
Rusai
tarp austrų ir rusų apsistojo

Naikys černogoru likučius. Ties Vileika rusai nušovė teutonų aeroplaną. Vilią apsuptas
KODĖL SUSIVĖLINOME

laišku

Asthe

kurias išsiuntinėjo tautos fondo valdyba.sprogimas ir balionas nukrito 
liepsnose į rust) pusę.

”DARB

prašiau iš savo valdžios ins-

NUSOVĖ AEROPLANĄ.
Petrogradas. *— Ant Dvins- 

ko fronto, kaip giriasi rusai, 
pasekmingai apgaudinėja prie
šo peticijas.

Ties Vileikos stotimi rusai

Musų pasiuntiniai galės 
važiuoti į Lietuvą.

KRITO TURKŲ GENE
ROLAS.

Londonas. — Meso'potami- 
joj palei Tigriso upę, kur an
glai remiasi su turkais, buvo 
didis lietus ir viesulą. Bet 
nežiūrint j tai kariniai veiki
mai neapsistojo. Anglams 
Tigriso upe skubiai eina sus
tiprinimai.

Buvo mūšiai ir turkų vadas 
gen. Bekirsamy Bey, buvęs 
Tripolio gub. krito mūšyje. 
Turkų nuostoliai buvo dideli. •

Bet ir anglų nuostoliai di
deli.

Ten vietos labai lygios, tai 
kaip tik armijos susitinka, 
tai kruvini mūšiai tuoj užsi
mezga.

agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
kas menuo. Todėl atspauzdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.

Su Naujais 1916 metais pradės eiti toliau regule- 
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, .vi 
suomenė8 ir politikos mėnesinis laikraštis —

užkariauti Persiją

LONDONAS. — Prašant 
Suvienytoms Valstijoms talki
ninkai sutiko paliuosuoti teu
tonų, turkų ir bulgarų konsu
lus Salonikuose suareštuotus.

Be abejonės visi mūsų skai
tytojai ir prieteliai stebėjosi 
nesulaukę pereitos seredos 
numerio, nes jo negalėjome 
išleisti.

Su šiuo subatmiu numenu 
ir-gi suvėlinome ir nesuspėjo
me išleisti padidyto.

Tas atsitiko dėl to, kad 
turėjome trukdėsi su interty- 
pe. Reikėjo kaikurius daik
tus net iš Brooklyn’o, N. Y. 
parsitraukti.

Dabar intertype sutaisytas 
ir vėl eis per ištisas dienas ir 
per kiauras naktis. Su skai
tytojais pasirūpysime atsily- 
gyti. —

jas. v Iždininku ir visų daly
kų vedėju iš pradžių buvo pa
kviestas kun. Šepetys. Iš kar
to buvo matyti, kad komite
tui buvo reikalingas tam tik
ras butas. Bet gavus iš kle
bono vienų kambarį, daugu
mas manė užteksią jo. Kai- 
kam pakėlus paskiaus iš nau
jo klausimų apie buto samdy
mų, pasiūlymas dukart buvo 
atmestas. Ir tik per ilgų lai
kų gyvenimo sąlygos įtikino 
visus, kad ankštame bute dar
bas negali būti gerai atlieka
mas. Paskiaus Maskvoje bu
tų pritrūko, ir dabar komite
tas turi pasisamdęs kad ir rui- 
mingesnį butą, bet vis dėlto 
labai nepatogų.

Iš karto padarius anketų 
tarp lietuvių pabėgėlių, apgy
vendintų miesto valdybos ben
drabučiuose, paaiškėjo,- jog 
jie reikia avalyne ir rūbais ap
rūpinti. Delei stokos pinigų 
ir darbininkų komitetas kuo 
tik įveikė aprūpinti pabėgėlius 
butais, reikalingiausiais ra
kandais, dalinti.jiems pašei - 
pas pinigais, pristatyti mal
kų ir t.t.

Avaline ir drabužiais aprū
pinti susivėlinta. Apie tuos 
lietuvius pabėgėlius, kurie gy
vena miesto valdybos samdy
tuose bendrabučiuose ir iš 
miesto pabėgėlių globojamojo 
skyriaus gauna pinigų maistui, 
buvo manyta, kad tasai sky
rius aprūpins, juos taip-pat ar 
valine ir drabužiais. Bet mie
sto skyrius turi daug pabėgė
lių rusų ir neįveikia visų ap
rūpinti, užtat kitų tautų pa
bėgėlių avaline ir drabužiais

si darbas. Susitvarkę gal at- 
naujis be ilgo lukėjimo kari
nius veikimus. '■

Dabar eina smulkūs susirė
mimai Pinsko ir Czartoryskio 
apylinkėse.

Francijoj ir Belgijoj eina 
tik artilerijų šaudymaisi ir 
daugiau nieko įžymaus neda
roma.

Ant Italijos fronto ir-gi žy
mių permainų nėra.

ALBANAI PRIGELBESIĄ 
ČERNOGORAMS.

Londonas. — Bevieliu tele
grafu iš Rymo pranešama, 
kad Essed Pasha, albani) lai- 
kįnas prezidentus, pasiryžęs 
pagelbėti čemogorams, sujun
gtos čemogorų ir albanų armi
jos bandvsx atsiremti prieš au
strus Scutario mieste.

Essad Pasha turįs 20.000 
ginkluotų vyrų. Visi esą 
prielankus talkininkams.

RUSŲ PASISEKIMAI 
PERSIJOJ.

Londonas. — Iš Therano, 
Persijos sostinės, pranešama 
kad rusai laimėjo naujų mūšį [ 
Persijoj. Rusai užėmė Sulta- Į 
nabad. Tas miestas randasi Į 
už 150 mylių nuo Persijos so-1 
stinės. —

Rusai po to eina gilyn į 
Persijų ir ūmu laiku ta ..visa 
puslaukinė šalis paklius po ca
ro valdžia.

ĮVEIKĖ TURKUS.
Ųžkaukazyje turkai buvo 

rusų įveikti. Turkai bandė 
prasilaužti per rusų liniją, bet I 
buvo atmušti ir smarkiai tur
kai bėgo atgal. Rusai vijo 
turkus iki Erzerumo tvirtovės. 
Toje tvirtovėje paskui turkai 
pasislėpė. Bet vejantis rusai 
kardais daug turkų iškapojo. 
1.500 turkų rusai užkapojo ar
ba nelaisvėn paėmė. Be to 
rusams kliuvo daug amunici
jos ir karinės medžiagos.

Mat turkai buov labai pri
sirengę, kad uždrožti prie
šams smūgį. Tas vis-gi ne
pasisekė. Buvo išblaškyti ir 
pakeliais, krūmuose rado šim
tus paklydusių turkų.

Ties Erzerumu rusai užėmė 
Koprikeu ir tai žymus, laimė
jimas.

PRIEŠ AUSTRUS 
NEVEIKIA.

Londonas— Parubežiais 
rytinės Galicijos ir Besarabi
jos mūšiai apsistojo. Nuo 
Naujų Metų rusai buvo smar
kiai* bepradedą veikti prieš) 
austrus, bet panešė baisius] 
nuostolius ir dabar ten viskas 1 
aptilo. Prasidėjo tvarkymo-į

Štai užpuolė šalčiai. Iki 
kol bent reikalingiausių neap
rūpinsime avaline ir šiltais 
drabužiais, turėsime daug siel
varto.

Iš aukų, kurių pastaruoju 
laiku įplaukė komiteto kason, 
pažymėtinos šios : kunig. Tru- 
beckienės—1.000 rub. ir Dr. 
Sližio auka: jis apsiėmė kas 
mėnuo įnešti -kason po 25 rub., 
kad btftų nusamdytas butas, 
ar kambariai kelioms mergi
noms, norinčioms mokyties siū
ti. Butas vadinsis Dr. Sližio 
vardo bendrabučiu.

P. Leonas.
(“L.Balsas”)

mano
aš skubinuos 
jog aš gavau 

Imperatoriškos

Pirmose dienose sausio m.
šių metų Tautos Tarybos sek- frakcijų apie sumanytąjį atsi- 
retorius kreipėsi į Vokietijos lankymą ingaliotinių Lietuvių 
Ambasadorių p. Bernstoff’ų 
Washington’an su sekančiu 
laišku:

Jūsų Ekscelencija :-
Vardu Amerikos lietuvių 

“Tautos Tarybos” kreipiuosi 
į Jūsų Ekscelenciją, prašyda
mas informacijų sekančiame 
reikale.

Dabartinė Europos karė su
teikė Lietuvių tautai baisų 
smūgį. Didžiulės Vokiečių 
ir Rusų armijos, pereidamos 
kelis syk per Lietuvą sunaiki
no daug turto ir gyvybės. Ar
ti milijono lietuvių sodiečių 
buvo priversti palikti savo 
sodybas ir dabar klaidžioja po 
Rusiją.

Amerikos lietuviai, kurių 
Čia yra apie 600.000, kiek pa
sigalėdami, gelbsti savo bro
lius. Jie įsteigė pagelbos 
fondus ir uoliai renka pini
gus, kad suteikus reikalingų 
pagelbų. Prie tos progos 
skaitau reikalinga pažymėti, 
kad mūsų buvo šelpiami ly
giai lietuviai, buvusieji Ru
sijos pavaldiniai, lygiai Vo
kietijos pavaldiniai.

Tečiau užėmus vokiečių ar
mijai Suvalkų, Kauno, Vil
niaus ir Gardino gubernijas — 
šelpimo darbas tapo apsun
kintas, nes iš tų Lietuvos 
kraštų nebegauname jokių tik
rų žinių. Jeigu mes galėtu
me gauti autentiškų žinių a- 
pie tų kraštų mūsų brolių pa
dėjimą ir reikalus, mes galė
tume surinkti daugiau aukų ir 
geriau sutvarkyti jų siuntinė
jimą. .

Tuo tikslu (ir tiktai tuo 
tikslu) mūsų “Tautos Taryba 
Amerikoje” nutarė siųsti du 

’savo ingaliotinių į viršiau pa
minėtas Lietuvos gubernijas, 
kurie ištirtų lietuvių padėji
mą ir reikalus ir mums sugrį
žę praneštų.

Be.t pirma, negu siųstume, 
mes norime gauti iš Jūsų Ek
scelencijos informacijų, ar 
Vokietijos valdžia pavelys 
tiems ingaliotiniams nu va
žiuoti- į Lietuvą ir jeigu taip, 
tai kokios bus statomos sąly
gos-

Laukdamas iš Jūsų Eksce
lencijos greito atsakymo, lie
ku su gilia pagarba.

F. S. K
. T. T. A. sękr.

Į tai buvo gauti iš vokiečių 
Ambasados du laišku:

I LAIŠKAS. « 
Imperatoriškoji vokiečių 

i Ambasada.
, I. Nr. B. 384. . j

Wašhi»gton, D. C.
•• — Sausio 11, 1916.
Brangus Pone, 
Atsakydamas į jūsų laišką 

skubinuos painformuoti jus, 
jog aš bevieliu telegrafu pa-

Tautos Tarybos ir jog aš ne
trukus pranešiu Tamstai ma
no tyrinėjimų pasekmes.
• Jūsų

už vokiečių ambasadorių 
(Parašas neišskaitomas) 
Ambasados patarėjas. 

P. F. S. K.
S. B. M.

II LAIŠKAS. 
Washington, D. C. 

Sausio 18, 1916.
B. P.

Sąryšyje su 
nuo 11 šio m. 
pranešti jums, 
telegramų iš 
valdžios, sulig kurios vokie
čių valdžia Kaune yra paga- 
tava priimti du lietuvių mga- 
liotinfu. Dabar lūilitariškojt 
ir politiškoji situacija nelei
džia važinėti po užimtąsias 
teritorijas, bet užrubežinių 
dalykų valdyba(Foreign Offi- 
ce) pirduria, kad sąlygos ga
li pagerėti. Aš prašau Jūsų, 
kad būtumėt malonūs painfor
muoti - Imperatoriškų konsulį 
Bostone ir per jį mane apie 
tai, kų nutarsite šiame daly
ke daryti.

Jūsų
už vokiečių amb.....

(parašas tas pats)
Čia prie tos progos prane

šame savo skaitytojams, jog 
kandidatai į pasiuntinius jau 
yra Tautos Tarybos nužiūrėti, 
jog jie sutiko važiuoti ir jog 
netrukus, rodos/ ir išvažiuos. 
Greitu laiku pranešime visuo
menei jų vardus ir pavardes.

Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame 
po 4 centus.

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

intraukta j aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

MASKVA.
Prie to, kas buvo mano 

pranešta apie -lietuvių pabėgė
lių šelpimų Maskvoje, skaitau 
reikalingu dar pridėti kelias 
papildomas žinias.

Didelė pabėgėlių banga pa
siekė Maskvą liepos mėnesio 
galop. Tuomet Lietuvių Ko
miteto narių dalis buvo išva
žiavę iš Maskvos vasaroti. 
Maskvoje jų buvo nedaug. Pa
bėgėlių likimu buvo daugiau
sia užsiėmęs inž. Naruševičius. 
Jis lankėsi posėdžiuose—mies
to valdybos komisijos, kuri 
tvarkė pabėgėliu šelpimo dar
bų Maskvoje. Komitetas prie 
Maskvos lietuvių Pašalpos dr- 
jos pradėjo šiuo reikalu darbą 
nuo rugpiūčio 3 d. kada įvyko 

I komiteto posėdis Olekienės bu
te. Apie tą posėdį buvo ra
šyta “Vilties” 178 n-je. Ko
kiomis menkomis pajėgomis ir 

j kaip nedrųsiai buvo pradėtas 
(pabėgėlių glo^pjimo darbas, 
matyti iš tos korespondencijos, 
įdėtos “Viltyje.’’ Apmokar 
roų darbininkų buvo manoma 
tuomet laikyti tik bugalteris, 
iždininkas {jisai visų dalykų 
vedėjas) ir darbo biuro vedė-
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Iš didelio debesio mažas 
lietus.

AUDRA KĮLA. ,
Pereitą metą gruodį mėne

sį ant mūsą tautinio dangaus 
ėmė rinkties ir augti debesė
liai; tautiškas barometras pra
našavo audrą, kuri žadėjo su
trinti į dulkes visas buvusias 
mūsą partijas ir sroves ir ant 
paviršiaus palikti tik “tautie

čius” su vadelėmis rankose. 
“Tautiečiai” rengėsi į savo 
seimą Philadelphijon. Ūpas 
pakilo, laikraščių tonas ė- 
mė daryties trijumfališkas. 
Dr. Šliupas, kaip tasai Mo- 

3sė žengia su trijumfu per 
.'Naująją Angliją, skelbda
mas galą krikščionystei ir ku
nigams; jį į padanges kelia 
i 4 Ateitis ”, “ Tėvynė, ’ ’ net 
“Vienybė Lietuvninkų,” A.

i

ko savystovumo palaikymas ir 
ėjimas prie plačiausių demo- 
kratybės principų.”

Mūsų tautiečių idealui trūk
sta ir aiškumo, ir prakilnu
mo. Pati tautybė, nors ir 
brangus labai dalykas, bet 
negali būti vyriausiuoju žmo
nių tikslu. Ji gali būti tik vie
nu iš stipriausių įrankių pra
kilnesniam tikslui siekti. Ji, 
pati viena nenustato žmogui 
gyvenimo pamato, nei prin
cipų, nenurodo jam tikrojo 
kelio, neduoda pasaulėžiūros.

(Tautybei reikia priduoti šio- 
! kią ar tokią sankciją ir turinį, 
norint, kad ji nebūtų tuščias 
žodis. Tą turinį gali priduo
ti tik prakilnūs tikybiniai ir 
etiški idealai, kurie turi nūs- 

išdrįsta net blugina^ papročius,
čins laiškus siuntinėti kunigui **?s socl3aĮi y politiknų gyve- 

-F. K. reikalauti išpažinties lnl1^- Pati demokratvbė ne- 
paslapties išdavimo. 
Liet.” redakcija išdrįsta vei- 
dinamiškai šūktelti kunigams, ^™oKratyoe yra na vie 
kad nežemintą savo sakramen- 
tų, nors neturėjo nei mažiausių į 
prirodymų, kad kas būtų juos į 
pažeminęs. ’ 
gos aklas lasvamanių įrankis į 
Lietuvių Dienraščio vedėjas I

Pati demokratvbė ne- 
‘4 Vien" i medžiagos tautos

(gyvenimo turinio nustatymui. 
Demokratvbė vra tik viena*iš

.Ji 
ir-gi yra tik geras įrankis 

j prakilniems tikslams siekti,
Tuo^tarpu'chica-M niekuomet negali pastoti 

tautos gyvenimo turiniu.
Antras platformos punktas 

St '“i^an^ąZkomp'^i'io-1 
je su Dr. Graičiunu gudriai 
agalja^Lietayos” redak- nepngulmybe.

BteaMĮsm

su tuo visu nuolat skamba fal- 
šyvas ir erzinantis tonas gies- i 
mes apie srovių santaiką: vie- ( 
nykimės, vienykimės, vienvki- 
mės.

O vienys, žinoma, 
4 4 tautiečiai, ’ ’ tikrieji 
vadovai, nes visiems .. ... ,
Dr. G................. liepė atsieta-i“ lalk° ^omis
tydinti r pasiekiamą liuosybę.”

Tik žiūrime, ir laukiame, j Politiški siekimai, kaip 
kas iš to visą bus. į matome, tie patys, kaip . ir

Bet tuo tarpu ir ją pačių (kitų srovių. Taktika, rodos, 
tarpe vienybės nebūta. A.! skirsis nuo sočijalistų, nes lyg 
Rimka rašo programą “liau- (pripažįsta evoliucijos princi- 
-dininką” partijai, kuri galė-lpą pasitenkinant iš pradžių 
• tą eiti išvien su visa Lietuvos (kad ir mažesniais laimė j i- 
laisvamanija ir linktą į vieny- mais; tuo žvilgsniu ji bene 

•bę su socijalistais. Atveją bus artimesnė katalikų takti- 
atvėjais renkamasi ir ruošia- tikai. Tečiau čia ir-^gi yra ne- 
:masi prie užkariavimo visą * aiškumas, nes nepasakoma, 
widuriniąją. Tuo pačiu laiku pavyzdžiui, kaip bus žiūrima 
Philadelphijoje ir Brooklyne į prievartos aktus: terrorą, 
verda priruošiamasis darbas kruviną revoliuciją ir tt. Iš 
dešiniąją tautiečią, linkusią (antros vėl gi pusės bene tik 
labiau į kataliką pusę, tau- kinkuojama socijalistams, nes 
tiečią“kopiančią prie Jėzaus,’ ligšiol buvusiu “tautininką” 
bet neįstengiančią prikopti iš 
priežasties laisvamanybės aki- 
aią, visiems ant nosies užrio- 
glintą(Žiūrėk Kalėdinį “Vien. 
Liet” numerį, kur padėtas 
.gražus straipsnis “kopiančio 

i prie Jėzaus” ir tame pačiame
aanmeryje 

I •■‘kaip mes 
1 vua”)

Vežasi 
, ladelphiją 
i bet - čia

(Juo yra etnografinės Lietuvos
Trečiame ir 

apie lakti- 
s-™ „ Iką, kurios žadama laikvties,

(siekiant Lietuvos neprigulmy- 
__ bgg žadama naudoties kiek- 

“ - vienu momentu, kiekviena 
- ■ (aplinkybe ir taip išpalengva, 

(eiti prie savo tikslo^ Žadama 
tik iie !<<s^ov®^ arčiausiai prie tų 
tautom ^^e^uvos demokratinių srovių, 

kitiem*’ kovoja už Lietuvos au-

pasiekiamą liuosybę-

kitas, bedieviškas 
tveriame sau die-

ligšiol buvusiu “tautininką” 
supratimu — katalikai nesą 
demokratais,' tai-gi lyg žada
ma linkti į bloką su socijalis
tais. Neaišku ir gana. Čia 
“tautininkai” pasirodo lyg ta 
kokietė mergina, kuri atsi
duos tam, kurs jai pasirodys 
stipresnis ir gražesnis.

A. Rimka į Phi- 
savo programą, 

randa jau geriau 
į susiorganizavusiuos dešiniuo- 
| sius tautiečius, kurią su- 
Į manymai ir tesvarstomL 
I Bet kairieji atkeršijo tuo, 
I kad iškreipė sveiką mintį ir 

užpūtė šviesesnę kibirkštėlę, 
blykstelėjusią iš po R. Karu- 

| žos plunksnos.
Juodi debesys pratrūko, 

ir... tik vos keli smulkučiai la
šai ,nubirėjo pavydale kelią 
punktą neaiškios platformos
ir ant greitosios, nevykusiai1 
sumestos programos.

Į Čiai, sekdami savo sielos rei
kalavimus, dar sykį parodė 
du veidu: vieną tikintiems, 

j kitą bedieviams. Susiėję su 
tikinčiais jie gerbs ją tikėji- 

Imą, kompanijoje gi su bedie
viais, socijalistais, jie rau- 

jkysis dėl visą tikėjimą ir tik 
toleruos juos.

Kad tai taip bus, o ne ki
taip, tą parodo punkto pabai
ga, įsprausta Rimkinią pas
tangomis. Jie toleruos ly
giai tikėjimus, lygiai sąžinės 
įsitikinimus. Katalikai turi 
tikėjimą, — sandariečiai tole
ruos tą tikėjimą. Šliupas, 
Rimka, Račkauskas, Mockus, 
Michelsonas ir visas legijonas 
jiems panašią turi sąžinės įsi
tikinimus. Sandariečiai ir 
tuos įsitikinimus lygiai tole
ruos. O kas tą įsitikinimą ne
turi. Turi juos, manau ir 
šakininkai. Sandariečiai ne
išdrįs ir prieš ją įsitikinimus 
eiti. Jie viską toleruos, o 
garbįs tik savo betikslę, be
prasmę, neaiškią ir be pama
to, o tečiau pasipūtusią pa
saulėžiūrą ir kaipo su tokiais 
niekuomet negalima bus susi
šnekėti.

Vietoje programo, sanda
riečiai priėmė tik medžiagą 
tikram programui ir tai tos 
medžiagos tik truputį. Toje 
medžiagoje kalbama šiek tiek 
apie sandaros tikslą, kurs ant 
popieros 

I (Lietuvos 
ryšiai su 
apšvietos, 
nio padėjimo), 
mo būdus, kur išskaitoma 
keletas paprasčiausių priemo- 
niųj randamą kiekviename 
šiek tiek pažangiame progra- 
uie, tečiau kurie neparodo 
nei kiek jų veido (Pav. steigs 
mokyklas. Bet klausimas:
kokias ? Betikybines, priešti- 
kvbines ar šu tikybos išguldi- 
nėjimu?).

Organiznoties žadama dve
jopu būdu: būsią steigiamos 
sandariečią kuopos ir būsią 
traukiamos tautiečių jau esan
čios draugijos. Ir kuopų ir 
draugijų nariai siusią kas- mė
nuo į Centrą po 5c. savo gi 
reikalams dėsią atskirus mo
kesnius, sulig reikalo ir nuta
rimo.

Galima abejoti apie organi
zacijos pasekmingą augimą. 
Viena — neaiški platforma ir 
programas. Tai jaučia kiek
vienas šiek tiek prasišvietęs 
tautietis. Antai Bostone, stei
giant sandariečią kuopą, kilo 
ginčai, kokio programo laiky- 
ties, ar Rimkos sugalvoto 
“liaudininkų” programo, ku
rį Philadelphijos suvažiavi
mas užboikotavo, ar laukti 
kito, kurį turės patiekti tam 
tikra išrinktoji komisija. Ga
lop nutarta kreipties su tuo a- 
bejojimu į centrą.

Nesiplėtos dar ir dėlto, kad 
per dideli .mokesniai reikės 
siųsti į centrą. Nematyt ap
čiuopiamos naudos už 60 cen
tą ir dėlto draugiją daugelio 
nepatrauks.

Kataliką Federacijos nus
tatyta į pačią Federaciją tik 2 
centu metams nuo nario (Į 
Tautos Iždą 10 c.) — ir tai 
nelengva intikinti draugiją 
narius, kad tie mokesniai y- 
ra reikalingi ir naudingi.

Pirmuoju įsibėgimu, tuoj 
jau po seimo buvo įsteigtos 
net dvi kuopos: Bostone iš ke
liolikos narią ir Baltimorėje 
iš 16 narią. (Chicagos “Lietu 
va” mažą klaidą padarė prie 
16 pridėjo zero —0. Redakto
rius pamiršo, kad “0,” tik 
iš kairės pusės pastatytas ne
padaugina skaitlinės, gi * iš 
dešinės pusės padėtas — ji
sai padidina skaitlinę net 
10 kartą).
kaž-kokia “tautiška draugi
ja” skaičiuje 200 žmonią 
įstojo Sandarom “Vienybė 
Liet” pranešė apie vieną 
draugiją iš 200 žmonią, gi 
Chicagos “Lietuva” tuo pa
čiu laiku — net apie dvi drau- 
giji (iŠ tos pačios vietos, Phi
ladelphijos), abidvi lygiai po 
200 narią. Kuri iš ją teisin
gas žinias padavė — netrukus 
sužinosime. Be to prisidėjo 
dar vienas kitas laisvąją žmo
nią ratelis. Tuo tarpu “Vien. 
“ ” tonas jau į padangę iš-

ir džentelmenai ir

šviesos ir tolerandi 
žodžiu sakant jie£. tikri did- 

I vyriai. Tokie jie visuomet 
j buvę (faktai parodo kitką), 
(tokie ir pasiliksią. Žinoma, 
geriau būtą, kad kas ki
tas sandariečius girtą, o ne 
jie patys save. Juk reikėtų 
atsiminti lietuvišką priežodį: 
“Pagyrą puodas netaukuo
tas.” Prisimena pasaka apie 
varlę ir jautį. Na, tiek to.

Sandariečiai yisą-pirma tu
rėtą nusistatyti aiškesnę plat
formą ir aiškų programą. Bet 
tai ne taip lengva. Reikės 
dar nesykį seimuoti ir pačioje 
srovėje tūlas atmainas -r-prin- 
cipą ir vadą — daryti.

Tuo tarpu gi nesitikime 
nieko aiškaus ir gero iš to 
programo, kurį patieks ko
misija iš dvieją laisvamanią 
ir vieno kopiančio prie Jėzaus, 
bet niekaip negalinčio dasi- 
kopti (Šliupas, Sirvydas ir 
Chmieliauskas). Galima pra- 
matyt, jog programą rašys, 
ar bent diktuos dr. Šliupas, 
nes tai iš ją stipriausioji gal
va.

T Xdvarus, arba kelti Lietuvos 
vardą ir pramonę. Prie tą 
žmonią kietos širdies mūsą 
katalikiškieji laikraščiai neįs- 

j tengs prieiti. Perdaug jie 
(nuo kataliką nutolo. Tauti
ninką gi viešoji opinija gal ir 
galėtą juos ta vaga pakreip
ti. Ligšiol mūsą vidurinieji 
tos opinijos nesudarė, nes ne
buvo kaip ir iš ko. Reikė
jo kokietuoti su nutautėliais, 
socijalistais ir šmeižti katali
ką vadus. Tuo “prakilniu” 
darbu užsiimant išsekė tautie- 
čią idealizmas ir išdžiūvo šir
dys. Idealizmo ir tikrosios 
tėvynės meilės pasisems iš 
naujo tik tuomet, kuomet su
eis į artimesnę pažintį su savo 
tikinčiais broliais, kada nu
lenks galvą prieš kryžią, ka
da prikops prie Jėzaus.

Kada tai įvyks? Rodos dar 
negreitai. Rodos, kad dar 
ne vieną seimą sandariečiai 
turės padaryti.

Duok Dieve, kad tai įvyk
tą kuogreičiausiai.

Paduokim ranką dėl jąją 
Nore šalyje svetimoj 
Neužmirškime savąją, 
Tėvą, brolią Lietuvoj.

U. Gurkliutė.

LAISVAMANIŲ 
VARGAI.

Kas girdėt lietuvią 
kolonijose.

MONTELLO, MASS.
Kareiviai kviečia vyčius.
Vyčią I kuopos Bosket-ball 

lošėją ratelis gavo šiomis die
nomis užkvietimą nuo Mass. 
valstijos kareivią 10-to korpu
so vėl su ją grojikais žaisti.

Mat pereitą kartą taip pui
kiai vyčiai juos pergalėjo, kad 
dabar jie nori atsiteisinti vi
suomenės akyse. Kareivią lo
šėjai turėjo čampioną vardą 
pakol nepakliuvo į vyčią ran
kas.

Antras lošimas atsibus sau
sio 27, Statė Armory, Brock- 
ton, Mass.

Kaspar Vienas.

Bostono “tautiečiams” u- 
žėjo blogi laikai. Ją vargai 
prasidėjo čia su kataliką laik
raščio įsikūrimu. Mat “Dar
bininkas” pasirodė išsyk ge
rai vedamu laikraščiu, o jų 
laikraštukas toks silpnutis. 
Laisvamaniai, kad išgelbėjus 
situaciją, nutarė parsitraukti 
p. Rimką į redaktorius. Tasai 
veikėjas jau buvo pagarsėjęs 
kaipo geras kovotojas prieš 
katalikus. Kad p. Rimka y- 
ra labai artymas socijalistams 
žmogus mūsų tautiečiai turbūt 
nežinojo. Bet štai per “Vieny
bę Liet.” ateina žinia, kad 
Chicagos socijalistai atsisvei
kindami su p. Rimka linkėjo 
jam pasekmingo Bostono tau
tiečių pažiabojimo. Nusimi
nė tai išgirdę mūsų tautiečiai, 
vienok ramino save, kad per 
daug jo įtekmei nepasiduosią. 
Bet išėjo kitaip. P. Rimka 
turi gabią plunksną. Po skys
tų p. Baniulio rašinėlių p. 
Rimka savo stiEum žavėte ža
vėjo ateitininkus laisvama
nius. Jie nei nepasijuto kaip 
tapo pažiaboti socijalisto už
sislėpusio tautiečio kailyje. 
Pasižiabojęs ūmu laiku Bosto
no tautiečius p. Rimka gud- 

(riai veda juos į cicilikų abazą. 
I Apsvaigintas pasisekimu p. 
Rimka žengia toliau. Jam 
pasiseka pažiaboti vieną kitą 

j ir iš katalikų. Jie jam pri
taria duoda pinigus.... be
dievybės praplatinimui. - Tuo 
imi padrąsįtas p. Rimka pra
deda kištis ir į parapijos rei
kalus. Didžiausiu blogumu 
(vadina tai, kad bažnyčiomis 
(valdo vyskupai ir kunigai. Sa- 
; vo keliu varo smarkią polemi-' 
ką su “Darbininku.” Netu
rėdamas prie ko prikibti iš- j 
svajoja kokius ten terorus, ne
buvėlius rusų valdžiai denun- 
Įcijacijas. žodžiu gazdina iš
virkščiais kailiniais, manyda- 
(mas labai naiviai, kad jo kas 
(nors gali išsigąsti. Žinoma 
apsiriko. “Darbininko” re
daktoriai nei kiek ne išsigan
do jo grūmojimo, tik papra
šė geresnių argumentų, nes 
šieji tik senom boboms girdi 

į pritinka. Bet p. Rimka ge- 
I resnių argumentų nesugebėjo 
parinkti. Negana to, besi
blaškydamas padarė baisiau
sią nesąmonę parašydamas 
“Darbininko” redaktoriui ži
nomą laišką, kuriame parei
kalavo pasakyti viešai kas per 
išpažintį yra kalbama. Su 
tuomi laišku kad klimpo tai 
klimpo p. Rimka. Jo uoliau-, gaitės vyčių I kuopos suteikė 
si gerbėjai suabejojo apie jo (susirinkusiems gardžios už- 
taktą ir gabumus. Pasipylė kandos. Po to "dar buvo pa- 
iš visų pusių protestai, kurių žaista ir galop visi , linksmai 
ir galo nesimato. “Ateities” (atsisveikinę išsiskirstė namo, 
bendrovininkai viens po ki
tam skubinasi atsiimti savo j 
Šerus. Ponui Rimkai darosi j 
karšta, labai karšta... Žmo
gus besikarščiuodamas tankiai 
brenda dar į didesnes nesąmo
nes. Tas atsitiko ir su p. 
Rimka. Štai “Ateityje” (No.
9) pasirodo Redakcijos straip
snis prasidedantis, švento 
Rašto žodžiais: Namai mano, 
namai maldos... Vai p. Rim
ka, p. Rimka, ar-gi jau ir 
Tamsta į klerikalą pavirtai? 
Ką pasaky^ ketvirtos sriovės 
Šalininkai. Juk visa partija 

savo va-

KAS BLOGA, TAI BLOGA.
Nesenai Scrantone, ar kur 

ten netoli buvo toks atsitiki
mas. Grįžo į Scrantoną iš kur 
tai po prakalbą neprigulmin- 
gąją kunigas Mickevičius (a- 
noje apylinkėje’bambizu vadi
namas.) Mainant gatvekarį, 
pajuto nabagas ant savo 
sprando stiprią kumščių vei
kimą. Buvo stiprokai apkul- 

i dašvtas. Laikraščiai prane- 
i ša, jag tai bvo kataliką 
[kerštas už užgauliojimus ir iš- 
;niekinimą ją tikėjimo, kokio 
j Mickevičius dasileido savo 
■ prakalboje.

Mes griežtai pasmerkiame 
Į tokį kovos būdą. Jisai yra 
nuožmus, nekultūringas, ne- 

l krikščioniškas. Jisai labiau 
j žemina mušeikas, negu .ap- 
I muštąjį, jisai diskredituoja 
katalikus ir savo visuomenės 
ir kitataučių opinijoje, gi 
nukentėjusiam tik bereikalin
gą kankinio garbę uždeda.

Geriausias kovos būdas 
katalikams su tokiais po
nais — tai štai koks: nei- 

į ją prakalbas, pamok- 
neduoti anei vieno cen- 

Toks kovos būdas bus 
negu

KO MES GALIME LAUKTI 
IŠ SANDARIEČIŲ?

Gerai “Naujienos” pasakė 
apie Sandarą, jog Sandara 
jau ir dabar yra koalicija iš į- 
vairių srovią ir krypsnių.

Dėl savo neaiškumo, dėl 
migloto idealo, dėl nunusta- 
tvmo pamatinių principų 
svarbiausiuose gyvenimo 
klausimuose — sandariečiams i 
lemta bus skursti ir vien be- į 
tiksliu laviravimu tarp katali- ‘ 
kų ir socijalistų užsiimti, kar- j 
tais gi reikės griebtis ir ardy- i 
mo darbo, to paties darbo, Į 
kurį vien ir tedirba visa Lie
tuvos pirmeivija-laisvamani-1 
ja.

Sandara tai neaiškią žmo
nią partija, kuri nenuveiks ( 
tautai nieko pozityvaus iki 
tol, kol jos veidas ir tikslai 
geriau nepaaiškės, iki kol jie 
neapčiuops tvirtesnio pamato. 
Tai įvyks tuomet, kuomet at
siras sandariečią tarpe naujas 
Mozė. Jų piktasis genijus ŠI i u 
pas pardavė tautiečius laisva
manybės -■ vergijon. Tasai 
gi Mozė paliuosuos juos iš 
tos vergijos.

Mes turime nuoširdžiai pa
geidauti, kad tai atsitiktų 
kuoveikiausiai. Mes išsiilgę 
laukiame naujo typo tautinin
ko, kurį tuo gražiu vardu 
galėtume sąžiniškai vadinti, 
kuris numestą kabutes (“tau
tininkas” ir tautininkas), ku
ris pamestą kvailą ir nepama
tuotą Rymo baimę ir nebijo
tų bažnyčios ir kunigo, kaip 
velnias kryžiaus, kuris neboi
kotuotų bet remtų tai, ką 
gražaus ir prakilnaus daro 
tautai lietuviai katalikai.

Su tokio typo tautininkais 
(ala Smetona) lietuvių katali
kai nesibars, lengvai suras 
daugelį ir bendrą darbų. Į- 
vyks labai svarbus darbo pa
sidalinimas. Katalikai, kai
po turintieji aiškesnę pasaulė
žiūrą ir labiau vertinantieji 
dvasios ir doros elementą — 

! labiau gilinsis į dvasinę pusę 
tautos gyvenimo, stovės ant 
sargybos tautos doros pama
tą; tautininkai gi, kuriems 
tie dalykai mažiau rūpės, ga
lės savo energiją kreipti į ma- 
terijalės kultūros auginimą ir 
į politikos sritį. Vieną ir ki
tą role būtą milžiniška, vie
ni kitus gerbtą ir pripažintą 
ir to bloko neįstengtų išgriau
ti joki jėga, nei juodžiausi ci- 
cilikai, nei veidmainiški Lie
tuvos pirmeivijos apaštalai.

Tame sulaisvamanėjusiame 
tarpe, kurs dabar linksta į 
Sandarą, mes matome nema
ža materijalią pajėgų. Jei tas 

Philadelphijoje pajėgas nukreipti į gerąją var
gą, kokia milžiniška nauda 
tautai galėtą būti. Toks Chi
cagos Olšauskas galėtą juk 
ne vien daryti nevykusius 
bandymus budavoti čia antrą
ją tėvynę — bet vieną-kitą 
šimtinę tūkstančių gafttą pa- 
riuntėti tikrosios tėvynės at- 
budavojimui (iš ko NB! pada
rytą neblogesnį biznį, negu iš 
Chicagos lotą ir namų.) Toks 
New Britain’o Skritulskas, ar 
Scranton’o Paukštis galėtų ne 
vien * nuodyti ir lobti
iš arisumo ir patvir-

savo kapi-

neblogai skamba, 
liuosvbė, artimi 

tėvyne, platinimas 
kėlimas medžiagi- 

ir apie veiki-

ti 
sius, 
to. 
daug pasekmingesnis,
kumščių vartojimas.

Mylėkim
savuosius

Mano miela motinėle, 
Pakol mane auginai 
Daug naktelią nemiegojai. 
Daug vargelio pažinai.

Pakol mažą ant rankelių 
Man’ nešiojai visada; 
Kai paaugau, iš akelių 
Neišleidai neikada.

Prasikaltusią korojai, 
Maloniai kartais baidei. 
Ant rankelių užaešiojai 
Prie- karštos širdies glaudėk

Mokinai vien mandagumo, 
Garbint Dievą ir tikėt 
Savo tėvams paklusnumo, 
Prieš vyresnį nutylėt.

Bet neilgai aš viešėjau 
Pas tėvelius Lietuvoj, 
Vargiai tiktai paaugėjau, 
Nenorėjau būti joj.

Marimilionas Kubilius na
rys Vyčią 1-mos kuopos, Mon- 
tello, Mass. Garsus atletas. 
Organizatorius atletišką sky
dą.

MONTELLO, MASS. 
Vyčią vakarėlis.

Subatos vakare, Šv. 
salėje susirinko būrelis 
nią vyčių ir svečiu iš 
kuopą — delegatą į apskričio 
seimą. Tikslas to vakarėlio bu^ , 
vo sutraukti vietiniu? vyčius 
ir svečius į vieną būrelį ir to
kiu būdu sueiti į geresnę pa
žintį, taip-gi linksmai vaka
rą praleisti.

• Tą tikslą pilnai atsiekė. 
Visą-pirma renkanties 
Įčiams keletas šmotelhj 
kos buvo sugrajyta ant 
gramofono. Kada visi 
rinko, tai prasidėjo progra

Roko 
vieti- 
kitų

v-

sve- 
muzi- 
gero 
susi-

mas.
Jonas J. Ramanauskas per

statė vakaro vedėja Oną Ka
šėtaitę, kuri po trumpos pra
kalbos perstatė gana puiką ir 
įdomą programą.

Po programo sekė lietuviš
ki žaislai, kuriuose dalyvavo 
visas būrelis susirinkusios 
jaunuomenės. Ant galo mer-

Ergalės.

CAMBRIDGE, MASS.

“Darbininkas” organu.

Šv. Juozapo dr-ja savo me
tiniame susirinkime laikytame 
sausio 14, 1916 nutarė paim
ti “Darbipinką” sau,už orga
ną ant ateinančią metą.

Ant susirinkimo buvo atvy
kęs “Darbininko” administra
cijos narys Jonas J. Ramanau
skas, kuris trumpoj prakol- 
boje paaiškino apie “Darbi
ninką,” jo leidimą, tikslą ir 
išlygas, už kurias nariai gali 
sau paimti jį už organą. Jo 
kalba nariams patiko ir nariai 
nutarė paimti “Darbininką” 
už organą.

Prie to darbuvo išrinkta 
valdyba iš sekančią narią: 
pirm. Mikolas Kazlauskas, pa- 
gelb. Antanas Vaisiauskas, 
port. rašt. Juozas Giedraitis, 
fin. rašt. Aleksandras žilis, 
kasierius Juozas Sdaucvičitis.

Šv. Juozapo dr-ja turi su-' 
virš 300 narių.

Pasileidau aš j svietą, 
Manau neapsirikau. 
Nors turėjau vargą kietą, 
Pakol čionai atvykau.

stipresnis ir gražesnis.

Indomiausias bet-gi ketvir
tas platformos punktas, kurs 
nurodo ją pažiūras į tikėji
mus. Privedame jį ištisai: 
“Turėdami omenyje faktą, 
kad mūsą tautos žmones išpa
žįsta įvairius tikėjimus, mes 
tautininkai-demokratai pager
bdami kiekvieną tikėjimą iš
reiškiame visiems tikėjimams 
ir sąžinės įsitikinimams tole
rantiškumą,” Pirmiausia pa
žymime didelį sandariečią ne
nuoseklumą. Iš pradžią kal
bama apie visą tikėjimą ger
bimą, paskui gi tame pačia
me punkte tik apie toleranci
ją, kentimą. Kiekvienas pri
pažins, jog tarp pagarbos ir 
tolerancijos yra <Ždėliš~ skir
tumas. Jei aš kokį dalyką 
gerbiu, tai skaitau jį geru, 
prakilniu, toleruojama gi daž- Liet*1 
flai ir labai blogi, peiktini kilo.

SANDARIEČIŲ PLATFOR 
MA IR PROGRAMAS.

Į Platformos penki punktai.
I 1 ■

I yra: 4 4 lietu vystė, i y. tautiš-
labai blogi, 

iEki Trini Oia

Iškeliaudama žadėjau 
Neužmiršt savo tėvą, 
Atsisveikinant kalbėjau 
Neapleisiu varge ją.

Šalininkai.
gali pražūti nebtekus 
dovo.

Manau grįšiu už kiek laiko 
Aš pas savo tėvelius.
Pakol Dievas laiko sveiką 
Aplankysiu senelius.

. T v r Z

Bet ištiko baisi karė, 
Jau pražuvo man viltis. ’ 
Neramybė pasidarė 
Ir užtemo ateitis.
it > y-;- 'C,

Kas paliko man daryti, 
Kad pargrįžti negaliu 
Labai geidžiu pas’matyti 
Su matute, tėveliu.

Tamistą 
Turbūt 

jį sekdamas Tamista ir Dievo 
vardą pradėjai minavoti. Kai
zeris tai daro griaudamas 
krikščionių bažnyčias. Tą pa
tį ir Tamsta darai.

Bet baikas į šalį. Pasaky
siu rimtai. Jei Tamsta pri
pažįsti, kad Bažnyčia yra na
mai Dievo, namai maldos, tai 
kodėl Tamistą niekas nematė 
tenai besimeldžiant Ir kokią 
Tamista turi teisę ginti Dievo 
namą garbę būdamas netikin
čiu ir bepoteriu. Kokia veid-

Kai kurie įtaria 
kaizerio šalininku.

B.

Argon.

Klaidinga pažanga dažnai 
eina petys į petį su palaikiaa- 
sia atžagaryste.
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yra gana daug, 
simato naujienų iš šios kolo
nijos katalikiškuose laikraš
čiuose. Tai aš čia ir parašy
siu šį tą.

Darbai.

Darbai čia šiuo tarpu eina 
neblogiausiai. Uždarbiai pu
sėtini. Žmonių be darbo, y- 
pač iš lietuvių nesimato.

Iš dvasinio ir politikinio 
atžvilgio šios kolonijos lietu
viai, kaip ir kitur dalijasi į 
tris skyrius — katalikai, ku
rių yra dauguma, socijalistai 
ir laisvamaniai, kurie atsi
metę nuo Bažnyčios į nieką 
netiki ir nesirūpina nei tau
tos reikalais. Socijalistų di
džiausias veikimas apsireiškia 
platinime “Šakių“ ir “Kelei
vių.“ Iš šių literatūros są
šlavynų jie sau dvasinį peną 
ima. Prie platinimo socialis- 
tiškos ir bedieviškos spaudos 
prisideda ir kai-kurie biznie
riai, kurie iš katalikų biznį 
daro. Katalikai turėtų tai 
pamatyti ir parodyti jiems sa
vo neprielankumą už jų peik
tiną pasielgimą.

Žinoma tų priviso tik per 
blogas prakalbas ir nedorą 
spaudą. Juk visi atvykome 
čia gerais lietuviai katali
kais, esame katalikų tėvų vai
kai, išauklėti šventame tikė
jime ir/atsiradus vienam ki
tam uoliam bedievukui, pri- 
veisino jų daugiau.

Nors ligšiol mūsų lietuviai 
katalikai vis permažai skyrė 
atskalūnus ir jų spaudą, bet 
dabar vis labiau ima tą dary
ti, ima susiprasti.

j giau prielankumo. Toji mer-1 
lietuvių gina pasakė Ridikui, kas jis 

Bet retai te- jos daugiau nekalbytų.
Nerimastin įpuolė vargšas. 

Nusidangino Bostonan ir savo 
nerimastį bandė svaigaluose 
ištirpyti arba nuskandyti. Bet 
tas jo protą dar labiau susuko 
ir pareidamas iš Bostono šo
ko į Charles River nua tilto. 
Sustyrąs buvo išimtas. Ne
prigulėjo nei prie kokios dr- 
jos, neturėjo giminių ir tur
būt miestas jį laidos.

Ar kas pasimokys iš tųdvie
jų pavyzdžių.

Tiesos draugas.

NORWOOD, MASS.

‘ ‘ DARBININKĄ S

Prisidėjo aukomis.

Šios kolonijos lietuviai ge
rokai prisidėjo aukomis. Nors 
socialistai pašiepdavo iš ka
talikų aukas renkant ir tų 
darbų trukdė, bet vis-gi jau 
ligšiol surinkta iki $1.000.

metė nukentėjusiai Lietuvai f 
$48.40.

, Kun. J, Kasakaitis kaip pas i 
save Rochester’yje, taip ir 
Niagaroje Falls yra didžiau- . 
ei n i trinf nin ir r\nl ni t-vtninsiu gaivintoju, ir palaikytoju 
lietuvystės.

Mūsų cicilikučiai turėjo dis
kusijas 9 d. sausio. Nuėjau 
ir aš pasiklausyti nes buvo 
garsyta, kad bus labai dide
lės nes bus diskusuojama, kas 
išganys liaudį ar socializmas 
ar krikščionybė. Įeinu į sve
tainę, sėdi apie porą desėtkų 
žmonių, laukia. Buvo gar
sinta nnuo 3 vai. po pietų, o 
prasidėjo 5 vai. Užlipo 2 
cicilikai ant estrados pradeda 
šnekėti, kad reikia atidaryti, 
nes daugiau žmonių neateina. 
Kiti pritarė ir pradėjo dis
kusijas liepė kalbėt apie pas
kirtų temų. Ar laisvamaniai 
gerai elgiasi, imdami šliūbus 
ir krikštydami vaikus bažny
čioje? Pastatė klausimų. Vie
nas cicilikas sako, laisvama
niai tikį į Kristaus mokslų ir 
į Kristų, tai jie ir pildų. To
liau pradėjo diskusuoti kas 
išganys liaudį. Vieni nuro
dinėjo, kad cicilikai, o vie
nas cicilikas pradėjo aiškyt 
ne taip, tas nepatiko kitiems. 
Neišrišo klausimo ir išsiskirs
tė šnairažiūrėdami vienas į 
ntrą.

Rugis,

NORWOOD, MASS.

Pašventino varpą.

Marti — kakle karti, any
ta — velnio pramanyta.

S. 
MONTELLO, MASS.

Šv. Kazimiero Dr-ja, sau
sio 11 d., turėjo mass-susirin- 
k~imą _

Buvo trumpa programėlė. 
Pirmiausiai dr-jos pirm, atida
rė susidrinkimą ir perstatė Šv. 
Roko Bažnytinį Uhorą, veda
mą p. Juškos, varg. Gerai 
išlavintas choras puikiai pa
linksmino susirinkusius daine
lėmis.

Sudainavo “Tautos him
ną,“ “Vyčių himną“ ir “Lie
tuviai mes esam gimę.“

Kalbėjo A. F. Kneižis, ku
ris perbėgo trumpai praeitų 
metų lietuvių katalikų judėji
mą ir paaiškino vėisiems, kaip 
ir ką lietuviai turėtų veikti 
per šiuos metus, ragino remti 
kodaugiausiai katalikiškąją 
spaudą ir dr-jas ir organizaci
jas. Po prakalbos pirm, kvie
tė rašyties prie dr-jos ir per
statė vietinį kalbėtoją p. Čes
nulevičių, kuris kalbėjo apie 
vietines dr-jas, bei jų gyvavi- 

įmą, jam kalbant buvo prira
šinėjama nauji nariai: prisira
šė apie 10 narių.

Publikos neperdaugiausiai 
■ buvo.

Tuomi susirinkimas užsi
baigė.

Vytis.

HARTFORD, CONN.

Svarbi naujiena.

K.

ka-Šio miestelio lietuviai 
talikai vėl turėjo iškilmę. 9 d. 
sausio atsibuvo varpo pašven
tinimas (arba pakrikštinimas 
mas (arba pakrikštinimas) 
prie krikšto dalyvavo ir šių 
katalikiškų dr-jų pirmininkai 

k,, bet nestokuoja nei tik- !r . dau,^hs . PasallI>1'). 
rų latrelių. ; kaipo kūmai, taipos-gi tą die-
Štai pavyzdis iš pereitų Ka

lėdų. Buvo ir tokių vietų, 
kur net Kūčių vakare susis
kaldę makaules, kaip antai 
ant Harrison gatvės kad atsi- j 
tiko. ' Augščiau minėjau, kad 
čionykščiai lietuviai ! 
iki $1.000 badaujančių sušel-! 
pimui. Bet man išrodo, kad j 
per vienas pereitas Kalėdas ’ 
šios kolonijos lietuviai pragė
rė daugiau, kaip $1.000. Vie-1 
nas žydelis savo sandėliu par- Į

Blaivybė.

Už blaivytę cambndgiečiuf* 
negalinga nei girti nei perdaug 
nupeikti. Yra gerų, blaivių 
žmonių, yra geriančių su sai-

Čia gyvuoja A. L. R. 
j Moterų Sąjungos 17 kuopa. Ši 
(kuopa nesenai tapo įsteigta, 
(bet savo veiklumu labai daug 
atsižymi ir taip sakyti visa
dos gyva, niekuomet nesnau
džia.

Labai malonu yra matyti, 
kad mūsų sesutės mėgsta dar- 
buoties ir nenori atsilikti 
kitų.

Sako, jei vyčiai, jei 
jungiečiai ir kiti rengia,
kodėl mums nerengti pramo
gų. Tas yra labai pagirtinas 
dalykas iš vienos pusės. O 
iš antros gerai darbuotis, kad

nuo

są- 
tai

DARBUS SAVIEMS. 
Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Siuvu vyriškus ir moteriš- i 
kus drabužius, sulig naujau
sios mados.

Taisau, prosinu, valau ir 
dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu STUT0NUS ir 
esu gerai įsipraktikavęs ta
me darbe, kaip Lietuvoje, 
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi
giai.

Jeigu kas reikalauja, dar. 
bą pasiimu ir pristatau tie
siog į namus.

TeL Charter 2354-4

A. K. MAZALAS
94 JEFFERSON STR., 

HARTFORD, CONN. '

“Muzika”
Iseis Sausio 

mėnesio pabaigoje.
»

e m

FORNIČIAI ANT PARDAVIMO 
dėl 4 kambarių. Parsiduoda pi
giai. Ateikite pas:

C. R.,
291 3 rd St., So. Boston, Mass.

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS„ KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ“ 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis,

733 Indiana Avė.
Fin. rast. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rast. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

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

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda,
Mateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas

Stauskas,

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Po Naujų Metų Sausio mėne

syje pradės eiti laikraštis 
“MUZIKA“

pašvęstas vien Muzikos 
reikalams.

Prenumerata ir apgarsinimai 
jau priimami. Siųsdami pre
numeratą ar šiaip kokiais rei
kalais kreipdamies, dėkite ad
resą tokį:

“MUZIKA,“ 
3214 Cedar Street.,

Philadelphia, Pa. 
"MUZIKOJE” skaitytojai ras 

į pamokinimų, kaip reikia muziką 
suprasti ir kaip ją išreikšti.

"MUZIKOJE” nors ir bus vi- 
| sos muzikos judėjimo sryties ats- 
i pindys, bet daugiausia bus rašo- 
į ma apie mūsų lietuviškąją muzi- 
] ką ir jos apsireiškimus.

"MUZIKOJE“ bus išguldoma 
i muzikos istorija ir teorija.
; "MUZIKOJE” bus spausdina- 
j na gražiausios lietuvių liaudies 
j dainos su gaidomis.

“MUZIKOJE“
solistas ras dainų 

Į prie fortepijono.
"MUZIKOJE“ 

choristas ir choro
i viename ‘ ‘ Muzikos ’ ’
i atras: dviems, trims ir keturiems

Dainininkas- 
vienam balsui

ną klebonas pasakė gražų pa-'
mokslą pritaikinęs prie tos iš- viskas kįla, kaip ant mielių, 
kilmės, išaiškino varpo reikš-1 kadangi jos yra pripratusios 
mę krikščionių apeigose. Tą prie veikimo ir savo užduotis 
dieną žmonių buvo dikčiai ir atlieka kuogeriausiai — ar tai 

- n I svetimtaučiai pagyrė norwo-
’u,r2- diečius katalikus, sudėjo

HARTFORD, CONN.

L. Vyčių susirinkimas.

16 d. sausio buvo vyčiųX----- j V*. SU“
sigabenęs buvo 300 dėžių a- • sirinkimas. Apsvarsčius kuo-
lauš, o kame bačkutės, ka
me Salemono ašaros (viskė). 
Ir viskas išėjo Kalėdoms.

Vestuvės.

pos bėgančius reikalus, nuo 
seniaus buvo pageidaujama 
sutverti Hartforde kuopą L. 
K. Spaudos Draugijos kuopą.

Buvo išrinktas komitetas 
Dr. J. Bielskis ir p-lė M. Pa- 
teckaitė dėl susižinojimo su 
Spaudos Dr-jos centru.

Taip-gi gavus informacijas 
iš centro daugumas iš vyčių 
pasižada būt nariais L. K. S. 
Dr-jos. Taip-gi vietinis kle
bonas gerb. kun. Ambotas la
bai tam pritarė ir paaiškino 
spaudos naudingumą ir reika
lingumą remti ir platyti spau
dą. Tuojaus susirašė 35 na
riai ir nutarė turėt pirmą su- 
surinkimą 23 d. sausio š. m. 
1:30 vai. po pietų bažnytinėje 
salėje. Gero pasisekimo!

Nutarta užsirašyti “Pažan
gą“ į vyčių knygyną. Taip
gi vienas narys A. Kučas už
rašė “Tautos Rytą“ į knygy 
ną ant metų. Daugiaus ati
dėta ant toliaus.

A. P. Reporteris.

Vestuvės čia ir-gi nevieno
dos. Čia paminėsiu dvi.

Sausio 16 d. Antanas Za- 
vieckas vedė Marcelę Kavo- 
liutę. Nors teisybė vestuvės 
nebuvo visai blaivios, bet gra
žiai perėjo. Jaunavedys ne
priėmė sau dovanų, o suma
nė parinkti aukų nukentėju- 
siems nuo karės. Surinko kaip 
girdėjau apie 10 dol.

Tai pasidžiaugtinos vestu
vės. Linkėtina meilingo su- 

• gyvenimo tai porelei.
Dabar malonūs skaitytojai, 

paklausykite apie kitokias 
vestuves. Jos įvyko viena sa
vaite anksčiau viršminėtųjų.

Buvo tai paprastos trukš- 
rningos, indijoniškos vestu
vės. Buvo vartojamas tas 
beprotiškas torielių daužymo 
paprotys. Apsvaigę vestuvi
ninkai netik kruvinomis ran
komis vikščiojo, bet kitam 
reikėjo kraustytis ir pas Ab
raomų.

Buvo taip.
Jaunas vaikinas K. Ridi

kas, norėdamas savo metgi- . _ «..
nai pasirodyti, kad turtingasMalbos pavyko puikiai. Surin- 
ir norėdamas perviršyti savo 

I konkurentą, sumetė visus sa
vo pinigėlius, nesumušė savo 
konkurento, nes toji mergi
na konkurentui parodė dau-

•v

lošime artai manalioguose; 
žodžiu sakant prie visko pri- 

Rugis. tinka ir turi supratimą, ne 
kopūsto galvas nešioja, bet 
tikrai savo išmanymą parodo. 

Taip-gi įsteigė vakarinius 
kursus nors sykį į savaitę, tai 
yra panedėlio vakare. Kur
sus lanko nemažas būrelis ir 
jos ten šio to mokinasi.

Moterų Sąjungos 17 kuopa 
sumanė surengti puikų vaka
rėlį ant sausio 23 d. 1916 
Lavrence str. svetainėje.

Bus lošimas; kūmučių su 
prakalbomis taip-gi monolio- 
gų ir kitų pamarginimų, o 
kas svarbiausia, tai yra tokia 
prakalba, kokios, dar Hart
forde niekas negirdėjo. Bus 
garsi kalbėtoja p-lė O. Kašė
taitė iš Montello, Mass., kuri 
prižadėjo atvykti.

Kuopos Rašt.

MONTELLO, MASS.

ROCHESTER, N. Y.

16 d. sausio čion buvo Lie
tuvių Draugijos atstovas p. St. 
Šimkus su prakalboms. Žmo
nių prisirinko daugybė pra-

kta $215.15. Ant rytojaus p. 
Šimkus su kn. Kasakaičiu va
žiavo laikyti prakalbų į Nia
gara Falls, N. Y. Ten yra afc- 
žas būrelis lietuvių, kurie su-

m.

Newark’o Vyčiai nori lošti 
Baske t-Bali su Montelliečiais.

Pereita sąvaitę Petras Mon- 
cevičius, administratorius Vy
čių I kuopos Basket-ball lošė
jų ratelio gavo laiškų nuo Ne- 
wark, N. J. Vyčių, kuriame 
Newarko Vyčiai išreiškia no
rų žaisti Basket-ball su I kuo
pos lošėjais.

Kadangi kelionės lėšos to
kios didelės, tai abejotina ar 
bus galima matyti lietuvius su 
lietuviais lošiant.

Bet Montellečiai pilni en- 
thuziazmo ir tvirtina, kad Jie 
galės gauti pakaktinai pinigų 
lėšų padengimui.

H. N. Armonas.

'Mdatuus dainų, o taip-pat ras iri 
i Klešnių veikalų solistams ir eho- 
nuiu

"MUZIKOJE“ Mylėtojai ba
žnytinės muzikos, atras tipiškų 
ir gražių bažnytinių giesmių.

"MUZIKOJE” Skambinantie
ji pianą, ras gražių veikalų pia
nui.

Žodžiu — "Muzika” užganė- 
lins kuodaugiausiai muzikos my
lėtojų troškimus nešdama jiems 
ivasinį ir grožės maistą.

"MUZIKOJE” bus spausdina- 
ni M. Petrausko, St. Šimkaus ir 
kitų lietuvių kompozitorių veika
lai.

"MUZIKOJE“ tilps paveikslai 
itsižvmėjusių muzikos srytyje ir 
geresnių lietuviškų chorų.

"MUZIKOJE“ bendradarbiau
ti pasižadėjo visi lietuviai muzi
kai.

Arčiausia prie “Muzikos” sto
vės ir ją redaguos vienas gabiau- 
<ių mūsų muzikų, St. Šimkus, bai
gęs Varšavos' Konservatorijos varv 
gonų skyrių ir Petrogrado Kon
servatorijos kompozicijos skyrių.

"MUZIKA” išeidinės kartą į 
mėnesį.

"MUZIKA” susidės iš 16 pus
lapių straipsnių, žinių ir 8 pus
lapių (didelio formato) gaidų.

Tai-gi. Muzikos Mylėtjoai, su 
kruskite, kad mūsų laikraštis 
išsiplatintų kuoplačiausiai ir kad 
nuvekitų kuodaugiausia.

"MUZIKA“ kaštuos metams i
$3.00, pusei metų $1.50. Atski- 46 Congress Avė., 
ri numeriai 40 centų.

Kardu- mėtoj aaus b 
uas ru>< Anaus.

“PAŽANGA“ iliustruotas 
liet, kat mėnesinis žurnalas. 
Metams $3.00, pusei metų 1.56, 
atskiras numeris 25c.

“PAŽANGA,”
P. O. Box 204, Girardville, Pa.

“MOKSLEIVIS“ bet. kat 
moksleivių mėnesinis laikraš
tis. Kaina tik $1.00 metams.

“MOKSLEIVIS,“
43 Chapel st., Westfield, Mass.

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

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

“ŽVIRBLIS“ juokų laikra
štis. Kaina metams $1.00.

“ŽVIRBLIS,“
Box 576* Forest City, PA\

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

“TIKYBA IR DORA,“ 
1644 Wabansia Avė.,

Chicago, UI.

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

“ŠVIESA,“

Waterbury, Conn.

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

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

dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. AI e t-
Dainininkas- 

vedėjas kiek- 
numeryje

I
Į

% /

gu
r a š č i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletą 
kartų.

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

Kalendorius arba metraštis duvo tuomet mūsų brolių švie
tėjų, visokių žinių, pa ta rimų, rodų 
straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodštu 
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.

Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėjo 
būti mažyčiai.

Kas kita šiais laikais, 
sąlygas ir kitoks gyvenimas, 
gų, apsčiai laikraščių, knygų, 
daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos 
šviečia geri laikraščiai.

Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo 
kalendorius arba metraštis.

Šiems, t. y. 1916 metams, visuose

Australija ir Naujoji Ze
landija yra didžiausios vilnų 
gamintojos.

Kitokie laikai, kitokios gyvenimo 
Turime visokių qfganizacijjįrwi 

gyvenimas verda, kunkuliuoja, 
tinkamai pažymi ir nu-

turi būti pritaikytas ir

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

K fe v a GžDVS *
242| W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Virš “Darbininko“ spaustuvės) 
Telephone So. Boston 620.

atžvilgiuos nusisekusį ir 
prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet. 
Kat. Spaudos Dr-ja.

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

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

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

Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame MeV

aau- 
visas

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis I Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

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

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

$150.00, $250.00, $500.00, $75Q.OO, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

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

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

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

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas it tt.

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

d i d ž i 
Mes 

mokyklų, 
raštyje.

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

Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalikai 
Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gau
siai žinių rasi puošniame Metraštyje.

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

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

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

Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourde 
stebūklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popie
žių, Suv. Valstijų prezidentų, *visų žemės valstybių, didžiausiųjų 
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.

Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra milžiniš
kame Metraštyje.

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

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

skaityme. \
Kaina 75c.
Drūtuose apdaruose $1.20.
Išsirašykite iš “Darbininko” knygų krautuvės.
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Šv. b abijoho diena — mūsų 
gerb. veikėjo kunigo Fabijono 
Kemėšio varduvės.

Pagerbimui šio mūsų žy-: 
maus vyro minėtą dieną buvo 
parengtas dailus vakarėlis Šv.; 
Petro salėj. Vakarėlis buvo 
parengtas A. L. K. K. Moterų 
Sąjungos ir Lietuvos Vyčių 
kuopų dėka.

Žmonių buvo atsilankę a- 
pie 100 asmenų.

Vakarėlyje dalyvavo taip
gi vietinis .gerb. klebonas kun. 
T. Žilinskas ir svetys gerb. 
kun. L rbanavįčius, Brocktono 
lietuvių klebonas.

Prie puikiai gyvomis gėlė
mis aptaisyto stalo sėdėjo kun, 
Kemėšis, kun. Žilinskas ir 
kun. Urbanavičius.

Buvo sakyta pasveikinimo 
ir linkėjimo prakalbėlių.

Vienu svarbiausiųjų tų iš
kilmių dalyku buvo tai tas, 
kad atsilankiusieji po doleri
nes ir po daugiau dėjo ir to- 
kiuo būdu nuo vakarienės dar 
liko $50 ir ta graži suma bu
vo įteikta gerb. kun. F. Keme
šiui, kurs savo keliu paskyrė 
į Tautos Fondą.

Įnešė naują sumanymą.
Prie tos progos kun. Urba

navičius padavė puikią mintį, 
naudingą sumanymą. Pasa
kė, kad nors jau visokiose šei
myniškose- pramogose renka
ma aukos Tautos Fondui, bet, 
sakė, reikia tą dalyką taip 
išplatyti, kad jokie pokilėliai 
jokios pramogėlės neatsibūtų 
be aukų. Sakė, kad už tai 
agituoti ir išplatyti tą nuo
monę, įvesti paprotį po visas 
lietuvių kolonijas.

Tą sumanymą pagyrė kle
bonas kun. T. Žilinskas ir kiti 
susirinkusieji pritarė.

Po gražios vakarienės, po 
jausmingų prakalbėliij jauni
mas dar ilgokai dailiai pažai
dė.

prisiųstų visos valdybos antra 
šus neišskiriant nei atletų nei 
teatrališkų skyrių valdybos 
narių.

Su pagarba,
Jonas J. Ramanauskas,

L. Vyčių N. A. Apsk. rašt. 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

kalą, ar jį pati ar l 
malonėkite pranešti šiuo adrv 
su:

V. šapalis,
728 Centrai Avė., 

Kansas City, Kansas.

Kuri ūžta;K 
voro, reikaiingo 
nieriams.

visokio ta
ni aine-

Ofiso adynoa Gydo visokias “f**
1-3 P- M. 7-9 P.M. Priskiria Akinta*.

419 Bęylitęi St, Boston, Mass.
L

Ten Buvęs.

L. D. S. I KUOPOS 
metinis susirinkimas atsibus 
sausio 23, 1916 nedėlioję
1-mą-val. po pietų, Šv. Petro 
pobažnytinėje ageĮainėj. .Tai
gi visi nariai būtinai turi pri
būti, nes bus renkama valdy
ba šiems metams. Taip-gi 
kurie dar nepriguli prie L. D. 
S. yra kviečiami idant ateitų 
ir prisirašytų.

Kp. Valdyba.

EL* PASO, TENAS. — 
P’rancisco Vilią ir jo .200 pa
sekėjų esą kalnuose apsupti 
Carranzos kareivių. Vilią su 
savo gauja esąs gerai apsidru- 
tinęs.>

Vilią būsiąs sušaudytas, 
jei bus suimtas.

CLU
pri ž 2c. krasee ženklelį

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad Su, 
Philadelphia. Pa.

L 7 , j I Nuo 9 iki 11 rito. Valandos .. 2 ..x po pietų.
1 .... 7 .. 8 Vakaru

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

LINKIŲ LIETUVIAMS, 
jog naujai išleistą “Metraštį” 
L. R. K. Spaudos Draugijos, 
galima gauti klebonijoje po 

> No. 207 Adams St., Newark, 
N. J. ' Patartina kiekvienam 
jį įgyti, nes sulig jo vertės 
visai nebrangus. Kaina be 
apdarų 75c. Su apdarais $120.

KATALIKŲ 
DRAUGIJOS

dėkitės į L.R.K. Federaciją ir 
Tautos Iždą. Reikalaukite Fe
deracijos programų ir konsti
tucijų. Siunčiama už dyką. 
Adr. PR. GUDAS, 242 W. 
BR0ADWAY, SO. BOSTON, 
MASS.

Ant pardavimo fomičiai dėl-tri
jų kambarių. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į kitą miestą.

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

y 
X❖

V. LUKOSEVIOA, 
Minersville, - - Pa.

EXTRA PARSIDUODA 
BROOKLYN’E.

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

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

3. Mūrinis namas 8 šeimynų 
24 kambariais $7000.00.

Parduodame namus, lotus, 
(f armas), dirbtuves, 

išduodame 
išduodame

ūkės, 
krautuves, taip-gi 
ant randos. Mes 
paskolų ant nam .

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

Parduodame anglius nuo 
$5.50 iki $7.00 už tonų, 
namus pristatome dykai.

Parduodame visokias kny
geles pasiskaitymui, taip-gi 
maldaknyges ir kitus religiš
kus dalvkėlius.
BERNARD A. ZINIS,
Real Estate and Insurance 

131 Grand st., Brooklyn, N. Y. 
Tel. 3355 Green point.

i

ANT PARDAVIMO 
GROSERNĖ IR BUČERNĖ 

geriausioj vietoj lietuvių ap
gyvento j.

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

230 Broadway,
So. Boston, Mass.

MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR
DAINAS.

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

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

ATSIŠAUK.
Jei esi dirbęs Lietuvoje prie 

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

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojč....... 15c

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

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Athol, Mas*.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vaL vakare.

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vaL vakare.

KĄ TIK IŠĖJO IS SPAUDOS 
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.

“Oželis” mišriam chorui prie pijano_______________ 60c.
“Bcherzo” pijanui (solo)---------------------------------- 60c.

3) Šią nedėlėlę” m’šriam chorui prie pijano___________ 25c.
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų
chorui prie pijano____________________ ;-----------------------40c.

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

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

D
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Savas Pas Savą Remkit Savuosius

ŠOKI? MOKYKLA.
Nuo sausio 5 d. 1916 m., a- 

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

Dienomis mokinama pagal 
sutarties.
Esu gerai išsipraktikavęs, bu

vau Rygoje mokytojum, taip
gi ir čia Amerikoje, todėl gerb. 

į norėdami išmokti gerai šokti, 
ateikite pas mane.

Edw. Browning Ames Build.
Room 44

1140 Columbus Avė., 
Roxbury Crossing.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tės darbus prideramai.
. KAINOS NEBRANGIOS.

Ofisas Gyvenimas
315 W. Broadvvay, 133 Bowen St 

SO. BOSTON, MASS.

__Skaitykite ir platinkite 
"Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

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

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

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

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

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI
“DARBININKE.”

LIETUVIAI PAS SAVUS.

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

Pagrabus atlieku pigiai ir 
gražiai. Esu išėjęs, mokyk
loj tam tikrus graborystės 
mokslus ir išdavęs ekzaminus.' 
Siunčiu numirėlius ir į kitus Pasiuvam drapanas sulig nau-

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

1.00

'1Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

3 ?

ERNOGORAMS BLOGAI.
Nors jau veik visa Čemo- 

gorija Austrijos rankose, bet 
černogorai ne visi dar išgau
dyti. Černogorijos karalius 
esąs pasiryžęs kovoti toliau. 
Buvo pasklidęs gandas, būk 
černogorų valdovas pasirašęs, 
jog padeda ginklų ir pasiduo
da. Buvo jau net paskelbta, 
jog jis -tyčia viliojęs į sav šalį 
austrus, būk didžiulė Čemo- 
gorijos tivrtovė Lovcen buvo 
tyčia paduota, būk Čemogori- 
jos karalius buvęs papirktas. 
Taip gi buvo skelbiama, būk 
italų atsiųstoji provizija buvo 
tyčia laikoma ir pūdoma Ita
lijoj pajūriniuose miestuose, 
kad parodyti savo žmonėms, 
jog talkininkai juos apleido.

Bet dabar pasirodo, kad

tės pas mane. Ofisas
JONAS GREBLIAUSKAS

500 SO. PACA ST.,
BALTIMORE, M. D.

- A i.*“ ‘

Naujas "Darbininko” leidinys

miestus ir pargabenu iš kitu jausios mados ir pagal Jūsų noro, 
miestu > * JONAS BERZELONIS & CO.

m . v. • , ., i 28 Chandler Str., Boston, Mass.Tai-gi, vientaučiai, laido- (Castle Sųuare’s Block’e.) 
jimo reikale visuomet kreipki-

Užlaikoin didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių. 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuoširfitį • duodam perkup 
čiams, didelį, naują katalogu 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. F. ‘L'ULNILA.
822 Washington St., Boston. Mass

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

<

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

Nuo
Nuo

ir
Nuo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

75c.

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

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

DARBININKO DOVANĖLE

Darbininkams
kaina tik 5c.

Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo "Darbinin
kė” skyriuje: "Iš po darbininko plunksnos.”
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško 
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, 'simpatiški 
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.

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

Tuose straipsniuo- 
proto minčių 

meilūs, pa

z

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

Užsakant abudu-----
2) “Draugas”— $2.00,
3) “žvaigždė”

PIRKITE 

SKAITYKITE 

PLATYKITE 

‘‘DARBININKO” 

PABAIKITE REIKALĄ 

Tos knygutės dar liko 2.000 
tai aišku,

s.

Gyduolės dėl pataisymo j
apetito 1.00 į

Gyduolės dėl suvalnimo 5 
vidurių 50C.S

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 

Proškos nuo nerviško
vos skaudėjimo 10

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

25c.

75c. 
gal- 
ir 25c.

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

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

LEIDINĮ u
SU IMK IR SKAITYK.
su viršum. Kadangi per du 

černogorų karalius jokios SU-4 mėnesiu jos išėjo 8.000, tai aišku, jog pilnai nusisekęs veikalėlis 
tarties su austrais nepadarė ;r todėl aišku, kad tokios knygelės neprivalo būti sukrautos “Dari 
ir jo kariuomenė nepadėjo gin- bininko” knygyne, 
klo. Abu jo sūnų esą su ar
mijos likučiais-"' ir austrai, tai 
esą pasiryžę išgaudyti pasku
tinius černogorų likučius.

PRANEŠIMAS

Naujosios Anglijos Apskričio 
L. Vyčių kuopoms.

- $2.00, ‘ ‘ žvaigždė ’ ’ — $2.00.
___ •_______ __ ____________ ___ $3.25 
‘‘Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00

— $2.00, "Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) ‘‘Draugai.-,” — "žvaigždė” ir "Darbininkas” —

Visi kartu ... .________________------------------- --------- :.$5.25
5) "žvaigždė”— $2.00 iri‘Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) "Draugas”— $2.00 ir "Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. iri‘Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) "Draugas,” "žvaigždė,” "Darbininkas,” “

Dora.” — Visi_________________________
9) "Draugas” ■
10) "Draugas”
• — $1.50. Visi
H)

.9 9 < C

svei- 
bus

Gy- 
jums

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

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

* sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

espresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

Tikyba ir 
_________$5.75

— $2.00, "Vytis” $1.50. Abudu _______ $2.75
' —$2.00, "žvaigždė” — $2.00,‘.‘Vytis” a 

______ ;___________ _ ______________ .$4.00
"Drangas,” "žvaigždė,” "Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
Visi____________________ ______________________ $4.50
"Darbininkas” ir "Vytis.” Abudu-----------------------$3.75
"Tikyba ir Dora” ir "Vytis.” Abudu------------------- $1.75
"Draugas.” žvaigždė,” "Tikyba ir Dora,” “Vytis” 

"Darbininkas”________________________________$6:50
"Žvirblis”
_________ $2.50
_________ $1.50 
__________$2.00 
__________$3.25

..$3.50

Siutus padarau ant užsakimo* nuo $20.00 
ir anksčiau.

Darbą(atlieku .pirmos tiesos ir už mažiausią 
i kainą.Meldžiamieji, tuoj išbaikite tą knygelę. - •

-Tie kurie dar neužsisakėte Imk ir Skaityk, tai ją užsisaky-- 
dami kartu užsisakykite antrą "Darbininko” leidinį:

Knygelės "Imk ir Skaityk” kaina tnržjo būti mažiausia 15c. 
O mes parduodame tik už 5c. Nes į ją indėtas kapitalas tuoj 
spieriai grįžta ir bėgyje kokių trijų mėnesių po jos pasirodymo vi- 
<as sugrįž su pelnu.

Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių "Darbininkas” vir
ėja visas kitas išleistuves.

"Darbininkas” tą daro ir galės daryti dėlto, kad jo išleistos 
knygos greitai išperkamos. *■

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

$4.25

$6.25

S.’C. LILIENSTERN,M

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

r trr;

i

Pagal II apskričio seimo 
nutarimų yra labai svarbu

Šviesplaukiai žmonės ant 
galvos plaukų turi tarp 140.- 
000 ir 160.000.

12)
13)
14) 

ir
15) “Draugas” $2.00, (arba "žvaigždė”) ir

— $1.00. Abudu ................—:---- •.----------
16) “Tikyba ir Dora”, ir “Žvirblis.” Abudu
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu _______
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu _
19Į “Draugas,” “Vytis,” "Žvirblis.” Visi—___
20) "Draugas,” "žvaigždė,” "Tikyba ir Dora” ir

"Žvirblis.” Visi___ ____ _______________ 1______
21) “Draugas,” “žvaigždė,” "Tikyba ir Dora,”

"Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi ___ .________
22) “Drauga?,” “žvaigždė,” "Tikyba ir Dora,”

Darbininkas,” "Vytis” ir "Žvirblis.” Visi_____ $7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00,

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; "Tautos Rytas’’ — 50c., kurs ir 
taip baisiai pigus, ir ‘^Pažanga,” — $3.00, ku 
rios leidimas dar nėra pilnai paaiškėjęs. >

Visi skaitykit ir platinkite




