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pačiu laiku, faktai 
kad jau lietuviai iki 
kurie tik tinkamas

žygius 
turkus.
anglai

I

miaus paduotu antrašu. 
D. B. Pratapas

437 W. Dayton str. 
Madison, VVis.

garlaivis Philadel- 
Anglijos garlaiviu 
Žmonių nežuvo.

.6-7
8-9

No 12 54

čia prisipirkę’ žemės 
važiuos į Lietuvą. 
atsakoma taip. Būti 
šingu kolonizacijai, tai rei- Į

Berlinas. — Oficialiai vokie
čių paskelbta, kad nuo spalio 
mėnesio talkininkai neteko a- 
eroplaną 63, tuo tarpu vokie
čiai netekę tik" 16.

“PAŽANGOS”
No. I (5)

VEIKIMAI PRIEŠ TURKUS.
Londonas. — Iš Atėną atė

jo žinios apie didžius 
rusą ir anglą prieš 
Rusai nžkaukazyje ir

škia nepažysti lietuvių gy- Dr jei kas dauginus žingejdau-(pavojuje, 
venimo reikalų. Šiandien nei-, 
kuomi negalėtumėm taip prisi- panij08? tegu atsišaukia po

.2
.2-3
.4-5

Rev. Francis Augustaitis.
239, 2-nd Str. Girardville, Pa.

Kaina No. 25 c.

TERREL, Te. — Andrevr 
Meyers lipo lauk iš stovinčio 
automobiliaus ir kreivai nu- 

Griuvo ir ąusilaužė

LONDONAS. — Premieras 
Asąuith apreiškė, kad iki -sau
sio 9 d. Anglijos armija karės 
lauke netekus iš viso 549.467 
kareivių.

dėti Lietuvos atsigavimui, 
kaip turint gerą pavyzdingą 

(lietuvių ūkininkų koloniją A- 
I merikoje. Tokiuose laikuose 
i net mokykla reikalinga būtų

Atakavo Paryžių iš oro, užmušė 2
i
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1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
IKI 

SEIMO!
Sujunkite, broliai s$jungie- 

čiai, kad mūsą organizacija to 
skaičiaus sulauktą iki pirmojo 
seimo.

1.000 NARIŲ A L. R. K. MO S 
TERŲ SĄJUNGAI IKI

SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjuugie- 

tės, kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastą tūkstantinis 
skaičius iki Seimo.

to

žemės ukininkvstei apsipirko,; kur tiesiog galima pradė- 
džiaugias ant ūkio ir apie mie- Įh hetuviską miesteli ir tikrai 
stą nenori nei pamislyti. Kas iįietuviską koloniją Amerikoje, 
netiki, tegu per laikraščius Jr yra žinoma rašytojui
atsišaukia, persitikrvs.

Ir čia priėjome prie klausi- j 
mo: delko lietuviai negali pra- Į 
dėti geros užtikrininčios lietu
viams Ūkininkų Kolonijos ? 

j Nesupratimas čia didžiausia 
priežastis. Uždarbis yra užtik
rintas. Kas gali sakyti, kad 

(žemę perkant su išmintim gal 
Į nuostolį turėti, tas gal sakyti, 
kad ateityje saulė iš vakarų 
pradės tekėti, arba panašų 
nonsensą pasakyti. Pinigai Į nežiūrėsime, 
tai kaip ir valstijos banke įdė- Į tesime šelpti 

(ti nepražus. 
(venimas jau priėjo prie to, kad | pusės geriausiai pašelpti. 
reikia tą įvykdyti.

Čia norima atkreipti atydąlPaduos pavyzdį lietuviams iri 
Į į nekuriu mūsų apšviestesnių, į dauguma panorės po karės 
jo labiausiai, kurie nesenai iš!tuomi užsiimti ir Lietuvoje. 
' Lietuvos atvažiavusių pri- Į .^a?ne. ra^te tik yra 
metimą būk tai 1______

jcijos klausimas yra nepa- U38*® norinčių ir žingeidau- 
trijo^ška%.^-hūk Jietuiai jaujjunčių, vėliaus bus galima nu- 

ne_ rodyti plačiau apie ūkio pirki- 
Tokiems organizavimą. Jau prie

prįe. į rašytojaus kelios ypatos

1ŠRIŠKIME SVARBŲ 
LIETUVIŲ GYVENI

ME KLAUSIMĄ.
Vienas opiausjų ir svar

biausią klausimų tarpe lietu
vią Amerikoje yra tai klausi
mas lietuvių ūkininką koloni
jos.

Pas lietuvius Aunerikoje 
daug matosi pamėgdžiojimo, 
sekimo yra. Vienas užsidėjo 
krautuvę, tai jei jis nebank- 
rutija, tai jau tikrai žinote, 
kad bus trįs, keturios naujos 
krautuvės. Taip ir bankos, 
karčemos, laikraščiai ir t.t. 
Tik naujo kiekvienas bijo pra
dėti.

Ūkininką kolonizacijos 
klausimas yra dar iki šiam 
laikui užmirštas. Veikėjai 
tuo nesirūpina. Letuviai gal 
skleisti, kaip bitys į visas pu
ses, po vieną išsisklaidyti.

Lietuvį gal kas apgauti. 
Tai jo kaltė, kam jis daleidos 
taip . jGalą galę lietuviai lie
tuviu? gali paidfimi ką tik 
nori. Tai jau vskas yra biz
nis. Taip žiūrima ir į žemdir
bystės klausimą. Kas nori, 
ten tą perka, ten apsigyvena, 
tai jau privatiškas, o nevisuo- 
meniškas dalykas.

Yra tokių lietuvių, kurie 
taip sakant, “katę perka ne
matę maiše.” Taip yra ir su 
ūkią pirkimu. Tai liudija 
kaikurie laikraščiai. Žiūrė v- 
kie. Dabar kada apsnigta že- į • -
mė, tai nekurie agentai kola-1 lietuviams turėti ant ūkio, mo
kiaus garsina savo žemę ant • k^i lietuvius kaip gerai uki- 
pardavimo. Ar gal skaityto- (ninkauti, kad jis galėtų gė
jas mano, kad taip jie daro Į r^aus suprasti žemės vertę ir 
veltui. Apsiriktu labai. Yras P° karės Lietuvoje pastotų ge- 
tokią lietuvių, kurie Kalėdų Įrais’ pavyzdingais ūkininkais, 
šventėse važiuoja žemės pirkti (Šimtas lietuvių iš parvažia- 
pas tokius ponelius ir tai toks ( vpsiQ _ tiek gero nepadarys, 
pirkikas yra geriausias, nes) 
veltu žygio nedarys. Jis ne
ką temato, nes žemė gražiai 
apklota baltu sniegu. r~" 
kada jau sniegas nubėga tai 
jau tokia lietuvis sako: neži
nau, kur mano išmintis buvo, 
kad žiemos laike važiavau 
pirkti ūkį?”

Kitas klausimas stovi prieš 
Amerikos lietuvius, tai ar 
leisti taip letuvins apgaudinė
ti pirkti namus ir lotus po 
miestą dulkėse. Žiūrėkime 
dideliuse miestuose tarpe lie
tuvią atsiranda trys keturi ofi- 
sai-real estate, kurie per nak
tis žmogui kalbinėja pirkti lo
tus?

Būtą fanatiškas pasaky
mas, kad visiems lietuviams 
yra ant ūkio gyventi geriau. 
Bet mūsą dienų apsireiškimai, 
toką skaudžių agitavimų prie 
apsigyvenimo mieste atsilieps 
ilgai ateityje. Lietuvis, už
augęs ant ūkės Lietuvoje ir 
jau čia atvažiavęs, miestuose 
kitokio darbo jis negali dir
bti kaip tik sunkiausią. To
kiuose darbuose žmogus pa
dirbėjęs 40 metų neilgai gali 
daugiaus bedirbti. Ir užsi- 
pirkęs namą, užtraukęs pas
kolą, žmogus nežino ką dary
ti.

Tuo 
liudija, 
vienam,

Į 
■’ i 

kur tik tokios kompanijos su
sitvėrė, tai jos gyvuoja gana 
gražiai. Žydai net nuo 1900 
metų jau turi tokią Kompani- j 
ją, kuri rūpinasi žemės reika- Į 
lais. Yra tai bizniška drau
gystė, perka žemes ir parduo- Į 
da vien tik saviesiems.

Ir lietuviai nieko nenustos, i 
įkas tuomi užsiims. Nežiūrint, 
j kaip mes gero nenorėtume 
daryti Lietuvai, bet jei savęs 

, neilgai mes ga- 
i Lietuvą ir galų 

Bet lietuvių gy-1 gale Lietuvą galima iš ūkiškos ' 
.......................". Net 

i gera Kompanija susitvėrus,

VILNIUJE ČIELI KVARTALAI PELENUOSE.
Petrogradas. —Rusijos sostinėn atėjo žinią 

apie baisą nuotikį Vilniuje, Lietuvos sostinėje, kur dabar 
teutonai šeimininkauja.

Ištiko didis gaisras. Liepsnos bangavo keletą dieną ir 
rijo namus vieną paskui kito. Nukentėjo rezidenciją dalys. 
Žydą kvartalai pelenuose. Daugiausia nukentėjo biednąją 
kvartalai, kur buvo mediniai namai.

ATAKAVO PARYŽIŲ 
PADANGIŲ.

Paryžius. — Sausio 29 d. 
vakare skristelėjo vokiečių zep 
pelinas per Paryžiaus padan
gę. Skriesdamas metė bom
bas. Numetė apie 12. Jos 
užmušė 24, sužeidė 27 žmo
nės.

Zeppelinas Paryžiaus pa
dangėse tebuvo apie pusantros 
minutos. Bombas metė be 
jokio pieno, bile kur.

Sargams buvo sunku tėmy- 
ti, nes buvo migluota, kaip 

Įtik sargai pajuto nevidono e- 
Įsimą ore, tai tuoj paskleista 
žinia po visą miestą, pnįmk- 
ta žiburiai? 'žmdfiėš'liirdt^^i- 
sius, o aeroplanai šmvkštelė- 

i jo padangėsna, arbuodami- iš 
kulkosvaidžių. Iš viso iškilo 

' Į padanges 30 francuzų aerop- j 
! lanų.

Londonas. — Netoli An- 
iglijos pakrančių susikūlė A- 
merikos 
phia su- 
Ben Lee.

Mesopotamijoj varosi prie to,! 
kad susitikti, kad paduoti 
vieni antriems ranką. , 

Didi, galinga rusų kolona 
nuo Kaukazo pasiųsta į Tigri-1 
so klonį grumiasi turkai su Į 
anglais. Tuo tarpu-gi did- > 
kun. armijos jau beveik iš vi- i 
sų pusių apgulė Erzerumo ( 
tvirtovę. Tvirtovėj liko tik ( 
rusų sumušti turkai.

Turkai neprisipažįsta ne
pasisekimų. Sako, jų fron
tuose nesą permainų, o nuo 
anglų atėmę 1.000 kupranuga
rių.

ŽUVO 150 ŽMONIŲ.
San Francisco, Col. — Bai- 1 

i si nelaimė ištiko Otay klonyje. I 
jDidis, 30 pėdų augščio tven

kinys pratruko ir didžiausiu I
i smarkumu ir greitumu vanduo 
ūžtelėjo j klonį. Pratrukęs 
(tvenkinys paleido vandenio 11 
(bilijonų galonų. Užliejo klo
nį 2 mylių platumo 15 mylių 
ilgumo. Nuostolių už milijo
ną dol. Ūžiantis, banguo- 

! jantis, kunkuliuojantis van- 
j duo nunešė jurėn 150 su vir- 
įšum žmonių. Šimtai šeimy
nų liko be pastogės, be duo
nos. 4

VOKIEČIAI KARĘ PRALOŠ.
PARYŽIUS. — Anglijos a- 

municįjos ministeris David 
George turėjb pasikalbėjimą 
su laikraščio Milan Secdo ko-' 
respondentu.

Ministeris pasakė, jog tai- ( 
kininkai dar dabar tik vysto ( 
savo jėgas karei, o vokiečiai ■ 
jau silpstą.

Sakė ministeris:
“Jau turime sumobilizavę; 

tris milijonus kareivių. Pa-
. vasariop turėsime keturis mi

noras ; Ii jonus tvirtų, apginkluotų 
koloniza- Į atkreipti atida lietuvių ir jei vyrų.

s— x: j_„ gį yra tįein0|c ratiška karė.;
Jei ji tokia nebūtų tai aš nesi- 
darbuočiaū. As ** priešingas 
buvau visokiai karei, kokią 

_ _ . _ > Yra Į tik Anglija vedė, bet dabar
Į atsišaukusios tokiais dalykais viso pasaulio demokratija yra 

. Dabar yra galuti-' 
Į tų apie prisidėjimą prie Kom- i nas susikirtimas tarp milita- i 

riškos autokratijos ir politiki- 
nės laisvės.

Tai baisiai biaurus susikir
timas, bet tai toks, kuriame 
mes išeisime pergalėtojais ir 
tame esu tikras. Cenrtalės 

ATĖNAI. — Kariuomenė, j valstybės neteko progos laimė- 
susidedanti iš francuzų ir ru- ti ir tą jie žino. Anglija susi- 
są, augių ir italų jurininkų, vienijo šios karės reikale. Jei 
užėmė Graikijos tvirtovę Ka- dabar būtų rinkimai, tai nei 
rabar. Graikai protestavo,; vienas atstovas, 1 
bet nesipriešino gjnklu ir at-1 būtų priešingas, nebūtų iš-1 jos. 
itraukė savo kariuomenę. Tas (rinktas. ' mis.
labai sukiršino visus graikus, i Neklyskite savo manyme.! ties 
Yra spėjama, kad talkininkai j Anglija yra pasiryžus laimėti.' kur žmogus turėjo vokišką ve- 
spiria, kad Graikija būtinai (Mes darome klaidų, bet nešto-Įliavą. Vokiečių šalininkai ga-

kiek vienas geras ūkininkas 
;gali padaryti.

Jau buvo minėta kokis yra 
Tik nesveikas ir organizuotas agi- 

1 tavimas lietuvių prie apgyve- 
nimo mieste pirkti namus ir 
lotus. Jau ne vienas tapo 
taip kaip kad “Draugo” No. 
2 1916 m. p. BĮ. Kadagučio ap
rašoma, kaip vienas' lietuvis 
apsigavęs perkant namus. 
Taip pat yra ir su tokiais a- 
gentais, kurie žiemos laike 
apsnigtą žemę siūlo lietuviui.

Šiuose laikuose apsigyveni
mas ant ūkią taip nunokęs, 
kad net pavieniai pradeda net 
garsytis, kad jau kompanija 
tam susitvėrusi.

Ūkio užpirkimas ir pritinka 
Kompanijai, nes tai ne krau
tuvė, mėsos ar audeklą. Doug 
jau kompaniją ir kooperaty
višką krautuvią lietuvią gy
venime yra pasekmingai veda
ma, tai galima labiau tikėtis, 
kad žemės kompanija galės 
geriau gyuoti. Bet nauda lie
tuviams nemaža būtą. Pir
ma, tai jau į vieną vietą vi
sus sutrauktum, o antra, ga
lėtą pradėti arba būtą tikrai 
nurodoma ar lietuviam mieste 
velytina geriaus apsigyventi 
ar ant ūkio.

Yra dar tokią gražią neap
gyventą vietą kur galima 
pirkti gabalą žemės gana už 
prieinamą kainą prie gežke-

NEW YORK. — Will Irwin, 
rašytojas ir didžiųjų laikraš
čių korespondentas, apsiveda 
ir tuoj po apsivedimo su pačia 
važiuos Europon, karės lau
kan ir bus laikraščių kores
pondentu.

LOKEPORT, N. H. — Ap- 
j degė penkių ’augštų Morgano 
j namai, kurie užėmę yra did- 
; žiausią miesto bloką. Nuos- 
toiią padaryta už $12.000.

__________________________

HULL. — Pribuvus garlai
viui Carlo, paaiškėjo, kad 

Į tą garlaivi vokiečių aeropla-| žengė. 
~naFAtakavo iš oro? ‘ Mete" ^~T>r;'ūūTnr 
' šias bombas. Visos plumtelė-' 
jo jurėn.

Woodstock, N. B. — Netoli 
šio miesto gyvenęs farmeris 
Wilson kirpentim sudaužė pa- 

’ čios galvą, o paskui pats 
daržinėj už balkio pasikorė. 
Farmeris buvo nesveikas ir 
paskui pamišo.

BLl’EFIELD, W. VA. — 
Daugiau kaip 30 žmonių buvo- 
sužeista kuomet vagone, juo
dojo parako priliuodotame, iš
tiko ekspliozija. Vagonas už
sidegė. Čia pat stovėjo trys 

(vagonai su dinamitu, bet pa- 
( sisekė juos tuoj pastumti to- 
‘ liau.

NEKENČIA VOKIEČIŲ.
PARYŽIUS. — Sausio 27 d. 

kaizerio gimimo diena, Švei
carijoj, Lozanos mieste buvo 

kurs karei Į priešvokiškos demonstranci- 
Gatvės bangavo minio- 
Prie geležinkelio sto- 

ištiko kumščiavimaisi,

stotų prieš vokiečius. Visaip. vime jose. Tai buvo Anglijos ■ vo kumščių, lazdų, plytga- 
talkininkai verčia graikus sto- j tvirtumas, kurs sulaužė Na-llią. Policija kardais vaikė mi-Į 
ti karėn prieš teutonus, bulga- (poleono galybę po 20 metų ka-! nias.
rus ir turkus. Viena graikų (riavimo. Tuomet mūsų talki-! -------------
dalis ir karalius linksta vokie-1 ninkai vienas po kitam atsime- j -------------
čių pusėn, bet taip-gi nemaža tė. Viena Anglija laikėsi. Da- BANDO PRASILAUŽTI PER 
dalis pritaria talkininkams. bar gi mūsų talkininkai yra TALKININKUS.

taip pat pasiryžę, kaip ir mes Londonas. — Paaiškėja, kad 
!patys.” 'vokiečiai vakariniame fronte

susitaisė ir pradėjo laužtis per 
talkininkų liniją. Į

Veik per ištisą savaitę bai
siai bombardavo francuzų ir 
anglą drutvietes ir darė nuo
latines atakas. Pirmas vokie
čių atakas talkininkai lengvai 
atmušinėjo, bet paskui jau 
buvo sunkiau ir sunkiau. Da
bar vokiečiai jau giriasi lai
mėję pozicijų. Užėmę sodžių 
Frise ir 2.700 jardų drutvie- 
čių. Į pietus nuo Somme vo
kiečiai paėmė drutvietę, kuri 

į yra 3.500 jardą ilgumo ir 1.000 
jardą gilumo. 17 francuzų 
oficierią ir 1.270 kareivių pa
teko nelaisvėn.

Francuzai darė kontrata
kas, norėdami atgauti netek
tas pozicijas, bet nieko nelai
ko.

MOTERIS IŠŠOKO Iš 
GARLAIVIO.

New York. — Atvyko Fran- 
cijos garlaivis Rochambeau. 
Jo pasažieriai pasakoja, kad 
plaukiant per vandenyną, vie
na amerikietė dėl nežinomos 
priežasties šoko iš garlaivio ir 
nuskemjp.

NEW YORK. — Anglijos 
garlaivis Chose Hill, apleidęs 
New Yorką sausio 14 d. nuo 
dar nežinomos priežasties nu
garmėjo jūrės dugnan. Is
panijos garlaivis sužvejojo bu
vusius ant garlaivio jurinin
kus.

LONDONAS. — Paleista 
Anglijos parlamentas iki vas. 
15 d. Karalius, paleisdamas 
pasakė, jog anglai nepadės 
ginklo, kol priešas nebus su
tremtas.

LONDONAS. — Anglijos 
laikraščiai paskelbė, kad di
dis pasažierinis garlaivis Ap- 
pam jau 8 dienos kaip turėjo 
atplaukti, o dar ligšiol apie 
jį nieks nieko nežino. Skaito
mas Žuvusiu. Ant jo buvo 
300 pasažierių. Turbut nus
kendo Afrikos Maroko pakran
tėse, nes nuo sausio 15 iki 18 
d. ten siaūtė baisi audra.

DETROIT, MICH. — Išti
ko toks didis gaisras, korio 
nėra buvę per 15 m. Degė ap- 
tieka prie Grisvold st. ir Mic- 
higan avė. Gaisrininkai tu
rėjo labai daug darbo. Nuo 
durną ir priklią gazą apie 100 
gaisrininką apalpo. Nuosto- 
lią už du šimtu tūkstančių.
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| iegeistinas apsireiškimas ■ & ~Jeigu jūs tėmjjate mūsų
■ spaudą, tai sutiksite su mani-
■ mi, kad šiais laikais joje ap-
■ sireiškė daug cicilikizmo dva- 
r sios. Cicilikizmo dvasios ra

sime visokių pakraipų laikra-
į Ščiuose. Ne tik taip vadina- 
I moji socijalistų spauda, bet 

.jos rasime ir tautininkų ir ka
talikų spaudoje. Taip ir 

| katalikiškoje spaudoje girdisi 
I cicilikizmo tono. Labiausiai 
M tas tonas metasi į akis laikraš-
■ čių korespondencijose, kur
■ ' aprašoma yra srovių santikiai, 
I prakalbos, ir kitokios pramo- 
I gos. O galima neprasilen- 
I kiant su tiesa tvirtinti, kad 
I tai tik nežymi dalis tokių ko- 
I respondencijų randa sau vie- 
B tų laikraščiuose, o didesnioji 
H -dalis taip sakant milžiniškoji 
I dauguma tampa laikraščių re-

dakcijose ngrsortuota ir kaipo 
^■^FSSug raguvos 'aT clumbli- " 
|^Flos palaidotos į visątalpinantį 
F- gurbą-tinkamiausion joms vie- 
l telėn. Rodos toksai kores- 
I pondentas imtumei ir parašy-1 
1 tumei tikrą tiesą, kad tas ir j 
I tas, tada ir tada buvo taip ir 
| taip. Ale kur tau? Prira

šys prie vieno buto dešimts ne-
■ butų dalykų permainys faktus 
r apšmeiž trisyk tiek kaip kas 
I yra vertas ir, žinoma, kad

sau mano kad tai jisai labai: 
gerai padarė. Sako priešus į 
pažeminau, taip parašiau, kad 
jie skaitydami čiaudės.

Pas svetimtaučius ir Tėvy- > 
nėję pas lietuvius šito apsi- į 
reiškimo nėra, arba kad ir yra 
tai visai nežymus. O čia 
Amerikoje tą išauklėjo socija- 
Hstiškoji spauda o nuo jų už
sikrėtė ir kitos srovės ir dabar 
jau tapo mūsų visuomenės 
dvasios liga, nuo kurios pri
valome gydyties, ir užbėgt 
kelius, kad tolyn nesiplatin- 
tų.

Kaip į tą dalyką atsineš 
kitos srovės aš nežinau-žinoma 
tai jų taip sakant naminis rei
kalas, bet mes katalikai tu
rim pasistengtie, kad iš savo 
tarpo tą negerą arba teisin- 
giau sakant blogą apsireiški
mą išraut su šaknims, kad jo 
nei pėdsako neliktų.

Mes galime ir turime kovot 
su šv. tikėjimo ir lietuvystės 
priešais, bet turime kovot 
keliais ir budais dorais, išmin
tingais, gudriais, o visupirmu irgi, 
teisingais, 
šmeižt savo 
įdėjų ir nuomonių ir išsitiki- būt užgirsime, 
nimo priešų negi padoru yra pamirš mus paniekindami, 
kolioti. Mes turime išrodyt Pirma drąsiai žmones už 
jų klaidingumą, kame ir kuo nosies vadžiojome. Mūs žo- 
jie klysta, kuomi ir ant kiek dis, skelbiamas per laikraš- 

ra mums blėdingi, kaip Ir čius, buvo gerbiamas, bet 
kuom galima tiems jų užma- Štai atsiradus ilgaskverniui ir 
njmams ir nedoriems norams jo patarėjams, atsiradus 
kelią pastot ir apsigint nuo “Draugui”, “Darbininkui” ir 
-Tęsiančio pavojaus. O šovi- kitiems tos dvasios laikraš- 
nizmu, cicilikizmu, koliojimu čiams, krintame žemyn.

t abelnai šmeižto ir mušeikiz- čiams, krintame žimyn. 
mo dvasia nieko doro ir gero Žinome, ką padarysime, 
uepe nysime, o jei ką ir pel- Reikia šį veikėją diskredituoti 
aytumėme, tai tokia pelnas {akyse visuomenės, pasakyti; 
adneštų didesnę moralę blėdį, Į kad jisai vaidus prieš valdžią 
r.-p jisai žmones tarp savę

Mes katalikai esame stip
rūs savo dvasioje, savo mora
lėje jėgoje; visados stovėjo
me už doros ir tiesos principų 
palaikymą ir platinimą. Ir 
dabar susipraskime, pamaty
kime kame yra dalykas ir nu- 
spreskime visi vienbalsiai vis
ką, kas neatsako mūsų geram 
vardui ir mūsų šv. tikėjimo 
tiesoms ir Viešpaties Kristaus 
ir šv. Bažnyčios mokslui-pra- 
šalintie iš savo tarpo.

Tegul laisvamaniai, bedie
viai ir kitokie mus šmeižia 
kiek tik jie nor ir meluoja kiek 
tik jų liežuvis valioja. O mes 
stengkimės visados veikt dorai 
ir teisingai—o visas kovas ir 

I imtynes kogeriausia laimėsi
me.

Tegul mūsų visi darbai 
kaip privatiniai, taip ir visuo
meniški bav.a—paremti aut 
doros, tiesos, mandagumo ir 
artimo meilės pamatų. O nei 
nepasijusime kaip didžiausi 
mūsų priešai pradės mus go
do tie. Net patys to nei ne- 

Ijusdami. Ir pranyks bent 
didžiuma taip vadinamų nerei
kalingų užsipuldinėjimų ir įsi- 

■ žeidimų vieni kitų.
O nėra ką nei sakyt, kad 

į iš to bus nauda lietuvių tautai. 
Ką dabar beeikvojame energi- 

jją srovinės kovos palaikimui- 
tai galės būt suvartota tada 
pozityviam tėvynės labo dar
bui.

Tikėjimas, tiesa, šviesa, 
dora, meilė ir vienybė tarp 
mūsų težydi—viską pergalėsi
me ir viską laimėsime ir lai
mingais busime.

erzina. Tokia dvasia ir be 
abejonės intencija perimtas 
“Katalikas”, nes stengiasi 
kun. Kemešį šmeižti ir pajuo
ktu Visame nurodyti, kad 
viską ką tik veikia, tik vei
kia po intekme savo egojizmo

Tas nuolatinis užimąs ant 
žmogaus, pilno ko geriausių 
norų, nusibodo galų gale 
kiekvienam protingam žmogui. 
Nusibodo ir kunigams, pasi
pylė protestai prieš “Katali
ką,” kad save apvalyti pa
gal taktikos katalikiškai “Ka
taliko” reikia savo priešas 
apipurvyti, o jeigu ne vie
nas, tik daug — tai ir visus. 
Štai va tai jis ir pasiruošė 
atlikti savo “Katalike” No. 3 
1916 m. Straipsnelyje “Ne 
prie savo darbo,” kur kalti
nami kunigai ypač tų apygar
dų, iš kurių buvo protesnuo- 
ta už jų permažą veiklumą, ir 
paduodama programa ateityje 
ką jiems veikti.

Už tą viską “Katalikui” 
privalanti būti visuomnnė dė
kinga, kad, girdi, jisai už 
ją užstojęs,—bet iš po tos švel
nios ir žiūrint nekaltos inten- į 
cijos nepasirodytų biauri i 
intencija keršto. Delko tai: 
pirma visi anie kunigai buvo I 
geri, kada “Kataliką” rėmė. 
Delko “Katalikas” tada jiems 
nedavė tų nurodym ,ų kada 
su jais draugiškai gyveno?

Da labiau ta bloga intenci
ja ir tulžis “Kataliko” maty
ti, kada jisai iš viešų darbų 
kunigų pradeda kišties į ypa- 
tiškus privatiškus—nurodyda
mas ant intrigų. Be abejonės 
toki darbai papeiktini visuo
met, bet delko “Katalikas” 
taip ilgai apie juos tylėjo ir 
tik dabar, kada protestai pra
dėjo jam graušt pakaušį-at- 
siliepė. Matomai ne meilė ar
timo, kurios jis kun. Kemešį; 
mokina, tik kerštas, širdyje 
“Kataliko” dega.

Delei tos-gi priežasties no
rėčiau patarti ‘ ‘ Katalikui, ’ ’ 
kad nekibtų ne už savo dar
bo.”

Vadovai visuomenei turi 
būti^Dse vadovaus vieni tai į 
vadJMus kiti.. Jei l nevado- 
vaus katalikai, tai vadovaus 
laisvamaniai.

Katruos gi išrenka “Kata
likas”?

veršiai,” kuriuos, sulyg 'Šliu
po, garbina katalikai. Ar 

įgalima rasti biauresnę mela
gystę su pikta širdžia įžeidžia- 

i nčia lietuvių katalikų jaus
mus? O tai, tau, Šliupo ap- 
švietal Ar manote, kad 
“Sandariečiai” tam užprotes
tuos? Lauksime... Prie šios 
progos patėmytina, kad be
dievių bei laisvamanių prakal
bose lankosi žemiausios rūšies 
žmonės, aiit kurių žemų jau
smų žaidžia Šliupai ir jam pa
našus žmonės ir gamina lie
tuvių tautai kriminalistus ir 
dvasiškus supuvėlus. Nebeto 
skaudžai atsiliepia tokios pra
kalbos ant mūsų mažai susip- 
rątusiąją lietuvių katalikų, 
kurie būk tiktai įš žingeidumo 
tenai lankosi. Kad Šliupas ir 
jam panašus, paprastą kate
kizmą, ką maži mūsų vaiku
čiai moka pažintų manding 
niekados negalėtų tokių niekų 
skelbti. Tai tokią suteikia 
mūsų tautai “ sandariečių ”šu- 
lai kultūrą! O paskui drįsta 
šaukti lietuvius katalikus į 
vienybę. Prisimena man žo
džiai laike pamokslo bažnyčio
je girdėti privesti pranašo Eli- 
jaus:
vas, 
Baal, 
kam
Šliupu ir jo pasekėjais, seki
te juos, bet netvirkinkite mū
sų lietuvių katalikų, nešmeiš- 
kite jų veikėjų ir nebūkite 
tamsybės apaštalais.—

Vargšas.

jeigu Viešpats yra Die- 
eikit su juomi, jeigu 
eikit su juomi. Tai-gi 

patinka bedievystė su

II 11 ccn ’o užsispyrimo vaisiai

F. V.

Jau esu nurodinėjęs “Darbininke,” jog 
15-ojo amžiaus heretiką Joną Huss’ą nuvedė 
ant laužo ne kas kitas, kaip tik jo paties pui
kybė ir užsispyrimas. Nurodžiau ir tai, ko
dėl tų laikų visuomenė ir valstija taip uoliai 
sergėjo tikybos čielybės. Anais laikais tikėji
mas žmonėms—buvo viskas. Kas ėjo prieš tikė
jimą — buvo didžiausis piktadaris, riaušinin
kas, visuomenės ir valstijos tvarkos ardytojas. 
Kas taikė bent į vieną tikėjimo dogmą, tas 
griovė ir visą tikėjimą. Dėlto tai taip aštriai, 
buvo baudžiami visi kreivatikystės skelbėjai.

Visa tai, kas atsitiko Čekijoj po Huss’o su
deginimo — pirmoje pusėjel5-o amžiaus — pri- 
rodo kuoaiškiausiai tą, ką augščiau sakėme. 
Huss’o viena-kita tikėjimo dalykuose klaida ir 
jos atkaklus gynimas, privedė jo pasekėjus 
prie visos virtinės klaidų, beveik prie bedie
vybės ir ištvirkimo; iš antros pusės tų klaidų 
atkaklus skelbimas iššaukė kruviniausias žmo
nijos istorijoje t. v. Hussitų kares.

Huss’o pasekėjai labiausiai varėsi už tai, 
kad šv. komunija būtų duodama žmonėms a- 
biejuose pavydaluose: duonos ir vyno. Patsai 
Huss’as iš pradžių to nereikalavo, tik prieš 
mirtį griežtai tą reikalavimą pastatė. Bažny
čioje iš pat pradžių buvo dalinama žmonėms 
komunija abiejuose pavydaluose. Tečiau bu
vo daug neparankumo: šv. kraujas dažnai iš
siliedavo, be to ir higijenos žvilgsniu buvo, 
nepatogu. Tad jau pirmuose amžiuose Bažny- i 
čia, remdamasi tuo, kad kur yra kūnas, ten { 
yra ir kraujas, ir parėdė, kad svietiškiai ka
talikai priiminėtų šv. komuniją tik duonos pa-' 
vydale. Tikinčiųjų ta atmaina buvo priimta be; 
pasipriešinimo. Hussitai gi tame matė didžiau-: 
sį dalyką ir gatavi buvo net galvas guldyti už 
tai, kad komunija būtų duodama abiejuose 
pavydaluose.

Kadangi svietiškoji valdžia juos ėmė per-: Pittsburg, Pa., — aukų surinkta laike pra- 
sekioti už pasipriešinimą Bažnyčios parėdy- kalbų parengtų per 87 kp. S. L.
mams, jie 1419 m. liepos mėnesį, skaičiuje R. K. A. (pris. p. Povilas Bajo-
42.000 žmonių pritraukė į kalnuę, kuriuos pa- ras)  .      — ”26.70
vadino šventais vardais: Tabor, Horeb, { Manchester, N. H., — aukų nuo lietuvių vi-
Alyvų ir tt. Tenai jie, vadovaujami Miką- suomenčs,(prisiuntė T. F. Skyr.)200.00
lojaus iš Husinee, susitvarkė ir nusiuntė kara-; Rockford, HL, — aukos surinktos laike vaka- 
liui žinią, kad už kieliką jie gatavi visi numir- { 
ti. Netrukus vadovauti Hussitams ėmė ga
bus vadas žižka. Nuo to laiko ir prasideda' 
baisiausias kruvinas Hussitų kares, kurios | 
tęsiasi nuo 1419 m. iki 1434 metų.

Iš vienos pusės svietiškoji valdžia sten
giasi numalšinti riaušininkus. Jai pagelbon 
ateina tikintieji iš kitų šalių, ypač iš Vokie- Girardville, Pa., — aukų nuo vietinių lietu- 
tijos, kurie ėjo kovoti su maištininkais, ve- į vių, (pris. p. J. Raibikis) ....... ”29.00

.degintus sodžius ir nuniokotus laukus. Kada 
jie grįžo, vežė su savimi 3000 didžiausią ve
žimą grobio, iš kurių kiekvieną vežė nuo 6 iki 
14 arklių. Šimtas miestų ir daugiau kaip 
1000 kaimų buvo išgriauta ir išnaikinta.

Dabar klausimas, ka turėtų prisimiiti ant sa
vo sąžinės visas tas skerdynes ir išnaikinimus. 
Ir ar būtų jie atsitikę, jeigu Jonas Huss’as 
būtą tūrėjęs mažiau puikybės, o daugiau iš
minties ir nuolaidumo. Jeigu Huss’as būtų 
pasidavęs visuotinam Bažnyčios balsui ir pri
pažinęs savo klaidą, būtų ir pats gyvas ir 
sveikas, savo gabumais ir pasišventimu būtų 
daug gero savo Čekijai padaręs ir nebūtų in- 
murdęs savo tėvynės kraujuose. Bet Huss’as 
pasielgė kitoniškai: jisai tarė savo širdyje: 
klysta popiežius, klysta visi vyskupai — tik 
aš vienas neklaidnngaę. Ar už tą baisų pasi
pūtimą galima jį skaityti didvyriu.

Huss’as tai vergas savo puikybės, tai au
ka savo dvasios silpnybės. Jo kraujas buvo 
pralietas įievaisingai. Jis atnešė ant žemės 
tiek daug įnirtimo, betikslių žudynių, bet ne
davė gyvenimui kokią nors naujų prakilnių i- 
dėją, nesuteikė nuopelnų. Huss’ą garbinti, 
didvyriu laikyti gali tik apjakę, nekritiški 
Bažnyčios priešininkai.

TAUTOS FONDO RAŠTININKO 
ATSKAITA.

Chicago, UI., — aukų surinkta laike vaka
rienės Kūčios vakare pas p. An
taną Nausiedą, (prisiuntė p. M. 
Mažeika) .......     $ 5.50

Ellsworth, Pa., — aukų surinkta Šv. Luko 
parapijoj, prisiuntė kun. J. Mi- 
sius ........... .... ...... ................

HARTFORDIEČIŲ 
DŽIAUGSMAS.

Saulė šviesi sužibėjo 
Ir dangus prašvito,
Kaip sulaukėm atvažiuojant 
Vargoninko šito.

Mūsų žmonės,Hartfordiečiai, 
Kaip tik sužinojo, [ 
Nekantrybėj visi laukė, 
Pasirodant jojo.

Visi laukė, o labiausia \ 
Mūsų jauni vyčiai
Kurie dirba vien žmonijai, 
Tautai ir Bažnyčiai.
- Sausio dvidešimtą dieną 

Šešioliktų metų
Susilaukėm mes veikėjo 
Kaip kvietko razetų.

į Vos suspėjo atkeliavęs 
Traukinyj, sustoti,
Tuojaus visus giesmininkus_
Pakvietė giedoti.

Visų širdys tuoj pradžiugo, 
Iki vieno giesmininko,
Kad sulaukėm mes šiandieną 
Veiklaus vargoninko.

rienės pas p. A. Bobavieių; au
kavo sekanti: $1.50 — J. Kau-

liukaitis; po $1.00 A. Babavi- 
čius, J. Andriuškevičius, P. Kal
vaitis, M. Burkinskaitė, K. Ars- 
tikis; ir M. Valinčius 50e. Viso 
pris. p. J. Kalvaitis............ ......” 7.00

darni .karšto „noro .ginti savo tikėjimą nuo krei- New Britain, Conn., — aukų sulinkta laike 
vatikių persekiojimų. Iš antros gi pusės tie prakalbų, — prisiuntė p. A. Še

Žibutis.

kreivatikiai, uždegti dvasios pasipriešinimo 
Šv. Tėvui ir Bažnyčios parėdymams, atkakliai . 
gynėsi, paskui gi ir patys ėmė užpuldinėti ir 
deginti Bažnyčias, vienuolynus, žudyti kuni
gus ir vienuolius.

Tuo laiku utrakvistai (reikalaujantieji ko
munijos abiejuose pavvdaluose — sub utraąue ' 
specie) ėmė skęsti ir naujose klaidose. Utrak- 
vistų kunigai, sekdami Huss’o mokslą, kad : 
vien Raštas Šv. yra Kristaus mokslo šaltinis, 
ėmė naikinti viąas apeigas. Ėmė skelbti, kad 
nebereikia bažnyčią, altorių, šv. drapaną, 
giedojimą, apeigų. Vienatinė malda esanti 
— tai Tėve mūsų. Jie duodavo komuniją vai
kams abiejuose pavydaluose tuojaus po jų kri
kšto. Panaikino ausinę išpažintį ir paskuti
nio patepimo sakramentą. Įvedė viešą išpa
žintį sunkių nusidėjimų. Skelbė, kad nėra 
čyščiaus ir nereikią melsties į šventuosius, ir 
daug kitokių klaidų dasileido.

.Ilgainiui pačių utrakvistų tarpe atsirado 
naujų sektų, prieš kurias ėmė kovoti patys 
Hussithi.

Taip antai tūlas jų kunigas Martynas Curtis Bay, Md., — aukų nuo Antaninos Po 
vilaitienės $2.00 ir nuo Antani
nos Urbienės $1.00; viso pris.” 3.00 

Jo pasekėjai ėmė švent- Cicero, UI., — auką surinkta laike vakaro su
rengto per 2-ros kp. Liet. R.-K. 

gą kankino ir pagaliaus sudegino jį bačkoje, Mot. Są-gos, (pris. p-lė S. Sie
jo gi 400 pasekėjų išvarė nuo kalno Tabor. Šie gaitė)   _________________”31.11
kurį laiką, pasivadinę savę “"keršto aniolais” Worcester, Mass., — aukų nuo 5-tos kp. Liet 
ėjo per visą kraštą degindami, piešdami ir žu- R.-K. Mot. Są-gos(prisiuntė Ma-
dydarni žmones. Žižka inpykęs paėmė 24 iš ją tildą šukiutė) ___________ ” 7.97
(kaip kiti liudija —50) ir sudegino ant laužo. Philadelphia, Pa.,—aukų nuo lOtos kp. Liet. 
Likusieji, sudarė naują sektą adamitų, kurie R.-K. Mot. Są-gos(prisiuntė p-lė
nepripažino jokių įstatymų ir reikalavo bendro J. šefeltaitė)_______________”16.55
naudojimosi pačiomis. Žižka apsupo juos ant Chicago, m., — auka nuo 4-tos kp. Liet, 
upės Nežarkos ir visus lig vieno išnaikino. To- 
kiuo būdu Adamitų rojus neilgai tesitęsė.

Tečiau žižka, naikindamas savo sektantus, 
nešė drauge ugnį ir kardą į žemes visų tikin
čiųjų, ištikimų Šv. Tėvui. Nieko negelbėjo 
Kryžiaus karės, prieš Hussitus skelbiamos. 
Narsus ir atkaklus Žižka su savo sufanatizuo
tais žmonėmis savo priešus sumušdavo. Be to 
užpuldinėdavo ir kitus kraštus, baisiausiai juos 
išnaikindamas. Taip antai 1428—1431 m. 
Utrakvistai buvo įsiveržę Vengrijon, išnaiki
no Sileziją, Luzaciją, Meissen, Saksoniją 
palikdami paskui savę sugriautus miestus, iš-

verdauskas) ... . ................ ”40.71
Athol, Mass., — aukų surinkta tarp vietinių 

lietuvių, (prisiuntė kun. P. Me- 
škauskis)      .......... ...... ’ ’93.05

Worcester, Mass., — aukų nuo vietinių lietu
vių, (pris. p. A. Ciginskas)... ... 275.30

Baltimore, Md., — aukų nuo vietinių lietu
vių,— (pris. p. J. S. Vasiliauskas 100.00

Montreal, Canada., — aukų surinkta prisiun
tė kun. J. Vyšniauskas...... ...........26.00

So. Boston. Mass., — aukų surinkta per T. F. 
Skyriaus susirinkimą, (pris. p.
A. Zaleckas) .....  ”16.00

PATeMIJTMAS RAU- 
LINAIČIUI.

Jau kelintą kartą patėmiju į 
Kovoj ’ ’ Raulinaitį ’ rašant Į 

kaip ir didžiuojantis, būk
“Darbininkas” negalįs apseit 
be socijalistų. Kam “D-ko”
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KĄ PADARYSIME? JEIGU 
TAIP TOLIAUS BUS, TAI 

PASKUI JĮ SEKS VISI 
ŽMONES.

Tuos žodžius pora tūkstan
čių beveik metų atgal kalbė
jo farizejai viens kitam, žiū
rėdami į pasekmes, kokias 
daro veikimas Kristaus. Tuos 
žodžius ir-gi kartoja visų am
žių farizejai, matydami intek- 
mę žmonių veikėjų. Tais žo
džiais tarp savęs tariasi leidė
jai “Kataliko” ir visų pana
šių laikraščių.—Ką padarysi
me? Intekmė mus mažinasi- 
skaitytojai laikraščio turbūt 

o sykiu su tuom ir biz- 
Mes neturime ap- nis eina silpnyn. Tie visi, 

tikėjimo savo ką mus nesenai garbino, tur- 
.................  , kad neužilgio

spaustuvėj dirba du socijalis- ■ Tarpe Hartfordo jaunimo
tu. Iš šalies • žiūrint rodos, Tokio ir reikėjo
kad R-tis kursto “D-ką,” kad Didžiam mūsų naujokynui 
pavarytų nuo darbo tuodu i Sumanaus veikėjo.

Ištikrųjų yra veiklus, 
Darbštus ir teisingas, 
Sumanus, prakilnios dva

sios,
Blaivus, išmintingas.,

Ir balselis Dievo duotas, 
Reikia pastebėti, 
Kaip užgieda, uždainuoja 
Malonu girdėti.

Jam prilygsta geras vardas 
Ir mūsų padėka,
Uoliai veikia tarpe mūsų 
Kiek išgali spėka.

Nepraleidžia dykai laiko 
Giesmėms jis pašvenčia 
Ir didžiausią nesmagumą 
Kantrybėj nukenčia.

Hartfordtiečiai turim džiau
gtis,

Iš Dievo malonės,
Ko mums reikia, jis sutei

kia,
Mes laimingi žmonės.

Turim naujus namus Dievo 
Puikiai išrėdytus, 
Mūsų Dvasiško vadovo 
Išmintim statytus.

Turim darbštų mes kleboną 
Dvasios pravadninką 
Taipgi veiklų padėjėją 
Jauną vargoninką.

Taigi, brangusai jaunime, 
Veikti nenustokim 
Šiandien visi mes iš vieno 
Linksmai užgiedokim:

Lai gyvuoja Hartfordtiečių 
Dvasiškas klebonas,
Lai gyvuoja mūsų naujas 
Giedorių vadovas.

U. Gurkliutė.

“socijalistų.” Bet man ro
dos,—viena—ne visi ir socija-! 
listai tokie kaip Raulinaitis; 
(“Darbininko” įstaigoje nėra 
nei vieno socijalisto-Red.) o 
kita-darbininkas turi tiesą dir
bti ten kur jis gauna geresnį 
atlyginimą. Zeceris.

no.

SANDARIEČIŲ PIRMIE
JI ŽINGSNIAI.

Sausio 23 d. lietuvių laisva
manių knygyne, Pittston’e Pa. 
buvo surengtos prakalbos. 
Atsilankė tenai “Sandarie
čių” šulas Šliupas iš Scranto- 

Susirinkę buvo keletą
desėtkų laisvamanių bei bedie
vių ir jų tarpe gr'ima buvo 
patėmyti nesusipratusią ka
talikų. Gal manote, kad pra
kalbos buvo surengtos, kad 
įvykdinti lietuvių tarpe vieny
bę, ypač dabarties, kuomet 
mūsų Tėvynė nuteriota, mū
sų broliai ir sesers likę be pas
togės, be duonos kąsnio, ka
rės prislėgti baisenybėmis, 
kuomet anapus jūrių badas ir 
ligos viešpatauja Anaiptol! 
Rodos girinis, turėdamas nuo
žmią širdį, žmogus tokią tau
tos nelaimių akyvaizdoje pra
dėtų rodos, rimtai tautos 
svarstyti reikalus, bet tik ne 
“Sandariečių” ramstis Šliu
pas, kuris savo prakalboje 
šmeiždamas lietuvius katali
kus, ypač bažnyčią ir kunigus, 
hepasišlykštėjo išleisti iš savo 
burnos tokius “gražius žiede
lius” kaip, kad kielikai nek
ruvinai aukai mūsų bažnyčio
se vartojami yra tai “aukso

A

„$824.26 
MOTERŲ IR MERGINŲ KALĖDINIS FONDAS. 

Cicero, UI., — auka nuo Motinos Dievo Sopu
lingos Draugijos, (pris. p-lė S.
Slegaitė) ....     $ 5.00

Baltimore, Md., — auka nuo 8-tos kp. Liet.
R. K. Moterą Są-gos, (pris p-lė
Ona Bajoriutė)............  ”25.50

Loąuis ėmė mokinti, kad Eucharistijoje nėsa-{ 
ma Kristaus, kad garbinimas Šv. Sakramento 
esanti stabmeldystė.
vagiškai išniekinti bažnyčias. Žižka tą kuni-

Viso

R.K. Mot. Są gos (prisiuntė p-lė
A: Marcinauskaitė)---------- ” 13.00

Viso 4102.13.

ABELNA SUTRAUKA.

Aukų---- -------------------------------------$ 82426
Aukų į Moterų Kalėdinį Fondą..—....” 102.13
Pagal paskutinę Atskaitą buvo------- ”32.579.82

Viso įplaukė į Tautos Fondą $33.506.21
A k. Šlakiu

Tautos Fondo Raštininkas

Apšviestesnieji, apsiskaičiu- 
sieji darbininkai, kibkime

* i
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Kas girdėt lietuvių 
kolonijose.

"DAKBiNlb K.A>

CHICAGO, ILL.

—C arte r in New York Evening Sun.

mas nieko. Prakalba visiems 
patiko. Po prakalbos prisi
rašė 26 nauji nariai prie Ga
bijos Br. Sės. Dr-jos.

Kaimietis.
Susitvėrė 21 kp. Šv. Kry

žiaus parapijoj ant Town of 
Lake.

Pirmas susirinkimas tapo 
atlaikytas pas p-nią M. Petru
ševičienę, 4644 So. Hermitage 
Avė, tapo išrinkta valdyba se
kanti:

Pirm. Ona Beržinskienė jos 
pagelb. Elz. Skinderienė, rašt. 
prot. Mar. Brenzaitė, fina. rašt. 
Aleksandra Jučaitė, ’ ižd. M. 
Petruševičienė ir glob. Ona

Šarkienė, Liudv. Tirunaitė, 
Tvarkdarė Agota Oesniutė.

Prie kuopos prisirašė 20 na
rių.

Antrų susirinkimų laikė šv. 
Kryžiaus parp. salėj. Nedė- 
lioj 23 d.

Ant susirinkimo buvo at
silankęs gerb. kun. A. Skryp- 
ka Šv. Kryžiaus par. klebonas 
ir kun. Statkus kurie paragi
no visas atsilankiusias prisira
šyti. Ant susirinkimo prisi
rašė 18 naujų narių, taip kad 
21 kuopa-nuo 2 susirinkimų tu
ri 36 nares. Valio Chieagie- 
tės! Nėra nei vienos parapi
jos Chicagoje, kad nebūtų 
Moterų Sųjungos kuopos. Y- 
pačiai garbė p-nioms Petruše
vičienei ir Šarbienei, kurios 
daug darbo pridėjo prie sutvė
rimo šios kuopos.

NKWARK,N J.
Marija Magdalietė scenoj.
Nematydamas jokios recen

zijos “Darbininke” kas link 
Vyčių lošto teatro “Marija 
Magdalietė” nors šiek 
pabrėžiu, nerašiau, pasitikė
damas kad šį kartų korespon
dentai rašys lenktyniuodami 
vienas kitų aprašydami taip 
svarbų atsitikimų

Kaip jau buvo rašyta<‘Dar- 
bininke,” kad Vyčių rengia
mas perstatymas buvo nukel
tas iš 9 sausio į 16 sausio š. m. 
Lošėjai ir visi Vyčiai laukė su 
nekantrumu kaip, priims pub
lika pirmų Vyčių nepasiseki
mų bet matyti nevarkiečiai 
suprantu kad tik tas kliūčių 
neturi, kuris nieko neveikia, 
dirbant ir prie geriausių norų 
klaidos pasitaiko. Bet prie 
dalyko.

Lošimas pasisekė iš isų pu
sių:

Lošimas pasisekė iš visų pu- 
je pasirodė pirmų kartų lošė 
labai gerai, kiti net artistiš
kai k.t. p. Bradūnienė—Ma
rijos Magdalietės rolėj ir V: 
Vaškevičius — Judo Iškąri jo
to rolėj. P. M. Braudunienė 
jau nekartų žavėjo Newarko 
publikų savo lošimo gabumais: 
skambančiu balsu, naturališ- 
kais gestais, pritaikytom po
zom ir t.t. šį kartų perviršino 
visus savo lošimo rekordus, 
graudingose scenose tiek pri
dėjo dramatizmo, graudingu
mo, kad tik labai retai iš pub
likos neašarojo.

Antras tai V. Vaškevičius 
Judo Iskarijoto rolėj, kuris 
neapsileido p. M. Bradunienei. 
Rolę turėjo labai sunkę, bet 
ir atliko tikrai artistiškai: pa
rodydamas publikai tikrų nie
kšų, parodydamas tiek susi
krimtimo, tiek vidujinės ko- gydytojų prisišaukė, ioc

vos savyje, tiek žiaurumo; '^tvarkė kojų ir pasakė, kad prakalbomis ir rinks 
2. P°zos^ ^kių išvertimas, išsi-1 ga| SUgyS> bet šlubuosianti.

itr' Tik -stebėtis.j —Pas-girtrrokliuąrtas-^ctsitikor
reikia, kad vaikinas čia au- Į - —

BROOKLYN, N. Y.

Nauja Vyčių kuopa.

Nedėlioję 23 d. sausių Šv. 
Jurgio parapijinėj salėje susi
tvėrė nauja Vyčių kuopa iš 22 
narių. Kalbėtojais buvo J. 
K. Miliauskas, A. Staknevi- 
čius ir K Strumskis.

Nuo senai Zia buvo kalbama 
tarpe jaunimo apie reikalin
gumų Vyčių kuopos, bet vis 
matyti neprisiruošdavo prie 
susiorganizavimo.

Narys Vyčių.

Dėdė Šamas iš kantrybės iš ėjo ir perplėšia prez. Wilsono 
obalsį Meksikos reikale ...Wat chful Waiting — Budrus lukė- 
jimas.

NORWOOD, MAS.

Uoliai rinks aukas.

Saušio 23 d. vietinis Tautos 
Fondo skyrius surengė prakal
bas, kad apkalbėjus kokiu bū
du galima būt parinkti aukų 
dėl nukentėjusių nuo karės. 
Kalbėjo J. Peža Tautos Fondo 
pirm.- J. Jaruševičių V. Ku- 
dirka, kun. A. Daugis Visi 

__ ______ i savo kalbose skatino prie au- 
pajuto nei kad kojų nusilaužė. I kavimo nukentėjusiems mūsų 
Atrado jų gulinčių jos kaimin-1 į?į? * 

ant vietos *
ant sofos ir išėjo sau, nepatė- laširdystes Sąjunga šelpti^ nu- 
mijus, kas atsitiko. Nakčia 
kada prablaivėjo, tai pajuto.' 
Tai ėmė rėkti gvoltų Kada

i. tai tas

ATHOL, MASS.

tęs daug baisenybių ant karės 
lauko.

Brooklynietis.

WATERBURY, CONN.

Vyčių kuopa.

kun. Maliausku rinkt aukas tos Fondui, bet dabar n< lai- 
Tautos Fondo vardu ir jo nau- kas. Vieno praleist negali- 
dai. ma, tai, kad kun. Maliauskas

Jei aš suprantu Tautos sutarus su Tautos Fondu gąlė- 
Fondo siekinius, tai pastara- jo daug aukų surinkt ir nukent 
sis tur tikslus ne vien šelpimo tėjusiems dėl karės šelpti, 
nukentėjusių dėl karės, bet, 
podraug šelpti ir kitus Lietu
vos kulturinius reikalus. Kas 
gali užginčyt, kad pasibai
gus karei, Lietuvai esant taip 
baisiai nuteriotai, bus nerei
kalinga spauda. Turėdami 
omenėje, kad pasiturinčioji 
dalis lietuvių, iš kurių galima 
buvo tikėties daugel ateityje, 
tapo elgetomis. Tai-gi, ar dar 
neaišku, kad Tautos Fondo 
kaipo kultūriškosios įstaigos, 
nebus privalumu rūpintis 
spauzdintu žodžiu Lietuvoje.

Daugel galima būtų priro- 
dinėt, kas turėtų rūpėt Tau-
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O 
kitiems kultūriniams reika
lams. Tai liudija prakalbos 
ruoštos kitur, tų pat Rūdija 
Pittsburgh’e.

Tautos Fondo valdyba pa
galvokite ir kinkykite visas 
spėkas, kad visokios progos 
būtų išnaudotojamos.

Kantrusis.

NEW BEDFORD, MASS. 
—Anton Retkovitz teismo pri- 
pažytas kaltu žmogžudystėje 
Jis 1914 m. kovo m. vienai mo- 
terei perpjovė skustuvu gerk
lę.

PITTSBURGH, PA.
Sausio 23 š. m. atsibuvo 

prakalbos kun. Dr. A. Maliau- 
sko. Klausyties prakalbų pri
sirinko pilna gan ruiminga šv. 
Kazimiero mokyklos svetainė. 
Daugelis turėjo stovėt, nes sė
dynių pritruko.

Kalbėtojas vaizdžiai nupie
šė vargus pabėgėlių iš Lietu
vos ir savo puikia žemaitiška 
tarme ir jautria kalba taip su
graudino klausytojus, kad i 
daugelis apsiverkė sekdami 1 
mintyje kalbėtojo tartuosius 
žodžius. (

Apipiešus karės baisenybes, i 
kun. Maliauskas nurodinėjo 
aukų reikalingumų nukentėju
siems dėl karės. Nurodė svar
ių Tautos Fondo lietuvių tar
pe ir kad minėtam Fondui reik 
būtinai aukot kuodaugiausia. 
Žodžiu pasakius, kun. Maliau
skas išrekliamavo savo kalbo
je Tautos Fondų ir kad būtų 
rinkta aukos Tautos Fondui, 
būt sumesta apščiai aukų.

Savo tikslui, tai yra: laik
raščiui “Viltis” kun. Maliau
skas surinko tik $108.56. Iš 
tiek susirinkusių, išrouė lyg 
ir mažoka surinkta. Priežas
tis neskaitlingumo aukų, tai 
kad kun. Maliauskas savo ats
tovaujamos “Vilties” reika
lus pas^^^Mitroje vietoje.

* VaftHKfitvusių stambesnes 
aukas seka: po $2.00 aukojo: 
F. Venslovas, Petras Masan- 
dukas, Antanas Pranaitis, 
Marė Kripiutė, $3.00 aukojo 
kun. J. J. Sutkaitis, po $1.00 
aukojo: kun. J. Pikutis, Ago
ta Sutkaičiutė, Juozas Baltrū
nas, P. V. Obiečiunas, Juo
zas Dankšas, Barbė Miknevi- 
čiutė, Antanas Virbalis, Jie- 
va Miliauskienė, Petras Ba
rauskas, Jurgis šalaševičius, 
Marijona Rupšaitė, Petras 
Daukšas, Ona Kinderienė, J. 
Drusutavicius, Antanina Pi- 
kutienė, Petras Zoris, Juo-' 
zas Navalinskas, Jonas Simai
tis, Mikas Jerosiunas, Pet
ronėlė Samuliutė, Pranciška 
Juknevičiūtė, Edvardas Pta- 
kauskas, Antanas Kazlauskas 
Kaz. Vasiliauskas, Barščiaus- 
kienė, Alek. Mičiulis, Agota 
Mičiulienė, J. Vasiliauskas, 
Mikas Guriavičius, Antanas 
Kūgis, Jurgis Blaževičius, A. 
Bubilas, Ona Lapinskaitė, 
Marijona Vižieniutė, Petras 
Kiškevičius, Autose Kimaus- 
kienė, Vladas Ilakis, Zigmas 
Šūkis, Stasys Jasinauskas, 
Antanas Smaliukas, Jonas Pe
traitis, Jurgis Nevadolskis, J. 
Viktoravičių Antanas Pieku- 
nas, Vaslovas Sadauskas, Vin
centa Krušiutė, Petras Kizis, 
Darata Caluče, Teklė Bikiniu- 
tė, Jurgis Alasevičius, Jonas 
Jankevičius, Antanas Radžiu- 
kynas, Stasys Maskeliūnas 
Juozas Ramanauskas, Kazi
miera Kabeliutė, Pr. Pikčius, 
Petras Kozis, Juozas Urbonas, 
Kazys Pociūnas, Antanina 
Zambžickaitė, Pr. Takazaus- 
kas, Step. Žilaitis, Jonas 
Katkus, Povilas Stonis, J. 
Miliauskas, labu $76.00, smul
kių aukų $32.56 viso $108.56.

Antru atveju kun. Maliaus
kas kalbėjo ir tagino čion gy
venančius lietuvius gryžt į 
Lietuvą pasibaigus karei.

Nora ir laikraščių inbaugin- 
ti linkui kun. Maliausko mi
sijos, visgi Pittsburgiečiai 
lietuviai atliko savo priedermę 
dėl Tėvynės kuogeriausia; tai 
liudija sumestos aukos.

vieno gaila, tai, kad 
jnaas nesuiare su

Tie, kurie turi

Metraštį, 
sako, kad jame vi
sas pasaulis.

NE VISI DAR ŽINO,

kad Metrašti s yra vienas tų retų leidinių, kurį 
nusipirkęs niekas nesigaili

O geras Metraštis buvo ir bus kiekvienam reikalin- 
dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. M e t-

Sausio 27 d. vakare, prie 
draugiško jaunuomenės bure- 
jlio susirinkimo parapijos sve
tainėj, tapo “Vyčių” kuopa 

■sutverta, apie 20 narių prisi
rašė. Valdybon išrinkta, Pirm. 
J. B. Šaliunas, vice-pirm. J. 
Dvileckis, rašt. J. Tamošai
tis. kasininku B. Gauronskis. 
Dvasišku vadovu kun. J. Va- 

ilantiejus. Svarbiausis iš nu- 
Įpo 10 centų kas mėnuo turės tarimų įvyko. Visi vienbal- 
jkožnų mėnesį susirinkimų su siai nutarė užsisakyti “Vytį” 

> aukas, organų. Kiti svarbesni daly- 
Buvo kalbama apie Tautos kai palikta vykdinti, ant ki- 

JEj3ndoJileisias_hlaakas^_ Aetsusirinkimo. _ 
pasirodė, kad tarp norwoodie- 
čių negalimas įvykdytie, nes 
išsiskirstę gyvena ir kas savai
tė mokėt po 5 centus gal ne
daug atsiras, nes norwoodie- 
čiai labai apsikrovę dabar di
deliais mokesčiais ant savų 

Tų dienų prisirašė 
vo išduota atskaita krautuvės nariai. Pinigų surinko tų 
nuo pradžios gyvavimo, tai dienų 51 d. 28 centus, buvo 

pa j renkamos aukos ir bažnyčioje, 
bet nežinau kiek surinko, su
sirinkimai atsibus kas ketvir
tas nedėldienis mėnesio.

Darbininkas.

Nusilaužė kojų.

G. R. žmona taip pasigėrė 
24 d. šio mėnesio, kad griū
dama kažkaip pagal pečių ne-

Toji paguldė P°_vardu Lietuvių mie-

! kentėjusius dėl karės po gĮoba 
Tautos Fondo, nariai mokės

reikia, kad vaikinas čia au
gęs, o taip gerai lošė lietuvių 1 
kalboj. Jis taip-pat apturė- Į 
jo gėlių bukietų

Toliau seka mažesnės rolės, į 
bet taip-pat labai gerai atlik
tos. E. Mikalauskiutė—Rec- 
hos rolėj: čia bara girtuok
lius aštriausei, čia vėl Mari
jai Magdalietei kalba ko švel
niausiai. Nugi J. Sereika kun. yya nuo į sausio 1910 m. 
Kaifo rolėj: kuris įstengė iš- sirodė sekančiai: 
laikyti visų laikų tonų rimtų 
išdidų. Taipgi ir J. Liudvi- 
naitis—Ananijaus J. Pučins-

J. T.
,“X’Valifc MTaterburib 

Valio sveiki gyvuokit!
Vyčiai,

BRIGHTON, MASS.

Kooperacijos atskaita.

Lietuvių kooperatyviškos 
draugystės metinis susirinki
mas atsibuvo 9 sausio, j

HARRISON, N.

Šešupė.

J.

ir bu_ j reikalų.
Prakalbos.

Br.

Atrasta krautuvėje prekių į 
už $2.059.57c.

Išduota prekių kostumie-
kas Jotamas, kitais neapsi- riams ant knyg. už $3.000.00. 
leido, neblogai ir D. Rupainis Krautuvės inventorius $800.00.
—Simono, J. Kanapka—Joabo. 
Kiek silpniau išėjo A. Masun- ns.24. 
dukui—Auliaus Flavijo, tai 
typas ne tai rolei; neįstengė 
parodyti išdidų Romietį Pi
loto srrnėnų, 
rų.

Publikos 
kaip niekad 
vakaro nėra 
talpinanti apie 700-800 žmo
nių, buvo kaip kuju primuš-,, 
ta. Koksai 100 žmonių gryžo 
namo, negalėdami į svetainę 
ineiti. Vyčiai matydami Ne- 
warkieČių žingeidumų pamaty
ti minėtų veikalų, sutarė vėl 
atkartoti, kų ir atliko. Pa
sigarsino tik pirmų vakarų, 
kad atkartos 18 sausio š. m.

. ir tai publikos susirinko apie 
300 žmonių.

Garbė už tai Vyčiams už su
rengimų taip puikaus veikalo, 
lošikam už artistiškų lošimų, 
o ypatinga garbė priklauso ir 
didžiausia, tai Vyčių scenos 
režisieriui—mokytojui P. A 
Pempei, kuris taip puikiai iš
mokino. Mat P. A. Pempė 
netik fotografijas moka puikiai 
traukti, bet moka ir režisuoti. 
Beja, prieš pirmų Vyčių sta
tymo vakarų “Marija Magda- 
lietė” t. y. 15 saus. š. m. mūs 
socijalistukai taip-pat lošė ko
kį tai veikalų. Publikos bu
vo “labai daug,” daugiau 
kai 50.

Ar nelaikąs būtų mūsų so- 
cijalistam parsikviesti Prusei- 
kų, kad pasakytų su kuo vi
suomenė eina.

Bapatakaa.

ypač pirmų vaka-

susirinko kaip 
newarkiečiai ant 
matę, nes salė

Gatavų pinigų (cash)

Dveji namai 5 šeimynų ir 
3 lotai $8.000.00.

Viso $15.977.81.
Ancijonierių (sharininkų) 

yra 244 iš to skaitliaus 18 turi 
po 2 akcijas $ 4.210.00.

Kostunųerių užsidėjusių 
kaucijų už knyg. $ 317.00. '

Viso $4.527.00
Malonu yra šiandien pra

nešti visuomenei, jog viršmi- 
nėta bendrovė į taip trumpų 
laikų suspėjo padaryti tokių 
sumų pinigų, ir jau pradėjo 
statyti ant viršpaminėtų lotų 
nuosavų svetainę ant trijų lu
bų, kur bus vieta ir bendrovės 
krautuvei. Manoma insikurti 
į nuosavų namų 17 birželio. 
Garbė Brightoniečiams, ir 
jeigu tokia vienybė ir bepar- 
tyviškumas egzistuos ir ant to
liau tarpe Brightono lietuvių, 
tai galima tikėtis, jog ta sve
tainė greitoje ateityje bus iš
mokėta.

BROOKLYN, N. Y.
Duosnūs lietuviai sausio 18 

j d. š. m. ant North 10-tos gele
žies liejyklos dirbtuvės mirė 
knygų vedėjas. Kaipo pap
rastai buvo renkama ant kvie- 
tkų tai lietuviai pasirodė taip 
duosnūs, kad nekurie ir po 
$1.00 aukojo. Tas yra pa
girtina, ale indomu, jog mi
rė ir lietuvių palikdami kal
nus vargų, o mes taip sun
kiai aukavome, juk kvoterį 
aukavome ir dabar, kada mū
sų brolių ir sesučių sukuryj 
karės šimtais miršta, o sunku 
išprašyti nuo mus mažiausių 
aukų, negalima įsiulyt vien už 
5 centus T. F. ženklelį.

K. Dumblis.

BROOKLYN, N. Y. 
ir 

Apvaikščiojimas bus 
milžiniškas.

Jonas Gabalis.

NORWOOD, MASS.

Veikliau darbuosis.
L. D. S. 3-čias susirinkimas 

įvyko 19 d. sausio, ant kurio 
apkalbėta daugelis kuopos rei
kalų. Nutarta surengt pra
kalbas agitiviškas, parsitraukt 
15 ekzempliorių Metraščio, 
parsitraukt knygučių 50 ek
zempliorių “Imk ir Skaityk*’ 

ipgi buvo apkalbėta ir smul- 
dalykų.

Brooklyno Tautos Fondo 
skyriai rengiasi iškilmingai 
apvaikščioti Lietuvių Dienų 4 
d. kovo (Šv. Kazimiero die
nų) Dienos laiku žada parda
vinėti Tautos Fondo ženkle
lius ir šiaip jau rinkti aukas, 
o vakare McCaddin salėje ren
gia grandioziškų koncertų. 
Koncerte pasižadėjo dalyvauti 
p. St. Šimkus ir p-lės Karužiu- 
tės iš Philadelphijos, taip-gi 
vietiniai dainininkai ir visi 
geresnieji chorai. Tarpai nu
merio programo koncerto, kal
bės p. Šimkus apie dabartinį 

Lietuvos ir taipgi

Sausio 23 d. Gabijos
Sės naujai suorganizuota dr-ja 
turėjo prakalbas, kalbėtojas 
buvo pakviestas p. J. Sirvydas 
iš Brooklyn, N. Y.

Publikai besirenkant vaiku
tis ir dvi mergaitės padekle- 
mavo. Po to kalbėtojas p. J. 
Sirvydas nupiešė gana plačiai 
iš nuotikių darbininko judėji
mo nurodydamas, kad lankant 
mokyklas amato ar taip moks
lo nors vakarais ir tai galima 
daug atsiekti o laikantis vie
nybėj ir lietuviai galėtų pa
siekti augštesnį laipsnį ir su
mažintu sau vergija, kaip 
antai kitataučiuose randasi gu
drių amatininkų, kurie taip 
pat sutverti kaip ir lietuviai 
ir tokio proto tik be vienybės 
mus žmonės ir jaunimas apsi
leidęs geresnes vietas paleid
žia kitataučiams. Čia buvo 
pertrauka prakalbos ir sudek- 
lemuota. Po to buvo dialo
gas Motina ir Duktė.

Toliaus kalbėjo p. Sirvydas 
apie pačios Gabijos reikalus 
ir jos stovį ir ateitį, naudin
gumų, pažymėdamas, kad vi
suomet galima daugiau nuvei
kti susidėjus moterims su vy
rais, negu skirtinai, taip-gi 
nurodė, kokių vertę atnešė 
mažos kolionijos organizacijos, 
kurios čia nuo senai susivieni
ję veikė dėl karės nukentėju
sių. Ragino moteris ir mer
ginas prisidėti prie siuntimo 
drapanų dėl karės nukentėju
siems, ragino vietinius lietu
vius prie narsesno veikimo ir 
pramonės kaip tai prie koo
peracijos, įsteigimo krautu
vių.

Jau čia užmanyta įsteigti 
taipgi ir svetainės, kuri čia 
labai butų rekalinga ir naudin
ga, nes dabar po svetimtau-

gu 
r a š e 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 buvo tuomet mūsų brolių švie
tėjų, visokių žinių, pa ta rimų, rodų 
straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodžiu 
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.

Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėjo 
būti mažyčiai.

Kas kita šiais laikais. Kitokie laikai, kitokios gyvenime 
sąlygas ir kitoks gyvenimas. Turime visokių organizacijų, įstai
gų, apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas verda; -kužkuITŠbjsr" 
daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir nu
šviečia geri laikraščiai.

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

Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir 
prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido URT 
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- 
jajne.

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

Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame Met-

nau- 
visas

iš

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 apibudinimą ra
si rimtame Metraštyje.

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

Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourdo 
stebūklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popie
žių, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybi gižiausiųjų 
miestų. Visa tai rasi gausiame

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, po 
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiausi 
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių 
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerašyk 
vis vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytame 
Metraštyje.

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

skaitymo.
Kaina 75c.
Drūtuose apdaruose $1.20. /'j
Išsirašykite iš “Darbininko” knygų krautuvės.

Adresas:
*‘DARBININKAS 6
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gal- 
ir 25c.

25c.

sto- 
ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

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

J ei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

fe 
fe 
k

vietines žinios.

V. LUKOSEVICIA,

✓j

Vi-

, >

I

P. o.

A.

12)

>6.26

Visi skaitykit? ir platinkite

■K

Tautos 
Šlakiui 
Vaišno-

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

Vytauto 
vasario 

No. 339

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRETELIAMS

(li- 
dy-

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR 
DAINAS.

I

D. L. Kunigaikščio 
į Benas turės susirinkimą
I (Feb.) 2 d., 1916 m. po 
■W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Kviečiame visus narius ateiti 
| į šj susirinkimą, nes daug svar
bių reikalų yra apkalbėti.

Valdyba.

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLAŠOKIŲ MOKYKLA.

Visokius užrubežinius ir ; 
amerikoniškus šokius moki- į 
na po No. 1140 Columbus I 
Avė., Room 44 Roxbury 1 
Crossing. i

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

(Iš Rusijos) J

Telephone So‘. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS 

meistras 
indeda telephonus, dengia 
gus,

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DARBININKE.”

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

GABIJOS VAKARAS.
29 Sausio lietuvių svetainė- 
“ Gabija” sulošė “Pabaig- 

’ ’ Pasisekė pusėtinai,

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. 

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

(Castle Sąuare’s Block’e.)

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

Po 50 c.: Juotkojienė, D. Jan 
kauskas, M. Pajaujutė ir J 
Milville 35 cent.

Smulkių aukų $1.80
Išviso 5.65.

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

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

DARBININKO DOVANELE
Darbininkams

' kaina tik 5c.
Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo “Darbinio 

ke” skyriuje: “H po darbininko plunksnos.” Tuose straipsniuo 
*e yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto minčių 
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, pa 
nokinanti, perspėjanti, paakstinanti.

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

AUKOS TAUTOS FONDUI
Tautos Fondui per “Darbininko 

redakciją aukojo šie žmonės 
Sommersvillės lietuviai:

Po 1 dol.: P. Belis, P. Č. Či-
■ žius.
Į
j

P. VALUKONIS 
“Darbininko” agentas 

kuris renka prenumeratas ir ap
garsinimus "Darbininkui.”

Taip-gi galima atnaujinti ir 
senas prenumeratas.

Pardavinėju šliūbinius žiedus 
ir visokius auksinius daiktus.

Patarnauju dėl išėmimo 
senee) leidimą apsivedimui 
kai.

8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš- 
jsimokinimo (notų) “Gaidų” ant 
visokių instrumentų, kad ir nesi 
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.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., 
Philade^phia. Pa.

TT 1 j I Nuo 9 iki 11 rito.V alandos .. 4 po pietų.■■ 8 Vakare.

16) “Tikyba ir Dora” ir “
17) “Vytis” ir
18) “Darbininkas
19) “Drangas,
20) “Draugas, 

“žvirblis.”
21) ;

<«

22) ' 
“D rbininkas.

Pasarga: čia dar nepaminėti:

■

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

PRIE DORCHESTER ST.

į Valandos
nuo 9 vaL ryta

P. Valukonis,
233 Broadway, So. Boston, Mass.

Naujas ”Darbininko” leidinys

“PAŽANGA” iliustruotas i 
liet. kat. mėnesinis žurnalas. 
Metams $3.00, pusei metą 1.50,' 
atskiras numeris 25c.

IS AUTOS FONDO 
SKYRIAUS VEIKIMO.
Nedėlioję, 22 d. sausio T. 

F. skyriaus rūpesniu tapo su
rengtas viešas susirinkimas.

Klebonas gerb. kun. T. Ži
linskas aiškino reikalingumą 
šelpti mūsų badaujančius bro
lius. Prie tos progos prisi
minė apie San Francisco Pa
rodą ir išreiškė savo įspūdžius 
iš kelionės, iš kurios jis ne- 
persenai grįžo.

Po to gerb. kun. F. Kemė
šis padavė publikai apsvars
tyti pieną, aukų rinkimo su 
tam tikromis blankomis. Pie
nas buvo visų vienbalsiai pri
imtas ir buvo renkami kolek
toriai’ pagal tam tikrą kun. F. 
Kemėšio’ paduotą pieną.

Čion paduodame surašą vi
sų kolektorių ir ant kokių ga
tvių kurie yra paskirti.

1) Pr. Strakauskas paskir
tas blankas išduoti ir pinigus 
su blankomis iškolektuoti ant 
šių gatvių: 6-th str., Seventh 
str. ir 8-th str; 2) Jonas Joku- 

-bauskas ant Bowen str.; 3) Jo
nas Petrauskas ant Fifth str. 
Gold str. ir Fourth str.; 4) 
Jonas Vilkišius ant Silver str.;
5) St. Noreika ant Broadway;
6) Zigmas Usevičius ant 
Athens str.; 7) Juozapas Mo
tiejūnas ant Third str.; 8) 
Juozapas Gilys ant Bolton 
str.; 9) Juozapas Alikonis ant 
Second str.; 10) Petras Matu
lionis ant Dresser str., First 
str. ir Granite str., 11) Petras 
Špokas rytinėje dalyje City 
Point; 12) Jurgis Kazlauskas 
pietinėje dalyje City Point; 
13) Ona Staniuliutė ir Petras 
Grigas ant Kneeland str., Bos
ton’e; 14) Benediktas Jaku
tis Boston City — apie North 
Sta.; 15) Leonas Švagždvs 
Roxbury’je ir Charlestovvn’e.

Virš paminėtos ypatos, iš
rinktos viešame susirinkime, 
kuriame dalyvavo keli šimtai 
žmonių ir apie teisingumą nė
ra abejonės, kadangi iš tiek 
publikos nebuvo nei vieno 
priejingo jų paskyrimui ko- 

"1ėktoriais.~~ Tame' pat susi
rinkime išduota virš 50 blan
kų. Tai-gi pradžia graži, nė
ra abejonės, kad šeimynų 
skaičius, kur rasis T. Fondo 
blankos pasidaugys dešimte
riopai.

Atsilankius viršminėtiems 
kolektoriams Į tas šeimynas, 
kur dar nesiranda T. Fondo
blankų be abejones privalėtų j 
neatsisakyti jas priimti ir 
prisidėti prie to švento dar
bo — gelbėjimo iš bado nasrų 
mūsų nelaimingus brolius.

Mokestis yra paskirta visai 
nedidelė — tik 5c. Į savaitę; 
tie 5c. nei kiek neatsilieps ant 
mūs kišeniaus; bet mes visi 
dėdami mažomis aukomis, su
darysime dideles sumas ir to
kiu būdu išgelbėsime nuo ba
do tūkstančius mūsų nelaimin
gi? brolių.

Blankos bus kas mėnuo 
mainomos, tų vietų kolekto
riai mėnesiui suėjus paims iš 
šeimininkių blankas su pini
gais ir i jų vietą paliks kitas. 
Surinktus pinigus perduos 
vietos T. Fondo skyriaus iždi
ninkui p. Zalieckui kuris yra 
po 1000 dol. kaucijos ir kuris 
negaišuodamas siųs 
Fondo rašt. adv.
vardu Centro ižd. B. 
ros kuris yra po 20.000 dol. 
kaucija.

Tai-gi į darbą — į šventą 
darbą So. Bostoniečiai ir Bos
toniečiai ! Parodykime, ką 
galime padaryti.

T. F. skyr. prot. rašt.

Paskui prasidėjo gyvas lo
šimas smagios komedijos “Tė
tė Pakliuvo.” Susirinkusieji 
juokų turėjo iki soties. Mariu
tės rolę atliko p-lė Al. Naren- 
kevičiutė, Paukščio D. Antana 
vičius, Obuolio P. Grigas. 
Vikri, smagi, gražiabalsė p-lė 
Al. Narenkevičiutė džiugino 
visus savo dainavimu, lošimu, 
nudavimn. Šauniai jai pri
tarė ir-gi geras dainininkas 
p. D. Antanavičius.

Po šito lošimo pertraukoje 
džiugino atsilankiusius mėgia
mieji So. Bostono lietuvių so
listai p. Morkūnas, p. J. Vie- 
raitis ir panytė Ona Liutkevi- 
čiutė.

Sekė lošimas “Vienas iš 
mūs tur apsivesti.” Lošimas 
gerai nusisekė. Prisijuokė 
prisikvatojo susirinkusieji, i 
Tik Ferdinandas (D. Antana- 
kevičius) buvo perseni. Brol
vaikiai išrodė senesni už tetą. > 
Tetos rolę gan gerai atliko i 
p-lė L. Žukauskaitė, o Onu
tės tinkamai atliko gražiai,: 
lietuviškai pasipuošusi panai
tė P. Bagdoniutė.

Vakarą puikiai užpečėtijo 
bažnytinis choras puikiu dai- 

' navimu.
Žmonių buvo gana daug. 

Ten Buvęs.

je 
tuves. 
kaikurie atliko savo roles vi
sai gerai. Dainos tai buvo 
sudainuota ir-gi gerai. Po loši
mo dar šokta ir buvo skrajo
janti krasa.

Žmonių buvo nedaug.
Ten Buvęs.

TEL. BACK BAY 4200
“S VIEŠA,

“ŠVIESA” mėnesinis 
kat laikraštis. Metams 50c.

46 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

BEDARBIAMS 
PROGA

Šiais laikais reikalinga daug 
merginų ir vyrų ČEVERYKŲ 
dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbą gauti. Gera 
proga, -gerą darbą išsimokinti 

Adresuokite
MONTELLO EMPLOYMENT 

OFFICE
J. Mickevičius, savininkas. 

146 Ames St. Montello, Mass.
Telefonas Brockton 1562-m

*:* Vienatine Lietuviška

l1 Krautuvė f
Yxyt
Y . . „
Y Ninersville, - - Pa. Y
Y V

"e"

t❖
DR. F. MATULAITIS
Ofiao adyncM
14 P. M 7-# P M.

419 Bovlstos St, Boston, Mass.

Parduodu Gramafonus ir go
riausius Rekordus su lietuviš
koms dainoms ir tt. Katalogus 
duodam dykai kiekvienam kuris 
prisiunčia už 2c. krases ženklelį.

K. Graneckas.
30 Essex St. Athol, Mass.

KĄ TIK IŠĖJO IS SPAUDOS
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.

Kas iš to, kad ir 
turi pilną krautuvę, 
o jeiįžmončs nežino 
ką turi? g 

Garsintos!
■ _______________ «

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) ........... 35e.

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.

1) “Oželis” mišriam chorui prie pijano------------------- 60e_
2) “Scherzo” pijanui (solo)___________________ 60e_
3) Šią nedėlėlę” mišriam 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.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
NEWARK’O 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. 
i--------------------------------------

Ant pardavimo forničiai dėl tri
jų kambarių. Priežastis pardavi- 

jmo išvažiuoju į kitą miestą.
P. ŠILEIKA,

8 Heath Place, Rozbury, Mass.
I _____ ____ _____________

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvi išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
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. BMOH

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

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Vienatinė Lietuviška
4

1.00

75c.

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

ros sekančios gyduolės.

NEPAPRASTAI PALINKS
MINO.

Retai kada So. Bostono lie
tuviai turėjo taip smagaus, 
linksmaus laiko, kaip kad jie 
turėjo sausio 30 d. atsilankę į 
Vyčių vakarą Šv. Petro salėn.

Susirinkusieji tai buvo juo
kinami smagių komedijų geru 
lošimu, tai gražaus bažnytinio 
choro dainavimu ir geriau-

is So. Bostono lietuvių su-
Aia

Iš pradžios puikiai sudai
navo bažnytinis choras, p. M.j 
Karbausko, vietos vargoninin
ko vedamas. Dainavo solo p. 
P. Grinkevičius.

C. & P. Phone St Paul 5947 
Grabininkas ir Balzamuotoj as 

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

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

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 SO. PACA ST.,

BALTIMORE, M. D.

Lzlaikom 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 
delj nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass
i •

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

Užsakant abudu .. ..... ......•--------- ----- ----------------- _ .$3.25
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —

Visi kartu________________________
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”
6) “Draugas”— $2.00 ir
7) "Tikyba ir Dora”—'
8) “Draugas,

Dora.” —
9) “Draugas
10) “Draugas
• _
H)

_______ :.......$5.25 
75c. Abudu $2.25

“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25 
-75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00 

” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir 
Visi ............................    —............ $5.75

— $2.00, "Vytis” $1.50. Abudu . ... . .........$2.75
” — $2.00, "žvaigždė” — $2.00, "Vytis” •

• $1.50. Visi_________1________________________ _ $4.00
"Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.” 
Visi__ _ ______________ :___________ ,------------------$4.50
“Darbininkas” ir "Vytis.” Abudu___________ ____ $3.75

13) “Tikyba ir Dora” ir "Vytis.” Abudu_________ ___ $1.75
14) "Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” "Vytis”

ir “Darbirinkas”_______________________________ $6.50
15) “Draugas” $2.00, (arba "žvaigždė”) ir "Žvirblis”

— $1.00. Abudu _________________________________ $2.50
Žvirblis.” Abudu___________$1.50

"Žvirblis.” Abudu__________________$2.00
” ir "Žvirblis.” Abudu_____________$3.25

” "Vytis,” "Žvirblis.” VisL_..L........... $3.50
” "žvaigždė,” "Tikyba ir Dora” ir

Visi_______ __ _______________________ $4.25
“Žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” 
” ir “Žvirblis.” Visi __ ____________,___

t,” "ŽvaigždĄ” "Tikyba ir Dora,”
” "Vytis” ir "Žvirblis.” Visi____ $7.25

“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 paaiškėję*,.

-T“

I 
fe ti fe ti fe fe k fe 
b

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Ntfo kosulio, grippo

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(com’s) 15, 29 ir

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 

Proškos nuo nerviško
vos skaudėjimo 10

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.
Visokie kvepianti 

muilai 10,
Perfumos visokių
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime 
eipresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKASJ
; 226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass.

Geriausias Siuvėjas
Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00

ir aukščiau
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią

kaina

S.‘C. LILIENSTERN,
St, !| [Boston, Mass

Priešais Custom House.)




