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New York. — Iš Anglijo:

ir Lenkijoj.
Dardanieliuo

Kaizeris neteko 
Emich. Tasai

Europoje taiką, 
Buvo garsinama, 
Ford jau grįžtąs 
Vienas partijos 

narys net mirė. Matyt, kad 
Fordo partija nei mažiausio į- 
spudžio Europoje nepadarys.

Po
Mykolas Savilionis, 

Ant. Stravinskas, Karolina Ki- 
paskienė, Jonas Petrauskas, 
Zablackų fam. Katrė Radzevi
čiūtė, Agota Liutkevičienė, 
Vargalienė, M. Zibakaitis, P. 
Zibakaitis, M. Zibakaitis, Juo
zas Mazalas; 35c. — Ona Sta- 
niuliutė; 30c. — Jonas Vilki- 
šius; po 25c. — Jurgis Kau-

Ksriapo ” apsunktas-' vhimjos 
monarchu, tai įvairiose vieto
se prasidėjo nerimavimai, suki
limai, keliose vietose jau ir 
kariuomenė prisidėjo prie mai
štininkų.

Washington.
bmarinai Viduržeminėj jurėj 
nuskandino Japonijos garlai
vį Y saka Maru. Ant nuskan
dinto garlaivio buvo 25 mili
jonai jenų.

KALĖDOS KARĖS LAUKE.
Paryžius. — Francijoj karės 

lauke per Kalėdas buvo tyku. 
Abi pusi stovėjo prie ginklo, 
bijodamos, kad netikėtai ne
būtų užpultos. Šen ir ten krio
kė armotos, bet atakų nei vie
na pusė nedarė.

Francuzai praneša, kad prieš 
pat Kalėdas tarp Ypres ir Ar- 
mentures vokiečiai darė ata
kas, bet netekę 8.000 kareivių 
turėjo atsitraukti.

Tarp austrą ir italų nesilio
vė dideli armotų dundėjimai. 
Bet permainą pozicijose nepa
daryta. Anot italų pranešimų 
austrai vertė didelę daugybę 
akmenų nuo kalno į Adige klo
nį kur yra apsistoję italai. Bet 
tie akmenai nedaug blėdies te- 
pridarė.

Paryžius. — Sarah Bern- 
hardt, garsiausioji francuzų 
artistė nepagydomai apsirgus-

SE R BIJO J BADAS.
Londonas. — Iš Salonikų 

pranešama, kad Monastir apy
linkėse baisiai daug miršta 
žmonių iš bado. Tame mieste 
buvo privežta daug provizi- 
jos iš Amerikos. Teutonams 
ir bulgarams užėjus ta provizi- 
ja buvo užgrobta. Iš karto 
apylinkėse tūkstančiai liko 
be maisto. /

Monastir buvo dar geriausia 
aprūpintas maistu. O jau 
dabar ten badas. Nesulygina
ma, baisesnis yra padėjimas 
vidurinėse Serbijos dalyse.

Amerikonas Dr. Stuart su 
savo žžmona išvažiavo į Sofiją 
išrūpyti leidimą teikti pagel- 
bą badaumiriaujantiems ser
bams.

SUSTREIKAVO PATAR
NAUTOJAI.

New York. — East Sidės 
valgyklų patarnautojai sustrei
kavo reikalaudami algų pakė
limo ir valandų sutrumpinimo. 
Sustreikavo apie 7.000 žmonių.

Vokietijos val
džia nutarė dirbti geležinius 
pinigus. Dirbs iš geležies 10 
pfeningių pinigus.

Paryžius.—Vienas Fran. gen. 
skelbia, jog sujungta talkinin
kų armija Salonikuose siekia 
200,000 kareivių. Šitoji armi
ja išstatyta drutvietėse aplink 
Salonikus. Drutvietės daro- 
mo'š buvo tris 'savaitės. Mi
nėtas generolas tvirtina, kad 
tos drutvietės taip geros, jog 
galės atlaikyti priešą tris sy
kius galingesnį.

ATEIKITE Į NAUJŲ METŲ LAUKTUVES.
Jei nori smagiai, tinkamai, linksmai sulaukti Naujų Me

tų, tai ateik Šv. Petro salėn So. Bostone pėtnyčios vakare 
8:30 vai. Čia vyčiai rengia puikias, smagias Naujų Metų 
Lauktuves. Bus įvairiausią žaidimų, šokių ir galop gardūs 
užkandžiai ir smagus programėlis. Niekur jaunimui nebus \ 
smagesnio laiko praleidimo, kaip šitose vyčių rengiamose 
Lauktuvėse. Tad vietinis ir apylinkių jaunimas kviečia
mas atsilankyti šion pramogėlėn. Įžanga visiems — vyčiams 
ir nevyčiams lygi — 25c. Ateikite, šurum-burum bus puikus.

# Stockholm. — Švedijoj užvie
špatavo baisiausi šalčiai. To
kie šalčiai spigina, kokių ne
buvo per pastaruosius 150 
metų. _

ATSIŲSKITE ADRESUS.
Nashuos streikierių komite

tas meldžia brolių darbininkų 
prisiųsti adresus savo apylin
kėje esančiij lietuviškų draugi
jų, mat jie mano po Naujų Me
tų kreipties į draugijas su atsi
šaukimu, kad juso draugai su
šelptų toje baisioje kovoje su 
kapitalistais. Laiškams adre
sas toks: 2 ST. L. ZAPĖNAS, 
42 HIGH Str., NASHUA, N. H.

Streikierių Komitetas

TAIKOS PARTIJA 
KRINKA.

Stockholm. — Fordo taikos 
partija, kuri ketino per Kalė
das įvykinti 
jau krinka, 
kad pats H. 
Amerikon.

sai šnekėjosi su aųgščiausuBk 
Anglijos vyrais. Jisai esųs 
įsitikrinęs, jog talkininkai ga
lų gale sumuš teutonus.

Washington. — D. C. Pačto 
departamentas gavo pranešimų 
iš visų Suv. V. kraštų, jog 
šiemet kalėdinių siuntinių bu
vo daugiau, negu bile kada 
praeityje. Bet visi siuntiniai 
esą išsiuntinėjami be sugaiš- 
liaus.

Cowan, Tenn. — Susikūlė 
prekinis traukinis su pasažie- 

Žuvo 9 žmonės. Ne
mažai buvo sunkiai sužeistų.

AUKOS JUDAMIEMS 
PAVEIKSLAMS.

26 gr. Marijos Vaikelių Drau
gija So. Boston’o pobažnytinė- 
je svetainėje turėjo vaikų iškil
mę — eglutę, kurioje dalyva
vo apie pustrečio šimto vaikų 
su savo tėvais ir pažįstamais. 
Tarp kitų dalykų buvo parem
tas vaikų draugijos sumany
mas įsitaisyti savo judamuo
sius paveikslus. Tam tikslui 
aukojo: kun. F. Kemėšis — 
$5.00; po $2.00 — Pr. Virakas 
ir Jokūbas Burbulis; po $1.00 
— M. Karbauskas, _ Juozapas 
Meškauskas, Ona Migauskai- 
tė. Uršulė Jokubauskaitė, Juo
zapas Jankunavičius, Paulina 
Bronušiutė, Mateušas Šeikis, 
Juozas Einis, C. Ramoška, F. 
Smitkinas, Juozas Šukys 
50c.

Taipo-gi protestuojame prieš 
“Aftftį:” ‘ Kol sėdės joje 
Rimka, tol‘ ‘ Ateities ’ ’ neimsi
me į rankas.

Prašome visų lietuvių kata
likų, kad nemiegotų, kad pa
rodytų savo susipratimą ir ga
lę.

Vincentas Bilinskas, Jonas 
Stulginskas, pirm., V. Bradau- 
skas, rašt. Antanas Aleksa, Au
gustas Bilinskas, J. Baker, ižd., 
Vincas Bingelis, R. Bilinskas.

PROTESTAS.
Mes, žemiau padėjusieji sa

vo parašus, nariai L. D. S. 24 
kuopos atsišaukiame į visas 
kuopas ir apskritai į visą kata
likišką visuomenę protestuoti 
prieš “Ateities” redaktorių A. 
Rimką už rašymą gerb. kun. F. 
Kemešiui nedoro laiško gruo
džio 16 d. š. m.

Už tokį begėdišką, tironiš- 
i ką, žandarišką laišką mes 
West Lynno, Mass. katalikai 
protestuojame prieš Rimką. 
Mes tą darome ne gynimui kun. 
Kemėšio, bet kaipo katalikai 

, gynimui šv. tikėjimo, šv. kuni- 
'gystės sakramento. Rimką iš-

Rymas. — New Yorko didž
turtė JosepIriYe dėl I&igd* pa
vedė Italijos karalienei $2.000. 
000 išdalinimui šeimynoms, ku
rių vyrai buvo užmušti karėj. 
Karalienė tą gausią auką pri
ėmė su didžiu dėkingumu.

NAUJŲ METŲ NUMERIS.
Sekantis “Darbininko” nu

meris bus Naujų Metų. Išleisi 
me seredoj. Dėl šventės tre
čias numeris nebeišeis šią sa
vaitę. Tarp kitų indomių da
lykų nauja metiniame numery
je bus “Darbininko Daina” su 
gaidomis.

Tei. 620 so. Boston. Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos

IŽBUVO PO ŽEME 96 VA
LANDAS.

Shamokin, Penn. — Pereitą 
panedėlį buvo įgriuvas viena 
maina. Užgriuvo vieną mai- 
nierį Joseph Penock. 120 žmo
nių stojo darban, kad išgel
bėti užgriuvusį žmogų. Dir- 

savo gyvasčiui 
Galop surado 

vargšą. Išbuvo po žeme 96 
valandas. Besąs visai silpnas.

GRAIKAI SULAIKO TEU
TONŲ UŽPUOLIMĄ.

Londonas. — Teutonai ir 
bulgarai turi didžias jėgas 
Graikijos parubežyje. Jie jau 
tiek turi jėgą ir ant tiek susi
tvarkę, kad jau drąsiai galėtų 
kibti į taklininkus Graikijoj, ir 
bombarduoti Salonikus. Visą 
darbą trukdo graikų karalius, 
arba teisingiau pasakius patys 
graikai. Yra žinoma, kad grai
kai baisiai nekenčiajoulgarą. 
Labai priešingi tam kad bul
garai eitų per jų rubežių. Jei 
bulgarai eitą kartu su teuto
nais, tai graikai kartais galė
tų iš neapykantos atakuoti bul
garus. Net graikų kariuome
nę sunku būtą nulaikyti. To
dėl Graikijos karalius, kaizerio 
didis prietelis, permatydmas 
dalykus, vis priešinasi bulga-

Londonas. — Pasklidusioji 
žinia Atėnuose būk rusai užė
mę Bulgarijos miestą Varną 
pasirodė tuščiu gandu. Prie 
to uosto tik keletas rusų tor
pedinių laivų atplaukė ir buvo 
susišaudymas. Daugiau nie
ko nebuvo.

Šiuom tarpu Rusija visai 
atsižadėjusi užpulti Bulgariją.

Rymas. — Angelo Sarto, a. 
a. popiežiaus Piuso x brolis, 
persiskyrė su šiuo pasauliu.

Washington. — Anglijos va
ldžia paskelbė, jog Egiptan 
neleisianti moterų-leisianti tik 
su ypatingu paliudijimu.

Berlinas. - 
garsaus gen. 
generolas mirė. Kaizeris pa
siuntė sąjausmo telegramą na
šlei. Gen. Emich pasižymėjo 
savo smarkumu Belgijoj, Ga
licijoj

Londonas.
se Anglija neteko kareivių už 
muštais ir sužeistais 112.921. (bo su pavoju 
Tiek pražudžius kareivių ture- per 4 dienas, 
jo trauktis nieko nepešus.

Berlinas.

Londonas. — Berlyne pas
tatyta milžiniška von Hinden- 
burgui, Lietuvos užkariauto
jui, medinė stovyla. Bulgari
jos caras Ferdinandas per sayo 
ambasadorių Berline pavedė'50 
auksinių vinių įkalti į tą stovy- 
lą. Kiekviena vinis kaštuoja 
$25.00.

FORD TURI NERVŲ 
SUIRIMĄ.

Detroit, Mich.
šieji Fordo prieteliai bijosi, 
kad garsusis milijonierius neį
gytų pilną nervų suirimą. Jau 
nuo senai jo nervai ėmė irti. O 
dabar šios jo vedamos taikos 
partijos nepasisekimas dar la
biau guls ant galvos.

Fordo pati sako, kad jau 
du metu kai Ford kenčiąs dėl 
nemigos. / Jo- žmona pasakė, 
kad visus savo milijoninius tur
tus atiduotų, kad tik galėtų 
nupirkti savo vyrui vienos na
kties ramaus, saldaus miego.

Miegą jam atėmė didis gal- 
vojimas apie praplatinimą ir 
ištobulinimą savo biznio. Per 
dienas ir naktis galvojo apie 
tai. Labai mažai laiko pašvęs- 
davo pasilinksminimams. Jo 
turtų augimas, milijonų ingiji- 
mas nepatogumus, nesmagu
mus teikė," bet didino rūpes
nius, neramumą, atėmė mie
gą. Plenavimai, galvojimai, 
tvarkymai pakirtao jo nervus.
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Saina utarninkaia, ketverg&is ir 
sub&tomis.

Am Lietuvių R. K. 8v 
Juozapo Darbininkų Sąjungos. 

PRENUMERATA: 
Metams------------------------ $3.00

“DARBININKAS”

ragina glausties prie bažnyti- ksis pasirūpinti prisiųsti dele-1 Yra sumanyta išleisti paro-1 
nės, katalikiškos organizaci- gatus į šią konferenciją, nes tu- dos albumas. Tą albumą ren- 
jos. rime daug svarbių reikalų at- gia kiti smarkesnieji vyčiai.

Vėlgi, jeigu kun. Kemėšis likti, kaip dėl apskričio, taip Linkėtina, kad tasai albumas 
labiau remia Bostono vyčius, ir dėl visos organizacijos. De- išeitų, tečiaus nei dešimta 

dalis išdirbinių negalėtų albu
me sutilpti, bet tik patįs ge
resnieji. Dėlto tai kiekvienas 
nepertoli gyvenantis lietuvis 
turėtų parodoje atsilankyti.

Kun. J. J. Jakaitis.

Atskiras numeris 3 e. 
Laiškus ir pinigus siųskite 

adresu: 
“DARBININKAS,” 
342 W. Broadway, 

80. BOSTON, MASS.
“DARBININKAS,” 

(The Worker) 
The mest populas Lithuanian 

Nevspaper 
pvtHished every Tuesday, Thurs- 

day, and Saturday by the 
St Joseph ’s Lithuanian R.

Association of Labor 
SUBSCRIPTION RATES: 

Yearly------------------------ $3.00
6 months______________ $1.50

Advertising rates on application 
Address all commumeations to 

“DARBININKAS,”
242 W. Eroadway,

80. BOSTON, MASS.

C.

i 
JĮ

r

negu Gabiją, tai jisai kitaip 
elgties ir negali. Vyčiai lai
kosi tvirtų ir aiškių pamatų, 
Gabijos gi pamatai nėra taip 
aiškūs. Bet vyčiai liekamu 
laiku dalyvauja ir Gabijoj ir 
nieks jiems to už blogą neturi. 
Tai-gi ir visas šauksmas prieš 
kun. Kemešį ir išvadinimas jo 
klerikalu—mūsų nuomone, ne
turi pamato.

DĖL DRABUŽIŲ SIUNTIMO.
Ant pirmo puslapio “Dar

bininko” išspauzdinome nuro
dymu^ .kaip siųsti drabužius. 
Oia tik pridėsime paraginimą, 
kad šito siuntimo mūsų bro
liai ir seserįs jau nebeatidėlio- 
tų, bet kad surinkę ką gali— 
siųstų į Brooklyną kuogreičia- 
usiai. Žiemai praėjus tie dra
bužiai jau nebebus taip gyvai 
reikalingi, kaip jie yra reika
lingi dabar.

legatai privalo turėti manda
tus su dvasiškojo kuopos vado
vo paliudijimu, bet kur nėra 
dvasiško vadovo, tai užtenka 
kuopos valdybos.

Sesijos bus laikomos lietu
vių senosios bažnyčios salėj, 20 
Webster Str. Delegatai yra 
meldžiami pribūti į vietą suba- 
toj 15 d. sausio, nes Montello 
Vyčiai rengia iškilmingą vaka
rą jų priėmimui.

Tai-gi gerbiamos kuopos, tė- 
mykite, kad žėdna prisiųstu- 
mėte savo galimą skaičių atsto
vų, nes nuo jų pasidarbavimo 
ir gerų norų prigulės mūsų to
limesnis veikimas, kaip dėl L. 
Vyčių organizacijos, taip ir dėl 
visos lietuvių jaunuomenės la
bo.

Su pagarba 
Jonas A. Vaitekūnas.

Apskričio pirm.
N. B. Prie L. Vyčių Bostono 

apskričio priguli visos L. Vy
čių kuopos, kurios tik randa
si Naujoje Anglijoje, išskiriant 
Conn. valstiją.

DAR VIENA NETEISYBĖ.
“Ateities” redakcija sako, 

kad kun. Kemėšis, nuėjęs pas 
juos inkalbinėjęs ir užtikrinęs 
buk “V. L.” ir “Am. Liet.” 
redaktoriai tikrai ir visiškai be 
jokių išsiderėjimų pritarią 
tam, kad visos mūsų sro
vės dėtųsi į Tautos Tary
bą. Esame kun. Kemėšio j 
ingalioti, pranešti, jog “Atei
tis” čia iškreipia tiesą. Kun. 
Kemėšis buvo “Ateityje” ir su 
p. Rimka kalbėjo apie Tautos 
Tarybą, jisai pranešė tenai, 
jog, kiek jam yra žinoma, “V. 
Liet.” redaktoriai ir Karuža 
iš Philad. yra linkę dėties į 
Tautos Tarybą. Bet kad, ti
krai ir visiškai ir be jokių iš
siderėjimų—tai to kun. Kemė- 

nesakė, tai dapildė gerb.
Įfetteities” redaktoriaus vai- 
Įaatuvij. O tam prirodyti, 

wun. Kemėšis štai kokį argu-’ 
mentą priveda. Kun. Kemė
šis “Ateityje” išreiškė nuo
monę, jog ir katalikai ga
lėtų šiek tiek nusileisti, su
tikdami, kad nuo kitų srovių 
organizacijų galėtų ineiti kiek 
daugiau, negu būtų galima 
laikanties normos (1.000 ir 5. 
000 narių.) Jeigu kalbėjo 
•apie nuolaidos reikalingumą, 
"tai tur būt manė, jog be nuo
laidos “vidurinieji” nesusitai- 
kjns dėties į Tautos Tarybą.

Kokiuo tikslu “Ateitis” tą 
iškreipimą padarė, tai jau 
jos dalykas. Mes čia tik pa
žymime tą iškreipimo faktą.

KADA-GI SUPRASIME.
Kada-gi mes lietuviai supra

sime svarbą geros spaudos, rei
kalingumą stiprinti gerą spau
dą ir pastoti kelią biauriai 
spaudai. Katalikus perspėja 
popiežiai, liepia griebtis kata
likiškos spaudos. Pagalios tą 
supranta ir kitos tikybinės sek
tos.

Baptistų laikraštis Watch- 
man-Examiner rašo: “Jei mū
sų baptistiško išpažinimo šei
mynos kurios yra dabar be ba
ptistiško laikraščio galėtų bū
ti įtikrintos imties tokių laik
raščių, mūsų bažnyčios darbas 
pasidvigubintų per vienus me
tus. O mūsų kunigai juk galėtų 
surasti pilnus 3 mėnesius apei
ti namus ir aplankyti šeimynas 
platinant^avo laikraščius ir li
teratūrą. Jei tokie laikraš
čiai rastųsi šeimynose, tai ku
nigų darbas žymiai palengvėtų 
gera spauda padarytų ištiki- 
mesnius parapijoms.”

Visokios sektos subruzdo a- 
pie savo spaudą ir smerkti 
biauriąją spaudą.

Ephskopalų kunigai Wm. 
Baker, laikydamas misijas De- 
catus, Dl. šitaip atsiliepė apie 
“Menace” (“Menace” yra an
gliškas laikraštis tokios pa
kraipos, kaip “Keleivis,” 
“Laisvė,” Naujienos”):

“Menace” yra biaurus, p ri
klus, begėdiškas, melo laik- 
raštpalaikis. Autoriai, užpuo- 
lantieji katalikus, yra arba 
melagiai arba bemoksliai. Neį
sileiskite to laikraštpalaikio į 
savo namus, o jei jis kaip nors 
papuls, tai sudegykite.”

Mes lietuviai katalikai ar il
gai remsime bedieviškąją lais
vamaniškąją spaudą.

Angliškų laikraščių, kurie 
aiškiai eina prieš tikybą ir y- 
pae atakuoja katalikybę, yra 
Suvienytose Valstijose 40. Pa
našu] laikraščių Amerikos lie
tuviai turi galime sakyti 6. Ro- įmerikoje neleido tuščiomis lai- 
kuojant, kad lietuviai turi 24 ko, bet pasimokino naudingų 
laikr., tai matome, jog ketvir- dalykų, 
ta lietuvių laikraščių dalis yra 7 " - —............
nedora.

J. A. V.

PIRMOJI VYČIŲ IŠDIRBI
NIŲ PARODA.

Gruodžio 27, 28 ir 29 mies- 
Worcester, Mass. prasideda 
pirmoji mūsų jaunuomenės iš
dirbinių paroda. Jei kiekvie
na paroda yra naudinga, tai 
juo labiaus yra naudinga jau
nuomenės išdirbinių paroda: 
panaši paroda pačius išdirbė
jus paragina prie turėjimo 
kas-kart tobulesnių veikalų, 
suteikia progą vieniems nuo 
kitų pasimokinti, publikai tai 
būna metas ramiai, smagiai 
ir 
ko.
v* čia 
rodyklė tautos kultūriško 
kilimo.

Vyčių išdirbinių paroda, 
kuri šiomis dienomis prasi
deda Woreester’yje yra gan į- 
vairi. Nors prie tos parodos 
rengtasi lyg atšalusiai, teeiaus 
pastaromis dienomiš'padirbė
jus pasirodė, kad parodoje 
bus skaitlinga įvairių daiktų.

Gal ne vieną nustebinsiu 
pranešdamas, kad toje paro
doje bus net nemaža pavekslų. 
Daugiausia yra į ' 

(apie 200,) nors taip pat yra ir 
pusėtinai pavykusių aliejiniais 
dažais nutepliotų paveikslų.

Merginų išdirbinių skyrius 
yra ypač turtingas. Čia prie 
viso ko puola į akis gražūs mū
sų sesučių mezginiai. Kai ku
rie jų šimtais dolerių apkai- 
nuojami. Taip ir žiūrėtum į 
juos, bet — čia šaliyj vėl di
džiulis skyrius išsiuvinėjimų. 
Įvairios staltiesiukės, užtiesa
lai, paduškaitės bei smulkus 
daiktai užima platoką plotą. 
Ir stebiesi, kad taip daug yra 
mūsų sesučių kurios čionai A-

v»

naudingai praleisto 
Išdirbinių parodos 
mūsų • visuomenę, 
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AUKOS TAUTOS FONDUI.
IšHartford, Conn.

Garbingasis kun. Dr J. J. 
Ambotas atsiuntė Tautos Fon
dui $ 70.45 kaipo didesniąją 
dalį piningų, kuriuos surinko 
lapkričio 21 d. 1915 Vyčių VI 
kuopos vakarėlyje, kur kalbė
jo Gerb. kun. Dr. A. 'Maliaus- 
kas. Išviso aukų surinko 
$120.45. Iš tų aukų $50.00 pa
skirta spaudos reikiamus Lie
tuvoje, o likusieji — $ 70.45, 
kaip aukščiaus paminėta, da
bar atsiųsti Tautos Fondui. 
Gerb. kun. J. J. Amboto banki
nį vekselį, iš gruod. 10, 1915, 
p. B. Vaišnoro vardu išrašytą 
perdaviau Adv. A. Šlakiui, T. 
F. Raštininkui podraug pada
viau ir visų aukotojų pavard
žių surašą dėl paskelbimo T. 
F. Raštininko ofcijališkoje ats
kaitoje. Tariu nuoširdų ačių 
viešai: Pirmiausiai gerb. sve 
čiui iš Lietuvos kun. Dr A. Ma- 
liauskui—ir gerb. kun. J. J. 
Ambotui bei “Vyčių” VI kuo
pai ir galiausiai—bet labiau
siai ačiuoju visiems geros va
lios aukotojams už palaikymą 
Lietuvos idėjinių įstaigų—kaip 
Tautos Fondas ir kitų. Su aug- 
šta upagarba

Dr. A. K. Rutkauskas. 
T. F. Pirmininkas.

PELNINGAS UŽSIĖMIMAS.
Didžiuma mūsų brolių ir se

sučių dirba dirbtuvėse, mai- 
nose, skerdyklose. Duonelę 
sau pelnija sunkiai dirbdami. 
Kaikurie, teisybė, griebiasi 
amato, biznio, vienas kitas gal 
ir valdiškon vieton įsisprau
džia; vienas kitas ūkio grie
biasi.

Aš tai jau septyni metai, kai 
dėdinu, perinu, lesinu, gir
dau ir piauju vištas, antis, 
žąsis, kurkęs (kalakutus) ir 
karvelius. Tą dalyką pilnai 
suprantu ir viską kas mano už
siėmime reikalinga žinau. Ot 
mūsų broliai ir sesytės galėtų 
ir tokio amato griebties.

Jei žinočiau, kad broliai ir 
sesers lietuviai pasinaudotų, 
tai aš mielai “Darbininke” ap
rašyčiau apie tą užsiėmimą. 
Žinoma, be praktikos, nedir
bęs pas naminių paukščių au
gintojus, sunku pramokti to 
amato iš rašto. Kaip kriau- 
čiauti iš knygos neką teišmoksi 
tai taip ir šiame amate.

Aš buvau nemokytas, pras
čiokėlis darbininkėlis, o per 
savo darbštumą, taupumą, pra
silavinau ir prasigyvenau. Vė
liau gal ir parašysiu “Darbi
ninke” apie savo gyvenimo nu
sidavimus.

NEJAUGI PRAŽŪSIME?
Po šimtmečių vargo, kančių, 

išnaudojimo — štai metai au
dros kokios pasaulis dar nepa
žino.

Ką išlaikėme nuolatinėje ko
voje su prispaudėjais, benešant 
sunkią vergijos naštą — nušla
vė baisiosios karės pūga. Tarp 
dundėjimo tūkstančių armotų, 
tarp pragarinio ūžimo degan
čių kailių ir griūnančių mi^ 
mūrų, žengia nepermaldauja
moji mūsų tautos pražuvimo 
šmėkla.

Su pasibaisėjimu žiūrime ant 
to išnaikinimo ir vien tik da
bar tesuprantame, kad norint

1--------------------------------------------
parašyti: “Lietuvių laisvama
nių dienraštis “Biznierius.” 
Kuomet numesit nuo savo laik
raščio neaiškią katalikišką ly- 
činą, tuomet jūsų laikraštis ir 
gražiau atrodys, ir švelniau 
skambės.

Scrantono apylinkės kuni
gų kuopos valdyba:

Pirm. kun. J. Kasakaitis, 
Iždiniu, kun. J. V. Iinčiura, 
Rašt. kun. A. Janušas.

Ir nariai: 
Kun. J. Miliauskas, 
99

99

99

99

99

99

V. Ringaila.

KAIP ŠAUKIA, TAIP IR 
ATSILIEPIA.

Prieš porą mėnesių “Katali
kas” buvo užsipuolęs ant 
“Darbininko,” “Draugo” ir 
ypač ant kun. F. Kemėšio, pa
smerkdamas visą dabartmį 
krypsnį lietuvių katalikų vei
kimo, pavadindamas tai “ke- 
mėšine katalikybe” ir tt. Tą 
sykį buvome “Katalikui” da
vę atsakymą “Darbininke.” 
Netrukus po to laiko atsiliepė 
Pittsburgh ’o apielinkės kuni
gai (kun. S. J. Cepanonis, J. 
Vaišnoras, Ign. Abromaitis, J. 
Misius, A. Jurgaitis, M. J. Ka- 
rėnas, J. F. Pikutis, J. J. Sut- 
kaitis). Jie nusiuntė į “Drau
gą,” “Kataliką” ir “Darbi
ninką” savo atsiliepimą, ku
riame nurodo: 1) jog “Katali
kas” turėjo prisidėti prie ka-

iestų tabkiškų laikraščių Sąjungos, 
iuja- 2) kad “Katalikas” laikąsis

dvilypės politikos, 3) kad kun. 
F. Kemėšis neteisingai buvo 
užpultas “Kataliko,” kad jisai
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piešinėlių j nore išdalies prikėlus iš degė-

NETEISINGAS KALTINI.
MAS.

■“Ateities” redakcija kalti
na kun. F. Kc-nėši, kam jisai 
stojo į atvirą kovą prieš Gabi
ją. Tai yra netiesa. Kun. 
Kemėšis prieš Gabiją nekovo
ja. Gabiją skaito labai svar
bia dailės ir kultūros organi
zacija. Kun. Kemėšis tik ne
pataria katalikams tėvams sių
sti Gabijon ir apskritai lietu
vių svetainėn So. Bost.—savo 
vaikus, kuriuos reikia apsau
goti nuo blogų draugų, kalbų 
ir pavyzdžių. Prie Gabijos 
glaudžiasi ir bedievių tėvų 
vaikai, su kuriais katalikų vai
kams draugauti yra nepatogu 
ir pavojinga. Toje svetainėje, 
kur Gabija daro savo repeti
cijas ir kelia vakarus dažnai 
•esti nepadorūs vaidinimai, 
šlykščios prakalbos. Nuo pa
našių dalykų reikia vaikus ap
saugoti. Kas 1 _ _ _________ 7 ___ _______
pilno proto žmogui gali būti [si, kad naikinus žmonėse tikė- Į F. Kemėšis, gi paskutinį va- 
nekenksminga, tas vaikui ga-' jimą, kad žeminus katalikiškas • karą—naujai įšvęstas kun. Au
ti būti ir labai blėdinga. Ka- Į įstaigas, dvasiškiją. Nei kiek gustinas Petraitis. Beto kas 
tulikų vaikai turi būti auklė- Į nemažiau dažnai tame darbuo- vakaras bus šiaip-jau įvairi 
jami tyroje tautiškai—katali-jasi ir kitokie pirmeiviškieji i programa: dainos, teatrėliai,

• j—t.---------” laikraščiai. Todėl kultūringos deklamacijos.
tautos mastą pritaikant prie Į Prie progos parūpinta ir šal- 
lietuvių laikrašti jos, tai pama- j tų ir šiltų užkandžių skyrius, 
tome ją baisiai iškrypusiose vė- į kame gamins ir vaišįs mūsų 
žėse. [Vytės.

Paroda rengiama ne ael bi
znio, bet dėl naudos tiek pa
čių Vyčių, tiek ir platesnės 
mūsų visuomenės, dėlto įžan- 

16 d. sausio ga bus pusdykė (tik 15 c už va*

Ir nemaža randi išdirbinių 
Rokuojant, kad an- Į tikrai gabių rankų nuveiktų, 

gliškų laikraščių yra 24.000, tai j kurie ir į didžiausią visa-pa- 
saulinę parodą tiktų. Garbė 
mūsų darbščioms sesutėms.

Ne taip skaitlingas yra vai
kinų išdirbinių skyrius. Bet 
įdomių, juokingų, bei nuste
binančių daiktų užteks ir čio
nai, kad gerą valandėlę užtru- 
kdinti.

Be pačios išdirbinių paro
dos dar bus kas vakarą pramo
gėlės. Kožną dieną bus\kal- 
bėtojų nuo toliaus ir po kelętą 
kalbėtojų iš to pačio mi 
Pirmą vakarą kalbės pi 
Vyčių organizatorius p. Noį-

matome jog tik ant 600 laikraš
čių vienas yra nedoras.

Tai silpnumas lietuvių gero
sios spaudos ir išsiplėtojimas 
nedorosios.

Angliškieji laikraščiai, (ži
noma, išskiriant 40 geltonuo
sius,) nepažemina savęs ant 
tiek, kad atakuoti katalikų ti
kėjimą, dvasiškiją arba kata
likų įstaigas. Anie 40 gelto
nieji lairaštpalaikiai angliškoj 
laikraštijoj yra, it lašas kibi
re.

Bet ne vien lietuvių socija-------  ------- ------ v xf* * 
suaugusiam ir Estiškieji laikraščiai darbuoja- j kūnas; antrą vakarą—

jami tyroje 1 
kiškoje dvasioje. Jų negali 
auklėti žmonės, ar organiza
cijos, kurie į tikybą atsineša 
visai indiferentiškai, nesą to
kie labai lengvai galėtų užkrės
ti vaikus tikybinir
4; - tu Z
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noms
F. Kemėšis

indiferen-
Tikybinius gi snpra- 
ausmus ir papročius 
patogiausia yra jau-

I

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS.
Antras L. Vyčių Bostono 

apskričio suvažiavimas įvyks 
Montello, Mass.

duoda vargonininkui darbą ir 
išlaikymą, ji gali norėti iš jo 
kad jisai, kaipo turįs nemaža 

I laiko ir dvasinių pajėgų, tiks-

Jonas Kuras,
Jonas Šupšynskas,
J. V. Kudirka,
K. F. Šatkus, 
Konst. Strimaitis, 
P. B. Paukštis.

liai remtų ir visą parapijos už
davinį, kurie yra kartu ir vi
sos katalikystės reikalu. Kata
likiškos spaudos rėmimas ir 
platinimas šiandieną tai vienas 
iš svarbiausių parapijas reika
lų. Užtat ir suprantamas yra 
p. Brooklyniečio atsiliepimas, 
už kurį pykti ir paskui daryti 
priekaištus, mums rodos, ne
reikėtų. Juk Brooklynietis tu
ri ir šiokį tokį pamatą, išreik
šdamas savo abejojimus. Nore 
“Muzikos” redaktorių ir lei
dėju bus p. Šimkus, bet gerb. 
vargonininkai 1) davė pradžiai 
$300.00 (Na! suaukotų katali
kiškos visuomenės), 2) be abe
jo bus geriausiais rėmėjai ir 
platintojais “Muzikos.” Tad 
ir klausime, kur laikraštis tu
rėtų būti spauzdinamas, vargo
nininkai gali turėti jei jau ne 
sprendžiamąjį balsą, tai bent 
stiprų patariamąjį balsą, kurio 
gal būtų paklausęs ir gerb. p. 
Šimkus. O kai dėl katalikiš
kos spaudos platinimo, tai čia 
p. Strumskis labai teisingai 
pažymi, jog vargonininkai tą 
spaudą platina uoliai, ir re
mia savo raštais. Garbė jiems 
už tai.

ATSAKYMAS P. BROOK- 
NIEČIUI.

37 numeryje “Darbininko” 
p. Brooklynietis, smarkiai su
bara vargonininkus, už nerė- 
mimą katalikų spaudos. Pa
vyzdžiu stato “Muziką,” būk 
vargonininkai esą jos savinin
kai ir spausdinti atidavę neka
talikiškai spaustuvei. Čia tuo- 
jaus ir prikiša “baltą duone
lę.” Ar-gi p. Brooklyniečiui 
gaila tos duonelės, kurią var
gonininkai valgo? Drauge pri
kiša, kad tą “duonelę” duoda 
parapijonai. Bet p. Brookly
nietis nepasako, ar parapijo
nai duoda tą duonelę iš malo
nės, ar už darbą? Jeigu iš 
malonės, tai žinoma vargoni
ninkai valgo parapijonų duo
nelę, bet jeigu ją gauna už 
darbą, tai man rodos, kad jie 
valgo savo ir tai ne baltą, bet 
juodą duoną.

Dabar-gi kas link “Muzi
kos.” Tiesa, vargonininkų 
susivažiavimo protokole, skam
ba: Nutarė leisti laikraštį ir 
paskyrė tam reikalui $300, bet 
nėra pasakyta, kad vargoni
ninkai bus savininkai tojo laik
raščio.

Nuo senai Vargonininkų Są
junga, ruošiasi leisti operetę 
“Šventoji Naktis,” bet išleidi- 
dimą trukdė trūkumas pinigų. 
Būnant p. Šimkui susivažiavi
me ir sumanius leisti muzikos 
laikraštį, likosi nutarta, kad 
tuos pinigus, kurie/yra sudė
ti išleidimui “Šventosios Nak
ties” paskirti tam laikraščiui 
su išlyga, kad “Šventoji Nak- 
„j” bus perleista per tą laik
raštį ir paskui atskirai atspau
sta, Taip-gi tame laikraštyje 
bus skyrius pavesta vargoni
ninkų reikalams. Už tai var
gonininkai pasižadėjo remti ir 
platinti tąjį laikraštį taip kaip 
savo, nes jame bus rašoma 
vien apie muziką ir kaipo tokį, 
vargonininkai privalo remti, 
nes jame ras sau dvasinį ir 
grožės maistą.

Toks vargonininkų nutari
mas padrąsino p. Šimkų ir da
bar, kaip jau matome, po 
Naujų Metų eis tas laikraštis į 
vardu “Muzika.”

“Muzikos” redaktorium ir 
leidėju yra p. Šimkus.

Kas link užmetimo p. Brook
lyniečio kad spuasdinsis neka
talikiškoj spaustuvėj, tai kal
tinti vargonininkų negalima, 
nes jie įsakymo leidėjui, ne
gali duoti, kurioj spaustuvėj 
turi būti spausdinamas tas 
laikraštis.

Pagalios, joki lietuviška 
spaustuvė, gaidų nespausdi
na.

Tiek kas link “Muzikos.” 
’ O kas link rėmimo katalikiškos 

spaudos, tai rodos vargoni- 
. ninams užmesti negalima, nes 

dauguma vargonininkų yra a- 
gentais, ar tai koresponden
tais, ar šiaip jau platintojais 
katalikiškų laikraščių. Man ro
dos, kad vargonininkai turi 
nemažesnę teisę vadinti save 
rėmėjais katalikiškos spaudos, 
kaip ir p. Brooklynietis, ku
ris pavydi vargonininkams 
“baltos duonelės.”

Kas girdėt lietuvių 
kolonijose.

REIKIA DAUGIAU 
DARBUOTIS.

Minereville, Pa. Gruodžio 
8 d. P. Blaiv. 15 kuopa turėjo 
mėnesinį susirinkimą, per ku
rį maža kas gero nutarta. Iš 
83 narių atsilankė vos kelioli
ka. Rūpestingai darbuojasi 
kuopos raštin. p. J. Mikutavi
čius, bet maža kas jam pade
da. Ypatingai mūsų moters, 
kurių kuopoje daugiausia, ne
tik tyli, bet peikia tuos, kurie 
nori darbuotis blaivybės plati
nime. Pavyzdžiui per minėtą 
susirinkimą buvo raginta, kad 

J visi nariai remtų “T. Rytą,” 
Blaivininkų laikraštį nors tiek, 

•*kad užsiprenumeruotų, -bet mo
ters pakėlė triukšmą, sakyda
mos, kad joms nereikia laik
raščio, nes vienos nemoka skai
tyti, o kitos biją, kad jų kas 
nepajuoktų, užmatęs jų na
muose Blaiv. laikraštį.

Moterėlės, moterėlės! jums 
daugiausia turėtų rūpėti Blai
vybės platinimas, nes jūs dau
giausia nukenčiate dėl girty
bės. Kur jūsų išmintis? Vi- 

’ ‘ suomenė laukia ypač iš moterų 
! blaivybės praplatinimo. Kny
gelės “Saliūnas” autorius sa
ko:— Duok, Dieve! kad mo
ters kuogreičiausia gautų tei
ses: tuomet jų balsavimas ne
pasiliks be pasekmių. Tai-gi 
nesnauskime!

Blaivybę mylinti.

veikiąs su kunigų žinia ir pri
tarimu, 4) kad “Katalikui” 
nerūpi katalikų reikalai, o vien 
tik biznis. Mes nedėjome to 
atsiliepimo, nes redakcijai ne
smagu buvo dėti pagyrimus 
vienam iš savo redaktorių. 
Atsiliepimas buvo išspauzdin- 
tas “Drauge” ir “Katalike.” 
“Katalikas” mėgino atsikirsti, 
bet netrukus po to gavo iš tų 
pačių gerb. kunigų, dar aiškes
nį žodį, dar skaudesnį smūgį.

Dabar gavome tame pačia
me reikale atsiliepimą Scran
tono apylinkės kunigų, kurį 
dedame ištisai. Su džiaugs
mu pažymime faktą, jog p. 
Tananevičiui nepasisekė su
skaldyti katalikų vienybę.
TIESOS ŽODIS “KATALI
KUI” IR JO LEIDJAMS.
Mes žemiau pasirašę Scran

tono apylinkės kunigai pilnai 
sutinkame su gerb. Pitts- 
burgho provincijos kunigų 
tvirtinimu,(tilpusiu “Draugo” 
40 No.) ir dar trumpiau savo 
nuomonę išreiškiame, kad 
“Katalikui” nerūpi katalikys
tė ir katalikų lietuvių gerovė, 
bet jam rūpi tik biznis ir kata
likų skatikas; “Katalikas” y- 
ra vilkas avies kailyje, kure 
laikosi dvilypės (tiesiog vei
dmainiškos) politikos. “Kata
likas” vien tik iš savo bizniš- 
ko atžvilgio, neišmintingai, 
neteisingai ir begėdiškai užsi
puola ant kun. F. Kemėšio, 
kurs nei “Katalikui,” nei jojo 
leidėjams nieko blogo nepada
rė ir nemano padaryti, nes 
gerb. mūsų veikėjas kun. Ke
mėšis su didžiausiu pasišventi
mu darbuojasi ne dėl skatiko 
(kaip tai daro “Katalikas”), 
bet dėl visuomenės gero. Tuos 
ir tiems panašius “Kataliko” 
pasielgimus mes pripažinstame 
netiktai nekatalikškais, bet vi
sai nekrikščioniškais, neišmin
tingais ir veidmainiškais; to
dėl ir patariame gerb. “Kata- 
l’ko” kūjams visai panaikin- P"* idžM a TOlinkllnti į. nebMi5t, 

TTdijir.) “Katalikas,” o į U 
rietą nesarmatiškai, bet aifld&i

šių brangiąją Tėvynę, tai ne
užteks mūsų viršgamtiškų pas
tangų, mūsų spėkų. Tuomet 
kįla baisus klausimas: “Nejau
gi pražūsime?” Liks jaunoji 
karta, toji kuri išliks nuo ba
do, šmėklos nasrų, arba kuri 
mums begyvenant išvys pasau
lį. Jijė turės pradėti mūsų Tė
vynės atstatymo darbą, prie 
jos turime atkreipti savo mintį, 
triūsą ir pastangas. Mes nie
kuomet nebeištautėsiine, nes 
perdaug aiškiai stovės akyse 
paveikslai, vergijos, nelaimių, 
kraujo, ir išnaikinimo mūsų 
žemės, perdaug aiškiai švies 
mums nūnai žibantieji laisvės 
spinduliai, ir toji nuteriotoji 
Lietuva šimteriopai bus mum 
brangesnė. Bet ar jausis pa
našiai toji jaunoji gentkartė, 
kuri to viso nepergyveno arba 
kūdikystėje nesuprato ir neat
siminė? Ar kiekvienas iš tų 
kūdikių neieškos laimės plačia
me pasaulyje, vietoje prakaitą 
liejant baigti savo šalies atsta
tymo darbą?

Ar toji jaunoji gentkartė 
neišsisklaidys po svetimas ša
lis, savo Tėvynę paliekant li
kimo malonei? O tuomet kas 
bus su Lietuva?

Ne, tas būti negali, bent 
mes gyvendami šioje šalyje, 
būdami atstu nuo pasaulinio 
karo gaisro turime iš savo kū- 

ikių sutverti tautą, pilną spė- 
energijos, noro darbuotis, 
svarbiausis tai pilną Tė- 
meilės. Kiekvienu žo

džiu t kiekvieno žingsnio 
skiepykime tan Lietuvos žie- 
dan tas šventas priedermes. 
Tegul žodis. “Laisva Lietuva” 
ne nužengia iš tų kūdikių lūpų, 
tegul daina apie Lietuvą visuo
met jų tarpe skamba. Išank- 
sto temokinasi pasiaukavimo 
Tėvynei, savo mažytėmis ran
ku
tautos

Prie progos parūpinta ir šal-

darbo.
P. 0.

NEW YORK, N. Y.
Račiūno paveikslai.

Nedėlioj, 19-tą dieną gruo
džio, atsilankė p. Račiūnas su 
paveikslais. Savo parodą lai
kė pobažnytinėje salėje, Auš
ros Vartų P. Šv. parapijoj.

Rodė rusų kariuomenę-pėsti- 
ninkus, raitariją, ir kazokų 
manevrus. Paskui rodė pa
veikslus iš karės lauko ir nu- 
teriotas šalis.

Granatų sprogimas padarė 
didelį įspūdį žmonėse. O ka
rės laivai pamokino ne vieną iš 
mūs kas link jų apsiėjimo.

Publikos buvo daug.
Ašarutis.

NEWARK, N. J.
L. D. S. 14-ta kp. veikia ir 

auga. '
Kiekviename susirinkime pri

sirašo po kelis naujus narius. 
________________ 15 dieną gruodžio laikytame

TT Rtminglrift I susirinkime buvo plačiai ap- 
Red. prierašas. Mums atro- j kalbama kas link darbininkų 

do, jog p. K. Strumskis visai! reikalų taip-gi buvo kalbama 
be reikalo prikiša p. Brookly- įkaslink platinimo “Darbinin- 
niečiui tą pavydėjimą baltos j ko.” Kuopos agentai išdavė ra- 
vargonininkų duonos. Brook
lyniečio laiške to pavydo nega
lima įžiūrėti. Žinoma, kiek
vienas, kurs dirba, valgo sa
vo uždirbtą duoną. Bet tiesa 
ir tai, kad darbininkas tuo bus 
geresnis, kuo labiau jis indės 
į savo darbą širdį ir dvasines 
pajėgas. Kuomet > parapijai

portą, kad subatom ir nedė- 
jliom parduoda po 50 egzemp- 

buvo kalbėta 
racijos. Tapo 
ia darbo biuro.

A“

staigoms ir c 
darbo išlygai 
kuose kokios

- -.-.■cz-

? fabri- 
zos. Į



“DARBININKAS
komisiją įnėjo Šie asmenys JUnija yra brangus daiktas.

J. K

Dilgelė.

Gabijetis.

P. C.

i

J. K.

padektia-

Upelis.

buvo
v*

Katalikas.

J. K. >

,<į

“DARBININKAS”

pasi- 
kuo-

Del savęs arba savo draugo 
papirk naujausios mados Colum- 
bia Framafoną. ir Rekordų su lie
tuviškoms dainoms, polkoms, wal- 
eais ir šeip įvairiom meliodijom.

Reikalauk katalogo prisiųs- 
damas 4c. krasos ženkleliais.

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

Kaina Gramafonų nuo $15.00 
iki $500.00.

Pirkt galite už pinigus ir ant iš
mokėjimo.

Duodam 2 savaitėm pamėgini- 
mui dykai.

CHAS. URBON ir A. PILVINIS,

galima išmokėti 
ir užvesti knygų, 
rožančių krautuvę

Savo draugui, giminei, mylimam arba mylimajai už
prenumeruok ant metų “Darbininkų” ir teestie tai kalėdinė 
dovana.

“DABBININKAS” Tamstos draugui mylimam arba 
mylimai pasakoja kas svarbaus, indomaus šiame pasaulyje de
dasi.

UŽSISAKYK SAU ARBA SAVO ^DRAUGAMS 
“D/ RBININKĄ” — GERIAUSIĄ LAIKRAŠTĮ.

ir reika- 
rišties į

“DARBININKAS” praneša kas Lietuvoje dedasi, 
kaip mūsų viengenčiai pabėgėliai gyvena.

įpę.' "•■-..'••V < -

E 2357 Birutė. M. Petrauskas. 
Kur Banguoja 
Nemunėlis. .

E 2358 Darbininkų Macelietė|l 
Sukeikime KJP^r T

E 2359 Nemuno Vilnys. 
Sudiev. Mazurka.

E 2360 Varpelis. Valcas. 
Mano Mielas.

E 2392 Sveiki Broliai Daininin.

Ko Liūdit Sveteliai.
E 2893 Saulelė Raudona. 

Jojau Dieną.
E 2394 Už Šilingėlį. 

Šią Nakcialy.
E 2395 Bum Čik-Čik. 

Dėdienė.
E 2396 Našlys. Žaislas. 

Lapunėle.
E 2397 Klumpakojis. 

Kokietka-Polka.
Kapelis.

k j t n ui t~* t

Vietines žinios.

« unija 
rubsiu- 

daugiau per 
pirma per 10

CfcT-' .-■e: : A . V- r. k-.'' ■
M bSf

J. Kratikauckas, Ant Radze
vičius, P. B. Vaškevičiutė ir 
Ant Pempė.

Taip-gi prisirašė keli nauji 
nariai ir ant kito susirinkimo 
dar pasižadėjo apie pusė tuzi
no. Kitas mėnesinis susirin
kimas bus 13d. sausio 1916 m. 
Kurie pasižadėjote prisirašyti 
nepamriškit ateit ir kitus pa- 
kalbytL

MER»EN, CONN.
A t A

Juozas Ambrulaitis, jaunas 
vaikinas tik 24 m. amžiaus at
siskyrė su šiuo pasauliu 11 d. 
gruodžio. Velionis neprigulėjo 
nei prie jokios dr-jos. Būda
vo kaip paragini rašytis prie 
dr-jos, tai atsakydavo: kad 
dar jaunas esąs turįs laiko. 
Kada numirė, tai pasirodė, kad 
visai neturi anei supelėjusio 
cento. Buvo manoma atiduo
ti miestui. Bet atsiradus ke
liems vyrams, sumanė pereiti 
per stubas ir parinkti aukų ir 
palaidoti taip, kaip brolį-ka- 
tatiką. Buvo nueita pas airių 
kleboną.

Klebonas apsiėmė uždyką 
palaidoti ir duobę davė uždy
ką. Palaidotas labai gražiai 
su mišiom, už ką Meriden’o 
lietuviai katalikai taria ačiū 
Šv. Rožės parapijos klebonui 
ir ačiū tiems, kurie suaukavo 
$46.00 o viena mergina Mari
jona Česnauskiutė paaukavo 
vainiką. Žinoma viršminėtos 
sumos nebuvo gana, tai jis 
turėjo du dėdes, tai jie dadė- 
jo ir palaidojo.

Mirties priežastis.
Iš sykio jam labai galvą 

skaudėjo, o paskui gavo nuo- 
iuirį. Iš sykio apmirdavo re
čiau, o toliau pradėjo apmirti 
tankiai. Paskui vargšui bu
vo sunku darbas gauti su to
kia liga. Kad ir gaudavo dar
bą, tai neilgai dirbdavo tuo 
išvarydavo iš darbo — dėlto 
velionis paliko labai biednas; 
jis visai nesirgo. Ėjo lovon tik 
paskutinę valandą. Išgyveno 
3 metas šioje šalyje. Kilęs iš 
Kauno g., Vetionos parapijos, 
dvaro Džiužikester.

/ A. J. Brinius.
——

MONTELLO, MASS.
Tautos Fondo veikimas.
Gruodžio 19 d. Šv. Roko sa

lėj įvyko visuomeniškas susi
rinkimas, kurį sušaukė Tautos 
Fondo skyrius. Susirinkimą 
atidarė pirm. p. M. Abračins
kas. Pirmininkas aiškino apie 
Lietuvos gelbėjimą. Kalbėjo ! 
dar p. J. Vaičiūnas ir vietinis į nėra.

NORVOOD, MASS. 
Turi bažnyčią ir salę.

Šio miestelio katalikai lietu
viai 19 d. gruodžio 1915 m. įnė- 
jo į savo naujų bažnyčių, ku
rių jau užbaigė. Draugijos 
dalyvavo ant mišių su ženk
lais: Šv. Jurgio Kareivio, Šv. 
Kazimiero Karalaičio ir mote
rų draugija Neperstojančios 
pagelbos Panelės Švenčiausios. 
Mišias laikė vietinis airių kle
bonas Šv. Kotrinos parapijos ir 
sakė angliškai pamokslų, o vie
tinis kleb. A. Daugis sakė du 
pamokslu: lietuviškai ir len
kiškai. Žmonių buvo ant mi
šių septyni šimtai neužteko sė
dynių, turėjo stati stovėt, taip
gi ir vakare ant mišparų buvo 
pilna bažnyčia. Dabar katali
kai turės savo bažnyčių ir apa
čioj gražių svetainę, kuri bus 
užbaigta iki Naujų Metų.

Darbininkas.

klebonas kun. Urbanavičius. 
Paskui buvo renkama ypatos, 
kurios vaikščiotų per stubas ir 
krautuves parinkti drabužių. 
Išrinkta 12 ypatų.

Gruodžio 20 d. buvo Šv. 
Kazimiero dr-jos susirinkimas. 
Tautos Fondo skyriaus pirm. 
Abračinskas prašė, kad dr-ja 
prigelbėtų drabužių rinkime. 
Nariai tam pritarė ir išrinkta 
8.

Gruodžio 21 d. Šv. Roko sa
lėj atsibuvo rinkėjų susirinki
mas, kur buvo sutvarkytas au
kų rinkimo darbas.

Todėl mieli viengenčiai, kai 
atsilankys rinkėjai, paremkite 
jų darbų, aukokite ką galite.

M. Abračinskas pirm. 
J. Vaičiūnas, rašt

kasos globėjais ponia Pran. 
Jarneševičienė ir Konst. Šalke- 
vičius. Maršalka Petras Šep- 
šinskas. Mėnesiniai susirin
kimai bus laikomi žėdnų pėtny- 
čią mėnesio. Tad visos mer
ginos, moterys, vyrai vedę ar 
nevedę skubinkitės rašytis į 
šių naudingų dr-jų pakol, pe
reik dar mokėt prisirašymo— 
vien tik 40 c mėnesinės.

Pirmo judėjimo nutarta pa
rengti prakalbos sausio mėne
syj.

UTICA, N. Y. 
Lietuviai gerai stovi.

Utica, N. Y. su aplink ,gy
venančiais lietupviais priskai- 
toma apie 200 šeimynų. Uti- 
coj yra lietuvišką bažnyčia nuo 
1911 m. Parapijos reikalai 
po išvažiavimo kun. Rymeikos 
visai buvo pakrypę: dalis lie
tuvių. prisiglaudė prie kitų 
bažnyčių. Pribuvus čionai 
kun. Vanagui nuo liepos mėne
sio, parapijos padėjimas kas- 
kartas gerin eina. Tarp kuni
go ir parapijonų nėra jokių ne
susipratimų ir kiekvienas ku
nigo užmanymas yra pataria
mas iš pusės parapijonų.

Po Naujų Metų Ųticos lietu
viai rengias prie pirkimo na
mo dėl gyvenimo kunigui. 
Uticos lietuviai nėra perdaug 
dideli pijokai, nes užlaiko tik 
vieną saluną. Bet visgi jie 
turi savo vdą: nekurie iš jų, 
ypač apylinkės Fankfortir, 
Sterkimer yra persiėmę lenki
ška dvasia—tie, kurie paeina 
iš Vilniaus gub. Bet yra ir 
tokių tarpe lietuvių, kurie per
mainę savo pavardes ant viso
kių Gilbergų, Morta ir Mille- 
rių glaudžias prie svetimtau
čių. Taip tautiškas susipra
timas pas mus labai žemai sto
vi.

Mūsų naujasis dvasiškas 
vadovas nedėlios dienomis po 
pamaldų dalija parapijonams 
vjsokios rūšies katalikiškus 
laikraščius. Gal tas kiek at- 
budins mūsų lietuvius.

Į Darbai pas mus eina ne blo- 
bedarbių kaip ir visai

NEW YORK, N. Y.
Pasididino unija.

Dokų darbininkų unija pasi
didino. Pirma prigulėjo tik 
šitų dokų: 36, 37, 38, 45, 
65; o dabar priguli šitų dokų: 
51-2-3-4-5-6-7-8. Tie dokai 
yra naujai padaryti. Yra iš 
akmenų, cemento ir plieno. 
Prie jų ateina didžiausi garlai
viai iš viso pasaulio.

Darbininkams moka po 33c. 
valandoje, subatomis 35c., nak- 
timis50c^ šventadieniais 60c. 
Pirmojoj vietoj temoka 32c. 
valandoje, subatomis 35c., 
naktimis 40c., šventadieniais 
45c. Tai neužilgo bus strei
kas ir tųjų mokestis turės būti 
pakelta.

Ne vien dokų darbininkams, 
bet visokiose

2 
vai

CEDAR RAPIDS, I0WA.
Lietuviai subruzdo.

Grood. 12 d. Tautos Fondo 
skyrius buvo surengęs prakal
bas tikslu rinkti aukas Lie-J 
tavos nukentėjusiems dėl ka
rės. Kalbėtojas buvo ■į)ark- 
viestas iš Chicago, UI. mok
sleivis K. Pakštas. Kalbėjo 
apie dabartinį Lietuvos padė
jimą, ragtao kuodaugiausia 
aukauti. T. Fondan. Tą vaka
rą surinkta aukų $ 26,45 c. Už 
ženklelius surinkta $2.55c. ir 
dar kiti žadėjo aukauti ant a- 
teinančio susirinkimo gr. 19 d.

Susitvėrė Vyčių kuopa.
Toliau kalbėtojas aiškino 

apie ir apie jaunimą. Ragino, 
kad taojaus susitvertų Vyčių 
kuopa, ir susitvėrė iš 22 narių. 
Visi užsimokėjo įstojimo ir 
nutarė turėti susirinkimą gr. 
19 d. Lai Dievas laimina nau
jus Vyčius.

Toliaus galima pasakyti, 
kad T. Fondas gerai veikia; 
rengia balią ant Naujų Metų; 
pelnas skiriamas nukentėju
siems dėl karės.

NELAIMĖ.
Gr. 10 d. lietuvis patiko 

baisią nelaimę. Gyvulių sker
dykloj Feliksas Žigas tepė 
mašinas ir kaip ten jį pagavo 
ratas; taip sudaužė ir sudras
kė, kad visi jo drabužiai buvo 
nuplėšti nuo kūno, dar gyvą 
nugabeno į ligonbutį po 6 va
landų persiskyrė su šiuo pasau
liu. Velionis buvo nevedęs, 
ir apie 31 metų amžiaus. Ki
lęs iš Kauno gub. Šiaulių pa
vieto Joniškės parapijos, kai- 
£o Kančiunų. Velionis sakėsi 

rįs, pusbrolių Chicago, BĮ. 
ir kasžin kur seserį.

Tai giminės norėdami apie 
jį platesnių žinių galite krei
ptis antrašu:

JOS TOLEIKIS,
Box 983, Cedar Rapids, Iowa. 

J. Toleikis.

kepurių, basus. Paimtus į 
nelaisvę maitina labai blogai, 
2j svarus duonos duoda į sa
vaitę, bulvėms ir runkelių ko
še, virto vandenio su labai ma
žai miltų insukta ir kavos, ku
ri iš tolo smirdi, tai ir viskas. 
Žmonių kojos, rankos ištins
ta, o čia varo dirbti.”

Trečias kalbėjo p. J. O. Sir
vydas. Žmonių prakalbose 
buvo gana dikčiai, koki 400 

Šapaluos.

chicago, iu/
Susitvėrė Spaudas Dr-jos kp.

Aušros Vjartų parapijoj 19 
d. gruodžių, susitvėrė A. L. K. 
Spaudos z Dr. kuopa, kurios 
nunąeris bus iš eilės 14. Kuo- 
pon įstojo 23 nariai, išrinkta 
valdyba pirm. J. Mikoliūnas, 
rašt. P. Cibulskis, ižd. A Bu- 
davičius. Prisirašiusieji na
riai taojaus gavo Spaudos Dr. 
išleistą Metraštį kuriuo ne
atsidžiaugia. Geistina kad ir 
kitų kolionijų lietuviai 
skubintų sutvreti S. Dr. 
pas.

NEW YORK, N. Y.
Papildė baisų darbą.

Vienas lietuvis K. Gr. parė
jo girtas iš darbo. Pagriebęs 
peilį, pažeidė juo žmonų ir vai
kutį 11 mėnesių, perpiovė šo- 
nelį. Daktarai sako, jis ne
mirs. Nedorėlis bėgo iš na
mų, bet buvo suimtas.

Tai mat prie ko veda svai
galai. Neverta jų imti nei į 
burną.

Kitas girtas nuėjo į penkcen- 
tinį teatrų ir ėmė dainuoti. Pri
žiūrėtojai paėmė jį ir atidavė 
policijai, kuri pasodino jį šal- 
tojon.

LONDONAS, ANGLIJA.
Lapkričio 27 d. susitvėrė 

moterų pašelpinė dr-ja. Pri
sirašė 9 narės. Lietuvių mo
terų Londone yra apie 300. Tai 
jei jos rištūsi į dr-jų, tai stip
rių ir gerų dr-jų sudarytų.

Šv. Kazimiero dr-ja čia ge
riausiai laikosi. Jų sutvėrė 
a.a kun. Banaitis. Narių turi 
apie 350 ir netoli 400 svarų ka
soje.

WORCESTER, MASS.
Į Kalėdinį Fondą.

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 5 kuopa, perskaičius tą 
įdomų straipsnelį “Drauge” ir 
“Darbininke.” Į Lietuves ir 
lietuviai tęs” taipgi prisidėjo 
prie Kalėdinio Fondo. Bet 
vis-gi rei priminti, kad mū
sų kuopoj buvo daugelis prie
šingų šio užmanymo.

Aukavo šios:
Ponia Šukienė $1.25, p-lė 

Landžiutė $1.00, p-lė Šukiutė 
$1.00, N. N. $2.00 pnia Sutku
vienė $1.00, smulkių aukų $1. 
72, išviso $7.97.

Mūsų kuopa labai puikiai 
gyvuoja ir jau yra didelis, skai
tlius narių, bet visgi tikimės, 
kad mūsų moterys ir merginos 
supras naudingumą šios orga
nizacijos ir ims rašytis labiau 
į Sąjungą.

M. Šukiutė, rašt

NEWARK, N. Y. 
Prakalbos.

Gruodžio 19 d. š. m. 
prakalbos parengtos 41 kuopos 
“Tėvynės Mylėtojų,” paminė
jimui 10 m. sukaktuvių “Lie
tuvių Politiško Seimo Vii- 
muj.

Kalbėtojai buvo: J. Amb
raziejus iš Brooklyno, N. Y. 
“V. L.” administratorius, J. 
O. Širvydas “V. L.” redakto
rius ir Brundza iš Patersono, 
N. J. nesenai pribuvęs iš Lie
tuvos, Vokiečių nelaisvės.

J. Ambraziejus dalyvavęs 
minėtam Seime papasakojo, 
kad “Lietuvių Vilniaus Poli
tiškam Seime” dalyvavo vi
sos srovės: socijalistai, tauti
ninkai, demokratai ir...kleri- 
kalia. (Rodos klerikalų nega
lėjo dalyvauti minėtam Seime, 
nes “klerikalus” išrado jau po 
Seimui, “progresiviškoji spau
da.”)

Antras kalbėjo p. Brund
za. Publika labai žingeidavo 
išgirsti p. Brundzos kalbų, kai
po neseniai pribuvusio iš Vo
kiečių nelaisvės, bet susirin
kusius mažai užganėdino, vie
na—nėra kalbėtojas, o antra 
labai negarsiai pasakojo, to
liau sėdint nebuvo galima iš
girsti, štai kų girdėjau iš p. 
Brundzos kalbos: “Vokiečiai 
daug žiauresni, negu rusai, 
kada rusai užėmė dalį Vokie
tijos, tai rusų gyventojai kaip 
kas ėmė gabenti prūsų gyven
tojų turtų, tai rusų valdžia 
pastebėjus uždraudė kų nors 
imti iš prosų gyventojų; ne
klaususius sunkiai baudė, bet 
vokiečių valdžia net pati liep
davo saviem gyventojam va
žiuoti į Lenkiją ir vežti Ru-

NEW YORK, N. Y.
Nelaimė ant vandens.

Gruodžio 17 d. ties doku 64 
apsivertė botas, kuriame bu
vo apie 600 arklių. Tas gar
laivis turėjo eiti Francijon. Ne
laimė ištiko North upėj. Žmo
nių buvo 16, 3 žuvo, 14 išsi
gelbėjo. Tų viskų pats ma
čiau.

Tai gal būt, kad keno nors 
buvo užtaisyta, kad ištiktų 
nelaimė.

MONTELLO, MASS. 
Perai.

Ačiū parapijonų pasidarba
vimui, pelno atliko nuo fėrų 
$101.71 Nieks netikėjo, kad 
tiek bus galima užpelnyti, bet 
darbštumas katalikų ir prie
lankumas vietinių gyventojų 
pergalėjo visas kliūtis. Dau
giausiai pasidarbavo vietinių 
draugijų nariai, kaip tai: N. 
P. P. S. moterų draugija, Šv. 
Kazimiero draugija ir Vyčiai. 

Serga veikėja.
Jau antra savaitė kaip ser

ga mūsų uoli veikėja Bronisla- 
va Gecevičiūtė. Ji priguli prie 
visų vietinių organizacijų ir 
daug prie jų prisideda savo 
darbštumu. Lai jai duoda Die
vas greit sveikatą.

Vyčių atletų susirinkimas.
Gruodžio 12 dJŠv. Roko sa

lėje, Vyčių I kuopos atletų 
skyrius laikė savo mėnesinį su
sirinkimų. Atsilankė beveik 
visi nariai. Tarpe svarbių nu
tarimų buvo nutarta stengties 
užinteresuoti Montello biznie
rius, kad jie pagamintų tam 
tikrą daržą dėl atletiškų žais
mių, kaip tai dėl rengimo žai
dimo dienų, piknikų, baseball, 
tennis, croųuet, football, hoc- 
key ir tt Toks daržas jau nuo 
senai pageidaujamas. Komisi- 
jonf§r“|| Ž Alfonsas

ir J.

Toliaus buvo kalbama apie a- 
teinantį Vyčių apskričio seimą, ' 
kuris įvyks sausio 16, 1916, 
Montelloje. Nutarta, kad iš
rinkti atstovą, kuris stengtų
si per seimą, ką.nors nutarti 
apie atletiką. - ..Nariai išreiškė 
pageidavimą/kad būtų padary
ti artmeęui ryšiai tarpe Vyčių 
atletiškų skyrių. Nes, sako, 
mums Vyčiams įkyrėjo žaisti 
ta anglais, mes norime drau
gauti ir žaisti su lietuviais. 
Ant galo už atstovą į apskričio 
seimą likosi išrinktas Jonas J. 
Ramanauskas
Moterų Sąjungos susirinkimas.

Pereitą seredos vakarą įvy
ko vietinės Moterų Sąjungos 
kp. susirinkimas. Ant susirin
kimo prisirašė trys naujos na
rės. Ši kuopelė, kad ir ma
žutė, bet veikli. Dabar turi 
kas seredos vakarą*Šv. Roko 
salėje siuvimo lekcijas, kurias 
duoda Tamulevičiūtė, dar nu
tarta įvesti kitą siuvimo sky
rių, kurį ves Konstancija Ka- 
zinaitė. .Prie to bus įsteigta 
mokykla, kur moterys bus 
mokinamos angliškos kalbos. 
Šią mokylą ves ponia Kašėtie- 
nė.

Nutarta perstatyti netolimo
je ateityje teatrą.

Daug tikimės iš mūsų mo
terų Sąjungos.
N. P. P. Š. Moterų draugijos 

prakalbos.

Gruodžio 19 dieną vakare, 
Šv. Roko svetainėje įvyko 
mass-mitingas su prakalbomis, 
kurias surengė N. P. P. Š. Mo
terų Draugija. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė.

Visupirmu vakaro vedėja 
Ona Kašėtaitė atidarydama pa
sakė trumpą prakalbėlę, kurio
je išaiškino tikslą surengto 
mass-mitingo. Po jos kalbė
jo gerb. kun. Urbanavičius, 
vietinis klebonas. Jis savo 
kalboje aiškiai nupiešė dabar
tinį moterų veikimą 
tingumą moterims 
draugijas.

P-lė Vismontaitė 
mavo aiškiai ir garsiai.

Po jos buvo perstatytas an
tras kalbėtojas, Bostono Colle- 
gijos studentas ir “Darbinin
ko” darbininkas.

Jis kalbėjo suvirš valandą 
laiko. Išaiškino apie svaigi
nančių gėrimų blėdingumą, 
prirodinėjo kad per tankus 
žiūrėjimas į stiklo dugną pri
veisia visokių bedievių, lais
vamanių ir daugiau panašios 
rūšies gyvūnų. Tada prieida
mas prie organizacijų, prirodi
nėjo kiek ir kaip draugijos pri
sideda prie pagerinimo žmonių 
gyvenimo.

Po jo prakalbos prisirašė 
27 naujos narės.

Prakalbos užsibaigė su p-lės 
Onos Samsoniutės deklamacija 
“Jurgi, Jurgi imk mane.” 

žentas.

ORCHARD LAKE, MICH. 

Nemalonus atsitikimas.
P. Kiršianskas su Vitausku 

ir Ambrozevičium pasiuntė lai
škų pirm, pirmosios kuopos S. 
L. B. K. M. A. su pasirašymais, 
jog jie atsisako nuo kuopos ir 
lankymo kuopos susirinkimų. 
Priežastis buvo ta: Kiršanskas 
per du metu nesutikdavo su 
savo draugais, kiekvienam ker
šydavo kiek galėdamas. Ant 
galo susipyko privatiškai su 
vienu kuopos nariu prisikal
bino sau du mažos dvasios lie
tuviu ir kuopos pirmininkui 
pasiuntė ultimatumų, jog jie 
suvis atsisako nuo kuopos ir 
lankymo kuopos susirinkimų. 
Kaip tai nedailu, kad semina
rijos auklėtiniai taip elgiasi. 
Lauksime pasitaisymo.

Gyventojas.

L. D. 8.1 KP. SUSIRINKI
MAS

Pereitą nedėlią Šv. Petro sa
lėj So. Bostone atsibuvo L. D. 
S. 1 kp. susirinkimas. Buvo 
pakelta daug indomhptffr svar
bių klausimų. Pirmiausia p. 
Ašmenskas užsiminė apie įs
teigimą kooperativiškos rakan
dų krautuvės. Po svarstymų 
buvo išrinkta iš pp. M. Žiobos 
ir Ašmenskio komisija, kuri 
suplenuos tą dalyką ir rapor
tuos ateinančiame susirinki 
me. Toliau užsimyta apie įs
teigimą Taupymo ir Skolini
mo Bendrovės. To dalyko iš
tyrimui ir sužinojimui išrinkta 
komisija iš pp. M. Žiobos, J. 
Valukonio ir P. Gudo. Galop 
kun. Kemėšis užsiminė apie 
ištyrimą Bostono dirbtuvėse 
lietuvių darbininkų darbo są
lygas; išrodė, kad sąjungie- 
čiai galėtų suteikti tam reika
lingų žinių. Apie 10 vyrų ir 
merginų pasižadėjo raportuoti 
tuose dalykuose. Taip-gi su
sirinkime buvo pasižadėta duo
ti paskolą “Darbinniko” sko
lų išmokėjimui. Pasižadėji
mų atsirado daug ir netik bus

VYČIŲ KP. SUSIRINKIMAS.
Pereitą nedėlią šv. Petro sa

lėj, tuoj po L D. S. 1 kuopos 
susirinkimo atsibuvo Vyčių 
kuopos susirinkimas. Narių su
sirinko labai daug. Tarp ki
tą nutarimų buvo šie: suren
gti Naujų Metų lauktuves pė- 
tnyčios vakare, išrinkta 5 de
legatai į Bostono vyčių aps
kričio suvažiavimą, kurs atsi
bus Montello, Mass. spalio 16 
d. Galop buvo renkama nau
ja valdyba. Pirm, liko P. Gu
das, rašt, tiko ta pati p-lė Ona 
Pratašiutė, fin. rašt. išrinktas 
p. A. Navikas. Rep.

BAISI VIESULĄ.
Naujoj Anglijoj per Kalė

das buvo tiesiog vasaros oraą^ 
Kalėdos daugiau širodė V01y-’ 
komis. Bet antrą Kalėdų die
ną atūžė baisi viegulašu snie
gu ir siautė visu pajūriu. Blė- 
dies daug pridarė. New Yorke 
žuvo 7 žmonės. Pittsfielde žu
vo 2. Worcester’ye nulaužė 
L00 medžių ir sužeidė 2 žmogų. 
Traukinių bėginėjimai sutruk
dyti. j
——------------------------4------

Linksminkitės su kalėdų dovana

E 2223 Pamylėjau vakar. 
Drauge. Polka-Mazurką.

E 2224 Mano Laivas
Į Sveikatų Maršas.

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

E 2226 Per Girių Girelę. 
Linksminkimės. Polka.

E 2227 Per šilų Jojau, 
žydas Statinėje. Polka.

E 2228 Saulelė Nusileido.
Maršas Princo Vaiskava 

E 2339 šėriau žirgelį.
Dėdukas. Polka.

E 2340 Vilniaus Rūta. 
“Drinopolis.” Maršas.

E 2341 Kas Subatos Vakarėlį. 
Nuostabu. Maršas.

E 2342 Siuvėja. Monologas. 
Po Dugalviu Ereliu.

E 2343 Ant Vienos Galvos. 
Monologas. 
Žuavą Maršas.

E 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų. 
Tykiai Nemunėlis Teka.

z

233 Broadway, - South Boston, Mass.
Tel. S. Boston 905 M.
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“DARBININKAS” daug turi žinių rašytojų, kores

pondentą, visose kolonijose.' Geriausia nušviečiamas visas 
Amerikos lietuvių gyvenimas.

“DARBININKAS” kiekvienam suprantamai gvildena 
darbininkiškus klausimus, aiškina kooperacijos reikalus pra
nešinėja žinių ape darbus.

“DARBININKAS” savo raštų įvaromu, gausumu 
viršija visus kitus laikraščius.

“DARBININKAS” apsčiai deda eilių, apysakėlių, 
pasakaičių, kurias smagu ir malonu skaityti.

“DABBININKAS” turi visuomet ir rimtų, 
mai parašytų straipsnių.

“DARBININKAS” plačiai



susivienijime.

čionai

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

Geriausia dovana merginoms 
“L0WNEY’S KREST’ KERDŽIŲ 

Po 2 dol. ir po 1 dol.

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

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 (apdaryta) ............35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

Pasitaiko, kad ateina ko
respondencijų be autorių para
šų. Tokių raštelių negalima 
sunaudoti. Todėl žinių rašy
tojai nepamirškite padėti savo 
vardų, pavardę ir adresų.

J?P. TUINYLA,

|$ 5.75 Naujas Pasiulijimasg 
Įtikras Laikrodėlis; 123 akmenų g 
|__ - už 5.75 |
[GŠ |M 75rf^ Solid gold, pripildytu ir kitokius laik-|y
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VISIEMS!

Neskaityk čionai,

Urbon ir A.

Geriausia dovana merginoms 
“L0WNETS KREST’ KE1 

Po 2 dol. ir po 1 dol.
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