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PASKAITA APIE LIETU
VĄ DIDŽIAMJAME LAU- 

SANNE TEATRE.

Atskaita.

nes nei kiek nepasiva- 
pirmyn.

spau- 
kra-

Žemiau paduodame laiškų, 
kurį p. J. Gabrys buvo pasiun
tęs popiežiui lietuvių reikaluo- 

buvo rašytas 
Buvo sių-

ir kny- 
nuo 
iki 
m.,

nuo 
miš-

I, 1914,
II, 1915
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ši jauna porelė tapo surišta amžinu, neatmezgamu ryšiu rugpiučio 2 d. Apveizdos Dievo par. bažnyčioje, 
Chicago j, III. Jaunavedis yra talentingas kompozitorius ir muzikas, baigęs Varšavos konservatoriją, kompozi
torius “Vyčių Himno’’ ir “Meilės,” didis veikėjas jaunimo tarpe, L. Vyčių garbės narys. Nuotaka yra ga
bi smuikininkė ir uoli veikėja visose prakilniose organizacijose. Meilingo sugyvenimo, ilgo amžiaus prakil
niai porelei.

popiežiui
Susirūpino

se. Laiškas 
francūzų kalboje, 
stas kovo m. š. m.

Iki birž. 9, 1916
m., inplaukė Tautos
Fondan $51813.53

A A. Šlakis,
T. F. Vice-Pirm.

■ .w* '

-

i

YOL. H Metai I.
'Entered as second-class mstter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,under tbe Act of March 3. 1879

Baisioji karė, 
čia Europoje jau 
nuo, skaudžiai palietė lietu
vių tautą. Kruviniausi mū
šiai tarp vokiečių ir rusų at
sibuvo ant lietuvių žemės. 
Miestai ir sodžiai išgriauti, 
gyventojai išvaikyti, be pas
togės, be maisto. Vieni mirš
ta badumi, nuo šalčio ir nuo 
ligų Lietuvoje; kiti varu iš
vyti iš tėvynės nuklojo lavo
nais Rusijos kelius ir tolymos 
Seberijos. Skaičius nukentė
jusių siekia milijonus.

Jūs tėviška širdis susimy
lėjo ant belgų, armėnų, len
kų, net ukrainiečių ir kitų 
tautų, kurios nėra katalikiš
kos. Jūs ištiesėte savo tėviš
ką ranką toms tautoms.

Mes tvirtai tikime, kad 
Jūsų tėviška širdis lygiai at
jaus neapsakomas nelaimes 
mūsų tautos. Mes vilimės, 
kad Šventasis Tėvas išklausys 
mūsų meldimo, kaipo 
tautų. ’ ’

Pasirašė J. Gabrys, 
ralio Lietuvių Komiteto 
liotinis.

Kartu su minėtu laišku p. 
J. Gabrys siuntė monsignorui 
Pocelle, Kardinolo Gaspari 
pagelbininkui. Jau ne kartą p. 
J. Gabrys yra matęsis su tuo 
artimu popiežiui asmeninu. 
Savo laiške p. J. Gabrys pra- Į 
šė užtarti pas popiežių lietu-1 
vių tautą ir paremti jos reika
lus.

Kovo 20 d. p. Gabrys, pro
fesorius Mokslainės Augštųjų 
visuomenės mokslų Paryžiuje 
turėjo paskaitų apie Lietuvą 
didžiamjame miesto teatre 
prieš auditorijų 2000 žmonių.

Prof. Bergner perstatęs p. 
Gabrį, pasakė, kad jis yra 
plačiai Europoj žinomas netik 
kaipo karštas lietuvių patri- 
jotas, bet taipo-gi kaipo pri
spaustųjų tautų teisių užtarė
jas; — jisai įsteigęs Tautų Są
jungų Paryžiuje, kur sugru
pavo apie 20 prispaustų tautų, 
pirmininku toj Tautų Sąjun
goj esąs P. Painleve, Prancū
zijos apšvietos ministeris, vi- 
ce-pirmininku Ch. Segnobos 
garsus historikas ir Sorbonnos 
profesorius, p. gi Gabrys, 
Tautų Sųjungos įsteigėjas, e- 
sųs generaliu sekretorium ir 
redaktorium sųjungos organo 
“Annales dės Nationalites. ”

Prelegentas išguldęs trum
pai Lietuvos praeitį ir lietu
vių atgimimų, perėjo prie nu
piešimo lietuvių santikių su 
lenkais ir noro pastarųjų pag 
lemžti Lietuvą.

Prelegentas išaiškino, kad 
Lietuva turi tas pačias teises 
prie neprigulmybės, kų ir Len
kija.
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PR. NUTAUTAITE.A. A. ALEKSANDRAVIČIUS

Baigdamas savo paskaitą 
p. Gabrys apreiškė, kad Lie
tuva jokiu būdu nebenorinti 
grįžti po rusų jungu, ji rei
kalaujanti pilnos neprigulmy- 
bės. ,

Šitą pageidavimą prelegen
to auditorija sutiko triukš
mingu delnų plojimu, kuom 
išreiškė pilną jam pritarimą.

Visi vietiniai laikraščiai 
plačiai rašė apie šitą p. Gab
rio paskaitą prielankiai atsi
šaukdami apie lietuvius.

Šita paskaita bus pilnai at- 
spausčinta “Annales dės Na
tionalites,” kurios taip-pat 
iki karės galui tapo perkeltos 
iš Paryžiaus į Lausanne, Švei
cariją.

“TAUTOS FONDO’’ FINAN
SINIS RAPORTAS

Nuo laiko Chicagos Politiško
Seimo (Rūgs. 23 d., 1914 m. 
iki Tautos Fondo 2 seimo, 

(Birž. 9 d. 1916 m.)
INEIGOS:

Aukų nuo rūgs. 23,
1914 m., iki birž. 4,
1915 m...................... $17282.57

Aukų nuo birž. 4,
1915, iki birž. 9, 1916
m............. . ................... 26932.86

Aukų p. St. Šim
kaus skyriuje nuo 
birž. 30, 1915, iki birž.
1 d., 19J6 m.

Moterų Kalėdinin 
Fondan, nuo gruodžio 
6 d., 1915 m. iki kovo 
1, 1916 m.

Aukų į $10.000.00

Fondą, nuo 
1916 m. iki
l, 1916 m.

Ženklelių 
gelių Fondan, 
lapkr. 
rugp.
inplauke

Aukų pasiųsta tie
siog T. F. Iždininkui, 
nuo lapkr. 30, 1914
m. , iki birž. 6, 1916 m.

Nuošimčiai iš Po- 
lithania Statė Bank, 
Pittsburgh, Pa.

Viso inplaukė Tau
tos Fondan...............$51813.53

IŠMOKĖ SNIAI:
Nuo Rūgs. 23 1914 

iki birž. 9, 1916, iš
siųsta Lietuvon šelpti 
nukentėjusius nuo ka
rės ' $19000.00

Nuo birž. 4, 1915 iki 
birž. 9, 1916 m. išmo
kėta politiškiems rei
kalams

Išmokėta 
ženklelius ir 
dą knygučių

Išmokėta 
dų atsišaukimų, 
sa, bondsai, raštinės 
išlaidos, kelionės iš
laidos ir tt., nuo rūgs. 
23, 1914 m. iki birž. 
9, 1916 m.

Birž. 9 d., 1916 m. 
balansas pas T. F. 
iždininkų

Vokiečiai 
neatsilaiko

FRANCŪZAI IR RUSAI 
MUŠA VOKIEČIUS.

Francūzai pradėjo smarkius 
antpuolius ant vokiečių pozici
jų dviejose vietose — Verdu
no ir Somme fronte. Abie
jose vietose uždrožė didžius 
smūgius. Vokiečiai pripažįs
ta netekimą keliatos pozicijų.

Verduno fronte po labai 
smarkių atakų laimėjo labai 
svarbią poziciją Fleury ir čie- 
lų eilę stiprių pozicijų 
Tliiaumonto iki Froid.

Keturių mylių fronte 
Meuse upės iki Damlaup 
kų darė nuolatines atakas, 
vieną paskui kitą. Tai fran
cūzai pasivarė pirmyn apie 
čvertį mylios pirmyn. Nelais
vių paėmė 65.

Sodžius Fleury buvo ata
kuojamas iš dviejų pusių. Vo
kiečiai kaip visada labai at
kakliai laikėsi. Bet francū
zai po didelių bimbardavimų 
padarė atakų ir apvaldė so
džių.

Per pastarąsias tris dienas 
francūzai paėmė 1750 vokiečių 
nelaisvėn.

Anglų ginamame fronte nie
ko ypatingo neatsitiko. Vokie
čiai darė ant jų keletą atakų. 
Ypač vokiečiai atakavo Deivi-1 
lle miškų, kur anglai apsi- 
drūtinę. Atakos nepasisekė.

RUSŲ FRONTE.
Rusai skelbia, jog Stokhod 

fronte ties sodžiais Dubescho- 
vo ir Guleviči eina atkaklūs

mūšiai. Mūšyje palei upę Se- Į 
‘th, ties Gorodiš, apie 14 

mylių Tornopolio, narsus 
pulk. Goronof buvo sužeistas. I 

Vorobievsko apielinkėj 9 
priešininko orlaiviai lakiojo ir Į 
tėmijo rusų armijų judėjimą. į 

Vokiečiai skelbia, jog Dau- Į 
guvos fronte nieko ypatingo j 
nesideda. Rusų bandymai pa- Į 

į sivaryti pirmyn ant abiejų pu- į 
■ siu ežero Nobel pasibaigė ne
pasisekimu. Ties Lubiešov 
smarkus rusų antpuolis nepa
vyko.

VOKIEČIAI VARTOJA 
GAZĄ.

Rusai skelbia, jog rugpiu
čio 2 d. Smurgainės apielin
kėj, Vilniaus gub., vokiečiai 
varėsi pirmyn abipusiai gele- į 
žinkelio. Veikimą pradėjo; 
naktį ir leido gazus. Paleido ; 
šešis kartus debesius troški
nančių baisių gazų į rusų pu
sę. Vis po kiekvieno gazo pa
leidimo vokiečiai darė atakas. 
Paleidžia gazą ir po jo prie
danga ėjo atakon. Bet anot 
rusų pranešimų visos tos vo
kiečių pastangos nieku nepasi
baigė,
re

ŠUSAUDYTŲ, KAIP 
' PIKTADARIUS.

Vokiečių Frankfurter Zei- 
tung skelbia, jog jei vokie
čiams pasisektų sugauti ame- 
rikonų su francūzais ar ang
lais, tai su jais pasielgtų, kaip 
su žmogžudžiais ir juos sušau
dytų, nes vokiečiai nekariau
ją su Amerika.

Amerikonų talkininkų ar
mijoj yra nemažai.

.'J-'*; S" vjr«T į-.?'

Veltai jts rtatytite balsy* 
čiae, veltai remsite mirij 
veltai steigsite mokyklas 
visi tie jAsų darbai, visoa 
jūsų pastangos nueis niekute, 
jei jūs nesugėMsite vartoti ap
sigynimui ir užpuolimui to Įte
kamo ginklo, kokiuo yra gry
noji ir tikroji katalikiškoji 
spauda.

Popiežius Pijus X

Kuomet Suvienytų Valstijų 
geležinkelių darbininkai ėmė 
balsuoti už streiką, tai tuomi 

; labai susirūpino IVashingtono 
valdžia. Prez. Wilson iš visų 
pajėgų stengsis sutaikinti abi 
pusi. Prez. atsišaukė į Dar
bo departamentą, kad tas tė- 
mytų dalykus ir santikius ge
ležinkelių darbininkų ir kom
panijų. Visi mato, jog gele
žinkelių darbininkai būtinai 
varysis ant to, kad jų padėT 
mas būtų pagerintas.

, <r*

Ir-gi konferencija
Haagoj atsibuvo tarptauti

nė socijalistų konferencija. Ji 
pasibaigė rugpj. 2 d. Pasi
baigė šauniai, nes konferenci
ją užbaigė du vyrai ir viena 
moteris.

Pieter Troelstra, Holandi- 
jos socijalistų vadas, apgai
lestavo, kad Vokietjios ir Au
strijos socijalistai neina prieš 
karę. Jisai sakė, kad soci
jalistai turėtų pamiršti savo 
skirtumus ir veikti dėl taikos.

Tatai tarptautinis socijaliz
mas jau dingo, kaip vande
nyje burbulas. Tas aišku iš 
to, kad tarptautinę konferen
ciją baigė trys delegatai.

SKIRIA PAŠELPĄ.
Suvienytų Valstijų kongre

sas perleido rezoliuciją, ku
ria paskyrė $540.000 nukentė
jusiems dėl potvinių pietinėse 
Valstijose.

Nepasigailėjo.
•--------------------------------------- .

San Francisco. — Teismas 
išdavė apkaltinimo nuospren
dį prieš W. Billings, T. MoO- 
ney, Sena Mooney, E. Nolan 
ir I. Weinberg. .Jie apkal
tinti metime bombų į minią 
laike preparedness parodavi- 
mo liepos 22 d. Bombos už
mušė 8 žmones ir daug sužei
dė.

i Garsus airių kovotojas už 
neprigulmybę Roger Casement 
tapo pakartas.

Nieko nereiškė nei popie- 
, žiaus užsistojimas, nei daugy
bės vyskupų ir kunigų prašy- 

į mai, nei garsių vyrų patari
mai, nei Suvienytų Valstijų 
valdžios rezoliucija. Nebuvo 
pasigailėta. Anglijos valdžia 

Į užgesino laisvės kibirkštėlę 
Casemento asmenyje.

Be abejonės, jei anuomet 
anglai būtų suėmę Jurgį Wa- 
shingtoną, kurį dabar visas 
pasaulis šlovina, tai ir jį bū- 

; tų nugalabinę.NIEKO YPATINGO 
NEPASAKĖ.

Vokietijoj pradėjo veikti 
komitetas įgijimui garbingos 
taikos. Buvo jau prakalbos 
to komiteto surengtos. Bet 
tose prakalbose nieko ypatin
go nepasakė. Prof. Hamack 
Berline pasakė, kad vokiečių 
tauta neprivalo daug tikėtis, 
nes Vokietija privalanti atmy- 
ti reikalus savo talkininkių — 
Austrijos, Bulgarijos ir Tur
kijos.

ATĖMĖ LAISNIUS.
Chicago. UI. — Majoras Wm. 

Thompson atėmė laisnius nuo 
22 saliūnininkų. Tą padarė 
už laužymą įstatymo, kuriuo 
ginama pardavinėti svaigalus 
nedėliomis.

Berlino universitetas kaize
rio įpėdiniui suteikė teisių j 
doktoratą.

1 '■ “
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Portland, Me. — Bideford 
Variety Manufacturing Kom
panija skelbia, jog prieš pat 
Deutschlando atplaukimų vie
nas Vokietijos agentas užsa
kęs 60 šiupelių sniegų kasti. 
Tie šiupeliai buvę nugabenti 
j Baltimore dėl Deutshland. 
Ateinančių žiemų tie šiupeliai 
busiu vartojami kterės lauke 
sniego kasimui.

STREIKAS PAKAUNĖSE.
St. Louis, Mo. — Pakaunių 

darbininkai sustreikavo ir iš
leido atsišaukimų, kad niekas 
nepirkti] mėsos nuo tų kompa
nijų, prieš kurias eina strei
kas. Unijų vadai tvirtina, 
jog 4.000 darbininkų streikuo
ja, o pakaunių savininkai 
prieštarauja ir sako, jog tik. 
2.500 testreikuoja.

KAD VIENI, TAI IR KITI.
Lawrence, Mass. — Barbe- 

riai susitarė ir pakėlė skuti
mų iki 15c. Tai samdomie
ji barberiai savo keliu parei
kalavo nuo savo darbdavių pa
kelti algas iki $14.00 savaitė
je ir sutrumpinti darbo valan
das iki 69 valaųdų savaitėje^



*

Ar supras jie kada,
Žmonės pakirto svajonių sparnus — 
Neleido iškilti padangėn;
Jie sunaikino jaunystės sapnus, 
Ir veiksmo įstūmė gilybėn____

Būdavo, skrįsiu per laukus, miškus 
Mintims, it erelis galiūnas;
Skrįsdavau ten... į tėvelių kapus, 
Pasiekdavau dangiškus kūnus.

Žinomas buvo "man tašis dangas,
Kur daugelis mirga žvaigždučių;
Mėnuo-gi rodė į jįjį takus...
Gerai ten... it tarpe sesučių...

• • •• • » ••

Griuvo svajonės... nelaimių versmėj 
Skendau, kada svietas nerdino;
Plūdau verksmuose^. liūdnojoj giesmėj!.. 
Pamišėliu žmonės vadino!

Sielą užplūdo, it koks debesys, 
Krūtinę kaž-kas surakino;
Čiulba ten toli švelniai vieversys — 
Jo balsas labiau dar kankina.

Viskas, o viskas slopina mane, 
Ir dvasiai neduoda pakilti,

• Nori gramzdinti tik vargo tvane, 
Visai liep’ nutilti, nutilti....

Nors ir rakina tave sopuliai, 
Erškėčiai krūtinę lai neria;
Saulės lai nešviečia tau spinduliai, 
Širdis tai tau sopa ir gelia!..

Nors, it uola, visą slegia vargai, 
Siela nors ir blaškosi, verkia;
Lai ir švenčiausieji būna darbai, 
Žmoneliai visvien tave keikia...

Skundą kas diena nors jiems aš pinu; 
Nors ašaros gailios ir bįra...
Vargo gėles aš per amžius skinu
Pinu jų vainiką ir lyrą!..

Lyros kada gailestingi balsai, 
Skambės, o tada ar išgirsit?!.... 
Verks kada stygos ir jųjų garsai — 
Tada nors mane ar užjausit ?!....

24-VI-1916 m. L. Šilelis.

Tėvynės vargai.
-----------------

(“Gaida tinka dainos: “Pasakyk, 
mano mylimas krašte.”)

O Lietuva, mūs brangi tėvynė, 
Kiek tu kenti šiandiena vargų. 
Žemė, upės kraujuose patvvnę 
Mūsų brolių tautiečių, draugų.

;X.

I
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Staugia, ūžia ten kulkos per dienas, 
Griauna, degina mūrus, namus. 
Jau pražuvo lietuvis ne vienas 
Ir kiek ten mūsų brolių dar žus.

Jie sužeisti, paskendę kraujuose, 
Atsišaukia prie mūsų visų. 
Išblaškyti po laukus, miškuose. 
Pagailėkime, broliai, mes jų.

Jie pagelbos nuo mūsų maldauja, 
Nes neturi maitintis iš ko.
Vargą kenčia, išalkę badauja, 
Į lavonus daug virsta dėlto.

Užtat stokim visi mes iŠ vieno,
Į pagelbą tikros Lietuvos,
Kad sušelpti lietuvį ne vieną,
Kurs nuskriaustas dėl karės vaitos.

U. Gurkliutė-Gudienė.

Nepatiko ir sugrįžo.

4
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Jaunųjų artisčių scenos mylėtojų perstatymėlis. 
Pavestas mūsų sesutėms lietuvaitėms.

Parašė J. V. Kovas.

Veikiančios ypatos:
Birutė ir Aldona — dvi kaimynų mergeli. Vie

ta veikimo: Sodnas; suoleliai atsisėsti. Veikia
ma Amerikoje.

. (Merginos sodne susitinka, sveikinasi.)___
Birutė, (nudžiugus.) Sveikutė, Alduke, ^7a-’ 

bai senai tave mačiau. Maniau, kad 
kur į kita miestą išvažiavai (apsidai
rius.) sėskiva štai ant suolelio, (sė
dasi abidvi.) Kaip jau daug laiko 

; praėjo, kaip mudvi nesusėjova. Bū
davo kitąsyk dažnai suseinava pasi
kalbėti — tai apie šį, tai apie tą.

-Kaž kodėl tu, Aldute, nuo mūsų 
draugijos pradėjai šalintis, taip-pat 
ir su senovės draugėms, su kurioms 
maža būdama draugavai, su kurioms 
vaikščiojai sykiu į mūsų parapijinę 
mokyklą, — dabar suvisai nebenori su 
jomis nei susitikti, nei draugauti.

Aldona. O, Birutėle! Kiti laikai, kitokia pa
kraipa Nei aš pati nežinau, kodėl 
aš taip pasielgiau. Man atrodo, kad 
aš lig esu kuom nusidėjus. Rodos, 

ne žiūri. Todėl jau pradėjau ir baž
nyčią labai retai lankyti.

Burte. Tai-gi, Aldute, tą ir, aš pastebiu. Ki
tąsyk buvai daug geresnė mergina; 
skaisčiai žydėjai doroje, mandagi bu
vai ir Dievą mylėjai, bet dabar kaip 
žiūriu, ar tik nesiartini, o gal jau 
priguli prie raudonspalvių.

Aldona. Nei nežinau kas tokie yra?...
Birutė. Nugi cicilikėliai, laisvamaniai ir vi

sokie bedieviai. O aš, mat, tave 
mačiau su kaikuriais iš jų bedraugau- 
jant.

Aldona. Tiesą kad draugauju. Nežinau nei 
kaip tas atsisitiko- Iš sykio aš jų 
mokslo nežinojau, nesupratau, bet 
jie gana švelniai, mandagiai apsegda
vo, na, ir taip truputis po trupučio, pa
sijutau, kad visa iki ausų į jų draugi
ją įsmukau, o dabar permatau jau 
visą 3Ų pasielgimą ir iš teisybės no
riu atsiskirti, bet tiesą turiu pripa
žinti, kad neturiu tiek drąsos ir spė
kų.

Birutė. Atsimink, Aldute, kokia tu buvai ge
ra mergaitė atgal metai, du...

Aldona. (Užsimąsčiusi, nedrąsiai. )Taip, bran
gi Birutėl, visi sako, kad aš pir
miaus buvau gera merginą daug 
kartų geresnė, negu kad dabar esu. 
Bet, matai, buvau pradėjusi žiūrė
ti kitokiomis akimis į šį pasaulį.

Birutė. Kaip tai, akys tavo atsimainė, kad 
kitaip buvai pradėjusi žiūrėti?

Aldona. Ne akys atsimainė, tik reiškia buvau 
daugiau apsišvietus.

Birutė. Daugiauapsišvietus?!... Kaip tai? 
Aldona. Na, tai-gi.
Birutė. Stebiuosi iš to. Kur tu taip greit ap- 

sišvietei?
Aldona. Buvau kelis kartus ant cicilistų pra

kalbų, girdėjau kaip Dievą keikia, 
kaip tėvynę- Lietuvą purviną kuni
gus visaip išterlioja, į bažnyčią lie
pia neiti ir t.t.

Birutė. Tai tu tą skaitai už apsišvietimą?
Aldona. Žinoma, skaitau. Be to, girdėjau 

ant susirinkimų aiškinant, kad Die
vo nėra, kad žmogus sielos (dūšios) 
neturi, ir viskas galima daryti, tik 
reikia vyrams raudoną kaklaraištį už
sirišti, o merginoms reikia raudonu 
diržu susijuosti ir prigulėti prie cici
likų, arba bedievių draugijos; tuomi 
iškarto pasidarai apsišvietusiu. Be
je, dar reikia neklausyti kunigų, 
juos visaip šmeižti ir į bažnyčią ne
vaikščioti.

Birutė. Na, ir tu tokia buvai?
Aldona. Taip, buvau, net pusantrų metų.
Birutė. Ir dabar dar tebesi?
Aldona. Kol kas, dar esą bet ilgiau jau nebu

siu ir prie jų neprigulėsiu.
Birutė. Labai stebiuosi iš tos visos istorijos.
Aldona. Nėra čia ko daug stebėties. Juk kiek

vienas žmogus yra silpnas. Taipgi, 
mat, ir aš; paklausiau vieno vaiki
no, rodos, gana gero. Bet kada su
sipažinau su visa draugija, tuomet 
pamačiau, kad pasilikau apgauta. 
Likausi kaip ir sugauta į kokius siųs
tus, nei bėgti, nei pašilikti. Savo 
padarytą klaidą drovėjausi žmonėms 
parodyti. Ną ii- iki šiol taip tęsiau. 
Nesutikau, kad kas mane suturėtų, 
arba perspėtų. Dabar, Birutėl, a- 
čiū tau, kad mane čia užkalbinai; 
tau pirmai pasitikėjau savo klaidą 
pasisakyti. Ir tarsi man drąsos pri- 
davei, kad štai tą piktą savo klaidą 
pataisyti prižadu ir grįštu vėl prie 
jūsų draugijos. Tikiuosi, kad man 
ir visos draugės dovanos. Tas man 
bus pamokinimu ant visados, ir vi
siems pasakysiu, • kad niekad su to 
kiais žmonėmis nesusidėtų, kurie ne
turi tikėjimo meilės širdyje. Žmogus, 
kuris netiki į Dievą, neturi nei mei
lės artimo, ne gerbia dorą; už nieką 
laiko tėvynę, neturi gerų norų, kad 
ką gero padaryti, bet visuomet, iš 
visų pusių yra visiems pavojingas, y- 
pač mūsą augančiai gentkartei. To
dėl aš prašau ir patariu, kad mūsų 
gerbiamas Vjaunimas nuo tokių cici- 
likėlių, bedievių ir kitokių laisvama
nių visuomet šalintusi ir su jais ne
draugautą.

Birutė. O tu, biangioji Aldute! klausau su 
nusistebėjimu. Kaip greit jaunas 
žmogus gali pakripti į blogas vėžes.

Aldona. Da ir kaip greit. Pastebėjau, kad 
į tokias draugijas dažniausiai prigu
li visi tokie, kurie apsileidę tikėjime, 
arba svyrojanti. Katalikai buvo, bet 
atšalę, apsileidę ir iš tokių daugiau
siai laisvamaniai pasinaudoja.

Birutė. Tai ir tu tokia buvai
Aldona. Na, tai kaip.... Aš, mat, žingei- 

daudama, o kita Js apsileidimo. Svy
ravau, svyravau, o paskui kaip vis
ką permaeiau ir apsvarsčiau, viso to 
gailėjausi, galop gėdijausi sugrįšti at
gal prie tikinčiųjų. O užvis labiau
sia man sunku buvo, kad aš jau ne
betekau tiek dvasinių jėgų, kad ga
lėčiau pasikelti iš savo nupuolimo.

Aldona- Aš džiaugiuosi dabar, kad tave čia, 
Birutėl, sutikau ir tu mane užkalbi
nai. Rodos, aš susistiprinau ir per
galėjau savo silpnumus. Tikiuosi, 
kad tavyje dabar turėsiu paramą, ir 
tu man padėsi sugrįžti prie tikinčio
jo jaunimo draugijos, kurioje aš pir
miaus dalyvavau. Ir tą garbųjį jau
nimą perprašyti, dovanoti mano klai
das. O per tavo, Birutėl, tarpinin- 
kystę, tikiuosi, kad man jie dovanos, 
ir priims vėl savo tarpa n.

Birutė. Ak, kaip aš laiminga, kad tave šian
dien susitikau, stengsiuos tau būti 
parama. Tu vėl sugrįši prie mūsų.

Aldona, (bučiuoja,) Ačiū tau, Birutėl, nepa
miršiu tave niekad už tavo gerą širdį. 
O visiems cicilikėliams, laisvama
niams ir bedieviams “išgrauš!” Ir su 
jais daugiau nedraugausiu. 

Uždanga.

Senai jau saulutė nusileido už kalnų, už 
liuliuojaučių tamsiai mėlynų jūrių, /tiktai 
gelsvai-raudonas pažaras nušvietė vakarinį 
dangaus skliautą, bet ir tas greit pranyko. 
Sutemo. Nustojo pūtęs vėjas. Saulei nusi
leidus atvėso oras, nekepina taip, kaip kad 
vidudienyje; tik maloni , drungna šilumėlė 
aplinkui skleidžiasi.

Per ilgas darbo valandas dirbtuvėje, pa
vargę, nusikamavę žmoneliai, prigėrę dvo
kiančio, sugadinto nuo įvairių dažų, oro — 
vieni skubinasi po darbui į smuklę, kad užliet 
da smarkesniais nuodais savo nuvargusius plau
čius — nuskandint stiklelyje savo rūpesnius ir 
vargus, kad apmainyt ant lašelio nuodų tą 
taip sunkiai uždirbtą skatiką. Kiti-gi, už
baigę savo kasdieninį, nuobodų ir sunkų dar
bą, skubinasi išbėgti, išsprukti iš tų suru
kusių miesto gatvių, kur į ramesnę vietą, ant 
tyro oro, kur galėtų liuosa krūtine pakvėpuot 
maloniu lauko oru, nesuterštu dirbtuvių dvo
kiančiais durnais ir gatvių purvinomis dulkė
mis.

Pakraštyje miesto stovi nedidis kalnelis, 
gražiai apaugęs medžiais, kurių ilgos, skaro
tos šakos, nusvirę žemyn išlengvo vėjalio ju
dinamos tyliai šnibžda, tarsi ką tai paslaptin
go pasakoja. Gražiai mirga medžių lapai, 
prausia rasos lašais dienos užneštas dulkes. 
Nakties angelas maloniai glamonėdamas liū
liavo visą prigimimą.

Tik štai kalnelis sujudo; pasigirdo links
mi juokai, pasipylė iš visų pusių kalbos. 
Tai miesto žmonės, išbėgę pakvėpuoti tyru 
oru. Dairausi, ar nerasiu kur ramios vietos, 
kur būt galima nuošaliai praleist nors trumpą 
liuoso laiko valandėlę, pasislėpti nuo žmonių, 
nuo miesto bildesio. Suradau. Atsisėdau, 
ir jau buvau bepradedąs svajoti, kaip štai 
prieš save, ant gretimojo suolo, pamatau ką 
tai juoduojant. Man bežiūrint, pasigirdo kė- 
no tai žingsniai iš šalies. Tai parko sargas, 
kuris išpalengvo artinosi prie to juoduojančio 
taško. Prisiartinęs, tvirtu, it griaustinis 
balsu, pradėjo šūkauti. Juodas taškas, o bū
ta tai žmogaus, pašoko nuo suolo ir iš išgąsčio, 
netarė nei žodžio, vien-tik liūdnai žiūrėjo Į 
sargą, tarsi melzdamas, kad jam daleistų ra
miai su kitais praleisti vakarą.

Sargas iš naujo suriko: — O tu čia ko 
snaudi? Eik namo miegoti! Nieko nesaky
damas nuėjo sau žmogelis. Eidamas pro šalį, 
liūdnai pažvelgė į mane, lig su gailesčiu, lig 
su pavydu, ir nukiūtino tolyn. Spėjau patė- 
myti jo neskustą, išpurtusį veidą sudėvėtus 
drabužius, kiaurus batus. Iš viso ko matyti, 
kad tai alkolio vergas. Nenuleidau nuo jo 
akių, tol, kol visai nepranyko tamsumoj.

Ir kas-gi jį privedė prie to? — klausiu 
patsai savęs, — kas davė jam taip žemai nu
pulti? Juk jis žmogus toks, kaip ir kiti vi
si, kurie čia randasi. Delko jam nevalia 
naudotis tuo sveiku lauko oru, malonia vaka
ro tyla? Atsakymas trumpas ir aiškus. Al- 
kolis. Alkosis jį išskyrė iš draugijos, alko- 
lis permainė ir subiaurino jo pirmiaus skaistų 
veidą alkolis sunaikino jo sveikatą

Jis nebuvo pirmiaus toks, jis kadaisia bu
vo skaistus, linksmas, malonus, .it pavasario 
gėlelė.

Kįla klausimas: ar ilgai ant pasaulio 
viešpataus karalius alkolis? Ar ilgai žudys 
tą brangi) žiedelį jaunimą, ar ilgai griaus šei
mynos meilę, ar ilgai kels vaikus prieš tėvus, 
brolį prieš brolį, vyrą prieš pačią ar ilgai 
naikins milijonus gyvasčių, užliedamas girtuo
klystės banga.

Užėjo noras gelbėti žmoniją nuo tos bai
sio? h'ydros, kuri jau milijonus gyvasčių pra
rijo, bet dar kiek jai klius?! Bet pasijutau 
bejėgis. Norėjau šaukti, bet gerklė užki-
mo...

Jau vėlus vakaras buvo, kaip apleidau 
parką. Giliai užsimąstęs ėjau namų link, ir 
tas klausimas stovėjo mano mintyje: Ar 
ilgai!...

K. Karvelis.

Kaip sumanyta telegramas. f
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Dialogas.
Jaunųjų artistų scenos mylėtojų perstatymėlis. 

Pavestas Lietuvių vaikinams.

Parašė J. V. Kovas.

Pasarga: Šis dialogas pašiepia seną žydą, ir 
jo sūnų žyduką moksleivį.

Vieta: galima veikti bet kur: trioboje, lau- 
ant kiemo, sode ir • t.t.ke,

Federacijos 
Kongresas.

Veikiantieji asmenys:

Federaciją,

mūsų

Apkis suaugęs žydas, kupčius, kuris 
po kaimus važinėja. Mauškis, jo sūnus gim
nazistas, jaunas vaikinas.
Apkis. Nu, Mauški, tu dabar jau mokytas vy

ras esi. Pabaigei bakularna šulė, ir 
vienas metas buvai į gimnaziją, “Uf 
a-maine monės” tu gali daug žinot.

Mauškis. Uf pape, aš žinau daug. Aš viską 
žinau.

Apkis. Nu, gerai, kad tu viską ir daug žinai, 
aš tavęs klausiu didėlį klausimą: Pa
sakyk man, kaip išmisti jo telegramą? 

Mauškis. Uf, pape. Šitas tai mažas daiktas. 
Klausyk, aš papei pasakysiu visą te
legramų istoriją, ir kaip jį išmislijo.

Apkis. (glostinėja savo barzdą) Ai vai, kaip 
man smagu, kad mano Mauškis viską 
žino, viską supranta, 
sakyt. Nu, Mauški, 
legrafų istoriją.

Mauškis. Nu,“ klausyk, pape.

viską gali pa
sakyk šitą te-

Apkis.

Reikėjo daug 
mislyti, daug galvoti, kad tokį gerą 
daiktą išgalvoti.

Apkis. Žinoma. Suprantu, suprantu... Nu 
sakyk Mauški, kaip buvo su tuom te
legrafu

Mauškis. Šitaip buvo. Kad būtum pape dide
lis šuva. Tokis labai didelis (rodo.) 
ir tas šunis turėtų dvi dideles galvas, 
ir dvi ilgas storas vuodegas. (ir vėl 
rodo su rankomis). Ir, šito didelio 
šuns, kad viena galva ir uodega bū
tų Europoje, o kita galva ir uode
ga būtų Amerikoje. Žiūrėkit kaip 
būtų: Tai jei būdamas Amerikoje už
mintum šuniui ant uodegos, tai šunis 
sustaugtų Europoje “A, uuu!”, o jei 
būdamas Europoje užmintum šuniui 
ant uodegos, sustaugtų Amreikoje “A, 
uuu!”. Tokiu būdu išmislijo tele
grafo.

Apkis. Sakyk, man, Mauški, kas tai yra per- 
daiktas, tas telegrapas ?

Mauškis. Tokis “fain” daiktas, kuriuom ga
lima greit ką nors nusiųsti, o kaip 
kada, galima padaryti “fain gišeli
tą.”

(žingeidžiai.) Nu, Mauški, sakyk dar 
sykį. Aš nesuprantu; kaip tai nu
siųsti?. ..

Mauškis. Nu, šitaip... Sakysim, pape tur di
delę krautuvę batų (čeverykų.). Vie
nas žmogus nori greit gauti batus, jis 
į pape siunčia greit telegrapu, 
pape jam pasiustų batus.

Apkis. (žingedžiai) Nu, ir aš galėčiau 
greit batus nusiųsti?

Mauškis. Žinoma, labai greit.
Apkis. Nu, ale sakyk, kaip batus galėtum 

uždėt ant to drato?
Mauškis. (Paaiškindamas.) Juk pape matei 

kaip vyras joja ant arklio, taip reik
tų padaryt ir su batais, kad jie ten 
sėdėtų.

Apkis. (neužganėdintas). Ni, Mauški, pras
tas “gišeftas.” Batus gali kas pa 
vogt, ir sau be pinigų nešiot.

Mauškis. šito aš negaliu gelbėt. Aš tik pa
pasakojau, kaip išmislijo telegrafą.

Apkis. AĮano Mauškis turi didelę galvą, dides
nę kaip to šuns. Jis gali viską pa
sakyt. Ni, Mauški, pasakyk dar 
vieną. Kas tai yra telefonas

Mauškis. Telefonas, tai yra tokia nuo rago pa
daryta ausis, į kurią gali kalbėt ir 
kalbėt, o jai neskauda.

Apkis. Kaip tai kalbėt?
Mauškis. Nu, sakysim šitaip: per telefono 

ausį gali bartis, plūst, gali pykt kiek 
nori, bet jam už ausies užsukt ne
gali.

Uždanga.

kad

SESTAS (VI) FEDERACI
JOS KONGRESAS.

Rugsėjo 26 ir 27 d. atsibus 
šeštas Federacijos Kongresas 
So. Boston, Mass. Laiko ne
daug teliko/ Atlikę įvairių 
organizacijų seimus ir seime
lius ruoškimės milžiniškan 
mūsų Federacijos Kongresan. 
Per ištisus metus mažai ką te- 
gir dėjome apie 
mažai jos idėjos praplėtimui 
tepasidarįjavome, nes 
mintys, jėgos ir energija bu
vo nukreiptos link žūstančios 
Tėvynės - Lietuvos. Nepaliau
dami šelpti mūs brolių nuken
tėjusių nuo karės, t.y. augin
dami Tautos Fondą,. nepamir
škime ir savo vietinių reikalų, 
kuriais kaip tik rūpinasi mū
sų Federacija, visų draugijų, 
organizacijų rišys ir vainikas. 
Federacijos užduotimi yra 1) 
padaryti mus galingais, suvie
nijus krūvon visas mūsų drau
gijas, sąjungas ir parapijas, 
2) apsaugoti mus amerikiečius 
nuo ištautėjimo, inkurus aug- 
štesnę mokyklą bei kolegiją, 
išrišus žemesnių mokyklų ir 
joms vadovėlių klausimą, kad 
kuoilgiausiai pasiliktumėme 
lietuviais ir kuoilgiausiai bū
tumėme naudingais savo Tėvy
nei, 3) skleisti mūsų tarpe 
sveiką apšvietą, pastačius ant 
kojų katalikiškąją spaudą ir 
jos platinimo planus sutvar
kius. Draugijos tatai, para
pijos ir įvairios sąjungos bū
tinai dalyvaukite šimetiniame 
Kongrese, So. Boston, Mass., 
juo labiau, kad Kongresui už
sibaigus bus plačiai tartasi per 
dvi net dieni (rūgs. 28 ir 29 
d.) apie sunaikintos Lietuvos 
atbudavojimą, apie grįžimą po 
karės į Lietuvą ir tojo grįži
mo sutvarkymą ir t.t.

Gerbiamieji inteligentai, 
kaip svietiškiai, taip ir dva
siškiai, nuo Jūs ypač prigu
lės Kongreso pasisekimas. Ne
pasigailėkite laiko nei triūso 
Federacijos naudai. Tegul 
neatsiranda nei vienas kampe
lis, kur nežinotų apie Federa
ciją, jos uždavinius ir VI Kon
gresą rūgs. 26 ir 27 d.

KUN. J. MIŠIŲ S. 
Fed. Pirm.

P. S. Kiti laikraščiai malo
nės atkartoti

Kun. J. M.

!
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MEILE

$25.00 už tinkamiau
si piešinį.

v

J

Jau išėjo iš spaudos 
Muzika A. Aleksandravičiaus. 

Žodžiai L. Šilelio.le

Kaina 40 centų.

Antrasis Moterų Sąjungos 
Seimas, nutarė leisti savo or
ganą “Moterų Dirva,” pasky
rė premiją $25.00 už tinka- 
miaūsį piešinį “Moterų Dir
vos” viršeliui.

Konkursas baigsis 15 d. rug
sėjo 1916 m.

Tad yra pageidaujama, 
kad iki to laiko piešėjai — da
lyvauto jai prisiųstų savo ori
ginalius piešinius, kuriuose 
būtij išreikštos idėjos palie
čiančios moteris: 1) kapio mo
teris, 2) kaipo katalikės, 3) 
kaipo lietuvės.

Tiems, kurie nupieštų ori
ginalių piešinių, Redakcija 
nuo savęs paduoda sugestiją, 
— kad pamėgintų atpiešti 
Moterų Sąjungos ženklą. Ženk
lelį pavyzdžiui galima gauti 
pas centro iždininkę p. A. Nau
sėdienę, 917 W. 33rd St., Chi
cago, Dl.

Konkurse dalyvauti yra 
kviečiami visi lietuviai piešė
jai. '

Piešinius prašome atsiųsti 
nevėliau, kaip iki 15 d. rug
sėjo š. m.

Apie piešinių tinkamumą 
spręs “Moterų Dirvos” redak
cijos komisijos nariai p-ni TL 
Gudienė, kun. F. S. Kemėšis 
ir p-lė U. T. Jokubauskaitė.

Kurie apsiims konkurse 
dalyvauti malonės pranešti, 
taip-gi ir piešinius siųsti “Mo
terų Dirvos” redaktorei šiuo 
adresu: •

U. T. Jokubauskaitė,
14 Commonwealth Avė., 

Worcester, Mass.

ę



“DARBININKAS.” 3

Moterų S-gos 2-ras Seimas

dar-

susi-
kur

( Seimo Vedėja U. Jokubaukiutė į 
| kviečia valdybą užimti savo vie
tas. Skaityta pasveikinimai nuo, Į 

J. B. šaliuno iš AVaterbury, ’ 
' Conn.,

J. V. Kovo, ”
Prano Zatavecko Naujosios An- 

į glijos Vyčių Apskričio Pirminin
ko. Pasveikinimai priimti gar- 

j siu delnų plojimu.
Kazys Pakštas Tautos Fondo , 

Raštininkas sveikina Sąjungietes į 
linkėdamas joms viso gero ir dė
kodamas Sąjungietėms už Kalė
dinę auką dėl karės nukentėju- 
siems.

I 
|

! Komisija padarytų konkursą ir 
perduoti dailininkams, kad nu
pieštų viršelį. Tam paskirta 
$25.00.

Kuopos per pirmutinius ketu- 
rius mėnesius siųs į Centrą po 10c. 
lietoje 5c. kaip pirmiau buvo. 
Prenumerata busimo laikraščio 
bus $1.00 metams, 10c. atskiras 
numeris. Skaityta M. L. Gurins- 
l aitės Centro Raštininkės rezig
nacija. Rezignacija priimta.

M. L. Gurinskaitė, kuri buvo 
išrinkta per “Darbininkų Sąjun
gos” Seimą, skaito jų išneštą re
zoliuciją kaslink platinimo kata
likiškos spaudos. Moterų Są
jungos 2-ras Seimas 
zoliucijai nuoširdžiai 
ir pataria Moterų 
kuopoms, platinti 

. spaudą kiek galima 
ti prie

’ ~~ ~ ~ ~ . __.jy
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A. F. Kneižis, ‘‘Darbininko’’, 
Administratorius sveikina Sąjuu- 
gletes linkėdamas joms įsteigti 
savo organą. 
, Gerb. kun. J. Ambotas iš Har
tford, Conn., sveikina Sąjungie
tes linkėdamas joms rimtai svars
tyti savo reikalus.

Jonas 
Centro 
ninku 
sveikina 
mas Moterų Sąjungai 
Seimui 5.000 narių, 
galiotinis “Vyčių” 
Anglijos apskričio 
Sąjungietes, kad 
junga padėtų išrišti 
kaslink vėliavos, kokias spal
vas vartoti. Spalvos priim
ta tos pačios ką ir lig šiol buvo 
vartojama t.y. raudona, balta ir 
žalia.

Pasveikinimai priimta su gar
siu delnų plojimu. Seimo vedėja 
prašo Dvasiško Vadovo su rapor
tu ir kalba. Dvasiškas Vadovas 
I sveikina delegates Antrojo Sei
mo, skatindamas jas darbuotis 

i ir ant toliaus taip kaip tą pusan
trų metų. Toliaus pasirodo, kad 

Įnekuriu narių neužrašyta ar atli- 
i liko velykinę, ar ne, bet de- 
! legatės 1 kuopos ir 8 kuopos pa
aiškino, kad tos narės priguli ki- 

. tose parapijose. Pasveikinimas 
priimta su garsiu delnų plojimu.

Šaukiama delegatės ir pasi
rodo, kad visos pribuvo. Svar- 

' styta apie Apskričio delegatę J. 
į Rutkauskienę, ar duoti jai bal
są ar ne. Galop nutarta duoti ę,; 
balsą ir nutarta kad apskričiai perleista per balsus ir nutarta 
negali siųsti delegačių. Seime da
lyvauja 23 delegatės, iš 12 kuo
pų.

Kadangi atsilankė svečių ant 
Seimo, taigi duota jiems pata
riamas balsas gerb. kun. P. Vir- 
mauskui, Jonui E. Karosui, F. 
Virakui ir p-niai Kašėtienei.

Centro raštininkė skaito 
tarės Kvotėjos raportą, 
kuopos delegatė kreipiasi į dele
gates klausdama’, ką darytų kad 

‘ jų kuopoje ligonės negavo pride
rančios pašelpos. Centro Rašti- 

’ ninkė perduoda laiškus ir li
gonių blankas skundų komisijai. 
Knygų peržiūrėjimo komisija iš
duoda raportą, kad centro raš
tininkės knygos užvilktos 6 mė
nesiai ir kelių mėnesių duoklės 

j nesurašytos. Raštininkė pasiaiš- 
: kirą, kad kurios prisiuntė prieš nares se- , . ... .pab,. <rą mėnesio ir nebuvo laiko 
viską surašyti, todel-gi palik+a. 
Lutai m kad centro raštininkė 
pilvai sutvarkytų savo knygas Į 
savaitės ’aiką.

Inešim ’. komisija skaito kuo
pų inešini.s:

Kuopa 4-ta duoda inešimą, 
kad į Apšvietos skyrių būtų ne- 
priverstinas prigulėjimas kiek
vienai narei. Kuopa 10 ir kuo
pa 5-ta pritaria : svarstyta; ga- 

i lop leista per i,..Įsus, palikta po 
senovei t.y. kiekviena sąjungie
tė turi prigulėti į Apšvietos Sky
rių. Laikraščio klausimą atidė
ta ant toliaus.

Kuopa 4 duoda inešimą, kad 
kiekviena kuopa rengtų parodą, 
kad prisirengus prie visuotinos 
parodos. Seimas išreiškia pagei
davimą, kad kuopos, kurios gali 
rengtų parodas rankų išdirbinių.

Pakelta klausimas : Ar reika
linga yra Apskričius tverti! Tas 
palikta ant rytojaus. Antras 
Seimas išreiškia pageidavimą, kad 
visos kuopos stengtųsi prirašy
ti kuodaugiau narių į Pašelpos 
Skyrių, kad būtų galima greičiau 
išgauti Carteris. Kad Centro 

i Valdyba pasistengtų padirbti na
rystės paliudijimus.

Kuopa 24 duoda inešimą, kad 
būtų sumažinama mokesčiai į Lė
šų Fondą, perleista per balsus, 
Lėšų Fondas palikta taip kaip

I

J-

T.
pagelbininke 1
1 raštininke

11 raštininkė

PROTOKOLAS
A. L. R.-K. Moterų. Sąjungos 
Antro Seimo, laikyto liepos 5-6, 

1916 m., šv. Petro parap.
Salėje, So. Boston, Mass. 

1-moji Diena.
Seimas prasidėjo su iškilmin

gomis šv. Mišiomis šv. Petro lie
tuvių bažnyčioje. Mišias laikė 
dvasiškas Vadovas kun. F. Kemė
šis. Jam asistavo kun. Pr. Vir- 
mauskas ir klierikas Pr. Juškai
tis. Kun. J. Ambotas iš Hart- 
ford, Conn., pasakė puikų pamo
kslą, skatindamas moteris 
buotis ir laikytis santaikoje.

Po mišių visos delegatės 
linko į šv. Petro parap. salę, 
buvo laikomos sesijos.

Sesija 1-ma, 10:40 vai. iš ryto.
Seimą atidarė Motera Sąjun

gos pirm. M. Juškienė, kviesda
ma Dvasišką Vadovą atkalbėti 
maldą. Centro raštininkė šau
kia kuopas paeiliui. Sekančios 
kuopos prisiuntė delegates:

1. kp. Chicago, III., M. L. Gu- 
rinskaitė,

5, AVorcester, Mass., Matilda 
Šukiutė, P. Stoekienė.

10, Philade'lphia, Penna., Juze
fą šefeltaitė,

13, So. Boston, Mass., Ona Sta- 
liuniutė, Ona. Migauskaitė, Ur
šulė Jokubauskiutė, Uršulė Gu
dienė, Paulina Giedraitė, Kons
tancija Grieiunienė,

15, Montello, Mass., Marijona 1 
Juškienė, Ona Samsoniutė,

17, Hartford, Conn., Antanina 
Stravinskaitė,

8, Baltimore, Md., Anastazija i 
Bajoriutė,

18, Bridgeport, Conn., Uršulė 
Matuzaitė,

21, Chicago, III., M. Brenzai- 
tė,

22, Cambridge, Mass., Antanina 
Brazdiuniutė,

24, Brooklyn, N. Y., Emilija 
Vaitekunaitė, Konstancija Dum- 
blienė,

25, AVaterbury, Conn., Morta 
Zailskienė, Ona Stalioniutė.

Chicagos apskričio delegatė 
Rutkauskienė.

Į Seimo vedėjas išrinkta U. 
Jc-kubauskiutė, jos 
Marijona Juškienė, 
M. L. Gurinskaitė, 
Ona M. Stalioniutė.

Mandatų ir peržiūrėjimo kny
gų Komisija:

Ona Migauskaitė, Matilda 
Šukiutė, M. Zailskienė.

Skundų ir inešimų komisija: 
Kun. F. Kemėšis, A. Bajoriu

tė, M. Brenza.
Maršalka M. Grieiunienė.
Seimo Valdyba užima 

vietas. M. L. Gurinskaitė, 
tro Raštininkė skaito protokolą i 
praeitų metų. Protokolas pri 
imtas. Centro Valdybos rapor
tas. M. Juškienė išduoda rapor
tą iš savo veikimo. Klausta a- 
pie vice-pirmininkės raportą, bet 
pasirodė, kad neprisiuntė. To
liaus seka Centro Raštininkės ra
portas, iš kurio paaiškėjo, kad 
per pusantrų metų savo gyvavi-1 
mo Sąjunga turi 1,039 
Pančiuose skyriuose:

Apšvietos skyriuje 
Pašelpos 
Pomirtiniam 
Iš viso narių

Pinigų Įplaukė nuo 13 gruod
žio 1914 iki birželio 30, 1916 m. 
$2,714,86.

Išmokėta nuo 13 gruodižo 1914 
iki birželio 39, 1916 $1,112.19.

Ižde lieka $1,602,67.
Apsaugos Fonde yra $138,00, 
Laikraščio Fonde 386.50, 
Pasižadėję sumokėti į laikraš
čio Fondą 149.66,
Išviso laikraščio fonde randasi 
$536.18,
Lėši} fonde yra $418. 77.
Raportas priimta.
Raportas Centro Iždininkės A. 

N ausiedienės, kuri skaito Centro 
Raštininkė, Raportas detališkas 
ir sutinka su raštininkės.

Raportas priimtas. Iždo Glo
bėjos neprisiuntė savo raporto. 
Daktarės kvotėjos raportas, ku
riame paaiškėjo, kad ant toliaus 
neapsiima peržiūrėti aplikacijas 
už tą pačią kainą, atidėtas ant 
toliaus. Aplaikyta bukietas gė
lių nuo p. Strakauskienės, kuri 
serga ir negalėjo dalyvauti Sei
me. Gėlės priimta su garsiu del
nų plojimų. Rytmetinė sesija 
užsibaigia 12 :00 vai. iš ryto.

Sesija II 1:45 vai. po pietų.

savo
Cen-

s

. 581
455

3
1,039.

i

E. Karosas, Vyč
Pirmininkas
Sąjungos
Sąjungietes,

d 
ir Darbl- 

Sekretorius 
linkėda- 

i lig kitam 
Kaipo in- 
Nau josios 

atsikreipė i 
Motera Są- 

klausimą 
kokias 

Spalvos

Dak-
5-tos

A. L. R. K. Moterą Sąjungos delegatės, kurios suvažiavę i So. Boston, Mass. liepos 5 ir 6 dd. atlaikė 2-ąjĮ 
seimą, nutarė leisti savo laikrašti ir padarė daug kitu nutarimu M. Sąjungos ir lietuviu tautos labui.

buvo lig šiol, t.y. kiekviena narė 
mokės j Lėšų Fondą 25c. į metus.

Kad geriau būtų galima padi
dinti Moterų Sąjungos narių skai
čių, nutarta, kad kuopos reng- 

kalbėto- 
ntų apie mo- 

prigulėti

čio. | ti. Kad konstitucijos bus per-
Kucpa 1, 4, 5, 10, 13, 18, 25 duodamos kuopoms už tą pačią 

i neša, kad Moterų Sąjunga įsis- kainą, ką Centras jas gauna, 
teigtų savo laikraštį. Pakeltas klausimas sulyg sus-

Kuopa 24 ineša samdyti orga-' pendavimo narių svarstyta gana 
■ilgai, perleista per balsus, kad 
tiktai po 3 mėnesių bus suspen
duojama kuopos ir narės. Per 
pirmąjį Seimą buvo nutarta, kad ; 
kuopos prisiųstų mokesčius prieš 
15-tą kievieno mėnesio, bet ka
dangi dauguma kuopų laiko susi
rinkimus pabaigoje mėnesio, tai
gi nutarta, kad nuo 2-ro Seimo 
kuopos prisius pinigus prieš 30-tą 
kiekvieno mėnesio.

Kuopos 18 delegatė duoda įneši
mą, kad būtų kuopoms paran
kiau, jeigu Centras duoti} pa
dirbti antspaudas ir kuopos iš 
Centro jas pirktų vietoje pačios 
kuopos duoti dirbdinti. 
leidus per balsus, pasirodė, 
dauguma nori, kad Centras 
mi reikalu užsiimtų.

Svarstyta kaslink knygų, 
ta įnešimas, 
pasirūpintų duoti padirbti 
se leaf) knygas, i 
pos kiekviena tokias knygas 

i retų,
Nutarta, 

5 tos kuopos, 
8. Idant Sąjungos didesnės bi- p Ana pašelpa išmokėta, 

b>s būtų išmokėtos su parašais iž- tų išmokėta, 
do globėjų, tik pašelpa ligoje su imta, 
parašais Centro Pirmininkės, Raš
tininkės ir Iždininkės dėl geres-

nutarta, 
tų prakalbas, kviestų 
jas, kurios paalšk 
kesčius ir naudingumą 
Moterų Sąjungoj, ir kad kiek
viena kuopa nužiūrėtų savo apie- 
linkės sąjungietes galinčias tą da
lyką atlikti ir praneštų jų var
dus ir pavardes ir adresus Cer.t- 

’ ro Vaidybai, kuri stengsis 
ypatas pagarsinti laikraščiuose. 
Taip, kad prisėjus reikalui su
rengti prakalbas tos apielinkės 
kuopos žinos prie ko kreiptis.

Kuopa 24 ineša, kad Pomirti
nė būtų išmokama po pusės me- 

Svarstvta tas gana ilgai, 

kad narė išbuvus 6 mėnesius Mo
terų Sąjungoj gaus pilną pomirti
nę.

Kuopa 13 duoda inešimą, kad 
konstitucijos būtų duodamos na
rėms už tą pačią kainą, ką Cent
ras gauna. Perleista per balsus 
ir dauguma balsų tą priima. Da
rant naujus ženklelius, kad bū
vi biskį mažesni, nes dabar per- 
dideli. Tas priimta ir nutarta 
darant naujus ženklelius biskį su
mažink

Kuopa 10 ineša, kad ženkle
liai būtų pigesni; patarta 10 kuo
pos delegatei surasti tokią firmą, 
kuri apsiimtų už pigiau padirbti nio išmokėjimo.

9. Idant randantis lėšų fonde 
užtektinai pinigų Centro valdy
bos kelionė į Seimą būt apmoka
ma nors pusė kelionės lėšų.

Pradėta svarstyti apie savo 
laikrašti, bet galutinas nutari
mas laikraščio palikta ant ryto
jaus. Sesija užbaigta 5:05 va’, 
vakare.

DIENA ANTRA.
Sesija III 9:30 vai. iš ryto.

Skaityta pasveikinimai A. Nau- 
siedienės ir M. Overlingaitės iš dangi 
Chicago, Ilk, M. šausšiunienės iš . kilo iš Apskričio, 
Bridgeport, Conn., J. K. Miliaus
ko iš Brooklyn, N. Y., K. Čibir- 

klausimas kode! kos, Waterbury, Conn. Pasvei
kinimai priimta su garsiu delnų 
plojimu.

Seimas išreiškia pageidavimą, 
kad visos Moterų Sąjungos kuo
pos prisidėtų prie Tautos Fondo 

Nutarta, kad iždo globėjos 
pasirašys ant visų didesniųjų iš
mokėjimo bilų. Toliaus pakelta 
klausimas sulyg 1 kuopos įneši
mo apie apmokėjimą Centro Val
dybos kelionės lėšų, perleista per 
balsus, kad nemokėti kol kas, 
nes dauguma Centro Valdybos 
narių atvažiuos kaipo delegatės 
iš kuopų.

Svarstyta kaslink naujų kons-
, titucijų. 
naująsias 
gi būti} 

: liai su 
kurie bus
PU 
duos narėms, kad kiekviena ga- 

! lėtų į senąją konstituciją jsilipin-

ną.
Kuopos 1 Įnešimai:

1. Kad Moterų Sąjunga išleis
ti} mėnesinį žurnalą,

2. Kad Į komisiją laikraščio is- 
teigimo ir sutvarkymo būtinai į- 
eitų ir Centro Dvasiškas Vadovas.

3. Idant išrinktoji redaktorė bū
tas tą ir administratorė.

4. Idant laikraštyje tilptų, bent 
vienas straipsnis kas mėnuo apie 
sveikatą, kurį turėtų parašyti 
daktaras kvotėjas arba daktarė 
kvotėja.

5. Pageidaujama, idant kuo
pos surengtų bent vieną vakarą 
per metus ir gryno pelno pusę 
skirti} į lakraščio Fondą ir pusę 
‘•Motinėlei.”

6. Idant kuopos prisidėtų į Tau
tos Fondo skyrių ir tuom padėtų 
dirbti Lietuvos labui.

7. Dėl tikresnio palaikymo lai
kraščio, kad kuopos per pirmus 
3 mėnesius t, y. Sausio, Vasario 
ir Kovo siųstų iš Apšvietos Sky
riaus po 10c. vietoje 5c. į laik
raščio fondą.

‘H

duoti žinią

kad susirgus 
neturtinga.

mė-
ant
pri-

nuo 
ir p-nios L*. Gudie- 

pasveikinimai priimta su

ženklelius ir kad
1 Centro Valdybai.

Kpuopa 5 ineša, 
r: arei ir jeigu būtų
kad pašelpa būtų išmokama į 
nesį laiko, nors jos liga ir 
toliaus prasitęstų. įnešimas 
imtas.

Skaityta pasveikinimai 
“Darbininko” 
nes,
garsiu delnų plojimu.

Duota įnešimas, kad narė su
sirgus prieš 6 mėnesius-gi po 6 
mėnesių turi gauti pašeipą. įne
šimas priimta ir perleista per bal
sus. Pakelta
ligonės negavo pašelpos už visas 
savaites savo ligos, paaiškėjo, kad 
tame tiktai sprendžia daktarė- 

l kvotėja, ir kiek jos yra užrašy
ta tiek yra išmokama. Todelgi. 
nutarta, kad išmokant pašelpą 
ligoje Centro Valdybos narės t.y. 
Pirmininkė, Raštininkė ir Iždi
ninkė, pasirodžius reikalui gali

■ atmainyti Centro Daktarės nuta
rimą. Nekurios kuopos duoda 
įnešimą, kad nekelti mokesčių į 

, Pašelpos Skyrių. Paaiškinta, 
I kad mokesčiai yra sutvarkyti su

leisiu Suvienytų Valstijų 
kad Centro Valdyba

lyg 
ir nutarta, 
paaiškintų apie tai per laikraš
čius.

Kuopos 1, 8, 13, 25 ineša, kad 
bent pusė įstojimo liktų kuopose 
ir kad iš to kuopa apmokėtų dak
tarui kvotėjui už egzaminavimą 
narių. Tas priimta vienbalsiai. 
Skaityta nutarimus sulyg laikraš-

šiai re- 
pritaria 

Sąjungos 
katalikišką 
ir prisidė-

‘- Katalikiškos Spaudos 
Savaitės” kartu su kitomis kata
likiškomis organizacijos k. t. Dar
bininkų Sąjunga, Lietuvos Vyčių, 
Pik Blaivininkų ir Moksleivių, 
kuri atsibus spalio 22, iki 29 šių 
metų.

Peržiūrėjus, kad jau viskas 
apsvarstyta eita prie rinkimo val
dybos. Į pirmininkes perstaty
ta p-ni Gudienė vienbalsiai, bet p. 
Gudienė neapsiima ir prašo kad 
dar vieną perstatytų, perstatyta 
p-lė O. Migauskaitė, valdyba rin
kta slaptu balsavimu. Poni U.

■ Gudienė gauna 18 balsų, Ona Mi
gauskaitė 3. Į Vice-pirmininkes 
perstatyta M. L. Gurinskaitė, M. 
Juškienė. M L. Gurinskaitė gau
na 12 balsų, o M. Juškienė 7. Į 
raštininkes perstatyta O. Migaus-

'» Vilu MLaUVUlULV, VJKi 
lioniutė gauna 13 balsų, Ona Mi
gauskaitė 8. Ona Stalioniutė lie
ka raštininkė. Į iždininkes per
statyta A. Nausėdienė ir M. Juš
kienė, bet p-ni Juškienė atsisa
ko, patardama palikti seną iž
dininkę. A.

: ta vienbalsiai 
Rinkta antra 
kurią pateko 
Iždo globėjos 
Juškienė ir L*. T. Jokubauskiutė. 
Kadangi Motera Sąjunga turi per 
tūkstantį narių tai-gi turi teisę 
rinkti atstovę į Tautos Tarybą. 
Perstatyta A. Nausėdienė, Rut
kauskienė ir U. Jokubauskaitė. 
P-nia A. Nausėdienė gauna 14 
balsų, Rutkauskienė 3 ir Jokubau- 
skaitė 3. A. Nausėdienė lieka iš
rinkta atstove į T. Tarybą.

Dvasiškas vadovas kun. F. 
Kemėšis. Daktarė kvotėja išrin
kta D-rė S. A. Šlakienė. Su ta 
išlyga jei ji apsiims aplikacijas 
peržiūrėti po 15 centų, jei ne, 
palikta centro valdybai nuskirti 
kitą daktarę-kvotėją.

15 kuopa duoda Įnešimą kad 
turėtų Sąjungiečių Rankų išdir^ 
biniii Paradą taip kaip Chicagoje* 
buvo, vieta nutarta BrocktonCs 
Mass., su parodos įvedimu rūpin
sis vietinė kuopa.

3-eias Motera 
I’ittsburgr, Pa. 

' ka Seimo vedėjai.
ja

nuo jos per. centro raštininkę. Ona Stalioniutė, Ona Sta-
pranešant apie narės priėmimą, 
ar atmetimą.

Sesija uždaryta 12 vai. iš ry
to.

14-tos
26-tos 

kuopos 12-tos 
laiškas iš Phi-

nuo Lietuvių-Lenkų

Nausėdienė išrink- 
Centro iždininke, 
vice-pirmininkė, j 

Ona Migauskaitė. 
išrinkta Marijona

Sesija IV 2:00 vai. po pietų.
Peršaukta delegačių vardai 

pasirodė, kad visos asilankė. 
Gauta pasveikinimai nuo 23 kuo-

, pos Pittsburgh, Penna., 
kuopos Sheboygan tVis., 
Cleveland, Ohio., 
AVestfield, Mass., 
ladelphijos

Esperantistų kuopelės. Pasvei
kinimai pirimta su garsiu delnų 
plojimu. Toliaus eita prie laikraš
čio Įsteigimo klausimo. Gerb. kun. 
J. Ambotas iš Hartford, Conn, 
prabyla Į sąjungietes, savo kalbo- 

Per- nupiešia kaip reikaligna yra 
kad moterims turėti savo laikrašti ir 

pasižada aukoti Į laikraščio fondą 
810.00, priimta su garsiu delnų 
plojimu. Toliaus-gi gerb. klieri
kas Juškaitis taip-gi pataria mo
terims Įsisteigti savą laikrašti ir 
prižada jį platinti, 
kas išradinėja 
terys 
f-

tuo-

p. F. Vira- 
------ ..-ja, kad jeigu mo- 
turėtų savo laikraštį, kad 

omi galėtų pritraukti daugiau 
į Sąjungą. Priimta su 

Į laikraščio fon-

duo-
kad Centro Valdyba 

(Loo- 
kad kuo- 

tu-
tada būtų geresnė tvarka.

kad toms 3 narėms 
kurioms nebuvo 

kad bū
tas vienbalsiai pri- 

Pakeltas klausimas, ar 
naudinga yra apskričius tverti? 
Čia svarstyta labai ilgai galop 
inešdu įnešimai: 1', kad Seimas 
išreikštų pageidavimą, kad tver
ti Apskričius: 2'. kad palikti kuo
pų nuožiūrai, jeigu kokios apie- 

matys 
galės.
pasirodė,

reikalą 
Perlei- 

kad 
To

narių
delnų plojimu, 
dą aukauja sekantieji 
veikimo.

asmenis:

ls viso....
Pasižadėjo aukoti

Kun. J. Ambotas $10.00
Kun. T. Žilinskas 10.00,
U. Matuzaitė 5.00,
A. Stravinskaitė 5.O*),
M. Brenzaitė 5.00,
Jonas E. Karosas 2.00.
Iš viso $27.00.

■Seimas atsibus 
Išreikšta padė- 

Seimo vedė- 
taip-pat išreiškia padėką dele

gatėms už gražų ir pavyzdingą 
užsilaikymą per Seimą. Išreik
šta padėka gerb. dvasiškam vado
vui, kun. F. Kemėšui, kurs daug 
yra pasidarbavęs Moterų Sąjun
gai atsistojimu.

Antras Amer. Liet. Rymo Ka
talikių Moterų Sąjungos Seimas 
užsibaigė su malda dvasiško 
vadovo kun. F. Kemėšio 4:40 vai. 
po pietį! 6 d. liepos 1916 m. So. 
Boston, Mass.

Seimo vedėja:
U. T. Jokubauskaitė,

I- ma Raštininkė:
M. L. Gurinskaitė,

II- ra Raštininkė:
O. M. Stalioniutė.

........827.00
sekanti:

Kun. F. Kemėšis 10.00,
Ona Staniuliutė 10.00.
P. Giedraitaitė 5.00
V. Varžinskaitė 5.00,
Ona Migauskaitė 10.00,
A. Bajoriutė 10.00,
M. Sakalauskaitė 5.00,
P. Kašinskaitė 5.00,
J. Vismoniutė 5.00
U. Jokubauskaitė 5.00

linkės kuopos 
tverti apskriti, 
dus per balsus,

: antras įnešimas perviršijo,
dėl gi palikta kuopų nuožiūrai. 
Toliaus-gi apie Chicagos Ap
skriti. Skundų komisija išduoda 
senkančią savo nuomonę, po iš
klausymui abiejų pusių. Ka- 

dauguma nesusipratimų 
kad Seimas per

tartų, kad Chicagos Apskritis 
sulaikytų savo veikimą iki sausio ’ 
mėn. 1917, jeigu pasirodyti} rei
kalingas Apskritis, kad po sau
sio mėnesiui išnaujo sutvertų. Tas 
perleista per balsus ir dauguma 
perviršijo, taigi 2-ras Seimas 
pataria Chicagos Apskričiui, kad 
jis nustotų veikęs lig sausio mė
nesiui, jeigu pasirodys reikalin
ga po sausio mėnesiui galės išnau
jo jį sutverti.

Nutarta: kad kuopų raštinin
kės siųstų narių aplikacijas Cen
tro daktarei-kvotėjai. Jei narės ; 
bus priimtos, daktarė-kvotėja 
perduos jų aplikacijas centro ra
štininkei, kuri praneš apie priė
mimą kuopų raštininkėms.

Jei nares aplikacija būtų at
mesta, daktarė-kvotėja 
dama aplikaciją taip-gi 
ir paaiškinimą atmetimo priežas
ties.

Nutarta: kad į mėnesio laiką 
nuo pridavimo aplikacijų dakta
rei kvotėjai, grįžtų atsakymas

darant 
taip- 
lape-ir

reformomis,

gražin- 
prisii] .<

Nutarta, kad 
konstitucijas 
padaryti 

naujomis
pasiųsti veltui kuo- 

raštininkėms, gi tos per-

Po ilgo svarstymo nutarta 
leisti savo laikraštį-žurnalą. Sta
toma Į redaktores U. T. Jo
kubauskaitė. Perleista per bal
sus, visos sutinka. Redaktorė 
apsiima kartu ir administracijos 
darbą ir sutinka su $12.00 savai
tinės algos. Į redakcijos komitetą 
ineina dvasiškas vadovas kun. F. 
Kemėšis, p-nia U. Gudienė ir U 
Jokubauskaitė. Kaslink laikra
ščio vardo duota Įnešimas kad 
būtų “Moterų Dirva,” antras kad 
būtų “Moterų Pasaulis”, trečias 
“ Sąjungietė. ” Svarstyta gana il
gai, galop palikta jeigu Redak-j 
cijos Komitetas surastų geresnį 

i vardą negu “Moterį} Dirva,” kad 
tokį vardą tada vartotų, bet jei
gu nesuras, tada laikraštis va- ■ 
dinsis “Moterų Dirva.” Svarsty
ta koki viršeliai bus, nutarta kad 
būtų balti viršeliai. Kun. T. Ži
linskas pataria kad Redakcijos

i I

IR-GI PRIEŽASTIS.

New York. — L. Sliaper, 35 
metų amžiaus, 
persiskyrimo nuo 
kurs yra 70 m. amžiaus, 
siskyrimo priežastis ta, 
jos vyras vis norėjo eiti j 
maudynę maudytis, o ji
vo, jog tai baisiai nedoras pa
sielgimas būtų.

pareikalavo
savo vyro,

Per- 
kad 

viešą 
roka-

MAŽIAU ĮPLAUKĖ.

Per fiskalius metus, kurie 
pasibaigė gegužio 31 d. Pa
namos Kanalas pelno davė 
mažiau, negu pernai ant $4. 
286.551. Ta« buvo todėl, kad 
j kanalą buvo nuslinkę daug 
žemės ir per keletą mėnesių ne
buvo galima jo vartoti.



“DARBININKAS”

f

Jfiina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Bv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje --------------—$3.00
Pusmečiui ” ” ”__________-——$1.50
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po ----- 2c.
Subatiniai numeriai po------------------------ —— 3c.

Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu: 

“DARBININKĄ S,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

at

k-
r

f

i

*

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rates:

Y early--------------------------------------------------- --------- —$3.00
6 months------------- ------------------------------------------$1.50

Advertising rates on application 
Address all communications jo

D A R B I N INKAS,
312 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Neprigulmingi
GAUBTUM MAGNUM.
Pereitame “Darbininko” 

numeryje turėjome laimę ir 
garbę paskelbti mūsų bro
liams išeiviams nepaprastai 
•džiaugsmingą žinią: “Lietuva 
reikalauja sau visiškos politiš
kos neprigulmybės.” Ilgą 
laiką laukėme tikrojo mūsų 

. Tėvynės balso. Nebuvo kas 
tą balsą paduoda Pabėgė
lių lūpos surakintos. Ir drą
susis ■‘■‘Lietuvių Balsas” Pet
rapilyje buvo priverstas vi
suomet nedasakyti. Likusie
ji po -vokiečiu mūsų tautos va
dai ir-gi tarėjo tylėti.

Mes, amerikiečiai, gyva
vome ligšiol tik senoviškais 
nedrąsiais obalsiais, reikalau
jančiais Lietuvai savivaldy
bės, autonomijos, tverėme 
Autonomijos fondus. Atsi
metę nuo tautos reikalų mū
sų socijalistai prikaišioadvo 
mylintiems tautą: girdi, tame 
klausime, jūs nieko negalite 
.•sakyti ir reikalauti. Jūs 
nežinote, ką Lietuva pasa- 
3rys.

O štai Lietuva prabilo. 
Lietuva reikalauja sau visiš
kos neprigūfrnybės.

Tėmykime pavardes daly
vavusiųjų paskutinėje lietuvių 
konferencijoje Šveicarijoje: 
eikime nuo kairės į dešinę. 
Inžin. Steponas Kairys — so
cialdemokratas ; philosophi- j 
jos daktaras Jurgis Šiaulys —
pirmeivis demokratas; juris- įggkįnys
tas A. Surgautas — tautinin
kas ir krikščionis demokratas; 
advokatas, — J. Gabrys krik
ščionis tautininkas; teologijos 
magistras - pralotas Prapuo
lenis ir mūsų delegatai: filoso
fijos daktaras kun. V. Bartuš- 
ka ir Dr. Bielskis. (Be to dar 
keli Šveicarijos lietuviai.)Ma
tome čia visų mūsų tautos sro
vių vadus ir atstovus. Ir 
štai jie vienu balsu išneša re
zoliucijų ir tautų suvažiavime 
perskaito dabar jau tikrai is
toriškų dokumentą, kad Lie
tuva reikalauja sau neprigul- 
mybės.

ŽVILGSNYS ATGAL.

buvome neprigulmingi nuo 
pat pradžių savo tautos istori
jos. Per kelis amžius mūsų 
tautos eisena rodė tvirtą, drą
sų ir prakilnų tautos būdą. 
Rodė, kad lietuviai negali bū
ti kitų vergais.

Mūsų pavergimas prasidė
jo nuo to laiko, kada ėmėme 
artinties su lenkais ir tverti su 
Jais unijas. Tą unijų dvasią 
įskiepiję mūsų tautai, lenkai 
išpalerngva užmigdė laisvą lie
tuvio dvasią. Ilgai tarnavo
me ir davėmės išnaudoti jiems 
patiems, paskui patekome po 
Rusijos ir Vokietijos letena ir 
jau rodėsi, kad lietuvių tau-

dvasia Gedimino, Keistučio ir 
Vytauto ir išrinktieji tautos 
sūnūs tvirtu balsu apreiškė 
pasauliui: gana to jungo. Lie
tuviai negali būti vergais. 
Lietuva turi būti neprigul- 
minga. Savo tėvynėje mes 
tvarkysimės taip, kaip patys 
to norėsime.

Vis tiek, kaip ilgai mums 
prisieis kovoti dėl įvykinimo 
šito reikalavimo; vis tiek, kiek 
mes turėsime padėti šitam rei- ' 
kalui visokeriopų aukų. Mes 
eisime prie neprigulmybės pa- 
tol, pakol prieisime. Nėra 
pasaulyje tos galybės, kuri 
sutrukdytų mūsų eigą prie to 
savo tikslo. Ar anksčiau, ar 
vėliau mes turėsime atsiekti 
sau visišką politišką laisvę. 
•Svarbiausias momentas, di
džiausias veiksnys — čia yra 
tautos dvasios atbudimas, iš
reiškimas tikriausio ir giliau
sio tautos reikalo. Dvasioje 
jau esame neprigulmingi. Ar 
ankščiau, • ar vėliau, kada 
nors sutrūks retežiai, nukris 
pančiai, būsime neprigulmin
gi ir tikrame gyvenime. Ar 
greitai tai įvyks, ar labai dar 
negreitai — tai jau antraeilis 
dalykas, tai tik laiko klausi
mas.

MUSŲ KELIAI.
Visųpirma turėtume visi į- 

sitikinti, jog politiška nepri- 
gulmybė — tai nebėra tuščia 

Į svajonė, bet realis, rimtas 
ir pilnai pasiekiamas tautos 

Ją galėsime atsiek- j 
ti žinoma, visų-pirma savo Į 
pajėgomis, bet taip-pat ačiū 

į tam tikroms susidėjusioms ap
linkybėms. Žmonijos istori
ja, kartais pridaro siurprizų. 
Pasitaiko istorijos momentų, 
kuomet didžiausi tautų engė
jai tampa tautų paliuosuoto- 
jais. Prie tokios rolės juos 
verčia kartais savo išrokavi- į 

Į mai, kartais tam tikros ap
linkybės (t. v. politiška 

: konjunktūra.) Prieš kelias 
I dešimtis meti) rusai pa- 
liuosavo bulgarus iš po tur
kų jungo ir nuo to laiko 

(lošia rolę apgynėjos slaviškų 
tautų Balkanų pusiausalio, tie 
patys rusai, kurie savo namie 
baisiausiai engė mažesnes tau
tas. Visiems žinomas taip- 
pat vokiečių žiaurus elgimą- 
sis su sau pavergtomis tauto
mis. Bet šit atėjo laikas, kuo
met tiems patiems vokiečiams 
yra tikras išrokavimas būti 
lietuvių paliuosuotojais. Vo
kiečiai jaučia, kad šios karės 
negalės laimėti ir kad reikės 
traukties iš užimtų šalių. Tad 
jie rūpinasi, kad bent gar- 

Ibinga taika galėtų įvykti ir 
j kad Rusija ateityje negalėti) 
, jai taip grūmoti, kaip tai bu- 
I vo iki šios karės. Tuo tiks- 
I lu jiems pravartu bus tarp sa
vęs ir Rusijos įsteigti vieną,

v.

I

sykį priseitų ginties nuo už
grobiamų vokiečių apetitų.

Šiaip ar taip galima vis dėl
to tikėties, kad po karės tai
kos kongrese vokiečiai pasiro
dys prielankesni lietuvių tau
tai, negu talkininkai. Tal
kininkams dabar nėra išroka- 
vimo kelti tautų klausimo ir 
liuosuoti mažesnes tautas, tuo- 
tarpu, kad vokiečiams tas iš
rokavimas yra. Mes atsimin
kime tik porą faktų. Kada 
Vokietijos kancleris Reichsta
ge prabilo apie paliuosavimą 
lietuvių ir lenkų, Anglijos mi
nisteris atsakė pašaipa, kad 
vokiečių profesoriai galėsią, 
girdi, išrėdyti, jog ir Su
valkų gub. esanti lietuvių ap-1 
gyventa. 0 kada mūsų prie- 
telis, panelė Yvonne Pouvre- 
au eųiė pasekmingai kelti Is
panijoje lietuvių vardą ir rei
kalus, netrukus gavo iš savo 
valdžios patarimą, kad pa
liautų tai dariusi, kad tas, 
gird, nepatinka jų prieteliams, 
rusams. Nors lietuvių did
žiuma, rodos ir prijaučia dau
giau talkininkams, negu vo
kiečiams, tečiau panašūs fak
tai turėtų visiems aiškiai pa
rodyti, kad eidami prie Lie
tuvos laisvės turėsime pir
miausia savimi pasitikėti. Jei 
taikos kongrese, ar prieš jį 
iškils aikštėn lietuvių tautos 
klausimas, tai valstijų diplo
matai visų-pirma 
tautos muskulus, 
bų mūsų atstovų 
daug tepaisys.

Kas-gi yra tautos musku
lai? Gyventojų turtingumas, 
gamtos turtai, šalies pramo
nė, pirklybą — tai dar ne mus
kulai, tai greičiau lašiniai, 
kaulai, kraujas. Muskulus gi 
sudaro tautos apšvieta, susi
pratimas, dora, organizatyviai 
gabumai ir organizuota fyziš- 
ka pajėga. Diplomatai neklaus, 
ką mes turime, (jie tai ir taip 
jau žino), bet žiūrės visų-pir
ma, kiek mes pajėgiame.

Užtat dabar ypač ir atėjo 
laikas mūsų tautai budinti, 
mobilizuoti visas tautos pajė
gas, kaip morales 
tuales, 
turime daug dvasios turtų, 
stiprią valią, sveiką protą, bet 
mums stoka buvo vienybės ir 
tvarkos mūsų veikimuose. Už
tat dabar ir atėjo laikas gin
čus mesti, atsiminti visiems, 
kas mes esame ir ko iš mūsų 
visų ši valanda reikalauja. 
Lietuviai turi stiprius ir svei- 

;kus kūnus. Tečiau mes ne
tik eilėje, bet ir pavieniui ne
mokame šauniai vaikščioti, 
nemokame net dorai apsisukti. 
Mūsų raumenys tvirti, bet 

į baisiai neišlavinti. Jei po 
karės ateitų į Lietuvą bent 
viena lenkų sakalų diviziją, 
tai galėtų surišti ar išmušti 
viso pavieto gyventojus.

Ar mes po karės galėsime 
. parodyti skaitlingas mūsų 
I jaunimo organizacijas, mūsų 
lietuviškus sakalus, mūsų vy
čius, stiprius kūnu ir dvasia, 
gerai išlavintus įvairiuose 
dvasios ir kūno muštruose. Ar 
atspėja mūsų Vyčiai, kokią 
priedermę uždeda ant jų da
bartinis momentas? Ar nu- 

: mano jie, kad nebegali nei 
l vienos dienos atidėlioti vyki- 

■ nimo to, ką pramatė Vyčių 
i organizacijos steigėjai?

VIENYKIMĖS.
Bet svarbių svarbiausia vi

sų lietuvių priedermė — tai 
vienyties dėl bendrų tautos 
reikalų aprūpinimo. Lai nu
tikta visi balsai, šaukiantieji 
pasitikėti tik savo srove. Vi
sos lietuviškos srovės šiandie
ną — turi išvien dirbti savo 
tautai. Lai sutarties pamatan 
būna padėta teisybė, ir Lietu
vos meilė, tai mes kaip bema
tant susitarsime. Ligšiol ga
lėjome daryti klaidas, užsi
kirsti, turėti bereikalingą bai
mę vieni kitų. Dabar tas' 
viskas turi būti užmiršta. Tė
vynės balsas visus mus priva
lo suartinti.

apčiupinės 
Gražių kal- 

jie neper-

intelek-
taip ir fyziškas. Mes

kad Petrograde, prie Centra- 
lio komiteto susitvėrė atbuda- 

jvojimo Lietuvos sekcija, su 
I tikslu griebtis atbudavojimo 
darbo tuojaus po karui. Ija- 

! bai tai prakilnus tikslas ir 
i Lietuvai atsidūrus po Masko- 
; lija, mūsų susiorganizavę sek-, 
į cijon veikėjai, atbudavojimo 
į darbą mano šiaip-taip tvarky- 
■ ti, arba, tiesiai pasakius — 
I jau tvarko.
I X "*

Tečiaus kįla klausimas, — 
ar Lietuva kuomet nors sugrįž 
po Maskolija? Kad Masko- 
lija laimėtų šį karą, nieko 
konkrečio nematyti. Tai-gi 

Į gali atsitikti, kad Lietuva 
liktųsi po Vokietija. Kas 
tuomet užsiimtų atbudavoji
mo Lietuvos darbu? Susi
tvėrusi atbudavojimo sekcija 
būtų bejėgė. Ji liktųsi tik 
pasyve Lietuvių organizacija 
Maskolijoje, kaip kad mes, 
Amerikos lietuviai, čion esa
me ir konstruktyvio darbo 
dirbti negalės. Vokietija, 
bent iš karto jų neįsileis, kai
po neištikimų..

Tai-gi turint omenyje Lie
tuvos gerovę, atbudavojimo 
darbu reiktų rūpinties ir ki
tur, ne vien Maskolijoje gy
venančių veikėjų. Išrodo, kad 
ir mes, Amerikos lietuviai, 
turim parodyt mūsų poziciją 
linkui Tėvynės ir ruošties prie 
jos atbudavojimo.

Jei ir mes, amerikiečiai, 
ruošimės, tai vieniems nega
lint, kiti varysime darbą, ne
paisant nei santikių kliudan
čių vieniems ar kitiems.

Pas mus, amerikiečius, spė
kų netrūksta. Tik pažvelki
me statistikon atkeliavusių 
lietuvių paskutiniais 7 metais. 
Mes atrasime, kad tarpe atke
liavusių minėtu laiku randasi 
netoli 400 augštesnių profe
sionalų, kaip tai: kunigų, 
daktarų, mokytojų, literatų 
ir kit. Žemesniųjų-gi profe
sijų, kaip tai medžio išdirbė- 
jų, kalvių ir kitų — apie 1.- 
400 (savo skaitlines remiu S. 
L. A. knyga “Amerika” ir 
Imigracijos raportais laivų 
kompanijų). Dadėjus, kad 
du kart didesnė skaitlinė pro
fesionalų yra atkeliavusi pas
kutiniais 20 metų, prieisim 
prie išvados — kad amerikie
čių lietuvių tarpe lengvai atsi
rastų apie 50.000 amatninkų. 
Sumobilizavus tokią spėką, 
galėtume liuosai pavaduoti 
Rusijoje gyvenančius veikė
jus, jiems negalint veikt ak
tyviai.

Rusijos veikėjams dalyvau
jant aktyviai atbudavojimo 
darbe ir galint mūsų sumobi
lizuotas spėkas pasiųst, atbu
davojimo darbas užtikrintas.

Mano nuomone — lai Tau
tos Fondo valdyba ir komisi
ja neatidėliojant pradeda rišt 
atbudavojimo klausimą ir su
tveria atbudavojimo Lietuvos 
sekciją, panašią susitvėrusiai 
prie Centralio komiteto Petro
grade.

Palaikymui tokios sekcijos 
sukviest gabiausius rašėjus, 
raginimui grįžt į Lietuvą vi
sus Amerikoje gyvenančius 
lietuvius po kares ir organi
zuoti juos sulig profesijų.

Suglaudus visą virš apkal
bėtą, šiuomi įnešu Tautos 
Fondo valdybai ir Tautos 
Fondo komisijai aptarimui: 
1) Inkurimo prie Tautos Fon
do atbudavojimo išgriautos 
Lietuvos sekcijos. 2) Ingaliot 
Tautos Fondo pirmininką nu- 
skirt komisiją iš tiek narių, 
kiek matysis reikalinga, tvar
kymui minėtos sekcijos. 3) 
Reikalui priėjus ingaliot Tau
tos Fondo pirmininką ruošt 
susivažiavimą įvariausios rū
šies lietuvių amatninkų apkal
bėjimui atbudavojimo Lietu
vos.

ta. pasmerkta tik vergavimui ar^a daugiau neprigulmingų

Lietuvos atbūdavo 
jimo reikale.

.kitiems

MOMENTO SVARBA.

valstijų. Žinoma, jie tai da
rytų ne iš malonės, bet dėl Žinomas mūsų veikėjas J.

G. Miliauskas rašo:
Tikyi, kad didžiuma Tau-

ir

rybos atsiliepimo, kviečiančio 
Am. lietuvius į suvažiavimą, 
kad pasitarus apie Lietuvos 
atbudavojimą. Mes manome, 
jog mūsų visuomenė nepaims 
už blogą Tautos Tarybai, kad 
ji, kaipo viršiausioji politiš
ka Am. liet, organizacija, pa
ėmė inicijatyvą šiame reikale.

Dabar tik svarbu, kad im
tume visi gyvai svarstyti klau
simus, paliečiančius Lietuvos 
atbudavojimą — ypač, kaip 
galima būtų geriausiai organi- 
zuoties grįžimui mūsų amat- 
ninkams, profesijonaalms, pir
kliams, darbininkams
kaip sutvarkius grąžinimą į 
Lietuvą lietuviško kapitalo. •

Begalo svarbu taip-pat, kad 
tame suvažiavime imtų daly- 
vumą visos mūsų srovės. Nė- 

j senai “Ateitis” išreiškė savo 
) tokią mintį, kad, girdi, su
manymas geras, bet kam 
kviečianti Tautos Taryba. 
Tautos Taryba galinti kviesti 
tik katalikus o ne kitas sro
ves. Bet kas nors juk kvies 
ti turi. Ir ar-gi galima imti 
už blogą kokiai srovei, jeigu 
ji norėtų kokį darbą atlikti 
bepartyviškai. Bepigu būtų, 
jeigu mūsų srovės jau būtų iš
rinkusios kokį nors bendrą or
ganą tautos reikalų vedimui. 
Tuomet panaši inicijatyva 
tam organui ir prigulėtų. Da- 
bar-gi ne per daug svarbu kas 
kviečia. Svarbu tai, kad vi
si prie to darbo prisidėtų. Pa
galiams galėtume užtikrinti, 
jog Tautos Tarybos nariai ne
turi čia jokių užgriebiamų tik
slų, bet nuoširdžiai nori, kad 
tas suvažiavimas būtų tik lie
tuviškas, bepartyviškas, ir 
kad Lietuvai iš jo kuodaugiau- 
siai naudos būtų.

Ar reikalinga gin 
čytis po seimui.

J. G. Miliauskas.
P. S. Gal būtų, pravartu šį 

tą pasakyti ir apie kredito 
sutvarkymą, tečiaus reik pa
laukti ką ‘sandariečiai” mano 
veikt tam atvejuje. Mat, jie 
jau nutarė kurt finansinę ben
drovę, tai jei jie susitvarky
tų gerai, tai gal mes prisidė
sime prie jų. Žinoma tik ko
alicijai įvykus.

J. G. M. *
Rel. prierašas. P. Miliaus

ko laiškas, į T. F. pirminin
ką, matyt, buvo rašytas dar

Malonūs broliai, nariai mū
sų brangios organizacijos S. 
L. R. K. A. Labai tinka svars
tyti apie organizacijos svar
bius reikalus, tik jau ne po 
seimui. Gala, kad niekas to
kių dalykų negvildeno prieš 
Seimą arba pačiame Seime, tik 
dabar atsikvošėjo. Kur-gi bu
vo tie namų ir organo steigi
mo priešininkai prieš seimą?

Mieli draugbroliai nepas- 
kaitau už blogą tamistų tuos 
atsišaukimus tilpusius mūsų 
organe, nors spaudoje jau ap
sireiškė skaudžių žodelių ir 
liūdnų nemalonumų, bet vis-gi 
mes atsiminę, kad esame tik
rais sūnumis ir dukterimis 
Lietuvos ir vaikeliais vienos 
Motinos Bažnyčios, greitai at
sipeikėsime ir tuos visus aš
trius žodžius pamiršime ir do 
vanosime vieni kimiems.

Man prigulint per 2G metu 
prie šios numylėtos organiza
cijos teko matyt visokių pink
lių užtaisytų iš laisvamaniu 
pusės. Šiandiena mes esame 
tik vieni katalikai, nėra prieš 
ką kovoti ir nenorėčiau matyt, 
kad kas iš mūs manytų kovo
ti prieš kokius seimo nutari
mus, kurie jau kilo apie porą 
metų atgal. Dabar tik jau rei
kėtų vygdinti ir remti reika
lingus daiktus, kurie gaivina 
ir kelia organizaciją. Mes 
patys pasižiūrėkime ir į tą pa
tį S. L. A. Jis turi organą, 
turi namą, daugiau gyvumo 
ir toli mus pralenkė savo tur
tu, jų mažiausias veikimas 
aprašytas organe, nes prie 
daikto raštinę, prie daikto or
ganas. O pas mus centro ra
štinė už tūkstančio mylių nuo 
organo. Pas mus mirusieji 
nariai negarsinami. Dėl ko? 
Vis tas neparankumas. O vėl 
į samdytą organą ir man pa
čiam nesmagu išreikšti plati 
nuomonė link organizacijos 
gero, nes aš žinau, kad ne
kalbu į saviškį tik į samdinin
ką, o vėl pasirodo, kad susi
vienijimas turėjo tik 1.500 na
rių, o įstengė užlaikyt savai
tinį organą “Tėvynę.”

Namas būtinai reikia pirk
ti. Matykime, kad Baltimo- 
rėje susitvėrus paskolos Bu- 
davojimo ir Taupymo Bendri
ja į porą metų turėdama tik 
apie 300 narių ir gaudama di
delę bažnytinę salę už $60.00 
metams raudos raštinei, o pa

• v •

j kti ir nupirko už $5.000 su že
me netik nieko nepralošė, bet 
dar pelno lieka, o dar ir mū
sų S. L. R. K. A. raštinę pri
glaudžia į savo kambarius. 
Tokios mažiukės draugijėlės 

i turi savo namus, o mes toks 
'milžinas pas nykštukus prieg
laudos ieškome. Ar ne gėda 

!mums patiems? Dabar vėl 
i Susiv. pirko geležinę spintą 
apsaugojimui nuo ugnies svar
bių dokumentų ir kas metai 

i nevežiosi miestas nuo miesto 
j kur išrinks kokį sekretorių 
arba į kokį kambarėlį nepas- 

i tatysi šėpas. Taip ir mūsų 
i Bendrovės direktoriai parei
kalavo nuo sekr. J. S. Vasi
liausko $10.00 mėnesiui nuo 
pirmo liepos šių metų už raš
tinę, nes raštinė vis kas kart 
didinasi, o vėl begalės viso-1 
kių svarbių popierėlių, rei
kia juos saugoti.

Gerbiamieji pagalvokime 
apie mūsų Centro knygyną, 
kokia jo yra tvarka ar jis ne
ša kokią mūsų susivienijimui 
naudą? Man rodosi tik nuo
stolius gamina. Teko man 
matyt S. L. R. K. A. knygy
nas pas kun. Šedvydį Pittsto- 
ne, Pa. prieš 15 metų, kaip nu
stebau pamatęs pašiūrėj su
krauta ant žemės ar ant kokių 
supuvusių lentgalių keli veži
mai visokių laikraščių ir kny
gelių, kurios pažemyj apipu
vę, paviršiuj apdraskytos, o 
kas viduryj? Gal pelių liz
dai. Taip mūsų brangenybės 
eina perniek. Kas atsitinka 
perkraustant pas kitą knygių? 
Reikia įsivaizdint, kad geras 
nuošimtis reikia išmest, nes 
jau suplyšę, supuvę, pelių 
sukramtyta. Vis mūs pini
gas, kur mūsų seno organo 
“Tėvynės” ir “Žvaigždės” 
kompletai? Reikia tikėtis, 
jog dabartinis knygius geresnį 
duoda kambarį knygoms.. I- 
kišiol turėjo padidėt knygy
nas kelis kartus. O spėju, 
kad nei pats Centras nežino 
kiek yra visokio turinio kny
gų ir kiek jų žuvo per 15 me
tų ir už kiek vertės. Kas pri
laiko literatūros, tas žino kaip 
sunku savo mažą knygynėlį 
apsaugot. . Kiek vargo, kiek 
keblumo su juo kaip reikia 
persikraustyt.

Malonūs broliai nariai, 
kuostipriausiai remkime pir
kimą savo namo ir steigi
mą savo organo, jau ikvaliai 
daėdė tos agitacijos už orga
nus.

i

senatoriams, visiems ambasa
doriams, visiems katalikų 
vyskupams ir visiems Phila- 
delphijos ir apielinkės diplo
matams ir politikieriams. Vai
siai jau pasirodo, daug gau
ta padėkavonių nuo prakilnių 
senatorių ir kongresmonų.*

Jau dabar žino, kad Lie
tuva yra visai atskira tauta 
nuo slavų. Mėginta siunti
nėti minėtus pamfletus į visus 
žymesnius Amerikos lietuvius, 
kad juos platintų tarp svetim
taučių.

Deja, davėsi, girdėti, kad 
dauguma mūsų inteligentų vi
sai nesirūpina jų platinti. Ga
vę pamfletus numetė kur į 
kampą. Žinoma tokiu būdu 
mes Lietuvos vardo nepakelsi
me. Svetimtaučiai apie mū
ši) reikalus ir troškimus nieko 
nežinos. Juk tas darbas ne 

Adeno žmogaus reikia sutaisy
ti kožnam numeriui atsakan
čią medžiagą, o kas svarbiau
siai finansinis padėjimas. Iki 
šiol penki numeriai pamfleto 
kainavo apie $1.500, o užsi
mokėjo tiktai apie $200. Tai
gi leisdamas šeštą numerį 
šaukiuosi į visuomenės lietu
vių katalikų inteligentus; jei
gu nesulauksiu geresnės mate
riališkos pagelbos, būsiu pri
verstas ant toliaus sustabdyti 
leidinėjęs anglišką pampletą 
“A Plea for the Lithuanians.”

Kun. J. J. Kaulakis

324 Wharton St, 
Philadelphia, Pa.

Ar ne puikios ‘per

J. Karalius.

A Plea for the 
Lithuanians.

Kadangi dabar visa Euro-i 
pa ugnyje ir kraujuose, po-; 
daug mūsų brangi tėvynė i 
Lietuva, tai viso pasaulio tau- j 
tos žiūri ant tų atsitikimų su 
dideliu žingeidumu kas bus po: 
karės. Visos tautos, ypač 
mažosios, kurias slogina di- 
desnėsės tautos, laukia po 
tos baisios Europos karės, ko
kios norint geresnės ateities,, 
bei savivaldos arba autonomi- į 
jos.

Su tuo tikslu ir skundžiasi 
pasauliui savo skriaudas ir 
kentėjimus įvairiais būdais l 
per laikraščius ir pamfletus, j 
kad supažindinti galingesnes 
tautas su savo tautos istorija 
ir reikalavimais bus siunčia
ma, po karės pasauliniame 
kongrese.

Kad tą tikslą pasiekus, ir 
lietuvių tauta pradėjo skūs- 
ties pasauliui apie savo var
gus ir reikalavimus svetim
taučių kalbose, beje Europoje 
prancūziškoj kalboj “Lithua- 
nie” (Gabrys), čionai Ameri
koj “A Plea for the Lithua- 
nians.”

Kad supažindinti didžią
sias tautas su Lietuvos praei
ties istorija, jos dabartiniais 
vargais ir jos troškimais atei
tyje, ir kad tą tikslą pasiek
ti, reikia tuos pamfletus pla
tinti tarp svetimtaučių kuo- 
plačiausiai.

Iki Šio laiko išėjo penki 
pamfletai (šeštas jau spaudo
je). Redakcija minėto pam
fleto stengiasi praplatinti kuo- 
plačiauaiai, kožnas numeris 
liks išisųstas visiems Ameri-

“Santaikos” num. 28-tame 
peržvalgoje tarp kitko rašo
ma, kad So. Bostone atsibuvo 
seimas Sąjungos Šv. Juozapo 
Darbininkų. Delegatų buvo 
36 ir šeši valdybos nariai su 
sprendžiamuoju balsu.

Reiškia delegatai neturė
jo sprendžiamojo balso, tik 
valdybos nariai.

Toliaus sakoma, kad mi
nėta Sąjunga kaipo organiza
cija yra godojama. Vienok 
jos šiame seime padaryti du 
žingsniai negali būti pagiria
mais. Mat, Seime nepriim
tas reporteris nuo “Ateities,” 
tai vienas negeras žingsnis, o 
antras, tai nutarimas spauz- 
dinti lapelius užvardintus 
‘Laisvamanių Žiedai.”

Šitokiais .tarimais ir pasi
elgimais organizacija, esą, 
negalinti ingyti visuomenėje 
simpatijos.

O kas juokingiausia, sako, 
kad organu paliktas tas pats 
“Darbininkas.” Tai tiek ir 
taip supranta “Santaika” L. 
D. S. 1-ąjį Seimą.

Taigi, broliai ir seserys 
darbininkai, pažiūrėkite, ką 
jūs remiate ir platinate. Taip
gi ir Lietuvos Vyčiai apsižval- 
gikite. ‘Santaika’ nėra mū
sų draugu, negali skaitytis 
katalikų laikraščių šeimynoje, 
o priešo mes neprivalome rem
ti ir platinti. Kas mus igno
ruoja, tas tuomi parodo, kad 
eina prieš 
tikinimus.

Antras, 
sisa ugoti, 
tai “Ateities” marmalienių. 
“Ateities” 90 numeryj ant 2- 
ro pusalpio koki tai negeistina 
ypata rašo apie Vyčių IV Kon
gresą, viską iškraipydama ir 
augštyn kojomis apversdama. 
Neprisilaikoma jokios logikos. 
Apie teisybę, tai nėra ko ir 
kalbėti. Mes, jaunimas, tu
rime nors kartą susiprasti ir 
rimtai pažiūrėti į mūsų priešų 
dedamas pastangas sutrukdyti 
jaunimo veikimą. Dar uoliau 
savo idėjas skleiskime ir paro
dykime savo priešams, kad 
jų pastangos mums užkenkti, 
yra silpnos ir mažos vertės. 
‘Pirmeivių” laikraščiai nebe
sulaikys jaunimo veržimosi 
prie apšvietos, tik veikime ir 
judėkime.

Mūsų priešai nesnaudžia, 
o mes vis dar esam ant tiek ap
sileidę, kai juos remiame. Su
braukime, broliai ir seserys, 
rimčiau į dalykus pažiūrėki-

mūsų idėjas ir įsi-

ko mes turime ap- 
ypatingai Vyčiai, y?

J J

J.
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“DARBININKAS.”

DARBAS IR UŽDARBIS.
Kad mes visi privalome dirbti,

plunksnos.

saugokite
arklius ir vežimus nuo vi
sokių nelaimių.

Aš virš- minėtus darbus 
atlieku kogeriausiai, turiu 
patsai gerą patyrimą gy
vendamas čia Amerikoj 

Esu tikraiper 30 metų.

tai nei 
klausimo negali būtį; taip-pat, kad/už darbą 
tur būt užmokestis, atlyginimas, ir tai atsa
kantis alyginimas palei padirbto darbo sunku
mą. •

Bet, kad kiekvienas darbdavys kapitalis
tas stengiasi sau kuodidžiausį pelną padaryti, 
o ko labiau darbininkus skriaudžia nedamokė
damas jiems jų uždirbtąjį pelną-uždarbį, tuo 
sau didesnius turtus susikrauja — dėlto ir ne
galima laukti iš darbdavių kapitalistų gero. 
Tai yra tokio, kad po teisybei turėtų būti 
darbininkui užmokėta už jo darbą ir prakai
tą.

Kožnas darbininkas taip-pat norėtų kuo- 
daugiausiai užsidirbti, bet kad jį ekonominės 
aplinkybės, tai yra skurdas, spiria prie 
darbo, jisai yra priverstas dirbti už tokį už
mokesnį koksai jam yra kapitalisto pasiūlomas, 
nes priešingai jisai turėti} stipti iš bado. •

Vadinasi, darbdavys išnaudoja darbinin
kus, kurie pilnai priklauso nuo jo malonės ir 
išrokavimo. Teisingiausia tuos darbdavio su 
darbininku santikius išaiškina Šv. Tėvo Leono 
XIII Enciklika, kuri sako šitaip:

“Lai būna užtikrinta, kad darbdavys ir 
darbininkai darytų sutartis dėl algų liuosai; 
yra, vienok, gamtos įstatymas, svarbesnis ir 
seniausis už bile kokias sutartis tarpe žmonių. 
Tas įstatymas reikalauja, kad atlyginimas 
būtų toks, kad rankpelnis galėtų pragyventi 
vidutiniškai.“ “Kad algos užtektų pačiam 
pramisti, pramaitinti savo pačią ir vaikus.” 

“Jei per aplinkybes arba iš baimės blogo, 
darbininkas apsiima dirbti prie sunkesnių iš
lygų, o darbdavys arba kontraktorius jų ne
gerina, tai darbininkas yra auka spėkos ir ne
teisybės.”

“Nevedusiems, pa vieniems darbininkams 
darbdavys neturi teisės mažiau mokėti negu 
vedusiems, o tai dėl to, kad ir nevedėliai tu
ri rūpesnių ir stengiasi apsivesti ir užsivesti 
savo šeimyną ir šeimynišką gyvenimą.”

“Darbu pelnome sau duoną-. Bet žmogus 
privalo turėti laisvę pasirinkti darbą, pasi
rinkti darbdavį, reikalauti sau prideramos 
algos. Dorbdavys turi negyvą kaptialą — 
auksą ir sidabrą, darbininkas turi gyvą ka
pitalą — spėką ir gabumus. Jei spėka ir ga
bumai negali apseiti be aukso ir sidabro, tai 
auksas ir sidabras nieko nereiškia be spėkos ir 
gabumų. Gėrybių pagaminimui reikia susi
jungti abiem. Žmogus turi teisę ir pilną lais
vę sutikti dirbti už tokią algą, kokia jo žvilg
sniu yra pakankama ir turi teisę ir pilną lais
vę atsisakyti dirbti už mažiau. Darbininkai 
turi teisę Susiorganizuoti pagal amatus ir rei
kalauti sau teisingo atlyginimo. Jei jiems 
to neduodama — jie turi teisę atsisakyt dirbti, 
tai yra — sustreikuoti.”

Kaip matome Šv. Tėvas aiškiai išdėstė 
katalikiškos demokratijos principus kas link 
darbo pasiskirstymo ir užmokesnis minimum. 
Užmokesniai turi būti tokie, kad jų užtektų 
pragyvenimui darbininko ir jo šeimynai vi
dutiniškame konforte; Su tuom kožnas gali 
sutikti.

O kad kapitalistus priversti, kad jie 
mums tiek mokėtų, darbininkai turi, klau
sydami Šv. Tėvo patarimo, organizuoties, vie- 
nyties ir reikalauti pakėlimo sau užmokesnio 
už savo darbą, ir jeigu geruoju to atsiekti ne
galima, tai Šv. Tėvas pataria griebties skau- 

' džiausio įrankio — streiko.
Vienu žodžiu Šv. Tėvas užtaria darbinin

kus ir jiems pataria visais dorais būdais kovo
ti dėl pagerinimo savo būvio.

Dėlto dabar galima aiškiai matyai, kad 
socijalistai baisiai klysta sakydami, kad ka
talikų tikėjimas katalikams uždraudžia kovą 
su kapitalistais. Tas netiesa, ne tik kad ne
draudžia, bet dar taip kaip ir raginti ragi
na prie tos kovos. Tiktai uždraudžia kovoje 
vartoti nedorų, nekultūringų įrankių: žmog
žudysčių, bombų, ardymo ir gadinimo fabri- 

| kų ir medžiagos ir tiems panašių pasmerktinų 
Į dalykų.

Dėlto katalikai rimtai ir kovoja ir susi
laukia kaskart vis geresnių pasekmių iš savo 
kad ir netriukšmingos, bet ramiai vedamos 

I kovos.
Prisidėkime prie jų būrio visi, prisira

šydami prie L. D. Sąjungos o ne prakišime.

PIRMEIVYBĖ ARBA PAŽANGA.
Pirmeiviais paprastai vadinama tokie žmo

nės, kurie yra pasekėjais laisvamanybės, ku
rie nepripažįsta V. Dievo buvimo, kurie ne
pripažįsta krikščionjškos doros, civilizacijos 

■ ir tikėjimo teisingumo, gerumo, neklaidingu
mo, naudingumo ir reikalingumo. Ir tas da
roma labai nenuosekliai, neteisingai, net me- 

f lagingai.

Vien krikščioija iškėlė vakarų tautų ci- 
| vilizaciją iki tos tobulybės, kurioje mes dabar 

matome. Vien krikščionija ir šiuose laikuose 
daro progresą,. žengia pirmyn tikrosios civili- 

į zacijos keliu. Vien tiktai krikščionija sumez
gė galus materijalio mokslo su dvasišku moks
lu, praktiką su idealu, išsivystymą su siekiu. 

I Vien krikščionija daro nuolatinę pažangą na- 
s turaliai, evoliucijos teisos, gilaus mokslo ir 
t nraktikos keliu. ' .

v •

I

Tiesa, kaip padavimai sako ir raštas šven
tas aiškina, pirmieji žmonės pažinę Sutverto
je, bet ilgainiu žmonės nuo jo atsitolino, ištvir- 

i ko, paskendo nedorybėse ir užmiršo apie Jį.” 
Ir tada žmonės paskendę tamsybėse, dvasios 

■ aptemime ir stabmeldystėje.
Krikščionija ilgus metus darbavos, pra

kaitavo. Visoki mokslavyriai visokiose mok
slo šakose, ' dirbo kol akmenėlis po akmenė
lio subudavojo civilizacijos rūmą. Ir tas, kas 
gerai yra apsipažinęs su praeities istorija, pri
pažins ir apkainuos kaip jų darbų svarbą, taip’ 
lygiai ir jų pasišventimą, ir aukas paneštas ei
nant prie to garbingo tikslo. Ir pripažins 
jiems tikrą, pažangumą. Nes, ištiesų, buvo 
tai pažanga, teisinga pirmyneiga. Kada jau 
civilizacija augštai buvo iškilusi, puikybės 
žmonijos nariai, bedieviai pasinaudodami 
civilizacijos nuopelnais, užsimanė išgriaut pa
čią civilizaciją iš pamatų, o perdirbt visi} 
pasaulį ant savo menko kurpalio, ir pataikau
dami ištvirkimui ir prigimtoms silpnybėms 
daug ko blogo pasaulyje pagamino. Tą blo
go skleidimą bedievybės platinimą ir praminė 
pirmeivvbe. Pirmeivybės visa garbė ir užpel
nąs yra vien tame, kad jinai žengdama atgal 
į bedievybę ir ištvirkimą, stengėsi kenkti krik
ščionijai ir aplamai šv. tikėjimui. Ir kuo ji
nai atgal ėjo, tuo labiau girėsi savo pirmeivy- 
be, kol neatsidurė beždžionių doros civiliza
cijoj.

Dėl to. mes katalikai su jais nesusidėkim. 
Mes žengkim pirmyn doros, tikėjimo ir mokslo 
keliu ir būsime tikroejjažangos žmonės.

Mokslo galo ir rubežių nėra. Juo tolyn, 
juo žmonės išranda daugiau mokslo pritaiky
mų, ingyja naujus patyrimus, iškįla naujos 
Ir problemos, nauji klausimai, nauji reika
lai, ir kol svietas svietu bus — žmonės visko 
neišmoks ir nesužinos. Vieni daug moka ir 
žino, kiti dar daugiau, bet tokio žmogaus, ku
ris vienas viską žinotų nebuvo, nėra ir nebus. 
Taip-pat tokio žmogaus, kuriam mokslo būtų 
jau perdaug irgi nėra ir nebus. Dėlto ir mes: 
ar kas mažai mokame ar kas mokame daugiau, 
visi stengkimės išmokti dar daugiau. Ir pa- 
sistengkime praktikoje pritaikinti savo moks
lą ir gabumus taip, kad iš to turėtume ir mes 
patys naudą ir visa žmonija. Tuomet mūsų 
mokslo tikslas bus atsiektas, ir mūsų gyveni
mas bus visuomenei naudingas ir mes busime 
ne egoistai saumeiliai atžagareiviai — bet tik
rai pažangūs, nes ir patys pirmyn žengsime 
ir kitus vesime prie pažangos.

Dėlto draugai visi išvien prie darbo.
F. V.

dabartinę 
teisingai.

KAPITALIZMAS.
Kapitalizmu vadina aplamai 

pasaulio tvarką nors ir nevisiškai 
Ir už tai vadina, kad dabar pasaulį valdo ka
pitalas: tokie žmonės, kurie daugiausia turi 
kapitalo. Tš dalies ir patys pasaulio viešpa
čiai: karaliai, ciesoriai ir prezidentai yra di- 
didžiausiais turtuoliais, o visokie stambūs pra
monininkai piniguočiai skolina valstybėms ir 
valsybių vadovai pinigus ir tuomi užsipelno 
no valdonų malonę ir paramą savo luomo rei
kalams. O kad dauguma biurokratų ir aris
tokratų valdininkų taip-pat yra didesniais ar 
mažesniais 
kia išvien, 
mo jungą, 
pasilenkti.

Pats kapitalas, kaipo toksai, yra daik
tu geru, nes kapitalas yra sučėdytas darbas 
arba darbo vaisiai. O jeigu jisai būtų sąži
ningai sunaudojamas, tai žmonijai ne blėdį 
atneštų, bet visųdidžiausią naudą ir palaimą.

Kiek visokių geru dalykų galima būtų 
padaryti, kiek prakilniausių sumanymų ir re
formų galima būtų pravesti, kiek nelaimių 
prašalinti, jeigu tiktai būtų tinkamai pritai
komi esantieji paasulyje kapitalai ar bent tų 
kapitalų maža dalis.

Bet tame bėda, kad kapitalistai netam 
krauja turtus, kad žmonijai gerovę suteikti, 
bet tam, kad žmoniją pavergti, prislėgti, iš
čiulpti iš žmonijos gyvybės sultis, o ypač iš 
vargšų darbininkų luomo. Kapitalai ingijami 
yra trejopais būdais: dorais, abejotino doru
mo ir nedorais, bet aplamai manoma, kad 
milijarderių turtai yra susikrovę daugiausiai 
iš skriaudimo darbininkų ir iš visokių apgavys
čių. Mano nuomone, tas manymas yra pa
matuotas, teisingas. Jeigu kapitalistas skriau
džia darbininką visais galais kaip įmanydamas 
ir lupa nuo o trigubai savo išdirbinius parduo
damas, tai jisai yra skriaudikas pilnoje to žod
žio prasmėje. Ir savo milijoninius turtus suk
rovė iš kruvimj darbininko uždirbtų centų, 
kuriuos jis jiems nedamokėdamas nusuko. Bet 
Dievas teisus ir nemaršus, atiduos kožnam luo
mui ir yra tai pilnai teisingą užmokesnį, ka
da priseis laikas atsilyginimo.

Ką mes turim daryti, kad pasiliuosuoti 
iš kapitalizmo nagų!

Mielaširdystės ir teisybės iš kapitalistų 
pusės geruoju mes nesulauksime, bet mes juos 
galime prispirti elgtie6 žmoniškai ir teisingai 
ir tai galima padaryti visiškai teisingai, lega- 
liškai, be skriaudos, be kraujo praliejimo, 
neperžiangiant doros, tikybos, valstybinių įs
tatymų.

Mūsų yra milijonai, tik mums reikia 
susiorganizuoti į vienybę. Dėlto, broliai ir 
seseris visi rašykimės į L. D. S. ir į darbinin
kų unijas. Kad mes būtumėme ne betvarki- 
niai, bet tvirtas gerai suorganizuotas kūnas.

(Toliaus bos)

•/

kapitalistais, todėl ir jie visi vei- 
remia kapitalą ir sudaro kapitaliz- 
po kuriuomi visi kiti luomai turi

Nichael Coran

Lietaviai apsigink 
Įšokite taip 

Nusipirkite savo nam 
ir už juos randas išsimo-i 
kės, tai senatvėj turėsite 
iailų gyvenimą. Apdraus-1 
kitę (inšurinkite) na i 
aras ir rakandus (forai- 
čius), kad nelaimėj atsi 
tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap- 

automobilius.

atsakantis už visokį dar 
bą, turiu Statė Brokei 
nsurance License, esmu 
Ndtary Public, Justice of 
the Peace, Auctioneer ii 
Agentas, parduodu na
mus, farmas, lotus. Kvie 
eiu visus lietuvius ir lietu
ves atsilankyti į mano ofi-

366 Broadway,
South Boston, Mass.

94 JEFFERSON STR, 
HARTFORD, CONN. ]

rxru~u~Lri-rv~»‘‘1^'

USHJTLKL PAVESKITE 
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 SIUTONUS ir j 
esu gerai jsipraktikavęs ta- ; 
me darbe, kaip Lietuvoje, < 
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi- ; 
giai.

Jeigu kas reikalauja, dar
bą pasiimu ir pristatau tie- < 
šio g i namus.

TeL Charter 2354-4

A. K. MAZALAS

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.........l0c 

Aritm^tikn. mokinimui- 
si rokundų, su paveik
slais (apdar v ta) •..••••••»•• 35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitų ap

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

P. MIKOLAJMIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

!K

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE
Knygų ir visokių reli

giškų daiktų.
Kas prisius lOe. krasos 

ženkleliais, gaus kataliogą.
Turiu daugybę visokių 

maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

South Boston, Mass.

Draugijos kurios 
turi “Darbininką” 

už organą.
VALDYBA ŠV. JUOZAPO 

DR-JOS, SHBBOYGAN, 
WIS., KURI PAĖMĖ 

“DARBININKĄ” 
ORGANU.

Prez. Antanas Skieris,
909 Indiana Avė.

Vice-prez. Juozas Bubnis,
733 Indiana Avė.

Fin. rašt. Juozas Rutkauskas, 
1013 dera Avė.

Prot. rašt. Antanas Brnsokas, 
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.

i “3nl

Organo sekretorius, Jonas 
Stauskas,

SV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.
Pirm. — Teklė Blažienė, 

1214 Broad St
Vice-pirm.— Paulina Gelafiutė, 

41 Capitol Avė.
Prot Rašt. — Ona ManikaitS,

234 Park St
Fin. ražt.—Veronika SmiCkteCS, 

4į Hungerford St
Ižd. — Felicija Plikunienė,

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

24 Woodbridge St
Maršalka — Elena Valavičiūtė,

23 West St.

W. W. Chižius
Lietuvys Graborius

Jonas Klimas
-Kvietky Išdirbėjus

Važiuojame ir j'kitus miestus 
nei kiek brangiau nerokuodami

3 IC Brcadway, So. Boston.
T«l. 3>. B.»-.•>. BJi 't r'.ii:- R
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ŠV. MIKOLO ARKAN. DRAU
GUOS VALDYBOS ADRESAI 

COLLINSVILLE, ILL.
Pirmininkas:

Pranas Stankaitis,
705 Peers Avė.

Vice-pirmininkas:
Jurgis Naujokaitis,

440 So.'Clinton St.
Prot. Sekretorius:

Jonas Ručinskas,
600 N. Guemsey St.

Fin. Sekretorius:
Kazys Žukas,

427 Walnut St.
Iždininkas:

Mikolas Gudeliauskas,
401 N. Hesperia St.

Iždo globėjas:
. Jonas Norkus,

904 Vandalia St.
Maršalka:

Ad. Smulkis,
817 High St.

Ligonių lankytojas:
Juozas Milius,

335 Centrai Avė.
Susirinkimai laikomi kas antrą 

ir ketvirtą ketvirtadienį kiekvie
no mėnesio, katalikiškos mokyk
los salėje

225 VANDALIA ST., 
COLLINSVILLE, ILL.

į Nebūk be katalikiško 
laikraščio.

. , v___________ •

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katatikiflnus 
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau pa- 
tinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai 
parašyk laiškų ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui. 
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.

Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio. 
Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis tėrnyti. gyvenimo bėgį, rei
kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tą pa
žinsime sekdami katalikišką spaudą.

Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai 
esti visokių atskalūnų suklaidinami, tokie įtiki atska
lūnų žodžiams ir kelia netvarką mūsų katalikiškose or
ganizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir visokia
me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai nandingų 
gerų darbų.

Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nAnmžai 
ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai
to katalikiškų laikraščių.

Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina 
popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais 
laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atliki- 
nėjimu katalikiškų apeigų. Reikia prisidėti prie ka
talikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
kymo ir platinimo.

Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:

“DRAUGAS”
(Dienraštis)

Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50. 
1800 W. 46 St, -į:- Chicago, DL

“SANTAIKA” 
(Savaitraštis) 

Metams $1.00, pusei metų 65c. 
2120 St Clair Avė, Clevelaad, (Hito.

“VYTIS”
(Du kartu mėnesyje) 

Metams $1.50, pusei metų 75c.
731 W. 18 St. Chicago, DL

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
(Savaitraštis) 

Metams $2.00, pusmečiui $1.00. 
Mossend. Lanarkshire, Scotiand.

“TIKYBA IR DORA”
(Du kartu mėnesyje) 

Metams 75c.
1631 W. North Avė, Chicago, HL

“MUZIKA,”
(Mėnraštis)

Metams $3.00, pusmečiui $1.50.
P. O. Box 172, Brooklyn, N. Y.

“PAŽANGA”
(Mėnraštis)

Metams $3.00, pusm. $1.50, atskiras numeris 25c. 
P. O. Box 204, Girardville, Pa.

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.

3554 Richmond Street, -::r Philadelphia, Pa.•• *r

Paieškau giminių Asvoldo 
Kiburioir Adolfo Kibuno, pa
eina iš Kauno gub., Zarasų 
pav., Kvietkų par., Aiskun- 
džių kaimo.

Taip-gi ir draugo Konstan
to Jokubėno, paeina iš Kauno 
gub., Zarasų pav., Kvietkų pa- 
rap., Gaigalų kaimo, pirmiaus 
gyveno Middleboro,. Mass. o 
dabar nežinau kur, turiu* la
bai svarbų reikalą. Jie patys 
ar kas kitas praneškite šiuo 
adresu:

J. šeškas,
132 Elizabeth St,

Athol, Mass.
f’

ADRESAI VALDYBOS SV. 
JONO DRAUGUOS

Cambridge, Mau.
Pirmininkas — A Vaisianskas, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka

volius, 62 Portland St
Protokolų raštininkas — 

Galinanskas, 719 Main St
Finansų raštininkas —

Smulgis, 545 Main St
Kasierius — J. Jasinakas 218 

Washington St
Maršalka — J. Lukšis, 220 

Washington St
Kasos globėjai — K. Voveris, 

A Sundnkas, J. Žilis.*

K.

J.

213 Station

“EŽYS”
(Mėnraštis)

Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

“ZVIRBUS” 
(Mėnraštis) 

Metams $1.00, pusmečiui 75c. 
Box 576, Forest City, Pa. •

«

“MOKSLEIVIS”
(Mėnraštis)

Metams $1.00.
P. O. Box 82, Westfield, Mass.

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)

Metams 50c.
46 Congress Avė., Waterbury, Conn.

“TAUTOS RYTAS” 
(Mėnraštis) 
Metams 50c.

314 Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

• •

Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutės Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.
Agentai, knygų platintojai uzsisakykit 
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė.



Iš L.D.S. Centro Raštinės.
------- :------------------------ ;-------------------------------------

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS 2-RO POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS.
L. D. S. Centro Valdybos 

2-ras posėdis įvyko “Darbi
ninko” Redakcijos kamba
riuose 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., rugpiučio 2 d. 
1916 m.

Susirinkimą 8:30 vai. vak. a- 
tidarė LDS. pirm. p. M. Žioba. 
Į susirinkimą atsilankė: kun. 
F, Kemėšis — dvas. vadovas; 
p. M. Žioba — pirm.; p. J. E. 
Karosas — sekretorius; p. A. 
F. Kneižis — finansų raštinin
kas; p. M. Venis — iždinin
kas; pp. M. Abračinskas, J. 
Petrauskas ir F. Kudirka — 
kasos globėjai; p- P. Gudas — 
Lit. Komisijos narys. P. J. 
B. Šaliunas laišku praneša, 
kad dėl svarbių priežasčių pri
būti negali.

Sekretorius skaito praėju
sio susirinkimo protokolą, ku
ris tampa priimtas ir užtvir
tintas. Po to seka neužbaig
tų praėjusiame susirinkime ir 
naujų reikalų svarstymai. Pir
miausia paaiškėjo, kad dar 
ne visi ir nutarimai yra išpil
dyti. Kaikuriuos sutrukdė 
svarbios priežastys ir juos a- 
tidėta įvykinti tolimesniame 
laike, bet ne vėliaus, kaip 
iki sekančio L. D. S. Centro 
Valdybos posėdžio.

Administratorius, p. A. F. 
Kneižis, išduoda biznio stovio 
atskaitą. Sulig atskaitos biz
nis sekasi neblogiausia, tik 
popierai labai pabrangus, pa
sidaro daug daugiau išlaidų 
negu pirma kad buvo. Admi- 

„ nistratorius aiškina, kad jis 
neturėdamas laiko negalįs su
sinešti su visomis firmomis ir 
pasiteirauti apie popieros kai
nos kituose miestuose. Iš
reiškiama pageidavimas, kad 
Centro Valdybos nariai, kiek 
galėdami, paklausinėtų, ar 
negalima kur gauti popieros 
lengvesnėmis sanlvgomis. P-as 
Vincas Kudirka apsiima Nor- 
vvoodo firmų užklausti, p. M. 
Venis Bostone pasiteirauti, ir 
visi-kiti valdybos nariai pasi
žadėjo sulyg išgalės tuomi rei
kalu pasirūpinti.

Toliaus išreikšta pageida
vimas, kad administracija iš
duodama ar išsiųzdama spau
dos darbus, visuomet pasiųs
tų ir bilą, prašydama greičiau 
atsilyginti už darbą. Tos sys- 
temos patarta prisilaikyti to
lesniame biznio vedime.

L. D. S. Kalendoriaus leidi
mo reikalais padaryta daug 
svarbių nutarimų, kurie turės 
prisidėti prie kalendoriaus pa- 
sekmingesnio išplatinimo. Ka
lendoriaus bus išleista 15.000 
egz. ir pasistengta leidimo dar
bas taip sutvarkyti,kad netru
kus L.D.S. kalendorius galėti! 
pasirodyti pasaulyje. Lit. 
Komisijos nariai praneša, kad 
kalendoriaus medžiaga jau 
tvarkoma. Kalendoriaus lei
dimo darbą ir medžiagos su
tvarkymą prižiūrės Lit. Komi
sijos nariai: kun. F. Kemėšis, 
p. Pr. Gudas ir p. J. E. Karo
sas; biznišką dalį — pagarsi
nimus tvarkys p. A. F Kneižis 
“Darbininko” administrato
rius

Kun. F. Kemėšis praneša, 
kad Pil. Blaiv. Seimas, atsibu
vęs rugpiučio 1 ir 2 dd. Monte
llo, Mass. buvo ir-gi svarstęs 
apie Blaivininkų kalendoriaus 
išleidimą, bet patyręs, kad 
L. D. Sąjunga leidžia savo ka
lendorių, nutari Blaivininkų 
kalendoriaus nebeleisti, bet 
prisidėti prie L. D. S. leidžia
mo kalendoriaus raštais apie 
blaivybę. L. D. S. Centro Val
dybos nariai maloniai sutiko 
Blaivybės idėjos skleidimui 
užleisti vietbs L. D. S. kalen
doriuje.

Sekretorius skaito p. J. B. 
Šaliuno — L. D. S. vice-pirmi- 
ninko laišką, kuriame nuro
doma, kad rengiant prakalbas 
reikia daugiaus dornos kreipti 
į reklamą, ir rengiamos 22-29 
spalio š. m. Katalikų Spaudos 
Savaitės paminėjimui išleisti 
tam momentui pritaikintas 
knygeles arba ženklelius. L. 
D. S. Centro valdyba vice-pir-

mininko patarimus priima ir 
pasižada jais pasinaudoti.

Paskiaus skaitoma Wilkes- 
Barre lietuvių Pildomojo Ko
miteto gauti nuo Suv. Valstijų 
Prezidento Lietuvių Dienos 
paskirimą aukoms rinkti laiš
ką, kuriame kviečiama L. D. 
Sąjungą prisiųsti savo atstovą 
į to komiteto susirinkimą, ku
ris įvyks rugpiučio 17 dieną š. 
m. Wilkes-Barre, Pa. L. D. 
S. Centro Valdyba Wilkes- 
Barre lietuvių sumanymui 
pritaria ir nutaria prašyti 
kun. J. Miliauską, kad jis tei
ktųsi atstovauti L. D. S. tame 
susirinkime.

L. D. S. Finansų raštinin
kas praneša, kad jau užsibai
gė ženkleliai ir konstitucijos. 
Nutarta, kaip galima greičiau, 
naujus padirbti. Ženklelių 
padirbimo reikalais pavesta 
pasirūpinti pp. M. Žiobai ir M. 
Veniui, konstitucijų — Lite
ratiškai Komisijai.

Dėl vėlaus laiko kitų rei
kalų svarstymai pertraukia
ma ir L.D.S. Centro Valdybos 
2-rą posėdį 11 vai. vakare už
daro pirm. p. M. Žioba.

J. E. Karosas, 
Sekretorius.

Pranešimai.
L. D. S. nariams ir kuopų 

valdyboms.
1) Ženklelius jau išbaigė 

me, kadangi per tą laiką pri
sirašė nemažai naujų nariu ir 
gavome daug reikalavimų, 
tai pranešame visiems, kad 
kaip tik turėsime gatavus, bus 
pagarsinta organe ir visiems, 
kurie negavo bus pasiųsta. 
Dabar iki padarys malonėsite 
palaukti.

2) Taip-gi nariai prisira
šydami prie L. D. S. būtinai 
turi imti organą “Darbinin
ką” ar jienorėtų ar ne.

Tik jeigu šeimynoje rastų
si keletas prigulinčių, tai tada 
gali imti savo organą tik vie
nas narys, o kiti galėtų pasi
rinkti kitokį gerą katalikišką 
laikraštį arba knygą. ♦

3) Kuopų raštininkai ma
lonėkite tuojaus pranešti apie 
neužsimokėjusius narius Cen
trui ar jie užsimokės kada ar 
ne, nes kitaip negavę žinios 
turėsime sustabdyti organo 
siuntinėjimą.

Pageidaujame, kad pas 
mus to nebūtų ir kad nariai 
būtų visados pilnai užsimokė
ję savo duokles.

4) Pageidaujama, kac 
kuopų valdybos rūpintųsi ko- 
daugiausiai savo kuopos na
riais: a) Garsintų, kaip gali
ma daugiaus kuopų susirinki
mus ir kad susirinkimuose bū
tų daugiausiai svarstoma a- 
pie darbininkų aprūpinimą ir 
abelnai jų būvio pagerinimą.

b) Apie išplatinimą kodau- 
giausiai geros katalikiškos li
teratūros.

Kad visi nariai pasižadėtų 
darbuotis.

5. Nariai, kurie' negauna 
organo visų trijų num. į savai
tę, malonėkite tuojaus pra
nešti “Darb.” Administraci
jai.

L. D. S. CENTRO VALDY- I
BOS ANTRASAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis,

50 W. Sixth St., i
So. Boston, Mass. ■

v 4 I
Pirmininkas:

Motiejus Žioba,
29 Webster St., 

Molden, Mass.

Vice-Pirmininkas:
J. B. Šaliunas,

866 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius:
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Finansų Sekretorius:
A. F. Kneižis,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas:
Mikolas Venis,

28 Story St., 
So. Boston, Mass. - 

Globėjai:
Jonas Petrauskas,

66 W. Fifth'St., 
So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka,
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.
M. Abračinskas,

187 Ames St., 
Montello, Mass. 

Literatiška Komisija: 
Kun. F. Kemėšis,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Pranas Gudas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tautos Fondo 
vai dyba.

Pirmininkas:
Kun. J. J. Jakaitis,

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm.:
Adv. A. A. Šlakis, 

3255 So. Halsted St.,
Chicago, UI

2- ras vice-pirm.:
Kun. P. Serafinas,

2327 W. 23-rd PI., 
Chicago, UI.

Sekretorius:
K. Pakštas,

917 W. 33-rd St., 
Chicago, HL

Iždininkas:
B. Vaišnoras,

1514 Carson St.,
S. S., Pittsburgh, Pa.

Iždo globėjai:
A. Nausiedienė,

917 W. 33-rd St., 
Chicago, III.

J. Miliauskas,
1910 Carson St.,

S. S., Pittsburgr, Pa.

t

Dėdės Jackaus kampelis
“DARBININKAS.”

5

5

5

10

5

“Apsišvietęs” saliūnčikas, parapijinių streikų vadas, sa- 
liūno svetainėj, greta baro, rėžia spyčių “vierniems” Rau 
lams, Baltrams ir Brigitoms, kurie, nebenorėdami klausy
ti Bažnyčios prisakymų ir juos pildyti, ieško dvasios ir šir
dies pakėlimo saliūnčiko alumi ir viskaite prismirdusioj 
salėje.

Lietuvių socijalistai tokius saliūnčikus labai mėgia ir 
juos vadina laisvos meilės apaštalais.

NUO DĖDĖS JACKAUS.
Dėdė Jackus labai darbais 

apsunkintas^ tai jįp. jetai .pa
sirodo — atleiskite jo kaltes, 
nes jisai žino ką daro.

Netrukus Dėdė Jackus iš
leis manifestą lietuviško cici- 
lizmo užbaigimui paminėti. 
Vačykit, kas nori patekti į 
socijalistų žemiškąjį rojų, nes 
po socijalizmo mirties visi ei- 
cilikai kraustysis iš Amerikos 
į ‘i Ateities ’ ’ demokratiškąją 
duobę, kur bus amžinas kul
nių daužymas ir klerikalizmo 
gaudymas.

Dėdė Jackus.

Nusisekė vaistai.

L.D.S. auga.
Per šią savaitę pasidarba

vus p. K. Česnulevičiui susi
tvėrė nauja, kuopa Ansonia, 
Conn. iš 10 naujų narių.

Iš prisiųstų raportų per šią 
savaitę matome, jog prisirašė 
5 nauji nariai prie šių kuopų: 
34 kp. Scranton, Pa............... 2

2 ” Montello, Mass.............. 1
7 ” Worcester, Mass.......... 1
8 ” Cambridge, Mass.......... 1

Išviso.........................5
Išviso L. D. S. susilaukė 

per šią savaitę 15 naujų na
rių, naujų pajėgų.

Neapsileiskite nei kitos 
kuopos, išraskite būdus, kad 
kaip daugiaus pritraukus na
rių prie brangios organizaci
jos L. D. S.

A. F. Kneižis,
LDS. Fin. Rašt.

NAUJOJI A. L. R. K. MOTE
RŲ SĄJUNGOS VAL

DYBA.
Dvasiškas Vadovas:

Kun. F. S. Kemėšis,
50 W. 6-th Str., 

So. Boston, Mass.
Pirmininkė:

U. Gudienė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pagelbininkė:

M. L. Gurinskaitė.
3347 Aubum Avė., 

Chicago, III.
II Pagelbininkė: <

O. Migauskaitė.
50 W. Fifth Str., 

So. Boston, Mass.
Raštininkė:

Ona M. Stalionaitė,
26 S. Leonard Str., 

Waterbury, Conn. 
TždininkA'

Antanina H Nausiedienė, 
917-919 W. 33rd Str., 

Chicago, UI.
Iždo globėjos:

Marijona Juškienė,
129 Melrose Str., 

Montello, Mass. 
Uršulė Jokubauskaitė,

41 Commonvealth Avė., 
Worcester, Mass. 

Daktarė-kvotėja:
Dr. S. A. Šlakienė,

3255 So. Halsted Str., 
Chicago, UI.

Jonas Smuktis dažnai va
karais vėlai pareidavo iš smu
klės namo ir veik visuomet ge
rai įsitraukęs Šnabės. Jo mo
teris Rožė, ką ji nedarė, 
kiek ji nekalbėjo, kad Smuk
tis mestų gėręs svaigalus, bet 
Smuktis apie tai nei manyt 
nemanė, ir nenorėjo pamesti 
gėręs, nes perdaug' buvo in- 
pratęs. Vieną kartą jo mo
teris Rožė sumanė gerus vais
tus, kaip vyrą atpratinti nuo 
girtuoliavimo.

Buvo jau vidurnaktis, visi 
miegojo, kuomet Smuktis grį
žo pusgirtis namo. Priėjo 
prie triobos durių,' ir štai du- 
tik Smuktis įėjo į vidų, vėl 
užsidarė. Trioboje buvo tam
su, bet, štai prieš Smukti 
stojo didelė balta baidykla, ku
ri vienoje rankoje laikė mažą 
vos spindančią “liktemaitę” 
ir keistu balsu pradėjo ant 
Smukčio visaip bartis ir gąz- 
dinti.- Smuktis stovėjo dre
bėdamas, nežinodamas kas su 
juom darosi, o baidykla rūs
čiai kalbėjo:

— Girtuokli, pražūsi! Ir 
iš augšto pasipylė šaltas van
duo ant Smukčio galvos. Smu
ktis suaimanavo:

— O Jėzau! Gelbėkit.... — 
O baidyklė vis kartojo:

— Girtuokli, pražūsi! Nn-

stok girtuokliavęs! Daryk 
metavonę! — Ir vėl vanduo 
ant galvos tik pliupt.... Smu
ktis baisiai nusigando ir suri
ko nesavu balsu:

— O, Viešpatie! Gelbėkit!...

— Viešpats reikalauja — 
atsiliepė baidykla, — kad pasi
taisytum. Kad negirtuokliau
tum, kad namus ir pačią da
botum. Kad suvis mestum 
gėręs svaigalus. Ir vėl šliupt, j 
šaltas vanduo ant Smukčio 
galvos. Smukčio mintys vi
sai susimaišė, jis jautėsi esąs 
ant pragaro slenkščio. Atsi
klaupė nabagas prieš baidyk- 

I lą — prašė pasigailėjimo ir 
prisižadėjo viską išpildyti, kų 
tik jam prisakys. Baidykla 
Smukčio užklausė:

—• Daugiau negirtuokliausi’

— Ne. Tik pasigailėk, do
vanok.

— Be reikalo naktimis, ypač 
po smukles nesivalkiosi ?

— Ne. Tik dovanok! .
— Dabosi namus ir moterį?
— Taip, viską išpildysiu.
— Dovanoju tau šį sykį, bet 

jeigu ir vėl atkartosi tuos sa
vo blogus papratimus, tuo
met tai turėsi pražūti. — Da
bar eik gulti. Smuktis per 
visą naktį dūsavo ir gailėjosi* 
už savo gyvenimo netinkamai 
praleistas dienas.

Ir nuo to laiko, Smuktis 
daugiau nebegirtuokliavo ir 
gražiai dabojo savo namus ir 
moterį.

• Tuos vaistus sumanė jo mo
teris Rožė, pasiprašius pa- 
gelbon savo ištikimiausias 
kaiminkas.

Vaistai Smuktį išgelbėjo 
nuo girtuokliavimo ir padarė 
ant viso amžiaus laimingu. 
Kada paliovė gėręs, susitau- 
pino grašio ir laimingai gyve
nimą vedė .

Po kelių metų nors Smuktis 
ir sužinojo apie savo moteries 
jam suteiktus vaistus, bet ne
pyko nei ant savo moteries, 
nei ant jos pagelbininkių, tik 
dažnai juokdavosi iš nusiseku- 
šių vaistų. \

V J. V. K. ..s.

KATALOGAS
Geros knygos talpina savyje prakilnias mintis, patyru

sių žmonių praktiškus nurodymus, persergėjimus. Pra
kilnios minties, . gražios sielos, skaisčių jausmų žmonės 
išlieja savo protą, išmanymą, patyrimą, jausmus ant 
raštų. Jų raštus skaitydami, draugaujame su tais prakil
niais žmonėmis, klausome jų išmintingų pamokinimų, indo- 
mių pasakojimų, smagių pajuokavimų.

Taip tai geras knygas skaitydami keliame savo protą, 
auklėjame širdį, didiname išmanymą, tobuliname jausmus, 
platiname vaidentuvę. O tai kiekvienas privalo daryti. Ta
tai kiekvienas taisykitės rinktinių knygų knygynėlį

Spauda, tai yra knygos ir laikraščiai, yra didžiu įran
kiu pastoti kelią laisvamanybei, girtuoklybei, cicilizmui, 
meksikoniszui. Tokiu įrankiu kiekvienas aprišarvuos užsi
sakydamas “Darbininką” ir išsirašinėdamas iš jo knygyno 
knygas.

“Darbininko” didžiu rūpesniu yra kuodidžiausia pa
skleisti po plačias minias gerą, naudingą, katalikišką 
spaudą. “Darbininkas” rūpinasi ne vien spaudos kėlimu, 
platinimu, bet ir piginimu. Todėl “Darbininko” išleistos 
knygelės pasižymi ne vien geru turiniu, bet ir pigumu.

MUSŲ LAIDOS KNYGOS.
1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizacijų nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą_______ ___________
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V.
32 pusi. Talpina auksinhj nurodymų, patarimų, per
spėjimų kiekvienam darbininkui_________________
3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi.
Rinkinys gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tin
ka pasiskaitymui seniems ir jauniems ___________
4 Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi.
Knygelėje yra: Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Visi šie vei
kalėliai pilni gardaus juoko. Kiekvienas norįs len- 
gvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią knygelę. 
Veikalėliai labai tinka lošimui__________________ _ :
5 Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi.
Toje knygelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir iš
dėstyta atskalūno Jono Huss’o herezija___________

KNYGOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausių paveikslų. Jis bus in- 
dornus, geras pasiskaitymui metų metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarų___________ 75
Su apdarais .................................................... . .............. $1.20
7 Žinynas. Žinotini dalykai iš mokslo ir istorijos
392 pusi__________ __ _ __ _______________ ____ $ 1. 50
8 Vaičaičio eilės.________________ ______________ 75
9 Deklematorins. Eilių ir monologų rinkinys ___  50
10 Raistas. Parašė Upton Sinclair. Apd_________ $1.50
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas_______.$1.00
12 Pajauta. Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme

čio gyvenimo. Apd. ___________
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis......
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis
15 Katriutė.____
16 šv. Kazimieras.
17 Oliveris Tvistas.

18 Huckleburry Finnes___________________ L_ 75
Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikščio
nių ___________________________________
Braižynėliai. Smagus skaitymėliai _________
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė...
Karės metu. Sceniškas veikalas ___________
Blogi kūdikio papročiai ________ ____________
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga_____

25 Liet. Vyčių Dovanėlė. Kiekvienas vytis tur ją tu
rėti. ___________________________________

26 Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi_______
27 Laiškas iš Kelionės po Palestiną.___________
28 Vilkų Lizdas ______ ___ __________________
29 Dukterys Pilipo Kareivio__________________
30 Surinktos Dainos________________________
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo_
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją___________
33 Gyvenimas V. Jėzaus_____________________
34 Anima Vilis.____________________________
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas________________
“ Pergyventos Valandos____________________

Pelenių Jurgutis________________________
Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė
zaus Kristaus Bažnyčią----
Naujas Būdas išmokti rašyti

40 Teisių Vadovas ir Patarėjas 
4! ~ _ *

..$1.25
10 

_ 15 
_ 15 
_ 20

Parašė Chas. Dickens 520 p.......$1.00

19

20
21
22
23
24

36
37
38

$1.00 
_ 45 
_ 5 
_ 15 
_ 20 
_ 10

___10
___ 10
___ 50
„...35
__ 25
___35
.......$1.00
__$2.35
__.$1.00
___75
__ , 75
___35
___50

... 10 
_ 10 
$1.00 

Klaida. Parašė Lazdynų Pelėda. Apysaka iš lie
tuvių gyvenimo “Laisvės Metu.” 520 pusi. 
Šatrijos Raganos Apysakėlės__________
Gyvenimo Pamatai Joj išgvildenta svarbiausieji 
gyvenimo klausimai _ _________________________

44 Antanukas. Parašė B. Prūsas. 46 pusi.--------------
45 Mylėk savo artimą. Iš karės franeūzų su arabais

131 pusi._____
46 Pirmieji žiedai
47 Gamtos istorija, 

pie žmones, žvėris,
48 Vyrų Vergija......Komedija 56 pusi.
49 Vienuolio Disputą......Komedija___
50 Trumpa Senovės Istorija _______
51 žvaigždė. Rytų pasaka 17 pusl..._
52 Katekizmas apie alkolį__________
53 ".................................................

39

42
43

$1.00 
_ 25

10
15

25
10

Trumpi ir aiškus pasakojimai a- 
medžius, akmenis 209 pus.---- 50

_ 20 
_ 10 
l$.00
_ 15 
_ 5

Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova gu 
joms______________________________________
Tiesos žodis socijalistams_____________________
Lietuvos Istorija. Parašė Pranas —-----------------
Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis_________

Parašė M. Gustaitis--------------------------

54
55
56
57 Aureolė.
58 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų_______________
59 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mo

kytojas ,J. Damijonaitis. Labai suprantamai ii- 
aiškyta lietuvių kalbos rašyba. Visi rašantieji ko
respondencijas, žinias, straipsnelius privalo pasi
mokyti taisykliško rašymo. To lengviausia pasi
mokysite iš šios gramatikos ____________ _______

242 W. Broadway,

15
10
25
15
10
5

35

So. Boston, Mas-'
 .
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APKALTINO MERGINĄ. I

yvatervuie, uae. — Šešioli
kos metų mergina C>iricmand 
tapo apKaitinia zmogzudystė-

Kai imama, būk ji nuskan
dinusi savo sūnų.

BOMBOS AMT LONDONO.

Berline skelbiama, jog zep
pelinų uzp uoliniai ant Londo
no turėjo pasisekimą. bkel- j 
01a, jog daug bombų numes- j 
la Londonan ir ten jos sprog
damos padegė daug namų. 
Bomoų leno taip-gi Angims 
laivyno prieplaukai Narwiche 
ir pramonės įstaigoms Norioi- 
ko apskričio, 
bia, jog
glų atakuojami, 
grįžę, nepanešę 
lių.

Anglai vis:

Y?

Vokiečiai skei- 
zeppelinai buvo an- 

bet visi su- 
jokių nuosto-

•ai

Vietines Žinios. I

APSIVEDĖ.

Advokatas George H. Shie
lds apsivedė su p-le Helen A. 
Johnson iš Nantick, Mass.

Adv. Shields gerai žinomas' 
So. Bostono lietuviams. Jis 1

i labai lietuviams prielankus ir 
daug pasidarbavo surengime | 
“Tag Day.”

nepripažįsta 
vokiečių zeppelinų atakų. Sa
ko, jokios blėdies jie nepada
rę ir negirdėję jokių bombų 
sprogimų.

t) c

AUGA ŠIAUDAI ANT RAN
KOS.

!

So. Bend, Ind. — Ant delno 
10 metų mergaitės Hosetta Ir- 
vin pradėjo dygti šiaudai ant 
rankos. Per mėnesi išdygo 
200 kvietinių šiaudų. Dakta
rai negali atsistebėti ir negali 
suprasti.

PERSIKRIKŠTIJO 96 m. TU
RĖDAMA.

Huntington, W. Va. — AL 
Kitchin, turėdama 96 metus, 
sumanė priimti baptistų tikėji
mą. O ta sekta reikalauja, 
kad krikštijant būtų panardi
nama. Tai minėta moteris 
automobiliuje buvo nuvežta 
prie upės Ohio, buvo panar- 
dvta ir pakrikštvta.

NUSKENDO VAIKA 
BEGELBĖDAMAS.

Ant AVeiiesley ežerėlio irk- 
ėjosi F. Finos. Jo mažas sū- 
> norėjo pasiekti gėlę 

vandenin. Tėvas 
i ties gelbėti sūnų.
prigėrė. Subėgo 

žmonių ir vaika iŠ;

urito s u. 
iš v;
pats 
giau
io.

‘ ir •-

■ šoko 
. bet 

dau- 
gelbė-

JAUNAVEDIS 84 M, NUO
TAKA 48 M. AMŽIAUS.
Lavrenceburg. Ind. — E- 

lisha A. Clever, 84 metų am
žiaus vedė merginą Sarah 
Mauclier 48 metų amžiaus. 
Jaunavedis 
gas tar 
lyvavęs 
šio'. ;ai 
Negelia 
reikėjo

yra
1PTVS. 
ei vii ė j

A. L. R. K. MOT. SĄJUNGOS
13 KP. SUSIRINKIMAS.

bus rugpiučio 7 d. 1916 m. ba
žnytinėje svetainėje. Prasidės 
7:30 vai. vak.

Tame susirinkime, bus ga
na daug visokių, svarbių rei
kalų.

Kviečiame visas nares atei
ti.

Valdyba.

LIETUVIU KOOPERACI
JOS MĖNESINIS SUSI

RINKIMAS.
d. rugpiučio 7:30
Lietuviu Salėje.

Mass/ Visi 

malonėkite i laikų ateiti, 
bus

bus 7 
vakare 
Boston.

vai. 
So. 

nariai 
nes

išduodamas raportas iš 
krautuvės stovio ir taip-gi tu
rime daug svarbių reikalų.

Sek. A. G. Jonaitis.

Didelis Teatras!

13

O

Bus perstatyta Drama dviejose 
Veikmėse.

ŠVENTOJI AGN ET Ė. 
Perstatys Liet. Vyčių Giedoriai 

Šv. Pranciškaus Parapijos 
MINERSVILLE, PA.

d. rugpiučio (August) 1916 m. 
Nedėlioj.

perą House Salėje.
Visus Lietuvius ir Lietuvaites

vietinius ir iš apielinkės užkvie- 
čiame atsilankyti, nes dar tokio 
perstatymo Minersville niekados 
nebuvo.

Taip-gi mažų mergaičių cho
ras padainuos keletą 
pasakys deklamacijų, 
kad kiekvienas kuris 
pilnai užganėdintas.

Grynas pelnas bus paskirtas 
dėl karės nukentėjusiu 

LIETUVAI.
Perstatymas prasidės 8 vai. 

vakare.
Įžanga 35 ir 50c. vaikams 25c.

dainų, ir
Tikimės 

ateis bus

Tel. M ai n 2483 E. Boston 79y-W
George H. Shields

Advokatas
811-812 01d South Buildiug 

Boston, Mass.

GERI 
F A

A U S I O S 
B M O S.

Norintieji 
budinkais,

pirkti gerų farmų 
Sodais, apsėtais

Visokių vėliausio
leidimo knygų

Galima gauti "Darbi-

ninko” knygyne
Agentams duodame

su
sąraaz souaž soiąjįpstau jį sį^jįusį i 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau- i 
šių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo- 
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių 
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg. 
Scotville, Mich.

dideles nuolaidas

gy-

LIETUVIAI PAS SAVUS.

nau-Pasiuvam drapanas sulig 
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

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

(Castle Sąuare’s Block’e.)

I
I i Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Prtemiiro valandos:

N uo2 iki S po pi et. N no 7 iki 8 vakaro
509 BBOADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 

< Tai 502 S. B.
,T,T—

Agentai uždirba
T

po $45.00 į 
savaitę, pardavinėdami mūsų pa
tentuotą be šilumos kelinių pro
są. iKekvienam vyrui reikalin- j

!

Tel. So. Boaton 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisą valandos

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SERGIJUS

Speiališkai atlieaa visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleutromis.

392 Brcaauaj, .cij.e i. .» i

SO. BOSTON, M A?.
. )

gas. Visi perka.
Reikalauk platesnių informa

cijų.

Neris Mfg. Co.,

Montello, Ma:

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAB 

nt
BALZAMUOTOJ AS.

Pagrobtu atUaku pigiai ir gro- 
žiaL Era iHjp mokykloj tam tik* 
nu groboryiUt mokslas ir iida* 
vęa egzaminus. Siunčia nvmiri- 
lius ir į kitus miestus ir pargaba- 
nu ii kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pas 
mane.

JONAS GREBLIAUSKAS,
500 So. Paca Street,

B&ltimore, M. D.
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a t va z 
apsis 
žinau 
ar k. 
ant bp

1 ve
► io 
ku

:;.us draugo Kazimiero 
pirmiaus gyveno Chica- 

nie 20 metų. Paeina iš 
ii). Taip-pat paieškai! 
mkaus Kauno gub..šiau- 

kšidų miestelio, syki1; 
Į Ameriką 1913 m. ir 

o dabar r.e- 
•Jis pats 
ant

( hieatro, III. 
jis randasi 
as atsiliepkite s1, o

ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $1.00.
Turime ant 

rankos apie 500 
šių žiedų ir ka
dangi daugiau 
jų nemanome 
daryti, tai vi-

nutarėme parduoti 
kainavo

TEL. BACK BAY 4200

r*.

jSavas Pas Savą Remkit Savuosius.
p
Į >

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS,

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

Wilkes-Barre, Pa.

sus likusius
už tiek, kiek jie mums kainavo 
padaryti.

šis žiedas yra padarytas gry- 
Sterling 
G va

raide 
Paimk 
pločio, 
taip, 
sitetų. 
norėsi 
siusk 
tuojau prisiusime tamstai 
Jti nebūsi pilnai užganėdintas, . 
sugrąžysime pinigus atgal. Ra
šyk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO.,

Bos 76 d., Montello, Mass.

419 Boylston • *
?

no
yra 

sidabro.
antuotas. 

kaip paveiksi, 
popieriaus 
apvesk apie 

kad galai
Pažymėk 

kad būtų 
mums su $1.00,

u išdirbi a 
s už $1.00. 
apie Į colio 

piršto narį 
popieriaus su- 
raidę, kokią 

išdirbta, pri- 
o mes 
žiedą.

s-
p

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai 
geriausiais 

naujų
Visą darbą

be skausmo, su 
prietaisais, su 
išra imu. 

gvarantuojame. 1į
, i

GERA PROGA PRALOBTI.
Parsiduoda grosernė, viso

kių daiktų krautuvė, parsi
duoda labai pigiai. Priežas
tis pardavimo labai svarbi.

Vincas Tamulaitis,
107 W 6-th St., So. Boston.

Nepaprastai pigiai
Keliatas vaikams vežimėlių 

(carriages) mažai krautuvėje 
apsitrynusių, visai pigiai par
siduoda.

ATEIK ANKSČIAU.

James Ellis Co
Kampas B ir B*way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.

Lietuviai pardavėjai 
suomet randasi krautuvėj.

vi-

;Į

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki S. vai. vakare.

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

PRIE DORCHESTER ST.

N edėliomiB 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.

5

Lietuvis Daktaras

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

It — , t ’ Išuo 9 11 rito,
valandos .. 2 .. 4POp:etu.

■ .. 7 .. 8 Vakare.

sto-

Telepiione So. Bostun 605.
’ ANTANAS 4 AP ALIS

meistras
indeda teiephonus, dengia
gus, ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas Gyvenimas

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

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

J ei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnanjyk.

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

M. A. NORKŪNAS,
166 MELUOSE ST.. :: :: MONTELLO, MASS.
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Vienatinė Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

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

Reumatizmo 
slinkime plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

1.00

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00 

.OO 
z5c. 
25c.

50c.

25c.

50c.
25 c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka

25c.

1.00

50c.

1.00

25c.

75c.

b! fe fe S
t 
fe 
k 
k 
kS 
I 
i

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

15 ir 25c. 
gėlių 25, 1

P
v

v

Petras

Vienatine Lietuviška

algomis su- 
darbininku

-1
Kaum

a yi: p

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
n žeriam s.

Domininkas Malinauskas,
Gom:. R1' Sheldo Hartford. (’onn.

SUGAUKITE MANO PAČIA
GAUSITE S25.00.

:.:ano pati nuo man 
nikais liepos U d. 1916 :

Si ■ ■ S*., llartford. < oi:

P 
s ■; 5
6- 
Va 
na ’•>

Krautuve

Tel So. Boston 2 70

DR. JOHN MacDONNELL. M. D.
Galima susikalbėti ir lietstt'isskai.

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais fi iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Atliekam artistiškai dar
bus ir už pigia prekę. 
Taip-gi padarome didelius 
paveikslus.

Mūsų adresas:
250 W. 4-th St.,

S. Boston, Mass.
(Arti C St.)

I!IWUWMMMUI1IM1BJUI.U11UL

SUSTREIKAVO.
Fall River. — Bamard kom

panijos audėjai nepasitenkinę 
darbo rąiyųomi.- 
strrikavo. 15C1 
stre'lfioja.

KIEK UŽMUŠĖ AUTOMO
BILIAI.

Ne<v Yorke per liepos mė- 
r.'ri automobiliai suvažinėjo ir 
užmušė 36 žmonės. Per visą 
pusmeti ten užmušta automo
biliais 188. o New Yorko vals- 
tiV)- užmušta 137 žmonės.

V. LUKOSEVICIA. 
Minersville,

*** **

LIETUVIŠKI 
PHOTOGRAPHAI.

Valeika. Laurinaitis & Co.

Gi:.'.
p-.T. 
a4 < s.

25

i

I

R K sr

St. Baracevičius

D. L. K. V. B.
MUZIKALIŠKA MOKYKLA.

MONg So. Bos-on 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Howard 
Lietuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadvav. So. Boston.

TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal

vos, žirgvaikis ir parašai 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Puikiausiai tinka platinti 
tarp 
Day.
Už

amerikonų per Tag

1 TŪKSTANTI — 
TIK $7.00.

Adr.
294 Washington Str.,

Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.

Boston, Mass.

Tel. Ozford 4900.

J. P. TUINYLA

Užlaikoin mažiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkofus, duo
dam ant bartro ir ant išmokesčių. 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

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

V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

3TI 
Geriausias graborius South Boston’e. šermenis^
atlieka pigiai, gražiai ir gerai. Važiuoja ir į kitus į 

miestus, nieko ekstra nerokuodamas.
258 W BR0ADWAY,

Telephone: 839-J. So. Boston.
SOUTH BOSTON, MASS.

Mokinama ant smuiko Piccolo
Klarneto 
Piano 
Korneto
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

i

Akių Specijalistas.

Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399. BROADWAY .e .o.-o~

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyru, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 uLiLLBUHY STR.,

WORCESTER, MASS

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 až 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

svei-
bus

Gy
jami?

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

jt
*

s

Susivienijimas Lietuvių
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis' Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

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

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

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.0 0.
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

ni giškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriška* 
įstaigas ir tt.

Instojimas į 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
resu : —

J. 8. VASILIAUSKAS,
112 N. GRKENE ST., :: :: BALTIMORE, MD

J

A




