tos karės bus išnaujo n:ų komitetų.
Mūsų komi podraug laisvaman’ų tebsilaivyriausiojo kariumenės vado
Šioje karėje lietuviai (taip Būtinai turime siųsti kuogrei- tai apsirėdęs žmogus ir ba
.tvarkoma valstijų rubežiai, tetų atstovauja St. Šilingas, o ko, vienų giesmutę užreikšdatiktai labai išimtinuose atsi
jau ir latviai) bus beveik vi čiausiai atstovus į vokiečų už do daugiau gali pakentėti, ne
mas.
Kad
L.
D.
S.
ir
jos
Or

ir sprendžiamas tautų likimas, aš esu Dūmos išrinktas. . Ta
tikimuose, beveik visai neiš
si išnaikinti. Didelį skaičių imtųjų Lietuvą, kad sužinoti gu sustingęs nuo šalčio. Tūk
stančiai mūsų viengenčių tik
niekas nei nemėg’na surišti taryba mums nesenai davė 400, gano “Darbininko” atsiradi
duodami. Tai yra daroma,
geriausių Prūsų lietuvių ru koks tenai yra padėjimas.
rai sušals šių žiemų delei sto
rankų, nei uždaryti burnų vi 000 rub. ir Tatjanos komite mas, tai “Kemėšioė politika”!
kad visai užkirtus kelią špi
sai yra išsivarę kaipo karės
DRABUŽIAI
LIETUVOS
PA

kos pastogės ir drabuž ų. Ar
siems tiems, kuriems rūpi ge tas buvo davęs 310,000 rub. Iš Ir dar prie to atsidarė “skil
onažui. Taipgi Prūsų Komi
belaisvius, iš kurių, kaip aš
VARGĖLIAMS.
tis
savo
laikraščio
”
kunigams
mes galime ramiai laukti kol
reanė žmonijos ateitis.
Tą jų man duota gimnazijos už tetui sunku yra susižinoti su
patyriau, daugiau kaip pusė
ir šiaip jau katalikams,” kad
Jeigu ir turės
mėgina daryti tik mūsų cicili- laikymui 100,000 rub.
Rusijos lietuviais šelpimo da
yra jau negyvi. Gi tūkstan
Tautos Fondo valdyba ne taip atsitiks?
v«

nee kurgi rasi daugiau I
“Pats Centralinis
Komi- galutinai užtikrinus,, jog tai
tokių išsigimėlių, kaip jie. tetas turi labai daug
darbo. ne katalikiškai-tautiškas judė
Tai tautos ir visuomenės išma Į komitetų pakviečiau K. Šal- jimas, bet keno tai “pol’tika”.
atsirado tik viens
tos. Jiems suskaudo širdį, kauskų kaipo biuro vedėją, Ikišiol
kad lietuviai jau surinko su- ir kun. Tumų, kaipo raštvedį, “Mockus-Katalikas” pritaria
viršum 100.000 parašų po peti kuris ir sekretoriaus pareigas ntis p. St. Tananevičiui... Kicija.
Kas bus jėi iš priežas pildo.
Laikraštį leidžiame 2 t;-gi balsai pasigirdo tame pa
ties tos peticijas ims šnekėti kart į savaitę, o nuo naujų čiame “Darb.” ir “Drauge,”
spie Lietuvą ir lietuvius kitos metų pradėsime leisti 3 syk kur buvo pačių “Kataliko”
tautos, jei Europoje iškils Lie Pasisekė sukviesti geriausius skaitytojų, rašyti kaip man at
tuvos klausimas. Juodas mū- žmones prie darbo. Dirbame rodo, ’tai bus paskutinė “Ka
sų cicilikų sielas suėmė tikra nieko neatsižvelgdami ant bai taliko” anketa!... Kitam duo
bę bekasdamas pats į jąją įbaimė ir nerimastis. * Drebėki siausių sunkenybių...
O sausas negi iš duo
te sau.
Jei kada nors nušvis
“Dabar greitu laiku sušau puolė.
ta:p p. “Kata
Lietuvai laisvesnė šv:esa, ir ksime susivažiavimų Maskvo bės išlipsi?..
jūs prie jos susišildysite. Bet je, apie šelpimo darbų pakal liko” Vedėjau, ne kun. Kemėateisite prie tos šviesos su iš bėti. Čionai siūlosi dalyvau šf apšmeižei, bet L. D. S. ir jo
Ne “kemėšinė
gamų žyme ant kaktos.
ti ir apie mūsų karščiausi “pir sios narius.
politika” kyštelėjo, bet.
MART. YČO LAIŠKAS St meiviai,” kurie dabar patįs
“Vargu galiūnai sukilo!
persitikrino, jog negerai pa
tIMKUI RAŠYTAS. <
darė pirmiaus nuo visų atsis reikalaudami to kas senai j'ems
Garbė tiems
“Grand Hotel & Grand kirdama
Berods jie įsisteigė priklauso”...
Hotel Royal.
po garsiais vardais savo drau “Vargų galiūnams” vadovau
Stockholm, Oet. 18, 1915. gijėles, bet nieko gero nepa- jantiems ir jųjų reikalus visur
■“Jo mylystai St Šimkui:
L. D. S. tik
darė. (Girdėjau, kad jų drau- užtariantiems.
“Į Stockholmą su Šilingiu’ gija per š’uos metus surinko slas ne keršyti p. “Katalikui,”
Lietuvos reikalais atvažiavęs, vos 200 rub.)
Dirbame ir no bet troškimas, kad jeigu nenosveikinu Tave, mūsų Pasiun- rime suvartoti kiekvieną gerą n mus, ir muši} tautiskai-Mnajėga. nes dabar atėjo laika*, talikišką veikimą paremti, tai
reikalus
kuomet reikia gaisras Lietuvo- lai palieka mūsų
niaus išsikėlus mūsų žinios
Bęie Tavo veikiintą netrūko,
L.
bet aš esu įsitikrmęs, kad da
nariai! n

lykuose ir aukos turi būti inteikiamos vokiečių valdžiai,
kuri paskiaus pati išdalintų.
Aš esu įsitikinęs, kad vo
kiečių valdžia išdalins teisin
gai ir duos apyskaitą apie
išdalinimą ir tas vietas, ku
rios tai bus padaryta, tečiaus
tikrai šitas būdas amerikie
čiams nepatiks.
Labai gaila, kad daug
šimtų tūkstančių lietuvių ap
leido savo sodžius ir išbėgo
toliau į Rusiją, kame jie,
anot laikraščių žinių, turės
iškentėti vargo, bado ir ligų.
Iš Ufos rašo, kad Sibiran ke
liaujantis pabėgėliai, kurių
didžiuma yra lietuviai,—yra
pusgyviai.
Gali būti, kad
rusų kariumenė privertė bė
gti daugelį lietuvių, bet tas
prasidėjo tik paskutiniame
laike , daugelis gi pirmiau iš
bėgusiųjų , be abejonės, yra
tai savo noru padarę.
Ir
prie šito bėgimo, yra be abe
jonės nemažai prisidėjusi lietuvHj spauda, ypačiai amerikiečių, kurie nenustojo ranūn apie araug
čių kareivių ži

čiai rusų lietuvių yra 'savo
pragaiščiai išbėgę, kiti yra
nustoję viso savo turto ir var
gu beturi iš ko maitintis.
Ypačiai gaila, kad yra pa
bėgusi visa lietuvių inteligentije.
Tai man pranešė vokiečių
valdžios viršininkas Lietuvo
je kunigaikštis Isenburg. Lie
tuvių inteligentija būtų bu
vusi pritraukta prie Lietu
vos valdymo, kaipo lenkų in
teligentija Lenkijoje. Dabar
tės išrodo, kad lietuviai lyg
ir neturėtų jokios inteligen>
tijos ir vien iš ūkininkų ir bė
dinų žmonių susideda. Tiesa,
Vilniuje yra palikusių įvairių
inteligentų ir daugelis pabė
gėlių, kurie dabartės bus gra
žinami atgal į savo gyvena
mąsias vietas.
Vokiečių valdžia yra po
kitus apskričius, kurie yra su
daryti mažesni kaip “pavietai,” yra paskyrusi tam tik-

paprastame susirinkime, Pittsburgh’e,
lapkričio 10 d.,
1915, nutarė kreiptiesi į vi
suomenę, kad geros valios lie
tuviai, o ypatingai lietuvaitės
malonėtų parinkti
drabužių
nuo vertelgų ir šiaip žmonių
ir tuos drabužius pas'ųsti į
vienų vietų, iš kur bus per
Raudonojo Kryžiaus Draugi
jos
tarpininkystę
pasiųsta
Lietuvon.

Rinkėjų ir drabužių auko
tojų vardus, pravardes ir kas
kiek surinko ar davė, apsiėmė
sutvarkyti ir la kraščiuose pa
garsinti kun. F. Kemėšis.
Drabužių priėmimui vietų
gavome Lietuvių Darbininkų
Sąjungos name, 242 West
Broadvay, So Boston, Mass.
Taip susitvarkę — kreipia
mės į geros valios lietuvius ir
lietuva’tės, kad teiktųsi ener
gingai subruzti rinkti drabu
žius iš svetimtaučių ir mūsų
pačių pasiturinčių žmonių.
ar vokiečių garbę galvų gul
i, žinoma, turi bū- do ant karės lanko, o moteris

ne visai nauji, tai išgabenta kur į Siberiją, gi

M■u.:-

žmonės mirti iš bado ir šalčio,
lai būva mūsų visų sielos gry
nos nuo išmetinėjimo: “per
mano neveiklumų, vaikas ar
senelis be laiko sušali. Visa
tūkstantinė alkanų-nuogų mi
nia šaukė mano pagelbos, o
aš užsisukau, kad nematyčiau
tos baisios regyklos, kur iš po
šaltos nakties gyvieji rankioja
šimtą* s sušalusius mažus vai
kelius.”
Mūsų tautai mirtinas nuo
stolis! Tiek svieto, visai ne
reikalingai ir be jokios pačių
žmon ų kaltės, išnaikinta ne
sta'gia širdį perskriodžiančios
kulipkoe žaizda, bet laipsniš
kai baisiausiąjį vargų, badų,
šaltį ir beviltę kenčiant. Ant
karės lauko staigi mirtis yra
ne taip baisi, kaip beviltinis,
nepertraukiamas visų kūno
reikalavimų nepatenkinimas ir
aiškus artinimasis prie savo
kapo.
Išsivaizdink me
sau
šeimynų, kurios tėvas už rusų

’

“DARBININKAS”
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$25.00 į Moterų Kalėdinį Fon- ną gerai stovi.
ToliaUs man į
Nutarė parengti prakalbas dėl
SusiYįer.įjimouT ^>čių
(skaitytojas e
Newark’o katalikų su , mieriu, (kun. J. Amboteų, kurte ragįne
dų dėl karės nukentėjusių.
rodoą, kad antroji srovė tai pa susitarė išrieda -naudotisiveikimų,
(Vyčius nuvažiuoti gabesniems
į į, Neląbai senai š» draugija j yra tautininkų, nes čion gyvuo- ’ knygynu.
Į
Scenos skyrius mokinasi is- nurodyti soc alistų melus, lei j Thompsonville, Conn., sutverdžiamus apie. Vyčius ir abelnai
b®vo., parengusi “Lietųvąičių (ja Susivierijimo Lietuvių AVyčių41
kp,
nutarėątidarytoriškų
dramų
“
Marija
Mstgkatalikus, per socialistų pra |ti Vyčių kuopų, f. Viri pilnai ;
daugi mūsų^gimtinį kraštų’ Bąlių,’r kur narės bujfe yisos merikoje kuopa. Darne:§ty"įtiko.
kalbas ir laikraščius, kad per-|£|
ti
vakarinius
kursus
ir
parengĮdalietė.
”
Bus
statbma
tuojaus
Laetuvų neapsakoma kare 8(t- pasigengusios tautiškajkrūbais nau priežasties, kodėl negirTame susirinkime, buvo iš
.. .
*
- .spėjus katalikus nuo tokių drblaivas.balius. dėt katalikų susivienijimo; ces ti ^prakalbas paminėjimui 10-rvėjų-atvėjais nušlavė, viską, ir žinoma buvo blaivas^balius.
New
Britam, Conn. nū© L, Vy- ;
leidžia saviem at
kų žmonės brangino nuo sene- Moterų ir merginų draugijos, privalėtų būti pagal’tokį ska mętinių sukaktuvių Vilniaus sėkmingai: Knygutės jau užsakyta komedijų, “Atsimerkė (stovam — kalbėtojams šmežti čių kuopos atstovas, kuris taip
lių pa! kimų, likosi atimta ar subrusk t ir aukuokit į Mote ičių inūsų visuomenes. \Paskuti^ė
srovė
tai
turbūt
.
bene,
Akys” ir “Vagys,” ir kaip tik katalikus. • Paveizdan viršmi- gi kvietė, ant lapkričio .25 d.,
rų
Kalėdinį Fondų. Chicagieba sudeginta.
Mūsų da *
■3
knvgutes komitetas gausius, nėtoj dr-joj priklanso daug ka- bet kadangi toje dienoje buvo ;
t^darbubkitės ir ant ^toliau, bus -cicilistų, kurie jau taip
žmonės dabar be pastogė ,
•>
tai tuojaus už repeticijų imsis, Į tulikų, net. ir- vakaro vedėjas surengtas balius Thoęipsonvil*Įpe-sakinį: “čia glmu- gyvuoja, kaip lapė po akėčio
driskę, slankioja, lyg fed
kad ir minėtas, komedijas tup-j'
būk esųs katalikas. ' Prie to le, Conn. tai j New Britain atsi-J
nemyli savo mis. -T Kaip mūsų katalikai su
nusidėjėliai ir jųjų kentei^
jaus pu Kalėdų sulošus.- y Susi pridursiu, kaip Vyčiai naiki (sakė, nes,negali tų pačių dienų
4’
sipras,
tai
ly
tiems
cicįlikams
galo nėra, kol motina žeh>
dalyvauti.
rink mas patarę scęnos komi no socialistus. Kad kas nepa- dviejose vietose
priseis kraustytis pipirų žemėn,
priglaudžia juos kapuose.
t ■ i ; Labdarybės kuopos
Lapkričio
21
d.
buvo
vakarė
tetui,
kad
koridtėfas
’
visada
* manytų būk Vyčiai smaugia ar
nes šičia ankštą bus., Būda
Ar mes galime būti kalti- ■.
----*■ sus rinkimas.
turėtų po keletu parinktų Rei smaugt .ketina,, anaiptol. ; Vy lis parengtas viršminėtos kuo
įlinkais belaikinių mirčių? Ar
Labdarybės 5-ta Kuopa prie mas -jaunuolis, tai ir nenoriu,
kalų, o lošimus rengti kotan- čiai susiorganizavę, lavinasi pos apie kurį jau buvo rašyta
mes galime būti kaltininkais parap. Šv. Jurgio; turėjo -savo užmiršti mū^ų brangaus jau
kiausiai.
’ ’
*
- ■ - ' A apšvietoj, doroj,: blaivėja ir trumpai.
bado, šalčo,
~
Byar- nimo. { . Tikiuosi, .kad*, mūsųj
priešmetinį
.Programas buvo gana įvai
Literatįškas komitetu-.pjra- tt. O jaunikaitis, ar mergai
jaun’mas tuom neužsigaus, kų
žmonių, tų kū<
•■styti*
rus.
jšuvo <lainų, prakalbų,
ieša, kad išrinkęs į .Vyčių tėt doras, blaivus, apsišvietęs,
gus galėtume ’]
vakarėlį po* Naujų aš pariesto. FirmSsYjafyKak
Knygynų šiuos: ‘ ‘ Pažangų, ’ ’ be abejo kų-gi veiks soęįal stų deklemacijų ir tt.
»•«
kitų vakarų pasdarbavę — Metų, ir abelnai imant visas kodėl mūsų jaunimas ^jūesidar‘‘Draugų,’Ų . T “Darbininką,”’i;>
sųjungoj".
V-ftairingni*
’.
Ir tokiu būdu Visas vakaras labai gerai nu
drabužius ar auka berinkda susirinkimas buvo vedamas buoja prakilnumo darbuose t
“
Vytį,
”
“
Muzikų,
”
“
Išei-^^
’
Kun. Dr. A. MaliausA KEWANEE, ILL.
socialistai išnyks iš lietuvių sisekė.
mi
saviems
viengenčiams? labai gyvai.
Išrinkta nauja 6 gal jam trūksta pagelbinin- . ..r
-T**
kis
sakė
prakalbų.
rių Draugų,” Dabartį,” “Lie tarpo, kaip kampanas iš at
Pradėime dattbuotįesi, b® jsm- .valdyba iš sekančių asmenų: kų, kurie pradėtų veikti var
Čionai nedidelis miestelis.
Daug juokų buvo iš komesų darbas bus saldus ūžmo- pirm P. A. Mažeika, vice’-plrm. dan : Ansonijos jaunimo. Tad Apskaitoma apie 16.000 gyven tuvių Balsų” ir. “Vienybę kimšto butelio.
d
jos
Žydas ir Dzūkas. Akto
Lietuvninkų.
”
Komitetas
su

Darbai eina gerai.
kestis už mūsų nuovargį Lie Jbnas j. Kazamauskas, prot aš turiu už garbę paraginti tojų.
Tarpe tų nemažai ir
riai
buvo
A. Norkevičius ir Ai.
sitaręs su “Draugo” redakci
Nevark’e darbai eina labai
tuvos garbės Jr gerovės, sugrą rast. M. L..Gurinskaitė, fin. vienų iš jaunikaič ų,< kuris pa lietuvių.
Lietuviai turi savo
Pateckis.
žinimui.
'
?
. ra^t. K. Garuekiutė, ižd, Juo siaukotų save gerovei jaunimo, bažnyčia ir dvi pašalpinės dr- ja mainais pardavinėti “Žibu gera’, tas nedirba kas nenori
Tame vakarėlyje p. B. Zarėlio” išleistų knygutę “Gyve dirbti. Daugelis dirbtuvių dir
Visokiuose drabužių rink’- zas Leščiauskas. . Vos saus’o ir atgaivintų- .visų Ansonijos jas, kurios gerai gyvuoją. ’■
vadzkio
orkestrą grieže dykai, •*
nimo
Pamatai,
”
(kadangi
“
Ži

ba virš laiko (ower time). Čia
mo ar siuntimo reikaluose, rei 3 d. 1916 m. tik bus metai kaip katalikiškų jaunimų. Tad nu
Liepos mėnesyje buvo viso
už
kų
jam
verta ištarti ačiū.
kia kreiptiėsi į kun. F. Kemė- ši kuopa susitvėrė, narių- gi veiktų darbų 'netik sau, bet miesto draugijų paroda ir lie burėlio draugija susivienijo su darbai labai įyairūs: geležies
Pirmų
syki
r>vk žmonių bu
šį, 242 W. Broadway, So. turi apie vienų šimtų. Linkėti visuomene?, milžiniškų pir- tuvių maršavo Šv. Antano dr- Vyčių kuopa, tai ir minėta liejyklos, mašininių (mashinevo prisirinkę, kad net ir į svey. ja ir Lietuvių Ukėsų dr-ja. Lie knygutė 1 ko Vyčių kuopos sa shop), skrybėlinių, skūr’nių
Boston,. Mass. American Ex- na, kad per kitus metus kuo minžangų padarytų. -■
vastim),
kurios
atspausta
5.ir tt.
Tai ir darbas lengva tainę negalėjo tilpti, nors sve
Skruzdyno Viršininkas. tuviai gavo pirmų dovanų, ale
press Co. nukentėjus ems nuo pa susilauktų antro šimto na
000. Tai-gi ateityj Vyčių kuo surasti mechanikams ir papras tainė gana min.mga; užtai pa
karės siuntinėja drabužius vėl- rių.
atsirado tokių lietuvių, kurie
girtini Hartford’o lietuviai,
pa pardavinės “Draugo” išlei tiems darbininkams.
MELROSE PARK, ILL.
Chicagietė.
daro visiems sarmatų.ir save
stas knygas o “Draugas” Vy
šapalukas. kad lankosi skaitlingai ant va
Tautos Fondo Valdyba,
vadina apšviestais o supratimo
Vyčių vakaras.
karėliu.
čių
minėtų
knygutę.
Kuopoj
BALTIMORE, MD.
. Lapkričio 20 d.-Frank and neturi nei kaip 10 metų kūdi atsirado keliolika merginų,
Lapkrič’o 25 d. gabesnieji
HARTFORD, CONN.
Dabar ponas K. Sk—lis
James salėj atsibuvo dailus kis.
Šelpimo reikalai.
nar
ai L. Vyčių 6 kp. ir kun.
kurios pasižadėjo pardavinėti
apsi
šaukė
save
organizatorium,
Vyčių
veikimas.
Vyčių
vakaras.
Buvo
lošta
Dr. A. Maliauskis nuvažiavo į
Šįo miesto ka kurie lietu
katalikiškų literatūrų pr(e kie
Nors jau buvo ap’e tai rašy Thompsonville, Conn. ir rado
Lošė jisai esųs organizatorius S. L. kvienos progos. Choro komi
viai ėmė uoliai darbuotis Lie- komedija “Politika”.
tuvosšelpimo reikalais. Ypač jai buvo p. Čekanauskas, p-lė A. kuopos, o tos kuopos dar tetas praneša, kad paskutiniu ta, bet dar noriu plačiau apie bešokančius kokį ten šokį.
Tiktai viršuj mi
subruzdo
tautininkai.
Kol Salomėja Šlegaitė, p-le nesimato.
laiku giedor ai aptingo, neno
BENTON, ILL.
lietuviai katalikai veikė kartu Poškaitė ir P. K. Iv’nskas. Visi nėtas organizatorius kam priė riai renkasi ant repeticijų, tai
su tautininkais, tai aukų rin lošėjai gana gerai savo roles jęs į ausį sako:Ateik, aš gi ir mokytojas pertrauksiąs
Iškilmės bažnyčioje.
Susirinkusieji buvo tave į kuopų įrašysiu.”
Šiomis dienomis mūsų mie kimo Uarbas nebuvo vedamas atliko.
mokinimą iki po Kalėdų.
Baltrų Jokūbas.
Lošėjai buvo Ci-1
Gi kuomet tauti patenkinti.
stelyj šv. Juozapo parapijos smarkiai.
Gimnastikos skyr aus komi
bažnyčioj kun. S. E. Kolesins- ninkai atsimetė, o katalika’ cero Vyčių 14 kuopos. Paskui Į
tetas
praneša, kad skyrius
DE KELB, ILL.
kio rūpesčiu atsibuvo 40 vai. sutvėrė Tautos Fondo skyrių, gražiai padeki ernavo p-lė V.;
jau susitvarkė, jau ir bandy
atla'dai su
didele iškilme. tai dalykai virto kitaip. Ypač Butkaite ir paskambino pianu
Darbai šiuom laiku, čia ei mus daro žaidžia “Basket
p-lė
Z.
Martinkaitė.
Dar
dai!
tautininkai
ve
kia.
Jie
išrin

Didžiai gerbiamas mūsų kle
Bali.” Nutarta kreiptis į a-j
na gerai.
x
bonas pagarsino žmonėms po ko aukų rinkikus, kurie nuo navo Ciriro Vytė p-lė Kotrina]
Lietuvių randasi nemažai, ipielinkės Vyčių kuopas kaip;
ra savaičių pirma atlaidų, kad lapkričio 7 d. iki lap. 14 d. lan- Ambrožaitč. Ji publikai labai turi savo porą-trejatų pašelpi- tai: Brooklyn ’o, Elizabeth ’o, ‘
Dvi jaunos Vytės 4 inių draugijų ir dar T. M. D. i Paterson ’o ir kitas, kad suor- j
kuoskaitlingiausiai
rengtųsi kėši po stubas ir. rinko aukas, patiko.
U
prie šv. špažinties ir lankytų Išviso surinko.$ 86.31. Vaik- kuopos — p-lės A. Berecka tė kuopų, taip-gi L. S. S. kuopą :ganizuotų g mnastikos skyrius. į
(ir
O.
Venskaitė
dainavo
duetą
bažnytėlę per tas 3 dienas, di-jščiojo po du. .L Levanavi(Lietuviai.
galima pasakyti Mat Newark’o Vyčiai ir “spor- j
deli ir maži vaikučiai kuoskai- čius ir F. Dulev čius surinko ir puikiai atliko.
stačiai yra daugiaus’a prisigė te” nori pasirodyti kas tai yra
Paskui dainavo Vyčių 22 kp. rę “Šakės,” “Naujienų” dva newarkiečiai !....
tlingiausia.
Nes buvo kviesti $ 15.77, O. Lukoševičienė ir V.
Sudainavo:
Mielas sios, dėlto pas juos viskas ir
VISŲ MYLIMĄ LAIKRAŠTĮ
5 kun gai svetimi ir tikrai lau- Milinavič.utė-$ 14.20, J. Kaz- choras.
Bet jūs apielinkiij Vyčiai
teveli,
Eisim
broliai
namo,
į
laUdAuo
11
ix_
<111
v«,-tp
u
.
J
J
u---------—
—
—
—
7
,
kėme, bet iš priežasties ko- lauskas ir Kalita-$ 20, J. Lueina “šąk škai.”
Kad taip taip-pat sukruskite, pas rody
ir M. Mezinskas $11. Vyčių himną ir Lietuvos himną tikrai yra, tai liudija, kad kite “Vyč ai s” esą, nevarkiękibS nežiria, beatsilankė vi- ikoševičius
ĮI ’
T
1
’
X
1 •
L r1
XI
si, ar dėl blogo oro ar kito- 35, P. Marma ir J. Gabrilevi- Labai patenkino publikų tos ir šis atsitikimas: Viena kata čius pralenkite, kad podraug
niškas kliūtis turėjo. Buvo čius—$12.80, P. Kundrotas ir dainos. Chorų vedė p. A. Alek likiška draugija nuo senai bū- nesmarkautų. Beje Newark ’o į
EINA KAS ANTRA DIENA
pora pamokslininkų gerų iš J. Kaupas—$9.17, F. Cėsna ’r sandravičius, kurs daug pasi davo gera kata! kiška dr-ja, ir Vytės skyrių organizuoja;
;bet matomai “Šakės dvasia!“Basket Bali” žaisti ir bea-:
Waukigan, UI. kun. K. Za kau- J. Kablis—$6.10, A. Kurelai- darbuoja mūsų kuopai.
Galop prakalbų laikė p. A. (įsigalėjo ir ši draugija atmetė bėjo užkvies apielinkės Vytės
skis, kun. M. Vitkus iš St. tis ir A. Lietuv minkąs $2.12.
rnpild.v k žemiau paduota kuponą ir prisiųsk su Monev O/deriu
M. Račkus, “Vyčio” redaktor išpažinties reikalavimų. Dar pasibandyti. Tai-gi saugokiBuvo fėrai.
Louis, Mo. kun. K. Zaikauskas
o
mes pasiųstme tamstos linksmiems draugams, prieš Kalėdas,
Buvo leista klausimus nesenai minėta draugija buvo tės.
Tautininkai^ buvo surengę ius.
2 pamokslu Lenkiškai pasakė,
puikias
korteles, pranešdami apie dovaną ir pradėsime jiems
o kun. M. Vitkus lietuviškai. ir fėrus, kurie tęsėsi 25, 26 ir duoti. Cicilikėliai buvo beiš- parsikvietusi p. Petrą tį, kuris
Skaityta atsakymas “D. K.
siuntinėti “Darbininką” su Kalėdiniu numeriu.
Tuojaus tą
Žmonių ne- jiša nosės, buvo keletu klau aiškino j ems kas pra krikščio- Vytauto” dr-jos, Vyčių kuoatlik, kad paskui nerūpėtu.
Kaip girdėjau iš parapijonų, 27 d. lapkričio.
Pel simų, bet jiems iš pat pradžios nvbė ir socijalizmas. Šis pas pai. Dalykas toks: pora mė
džiaugiasi lenkai ir lietuviai perdaugiausia lankės’.
Darbininkas”, 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.:
ta’p graita’ atsakyta kad žmo kutinis faktas liudija, kad dr- nesių atgal “D. K. Vytauto”
no buvo tik $ 87.47c.
abi pusės užganėdintos.—
Šiuomi prisiunčiu $--- ------- *už kurios malonėsite pasių
Tai taip veikia tautinin nės turėjo gardaus juoko.
Negana to visko, bet vertas
jos nariai patys nežino, kų da dr-ja parengė prakalbas. Kal
sti
Kalėdų
korteles ir užprenumeruoti “Darbininką” ant .... .....
Gražus vakaras pasibaigė ro.
Bet Tautos Fondo sky
pagyrimo mūsų vietos klebo kai.
Jeigu tie žmonės ž notų, bėtojas A. Žolynas tos pačios metų pradedant su Kalėdinių numeriu, šioms ypatoms:nas, kad per tokį trumpų lai rius turėtų subrusti. Kituo šokia’s.
kas yra tokis > Petraitis, jei gu dr-jos draugas, tarp kitko,
1. Vardas ------Žmonių buvo pilna salė. jie žinotų, kad tai paprastas Vyčius prilygino prie draugijų
kų tiek pridarė labo dėl baž se miestuose kaip skaitome lai
Adresas ____
nytėlės.
Per porų metų in- kraščiuose, tai Tautos Fondo Daug Vyčių buvo iš kitų Chi cicilikėlis, tai ilgai nelaukę žmogžudžių, plėšikų ir tt. Tai
2. Vardas------taisė didyjį
altorių vertės. skyriai labai gyvai veikia. cagos kuopų.
imtų kitaip elgties. Bet mato gi, 29 kuopa Vyčių per laškų
Jaunimo
Angelas
Subruskime vis:.
Darbuo$ 500, gražius liktorius ant vi
mai j e to dar nesupranta. Gali pareikalavo minėtos draugijos,
Adresas _____
buokimės.
Žiūrėkime, kaip
sų altorių, klausykla puiki.
būti, kad juos suklaidino, bet kad atšauktų kalbėtojo melų.
Mano vardas ....
Mergaitės per procesijų ei daugelis mūsų viengenčių tu- _MELROSE PARK. ILL. _ , ateis laikas kuomet virs viskas Tai ir buvo skaityta minėtos
Adresas------damos barstė gėles, gražiau noja saliunuose, rengia girtas
dr-jos atsakymas. Sakoma:
Jaunimo susirinkimas.
kitaip.
Lyg tyčia eina ten,
siame apsėjime, tarytum Se gūžinės.
B. “Mes kalbėtojams palikom pil .-Metams $3.00; Pusei metų $1.50; Keturiems mėnesiams $1.00. .
Gruodžio 5 d. 2 vai. po pietų
ną. laisvę kalbėti kų nori. Kalserų. mokytos po kelius metus. kur bloga, o neina ten, kur L. Vyčių 22 kp. laikė savo me
y
Einant
procesijai
giedojo ant gero darbuojamasi. Tai tinį sus rinkimą italų bažnyti
bažnytinis choras Jesu Dulcis, gi stokime į darbų nublaivini- nėj salėj. Susirinko nemažas
vedamas J. B. pritariant vargo mui mūsų tautiečių, įtrauki narių skaičius.
Nutarta ad
te juos veikimo sukuriu.
nams.
.
ventų metu surengti paskaitas
V. S. su judamasiais paveikslais. Nu
Gerų progų žmonės turėjo
per 40 vai. atla’dus. Priešv.
tarta įsteigti dramatiškų ratelį
ANSONIA, CONN.
išpažinties priėjo 200 su vir
ir imti kokį veikalų mokytis.
Sukruskite apsnūdėliai.
šum.
Lai auga mūsų parapi
Repeticijas daryti utarn’nkų
Niekur gal žmonės nėra vakarais.
ja’
;
Nutarta po Kalėdų
Čia toriu pridurti,
kad taip užsnūdę, kaip mūsų apy surengti vakarų “Vyčio” nau
mūsų parapija sus'deda iš len linkėj, paimk kokį nors doriš dai.
Buvo svečių Vyčių iš
kų ir lietuvių ir kitokių tautų kų laikraštį, tai nei jokių ži North Sidės Chicagos.
Iš jų
katalikų. Lietuvis klebonas, nių neteks užtėmyti iš Ansoni išgirsta naudingų žin’ų.
kurs prieš porų metų atvažia jos. Kodėl taip yra, man nu
Jaunimo Dobilėlis
vęs, rado viBkų netvarkoje, rodo, kad tai čionykščių žmo
urnai sutvarkė ir dabar visų nių apsileidimas ir nepaisy
BROOKLYN, N. T.
tautų katalikai gražiame su mas apie savo gyvenimų ir dar
Veiklumo apsireiškimai.
tikime gyvena.
bus.
Nejaugi pas mus nėra
Gruodžio 5 d. S. L. R K. A. į
$100.00 duosim kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti pardavinėja ant 21 akmenio 14K. Gold Filled, Gvarantuotų ant 20
• Tai v^s ačiū taktingam ant tiek pamokyto, kad nebū 134 kuopa turėjo savo susirin
metų laikrodėlį, kol mes parduodame už $6.65, ir duosime 35 augžčiau padėtus prezentus dykai.
kun. Kolesinskui.
tų kam šį tų parašyti į gerus kimų.
Beveik vis’ nariai atPrie užsakymo norime įvesti ir išplatinti tarpe visų ant 21 akmenio laikrodėlius, mes padarėme didžiausį nuleidimų
-rl nyri n m
laikraščius.
Aš manau, kad silankė. Brolis A. Dimta pra
dėl kiekvieno, kuris prisius mums šį apgarsinimą ir 20 centų iškalno, mes tuojauspasiųsime per krųsų arba Ekspresu dėl iš
tyrimo ant 21 akmens, 14K. Gold Hlted laikrodėlį trimis viriais, gražiai išbraižiotas, jvarantuotas ant 20 metų. Kuriam, mes numano plunksna nenuluž, kuo- nešė, kad jau lošėjai baigia
mušame kainų iki $6.65, ir priedo prie t6 laikrodėlio duosime 35 prezentus visiškai dykai. Retežėlį
met aš pradėsiu gvildenti An- mokytis veikalų * ‘ Karės metu
* ^|Miniature)
soniečių gyvenimų, ir aš ma- Susirinkimas padėkojo broliui
su ipilknte
nau, kad Ansoniečiai lietuviai A. Dymtai už pasidarbavimų
Kriukutį ir
neparugos man už tai, kad aš kuopos re'kalams. Taip-gi buvo
as. Tu lai
ape juos ir apie jų darbus pra išlaimėjimas gramafono, kurį
dėsiu pasakoti plačiai lietuvių kuopai buvo dovanojęs p. A
visuomenei.
DrabišiuS) išlaimėjo Meltutis.
t

Kas girdėt lietuvių
kolonijose.

Visi skaitykit ir platinkite

“Darbininką”

A

NA

Užrašyk Metams

‘DARBININKĄ’
NE ATIDEK!

4

|$100.00Dovaną

Pas mus lietuvių bus apie Į Pelno kuopa turėjo $13.10 pa
400 šimtus šeimynų ir tiek pa dengimui kelionės lėšų delega
vienių. Tarpe jų gyvuoja ir to į 30-jį seimą.
*v

.

*2 .
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PARODYKITE PR1HJUIKDMA
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. Augščiau minėta firma suteikė man tiese, par
duoti visiems lietuviams specijališkomis kainomis, kad tuomi juos užganėdinti.
Todėl ateikite visi ir duokite man
progą parodyti jums puikiausius H A B K O SIUTUS ir
OVERKOTUS — ištikrųjų geriausius gatavo darbo drabu
žius visam Bostone, už sekančias kainas:
NUO $12.50 iki $25.00.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

COMPANY

tai musų nuostolis

4 M. A. NORKŪNAS
166 MELUOSE ST.

MONTELLO, MASS.

Dėl kiekvieno

ant kalėdų
H AMMOND SALES CO.

Sst. Louia. Mo.

Kiekvienam lietuviui bei lietuvei labai svarbu patapti
šios šalies piliečiu.

662-672 Washington St, Boston, Mass

Vienatine Lietuviška
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Ntio saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo puekų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo 1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c
Pertu mos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

226 Broadwayjierte C St, So. Boston,Nass.
TeL Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,

—

