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Francūzai varosi pirmin. Veikimai iš 
padangių

Liet, dienos 
paskelbimas

f

Bulgarai ir Serbai 
grumiasi.

Mūšiai Rumunijoj tęsiasi
PERGALĖ UŽTIKRINTA.

Francijos parlamente kalbė
jo premjeras Briand. Jisai 
drąsiai kalbėjo’ apie pergalę. 
Sakė, jog pergalė negalinti 
nuo francūzų pabėgti. Pre- 
mieras vis-gi pripažino, jog 
daug dar spėkų reikia, kad su
mušti teutonus.

MAKEDONIJOJ.
Salonikų fronte mūšiai di-, 

dinasi. Smarkiausia imasi 
serbai ir bulgarai. Ties Vet- 
renik serbai atėmė iš bulgarų 
drutvietes ir augštumas į va
karus nuo ežero Ostrova. Į 
rytus nuo to ežero ir-gi mūšiai 
eina ir talkininkai ima viršų. 
Anglai Makedonijoj paėmė 
bulgarų pozicijas į šiaurę nuo 
Mucukovo. Keletas vokiečių 
paimta nelaisvėn.

teks pasporto, ar kito pana- prekybos įstaigose. Netik mė
sos, bet ir dešrų, konservų ir 
tt. kas tiktai iš mėsiško — 
nevalia pardavinėti, visų gy
vulių taukų ir mėsos, t. y. 
kiaulių, avių, kandų ir k. 
Tomis dienomis draudžiamą. 
visose valgyklose virti ir par
duoti visus mėsiškus valgius, 
išskyrus paukštieną.

Antradieniai, trečiadieniais, 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais kas savaitę visur drau
džiama piauti raguočius gyvu- 
lius: veršius, avs, pėriukus, 
kiaules ir paršiukus. Piauti 
gyvulius teleidžiama šeštadie
niais, sekmadieniais ir pirma
dieniais kas savaitę, bet po 
tiek, kiek bus paskirta mies
to bei valdžios ingaliotinių. Už 
peržengimą šitų įtsatų bau
džiama: pirmą sykį — nuo 50 
iki 300 rub. arba areštu ne il
giau 3 mėn.; antru ir daugiau 
sykių — kalėjimu nuo 3 mėn 
iki pusantrų metų.

Įstatai veikia nuo dienos pa
skelbimo apie tai valgymo įs
taigoms.

TĖVAS BAUDĖ SUNŲ.
- Elizabeth, N. J. — Tėvas 

Mc-Cormick, 100 metų am
žiaus, pasiguldė savo sūnų 
60 metų amžiaus ant kelių ir 
pavartojo pantaplį per vietą, 
kur valia. Tą darė už tai, 
kad sūnūs ergelį kėlė su bur- 
dingieriais.

šaus paliudijimo. Iš kandi
datų reikalaujama bent dvi- 
klasių mokyklų kurso. Bet 
didesniam konkursui esant, 
retai kada užtenka dviklasės 
programos.PRESIDENT’S PROCLA- 

MATION.
Whereas, I have received 

from the House of Represen- 
tatives of the United Statės a 
resolution, passed July 21, 
1916, reading as follows: -

Wheres in the various 
countries now engaged in war 
there are four millions of Lit
huanians, the greater majori- 
ty of whom are destitute of 

j food, shelter and clothing; 
and

Whereas millions of them 
į have been driven from their 
’homes, without varning, de- 
prived of an opportunity to 
make provisions for their 
elementary wants, causing 
starvation, disease and untold 
suffering: and

! 
I

I

RUSAI ĮVEIKĖ VOKIEČIUS 
ORE.

Rusijos milžiniški orlaiviai 
bombardavo vokiečių orlaivių 
stotį ties Ryga. Rusai ten 
buvo patėmiję 17 vokiečių or
laivių. Rusai numetė 23 bom
bas.
8 vokiečių orlaiviai kilo muš

ti rusų. Rusų orlaiviai ėmė 
pyškinti į juos iš kulkosvai
džių. Tuose mūšiuose 8 vokie
čių orlaiviai buvo nušauti. Ru
sų orlaiviai visi išliko.

VOKIEČIAI STIPRINA 
SOMME FRONTĄ.

Vokiečiai daug kariuome
nės pergabeno iš Verduno į 
Somme frontą. Nes toj vie
toj francūzai gen. Focli vedami 
smarkiai briaujagi linkui Pe- 
ronne. Somme fronte vokie
čiai netenka pozicijoj vieną po 
kitai. Daro kontratakas, bet 
francūzai greit juos sulaužo.

Dabar francūzai arti stovi 
Combles. Toj vietoj besiva
rydami pirmyn paėmė 2.300 
vokiečių nelaisvėn, paėmė 10' 
armotų ir 40 kulkosvaidžių.

LAIKYSIS BALKANUOSE.
Atėjo žinia į Rymą, jog 

teutonai turėjo didelį karinį 
susirinkimą. Dalyvavo kai-. 
zeris ir vyriausieji karvedžiai. 
Nutarė pradėti didžius mūšius . 
Balkanuose. Nutarė pasiųsti 
dar ant Balkamj 200.000 vokie
čių kareivių ir 100.000 austrų. 
Tos jėgos prispirtų prie sienos 
Rumuniją ir jai padaryti} tą, 
ką Belgijai padarė. Toliau teu
tonai. bulgarai ir turkai su
muš talkininkus Graikijoj ir 
visai juos iš ten išvarys. O 
Graikiją arba vsai savaip val
dys arba taip jai pagrūmos, 
jog ji neišdrįs jokio priešingo 
teutonams žingsnio daryti.

I
Pabėgėlių išsiuntimas iš Pe

trogrado, anot kaikurių žinių, 
dar ne galutinai nuspręsta. 
Tuo reikalu dar žada pasitar
ti ypatinga komisija. Tečiau 
ministernj tarybos nusprendi
mas delei pabėgėlių išsiuntimo 
nemanoma duoti šitai komisi
jai svarstyti. Pabėgėliams, 
vis-gi, neverta nusigąsti, po
licija nė vieną pabėgėlį iš Pet
rogrado varu nevarys. Pet
rograde gyvenantieji pabėgė
liai nuo 1 rugsėjo pašalpos jau 
nebegaus.

MIRĖ VIENA PO KITAI.
Camden, N. J. — Rebecca 

Thomas, 75 metų amžiaus mo
teriškė, atidarė pečių pažiūrė
ti ar iškepus duona. Ir kri
to negyva. Paskui inėjo mar
ti, 45 metų amžiaus ir ta iš
vydus negyvą senelę pati kri
to ant aslos ir užmerkė akis 
ant amžių.

TĖVAS APJAKO, SŪNŪS 
KOJOS NETEKO.

i
F’ mH'-oj g n. Maųnoury

I visai r rako. Tarės pradžioj 
jis vadovavo • trečiai armijai. 
Paskui po Gallieni jis buvo 
Paryžiaus gen. gubernatorių-' 
mi. Vieną kartą jisai lankėsi 

i karės lauke ir buvo pirmose li
nijose. Gavo žaizdų veidan ir 
vėliau apjako. Tasai gen. pa- 

> garsėjęs tuomi, kad jį gen. 
i Gallieni pasiuntė su armija iš 
Paryžiaus prie upės Mamos, 
kur virė baisiausia kova. To 
generolo armija nulėmė muši 
vokiečiai buvo nublokšti at
gal veik nuo pat Paryžiaus 

, _ , . .. sienų. Taip tai vokiečiai prie
„t.™,-, 97 + I Mamos gavo pirmą smugp ____________________ _____

" ni° e' Apjakęs gen. Maunoury gy- ffering the President of the U-
vena su savo sūnum, kapito- nįted Statės be respectfully 

į nu, kurs karėje neteko kojos, asked to designate a day on 
_________ which the citizens of this coun- 

try may give expression to 
their sympathy to the funds 
now heing raised for the re- 
lief of the Lithuanians now 
in the war zone.

“And Whereas, I feel con- 
Parvžiuje, madų mieste iš- fident that the P^P16 of the 

nyko puošnūs parėdai. Gat- United States moved
vėse nesimato moterų nei vyrų a*d .a People stricken by war, j 
puikiuose madnuose parėduo- fanriiie and disease;
se. Visi nešioja paprastus rū-1 Now, therefore, I, Wood- 
bus. Karė jau išmokino pap- row Wilson President of the 
rastumo. United States in compliance
___________________________  with the reąuest of the House 

, of Representatives thereof, do 
PABRANGINO DUONĄ. appoint and proclaim Wed- 

Chicagos duonkepiai ketina nesday, November 1, 1916, as 
sumažinti duonos kepalus. Vię- a uPon wchich the people 
toj į svaro darys 4 svaro. | United States may ma-
Kaina ta pati. Worcesteryje. Į^e such contributions as they 
Mass. duonkepiai pakėlė kai- disposed for the aid of 
ną ant duonos. Ima 6c. už | 
bakanėlį, vietoj buvusių 5c.

RADO LAIKRODĮ ARKLIO 
UODEGOJ.

Allentown, Pa. — Wayne 
Wenner, vežėjas rado savo 
arklio uodegoj auksinį laikro
dį ir kartu grendinėlį. Ve
žėjas sako, jog kas nors arti 

! jo arklio stovėjo, jo arklis 
i jam švystelėjo per pilvą savo 
uodegą ir ašutuose įsipainiojo 

i stovinčiojo grendinėlis ir laik- 
I rodėlis.

RIAUŠĖS HAMBURGE.
Iš Amsterdamo pranešama 

apie maisto riaušes Hamburge. 
Tpykusios moterys apiplėšė ke- I 

i lėtą krautuvių. Kita minia V 
i moterų č 
prie miesto namų. 37 mote
rys buvo suareštuotos. Akme- 
nimis, mestais iš langų du po- 
licmonu buvo sužeisti.

RUMUNIJOJ.
Palei Juodųjų jūrių Dobru- 

džos provincijoj 
mušė keletą vokiečių ir bulga- j 
rų atakų. Silistrijos apielin- 
kėse mūšiai tęsiasi. Čia bul-

UŽPUOLIMAS IŠ ORO IR 
NUO JŪRĖS.

Austrai skelbia, jog italai 
atakavo jų pajūrinį miestą 
Trieste. Atakavo orlaiviai iri 
laivai. Jūrės eskadra ataka
vusi Trieste susidėjo iš 18 lai
vų. Austrai skelbia, jog iš 
oro mestos bombos nukrito ant 
laukų.

Italai skelbia iš orlaivių bu- 
• vę numesta 5 tonos sprogstan
čios medžiagos. Buvo taiky
ta į arsenalą ir orlaivių stovy- 

■ klas. Nuo bombų kilo didelis 
I gaisras. Ant geležinkelio taip
gi buvo taikomos bombos. 
Bombų buvo numesta 172.

rumunai at- į ________
PRADĖJO VEIKTI.

Messopotamijoj Anglijos 
garai ir vokiečai .darė atakas i kariuomenė nieko ypatingo ne-_ _ _
bet buvo atmušti ir neteko aš- j veikė dėl didelių karščių. Da-
tuonių armotų.

Vokiečiai, vienok,
bar jau pradėjo šį-tą veikti, 

sako, Pradėjo žvalgus siuntinėti, 
jog bulgarai ir turkai Dobrud- Eufrato fronte buvo smarkus 
žoj žengia pirmyn. į susirėmimas . 200 su viršum

-------------- i turkų buvo užmušta ir paimta 
' daug amunicijos.

11. II

KAVALA BULGARŲ 
RANKOSE.

Atėnuose Anglijos ambasa-1 
dorius pranešė Amerikos am- Į 
basadoriui, jog Graikijos vi-, dys 
sas miestas Kavala yra bulga-1 valstybes, nes į jo atsišauki- 
rų rankose. Taume mieste bu- • mus kariaujančios valstybės 
vę riaušių ir daug gėrybių su-1 vis atsakydavo, jog negalį dar 
naikinta. Amerikos tabokos 
kompanija ten turėjo didelių 
tabokos sandėlių vertės $2.- 
000.000.

Anksčiau buvo gandas, jog 
to miesto bulgarai buvo užėmę 
keletą fortų. Antras gandas 
buvo tas, būk bulgarai iš to 
miesto visai pasitraukė. Mat 
nepasitraukė, o labiau užvieš
patavo.

Kavala randasi prie Egejos 
jūrės .

NEBANDYS TAIKINTI.
Popiežius daugiau neban- 
j sutaikinti kariaujančias

n

Prapuolė parėdai.
IŠNYKO PUOŠNŪS PARĖ

DAI.

Whereas the people of the 
United Statės of America ha
ve learned with sorrow of this 
plight of millions of human 
beings and have most gene- 
rously responded to the cry 
for help whenever such an op- 

iportunity has reached them;
Therefore be it
“Resolved that in view of pakranči0. 

the misery, wTetchedness and, Subm? 
ihardships wchię;>Miesyfo<ur 
millions of Lithuanians are SU

• MEKSIKOS PIRKLYBĄ.
Meksikoj viešpatauja net

varka, suirutė, bet visgi ta 
šalis veda nevisai mažą pirkly
bą. Per metus, pasibaigu
sius birželio 30 d., Suvieny
tos Valstijos įgabeno iš Meksi
kos už $97.676.544. O išgabe
no į Meksiką prekių už $48. 
308.542.

f

MATĖ SUBMARINĄ.
Vokiečių laukiamas subma

rinas “Amerika” buvęs užtė- 
mytas 300 mylių nuo Amerikos

; Submarinas “Amerika”
■ plaukia iš Bremeno į New Lon- 
dori, Conn.

i

APSIVOŽĖ LAIVELIS.
Bostono prieplaukoj netoli 

Castle salos ketverge apsivo- 
žė motorinis laivelis, kuriame 
buvo 13 žmonių. Du nusken
do, o kiti išsigelbėjo. Nu- 
skendusieji yra italai.

Voroneže Yčo gimnaziją už
baigė šiemet 46 mokiniai, iš jų 
23 lietuviai iš kurių gavo si
dabro medalį: Bridžius, Kai
riūkštis, Pukelevičius, gi S. 
Gruodis gavo aukso medalį; 
13 žydų, 5 lenkai, 4 rusai, 1 
vokietys. Dauguma lietuvių 
stoja Charkovo universitatėn 
medicinos fakultatėn.

Užginta 4 dienas Į savaitę 
— antradienį, trečiadienį, ket
virtadienį ir penktadienį par
davinėti mėsą visose mėsos

Reikalingas vargonininkas, 
kuris turi gerą balsą ir gali 
mokinti bažnytinį chorą.

Dėl platesnių žinių kreip
ties pas:

Kun. K. F. šatkus,
117 Lackavanna avė.•j

tas

DELEGATŲ PRAKALBŲ MARŠRUTAS 
NAUJOJE ANGLIJOJE.

19 rugsėjo..................................... .Montello, Mass.
20 J 9 ... Leviston, Me.
21 ... Rumford, Me.
22 .Manchester, Vt.
23 .Brighton, Mass.
24 So. Boston, Mass.
25 y J Worcester, Mass.

Po to bus kelių dienų pertrauka. Tolimesnis maršru-
bus netrukus paskelbtas.
O viršminėtų kolonijų lietuviai su didžiausiu uolumu dar- 

huokitės, agituokite, skleiskite žinias apie atvykimą pas 
jus delegatų — Kun. Dr. V. Bartuškos ir Dr. J. Bielskio — 
kurie jums papasakos dabattinę Lietuvą.

NEĖMĖ ALGOS, BET SUDĖ
JO DAUG PINIGŲ.

Worcester, Mass. — Kun. 
i Dr. O’Neil klebonavo šv Pet- 
j ro bažnyčioj 34 metus. Per 
i visą laiką neėmė iš parapijos 
į kasos jokios algos ir testamen- 
j te užrašė, jog nereikalauja su- 

perdidelius. mos, kuri jam priguli. Vie- 
Tai po- nok jis turtų paliko $225.000. 

, jog pirm bi' Išskiriant $28.000, kitus pini- 
kuri pusė nebus galutinai nu- gus pavedė vyskupui Beaven, 
silpnėjęs, tol bandymai šutai- kad sunaudotų labdaringiems 
kinti nieko negelbės. Į darbams.

. I

g Į the stricken Lithuanian people. 
“Contributions may be ad- 

dressed to the American Red 
Cross, Washington, D. C., 
wchich will care for their pro- 
per distribution.

In witness whereof, I have 
hereunto sėt my hand and cau- 
sed the seal of the United Sta
tės to be affixed.

Done at the City of Wash- 
ington this thirty first day of 
August, in the year of our 
Lord one thoosand nine bun- 
dred ant sizteen, and of the 
Independence of the United 
Statės the one hundred and 
forty-first.”

SUAREŠTAVO 400 AIDO- 
BLISTŲ.

j

Scranton, Pa. — Pasiprie
šindami padavadijimams šeri-! 

! fui Phillips aidoblistai laikė' 
susirinkimą Old Forge. Tai !
VISI SuUlA KZ v*

vo apie 400 buvo suareštuoti ir 
uždaryti kalėjimam i* I

NORI TURĖTI GINKLŲ
DIRBTUVĘ. 1

Suv. Valstijų valdžia yra g 
nusprendus įsitaisyti ginklų jg 
dirbtuves. Paprašė miestų ir g 

' miestelių, kad praneštų, jei! S 
■ koks miestas ar miestelis pano- S 
į retų tokių dirbtuvių. Tai pra- jg 
į nešė 125 miestai, norinti, kad g 
pas juos tokios dirbtuvės bū- S 

i tų įsteigtos. Už kokį porą mė- S 
j nėšių valdžia paskelbs, kur g 
tokios dirbtuvės bus steigia- g 
mos. B

nnnKima uia rorge. ±ai 
i susirinkusieji, kurių bu- i

ŽUVO PENKI ŽMONĖS.
Newark, N. J. — Interstate 

Milk and Cream kompanijos 
dirbtuvėj ištiko amonijos spro
gimas. Tai penki žmonės bu
vo užmušti.

Delegatų Prakalbų Turinys

Kelionė Lietuvon

taikintis.
Paskutinis atsišaukimas po

piežiaus buvo tai prieš didįjį 
talkninkų žengimu pirmyn. Į 
tuos Šventojo Tėvo patarimus 
talkininkai atsakė negalį tai
kintis todėl, kad vokiečiai per- 
augštai statosi, 
daro reikalavimus, 
piežius išvydo,

PRISIDĖJO PRIE FEDE
RACIJOS.

Šiomis'dienomis prie L. R. 
K. Federacijos prisidėjo šv. P. 
Marijos Aplankymo par. Ex- 
port, Pa. ir per kleboną kun. A. 
Jurgautį įmokėjo $2.00; šv. 

I Jurgio par. Waterbury, Conn. 
per kleboną kun. P. Saurusai- 
tį, įmokėjo $1.00. Gerb. kun, 

I P. Saurusaitis tuo pat kartu į- 
| mokėjo $25.00 į Tautos Iždą.

IŠ VISUR. 
MŪSŲ PABĖGĖLIAI.
Veiverių mokytojų semina

rija yra apsistojusi: Velikije 
Soročiny Poltavskoj g. Ekza- 
menai į pirmąjį kursą prasidės 
rugsėjo 1 d. Prašymai galima 
arba dabar siųsti, arba atva
žiavus inteikti. Stojimas ka
riuomenėn šiais metais atide
damas vaikinams gimusiems 
1898 m. Kas negali pristaty
ti gimimo metrikų, tam už-

Lietuva po vokiečiu — dabartinė Lietuvos išvaizda.
Administracija: Lietuvos sutvarkymas, valdininkai, 

teismas.
Apšvieta: Bažnyčia, mokyklos, laikraštija.
Ekonomiškas Lietuvos padėjimas: Ūkis, dvarai, 

prekyba, mokesniai.
Žydų klausimas Lietuvoje — jų santikiai su lietu

viais.
Lietuviai pabėgėliai Rusijoj: Kaip jie ten pateko, 

jų padėjimas, kas juos šelpia.
Lietuvos šelpimas: Kokia pašelpa labiausiai 

reikalinga, kaip ją suteikti.
Lietuvos atstatymas: Lietuvos padėjimas po karei; 

kas ją gali atstatyti.
Lietuvos neprigulmybė: Ar ji yra galima, 

kas yra daroma tame klausime, 
kas privalo būt daroma.

Lietuviai belaisviai: Kariški ir civiliai, 
jų padėjimas ir su jais susinešimas, 
jų šelpimas, 
kas tame yra daroma, 
kas turi būt padaryta.

Susižinojimas su Lietuva: Ar tas galima, 
kokiais keliais, ir kaip tai daryti.

Lietuvos jaunimas; Dabartinis jų padėjimas, 
jų klausimas ateityje.



Kun. Dr. V. Bartuška. Nekurie, padavadini- čių miškuose. Kas prieš ka.įžymų buvo prašalinta.
mai, stačiai juokingi užsiliko net iki paskuti
nių dienų. Pav. Suvalkų gub. 'žmonės, mo
kiniai ir net kunigai privalo sveikinti vokie
čių oficierius kepurės nusiėmimu. Įgązdinti 
žmonės sveikina net ir policistą, bei prasčiau
sią kareivį. Kaune, visų mokyklų mokiniai 
privalo tūpčioti (mergaitės) prieš oficierius, 
arba nusiimti kepurę.
jau, 
rankose.

Mūsų žmonės, kuriems stoka 
tankiausiai draugijinių jausmų, tarnauja poli
cijai, išduodami savo brolius! Pavydėdami 
savo artimui šiokio tokio užsilikusio-paslėpti 
turto, praneša apie tai policijai. Policija da
ro kratą ir. suradus užslėptus daiktus pas 
žmones, baudžia pagal išleistus šalies įstaty
mus. Tie išdaviniai virto lietuvių liga. Ne- 

Kaip augščiau minė- į tikusi rusų mokykla, neauklendama socialių 
visa Lietuvos valdžia guli Hindenburgo pas žmones jausmų, atsiekė savo tikslą, kuris 

Reikia suprasti, kad vienas žmo- apsireiškia išdavimais savų brolių.
Jam guli ant sprando ba- gus negali viską apeiti. Deltogi Lietuvoje y- 

sudorinimas Jisai visoga- ra da ir su kitokiais vardais valdininkų, ku
lis Lietuvoje viešpats. Net patsai kaizeris ne- rie dirba per dienų dienas, kad tik Lietuvą 
drįsta kištis į Lietuvos reikalus, kad neužgau
ti vokiečių tautoje populeriškiausio šios dienos 
galiūno Feldmaršalo Hindenburgo. Taip da
lykams virtus Kaunui pavyko išsigelbėti nuo 
bado. Kame mat buvo palikta begalo daug 
rusų armijai privežto maisto. Hindenburgas, 
nebenorėdamas patsai badauti, nei savo armi
jos pikui varginti. Įsakė nieko neišvežti iš 
Kauno. Kuomet mes buvome Kaune, tai gė
rėjomės gardžium rusų cukrum ir juoda duo
nute. Galima taipos-gi suprasti, delko mėsa, 
o ypatingai lašiniai nedaug ką pabrango ka
rės metu Kaune. Kas kita Vilniuje. Ten. 
anok vilniečių pasakojimo, užėmus vokiečiams 
miestą, ir pakliuvus valdžiai Į nesumaningų 
lenkų rankas. Vilniuje pradėjo rodytis bado 
tyfusas. Žmonės priversti buvo valgyti pas
tipusius arklius ir šunis. Žuvo daugelis žmo
nių iš bado. Dabar nors Vilniuje ir nėra bado, 
bet pragyvenimas baisiai brangus. Lietuvių 
prieglaudose nesimatyti pienučio. Nebėra ir 
mėsos su cukrum. Gerai jeigu bulvių turi ir 
kavutės be cukraus gali išsigerti. Net grau
du žiūrėti, kaip tie vaikučiai laukia paskirtos 
jiems maisto dalelės.

Hindenburgo padavadinimai šaliai yra lei
džiami Kaune vokiečių ir lietuvių kalbose (iŠ 
pradžių vokiečių ir lenkų kalbose). Vilniuje 
net keturiomis kalbomis yra skelbiami Įstaty
mai. Lenkai už tai baisiai pyksta. Jie ma
nio kad Vilnius jau jųjų.

Įstatymai yra garsinami "Dabartyje” ir 
Vokiečių laikraščiuose. Juos lipdo taipos-gi 
ant miesto sienų. Įstatiniai lyti Lietuvos li
kę. vaisbą namų randą ir pramoniją. Ūkės 
mokesnis palikta beveik ta pati, ką buvo prie 
rusų. Daugelis žmonių, o ypatingai tų. ku
rių gyvenimai išardyti, nemoka tų mokesnių. 
Su kitais valdžia atsilygina javais, bei gyvu
liais. Yra nauja mokestis Lietuvoje, tai mo
kestis už šunis. 10 markių už kiekvieną kai
me ir 30 markių miestuose. Žmonės, nepri
pratę mokesnių mokėti už šunis, pradėjo šiau- 
šties. Atsirado visokios karikatūros, pajuo- 

Valdžia patėmijo žmo- 
ir. prieš mūs iš Lietu- 

■švažiavimą girdėjome, kad toji mokestis 
taip vadinama pa

metą. ■ o 8 
antrą. Bet prie to Įstatymo yra pridėč- 
aiškinantis kas turi tuos pinigus inokė- 
Mokėti privalo nuo 16 metų iki 60 metų 

vyriškiai, ir kad valdžia pagal savo nuo
šali uždėti ant turtingesnių žmonių net 

iki 6.000 markių ir daugiau. Tas paskutinis 
•pridėčkas bai ,:ai baugina Lietuvos gyventojus. 
Tikimasi vis-gi. kad vokiečių valdžia nepildys 
to baisaus istatynio. Visos Lietuvoje pasili- 
kusio? ir iš Vokietijos atgabentos prekės yra 
vokiečių valdžios rankose. Prekėjai. norėda
mi iš.prekybos duoną valgyti, privalo išsipirk
ti pavelijimą. Mokestis už tai yra yvairi: 
nuo šimto iki tūkstančiui markių. Nekuriuo- 
se Lietuvos miestuose, kai}) pav. Ukmergėje, 
niekas negalėjo patento gauti, be aukso. Per 
Velykas žydams buvo didelio vargo gauti ma
cams miltų 'Vilniuje. Kas neturėjo aukso, 
negalėjo valgyti macų. Daugelyje vietų, kaip 
Marijampolėj. Kaune, tik už auksą buvo ga
lima gauti cukraus arba degtinės. Visi prekė- 
jai nusipirkę nuo valdžios prekių, gali imti 
vos U)-tą ruoš, savo naudai. Kauno žydeliai, 
pripratę imti 3-4 kartus daugiau, negu reikia, 
smarkiai man skundėsi Kaune. "Schleclit Ge- 
'scheft. vif-nbalsiai šaukė visi. Paliktus mies
tuose namus išrandavoja pati prūsų valdžia. 
Nors ir esama nustatytų mokesnių pramonijai. 
bet iŠ atžvilgio, kad mūsų šalyje pramonija 

nėr kam nei mokesnių už pramoniją 
Be viršminėtų mokesnių prūsų val- 

paskyrusi daugel pabaudimo už viso- 
Pav. kas turi pas save 

is yra baudžiamas net iki dviejų tūkstan- 
daugiaus markių. Yra baudžiami vis 

tie, kurie važinėja be pasporto. kurie slepia pas 
save valdžiai reikalingus daiktus, kurie užsi
ima pardavinėjimu arba išdirbinėnėjiniu Snap
so (šnapsas valdžios monopolis.), kurie kerta- 
miškus ir t.t.

Keliones įspūdžiai

Lietuvos valdžia 
ir 

administracija.

maisto tvarkymas, 
žnyčių ir mokyklų

(Tąsa)
Vyriausia Lietuvos 

valdžia yra Hindenburgo 
rankose. Nuo jo priklau
so Įstatymų leidimas, bau
smių nustatymas, šalies

kiančios tą mokesti, 
irių neužsiganėdinimą 
vos
‘tapo panaikinta. Įvesta.
•gaivine mokestis 6 markės pirmą 
-Tnar. 
kas.
ti.
visi
.žiūro.'

sustojo, 
mokėti, 
džia yra 
kius prasikaltimus, 
ginki 
čių i

Susinėsimai.
Žmonių liuosybė taip suvar

žyta. kad Lietuvoje nebesima
to jokio judėjimo. Geležinke- 

nevažiuoja. Pavietas su pavietu 
iekti. kaimas 
viena pusė

vienas miestas su kitu.

su mies- 
Nemuno

Judė-
IŠgau-

bais žmonės 

ilgą laika negalėjo sus: 
tų. miestas su kaimu: 
su kita puse.
jimo liuosybės nebesimato Lietuvoje.
ti leid imas atsilankyti pas savo gimines palikta 
sauvalei vietinės valdžios. Kartais reikia lauk
ti keliolika arba net keliasdešimtis dienų, kad 
nuvykti 
lauk ant pasporto.
Mūsų 
jiems 
tikus, 
jautį

savotiškai sutvarkius. Nereikia užmiršti, kad 
jų valdžia paeina nuog Hindenburgo valdžios. 
Vokietijoje abelnai, o Lietuvoje ypačiai civi
lė valdžia priklauso nuo militarės valdžios, nors 
ir civilių valdžių ofisuose sėdi ne kas kitas, 
kaip kareiviai su oficieriais. Kauno ir Kur
šo civilės valdžios galva yra kunigaikštis Isen- 
burgas von Birsclitein. Gyvena jisai vyrų 
gimnazijos namuose. Jani priduota apie 15 ofi- 
cierių į talką, tuo taipu jų yra daug lenkų iš Po- 
znaniaus, arba net sulenkėjusių vokiečių. 
Kunigaikštis 
pagelbininkų.
ir yra didžiausias lietuvių priešas, 
bernas. Dalykas mat tame. Jisai 
giminiavęs su Austrijos Pranciškų 
Tasai gi yra iš dalies lenkų rankose, 
nomas daiktas, lenkai per jį ir varo 
kinimo darbą Lietuvoje, 
gu dalina Lietuvą 
nius memorialus: 
Izenburgu lenkai, 
kyklas ir lenkina 
prie to priėjo, 
kimams aptarti.

mano vaikas

arba
Izenburgas moka sau pasirinkti 

Kunigaikštis Izenburgas buvo 
o lenkų

Va susi- valdžios atstovu. 
Juozapu.

na. žri- 
savo len- 

Lenkai su Izenbur- 
ir rašo Vilhelmui paslapti- 
Pasidrąsinę susilenkėjusiu 
steigia Lietuvoje lenkų mo- 

mūsų kraštą. Tas viskas 
kad žmonės, nekuriems atsiti

kimams aptarti, vartoja tokius paveizdan iš
sitarimus: mano vaikas mirė-tada, kuomet 
lenkai užkariavo Kauno miestą. Dalykas mat 
tame. Puolus Kaunui, vokiečiai atvarė ten 
visą lenkų kareivių gaują ir pasodino juos į- 
vairiuose ofisuose. Tas pats Vilniuje. Da
bar tie poznaniečiai, susiuosto su vietiniais 
endekais. padrąsinti galingu Izenburgu varo 
mūsų krašte stačiai pragaištingą darbą. Ta vi
sa susitelkusi Kaune ir Vilniuje gauja lenkui 
sutabdė lietuvių laikraščius, uždraudė švieti
mo draugijas (Žiburio. Saulės). Lenkams 
Lenkijoje pa velyta turėti Mac-iecz Polska. Uni
versitetą etc. Kaune ir Vilniuje pasirodė vi
sokių iš Varšuvos atkeliavusių agitatorių, ku
rie. važinėdami po kaimus, kursto žmones, 
kad dėtųsi su lenkais. Lietuviai negali iš 
valsčiaus Į valsčių iškeliauti, o paslaptingi a- 
gitatoriai lenkai, valdžios neva nesuvaikomi, 
skrajoja po plačią guberniją.

Kauno miesto galva yra vokietys Bušeli. 
Miesto dūmoje randasi 4 lietuviai iš 8 narių. 
Jie taiso miesto namus, randavoja butus, par
davinėja likusius Kaune rusų daiktus ir mais- 

rūpinasi vienu žodžiu Kauno maitinimu ir 
Kauno mokyklų direktoriumi 

Jam niekad negana vo- 
Su vieti- 
nioka sn- 

Ji s 
tai privertė Kauno mokyklų vaikus sveikinti 
vokiečių oficierius.

Vilniaus ir Suvalk 
tas p. Grovas Jorkas. 
Norėjau sužinoti delko 
na: padalino Lietuvą! ) 
Vilnius ir Suvalkai 3) 
bet jokiu būdu negalėjau sužinoti, 
obergubernatorius yra Polih 
galybė, 
rankose. 
Vilniun, 
t i. visai 
tiniu metu 
ton pusėn. 
Lenkijos, 
kilojami, 
daugiausia 
pu Lietuvos 
yra intaisyta tamožnė. 
tų iš Lenkijos Lietuvon, 
tarp tų dviejų šalių galima 
ko. nes uždėta labai didelė 
ant įvežamų Lietuvon 
Tuom būdu vokiečiai 
Lietuvos 
Lietuvos 
kų miestą (inclusive). 
vi

Vokiečių valdžia, pasimoki- 
Bažnyčia. nūs Belgijos atsitikimais,

giasi būti švelni su Lietuvos ku
nigija. Jinai moka kunigams tą pat algą 
(150 r.) ką mokėjo rusų valdžia. Seinų ad
ministratorius nepriėmė pasiųlytos valdžios al
gos. nenorėdamas kokiu nors būdu surišti sau 
rankų. Kaip pasielgė Vilniaus administrato
rius nežinau. Kuomet aš buvau Kaune, vo
kiečių valdžia vedė derybas su kun. Stachauc- 
ku. Kauno diacezijos administratorium, siū
lydama jam ir jo kunigams nišų paskirtą al
gą. Ar jisai priėmė, ar ne — nežinau. Baž
nyčiai vokiečių valdžia paliko visišką liuosybę. 
Nebeto. kad jinai neturėtų atsiųstų agentų 
bažnyčion tuomet, kada kunigas sako pamoks
lus. Laike pamokslų matyti bažnyčiose du 

Vyskupas Karevičius išva
žiuodamas gydytis iŠ Kauno diacezijos. pasky
rė administratorium Stachaucką. Kauno gi 
miestui, kaipo tvirtovei, su kuriuom nebuvo 
galimas susinešimas, paskirta kun. Pacevi
čia. Lenkų tipas pakilo. Pacevičia su Kauno 
lenką.s-endekais. užsimanė pasilikti visos Kau
no diacezijos administratorium. Lenkai pri
melavo Ryme popiežiui, 
administratoriaus galybę, 
mūsų atsilankymą Kaune.
arcivykupo Rakausko telegramą, kad jisai 
paskirtas Kauno vyskupijos administratorium, 
ir kitą nuo praloto Szaniavskio, kad jam iš
siųstos tapo reikalingos'popieros. Hindenbur- 
gas pasinaudojęs vokiečių valdžios konkorda
tu su Rymu, vardan kurio vokiečių valdžia tu
ri teisę išsirinkti 3 kandidatus Į vyskupus, ar
ba vyskupijos valdytojų, prisiųstų popierų 
Pacevičiui neindavė. Pacevičia . žinodamas 
kad popieros išsiųstos Varšavos. prieš Vely- 

šventydamas šv. aliejus, užsidėjo mit- 
Kun. Stachauckas. kaipo legalis vysku- 
administratorius atvyko tam tyčia Kau- 
paakindamas kun. Pacevičią apie tikrą 

stovį. Kuomi viskas pasibaigs — ne- 
Man aišku, kad Pacevičia negali bū- 

pakol 
Hinden-

išrūpino Bacevičiui 
Pacevičia prieš pat 
gavo nuo Varšavos

pasinaudoję tais pinigais, kuriuos jiems pri
siuntė Šveicarijos Komitetas, panaudojo ne 
vietinės liaudies nuo bado gynimui, bet lenki
nimui Lietuvos vaikų. Gardino ir Vilniaus 
gubernijose jie priveisė 500 mokyklų, ^per ku
rias varo smarkią agitaciją. Mokyt ojamą mo
ka po 200 marių mėnesiui. Tuo būdu paper
ka net baltgudžių ir lietuvių mokytojus, kurie 
už pinigą padeda lenkams ištautinimą varyti 
tarpu lietuvių ir baltgudžių. Su baltgudžiais 
lenkai elgiasi baisiai biauriai. Baltgudžiams 
pavyko galais-negalais įsisteigti 20 tautinių 

sten-1 mokyklų. Lenkai kunigai nepriima jų mokyk
lų vaikų prie katekizacijos ir neduoda mokyk
loms kapelionų. Tai vis darbas nesąžiningo 
administratoriaus — Michalkevičiaus. Ame
rikos lietuviams nereikia gailėtis pinigų, kad 
sušelpus lietuvių mokyklas Vilniaus ir Gardino 
gubernijose. Pasirodžius šykščiais — storžie
viai. galima prarasti ant visados tas Lietu
vos gubernijas. Ginkime kas mūsų, gelbėki
me nuo pražuvimo, kas galima dar išgelbėti. 
Lietuvos klierikų seminarijų mokslas sustojo. 
Buvusios mokytojų seminarijos iširo. Vienu 
žodžiu Lietuvos mokyklos begalo šlubuoja. 
Lenkai buvo padavę prašymą vokiečių valdžiai, 
kad jiems leistų atidalyti Vilniuje lenkų uni
versitetą. Tasai sumaningas lenkų žygis ne
pavyko. Lenkai menki politikai, 
kęsui diplomatai. Prašo to.
tada kuomet neparanku, ir ti; 
Daro klaidų-klaidas ir nemato.

Kelionė atgal. 24 gegužės 
draugu Berlyne. Reikėjo išgauti 
portas Šveicarijon. Sutikau daug 
Manydamas 
jon. patariau mano draugui 
kelia:.'. Ką jis ir padarė.
laukimo vokiečių valdžia davė man leidimą at
mainyti kelią ir keliauti Šveicarijon. Jau 
daiktai buvo automobiliuje ir aš sėdau važiuoti 
ant Potsdam'o* stoties, kaip pasirodė žmogus, 
kuris sustabdė mane, užpečėtijo daiktus ir 
sakė, kad Berlyne policija gavo žinią iš 
no sulaikyti mane ir pargabenti atgalios 
nan. kokių ten proklemacijų reikale, 
nuvežta į policiją ant Aleksander Platz.

o da men
kas negalima 

ko nepažįsta, 
kad klysta.

buvome su 
naujas pas- 

šveicarijon. Sutikau daug kliūčių, 
kad negausiu pasporto Šveicari- 

važiuoti savais 
Po keturių dienų

‘"Atsimenu “Darbininke” 
skaičiau išvedžiojimus apie vi- 
sasvietines kares. Ten buvo 
išrodyta, jog šimtą metų at
gal visos Europos tautos buvo 
susitelkusios pamušti francū- 
zus. kaip jos dabar yra susi- 

' telkusios pamušti vokiečius. 
Tai kasžink kas bus kito šimt
mečio sulaukus. Ar bus bus 
Europoje ar kur kitur kokia 
tauta, prieš kurią sukils daug 
tautų, kad ją pamušti'?" tei
ravos: Jonas pas Juozą.

“Labai galimas daiktas, 
kad Europoje viena tauta pa
sieks didelės galybės.” ėmė 
kalbėti Juozas, uždengęs "A- 
belną Istoriją." “Tautos ant 
žemės gema, auga, plėtojasi, 
pasiekia subrendimo ir ima 
senti, susensta ir 
nuo žemės paviršio. 
parodo istorija, 
plėtojosi,
bus ir galop išnyko 
egiptėnai. finikėnai. 
romėnai. Naujojoj 
buvo iškilusios Ispanija, 
dija. Francija. Šios

tą. 
pagražinimu, 
yra vokietys Ritter. 
kiečių kalbos lekcijų gimnazijoje, 
niais inteligentais p. Ritteris nelaba:
gyventi. Per greit jau rodo savo ragus.

ų gubernijoms paskir- 
Jisai sėdi Vilniuje, 

vokiečiai tai}) navaf- 
Kaunas ir Kuršas 2» 

Gardinas ir Balstoge. 
Vilniaus 

Miesto dūmos 
maž daug lenkų 
Jorkui ir PohUni 
arba galima sakv-

Kuo- 
kuni- 

važiuoti. Dabar gi 
pasiliuosavo, kuni- 
viens su kitu. VI- 
nebesania vyskupų, 

kad Kauno vysku- 
val- 
kad 
Ne-

Į geistiną vietą. Tankiausiai, be- 
ir reikalas pranyksta, 

žmonės nelabai, kas teisybė, ir laikosi 
nesuprantamų Įstatymų. Reikalui atsi- 

žmogus keliauja. Valdžia jį bevažiuo- 
pagauna, nubaudžia, žmogelis užsimo

kėjęs bausmę užkeikia, kitą, syk ir vėl važiuo
ja. Žmonių reikalų, kaip upės nesulaikyti. 
Paskutiniu laiku daugelis bereikalingų suvar-

kuri ikišiol buvo 
atvyki!' grafui 

stipriai sumažėjo, 
išnyko. Vokiečiai Lietuvoje pasku- 

smarkiai pasuko politikos laivą ki- 
Lietuva norima visai atdalyti nuo 

Agitacijiniai lenkų fondai konfis- 
Valdžios padavadinimai rašoma 
vokiečiui ir lietuvių kalbose. Tar- 

ir Lenkijos, miestelyje Lapuose 
dėl visų Įvežamų dafkt-

Vaizbos santikiai 
sakyti. vi<ai prany- 

mokestis-tarifas 
iŠ Lenkijos daiktu, 

atidalino T.enki ją nuo 
ir užkirto kelią lenkų ekspansijai, 
administratyvės sienos siekia Suval- 

Augustavo kanalą ir 
ą plotą Gardino gubernijos, užimtą vokie

čių armijos. Vienu žodžiu Nemuno baseiną. 
Vokiečių politikos dabartinis kursas nesudarv- 
ti perdaug galingos po karės Lenkijos. Iš 
č-ion galima bus suprasti, ką pelnė lenkai, 
siūlydami vokiečiams Kauno guli, ir Kuršą, o 
prašydami sau Vilniaus ir Suvalkų gubernijų. 
Tame klausime esama suduota Berlynui pas
laptingo lenkų memorialo. Stebėtinas daik
tas. Rusai nesurado Lietuvos, pavadindami 
mūsų kraštą šiaur-vakarine provincija: atėję 
vokiečiai ir. pastudijavę šiek-tiek istorijos, 
atskvrė ta kraštą nuo Lenkijos ir atrado stra
tegiškas ir etnografiškas Lietuvai rykas. — 
Be Hindenburgo. Tzenburgo. Jorko. esama 
da kiekvienam pavietui pastatyti taip vadina
mi “Kreisamtai.” Jų pridervste išrinkti nuo 
žmonių mokesnius, taisyti kelius, miestelius, 
prižiūrėti, kad būtų apdirbti dvarų lankai, 
(žmonės verčiami dirbti už labai mažą užmo
kesti dvarų laukus). Jų žinyboje yra lingon- 
bučiai, sanitarės Įstaigos ir maisto tvarkymas. 
Apart viršminėtų valdžios atstovų, esama 
Lietuvoje gerai suorganizuotos slaptos polici
jos. Slaptos policijos nariai landžioja po žmo- 

i nes. šnipinėja žinias, gaudo pabėgusius ru- j 
sų nelaisvius, kurių labai daug randasi žemai- kalba lietuvių mokyklose uždrausta.

lYclS. 
ru
pijos 
nan. 
dalykui
žinau, 
ti Kauno vyskupijos administratorium, 
neišgalįs nuo Hndenburgo popierų. 
burgąs gi žino, kas per vienas yra kun. Pace
vičia. Jį skaito tautinių vaidų Lietuvoje gai
vintoju. Kunigaikštis Izenburgas laikosi Pa- 
cevičių ir Michalkevičių pusės. Tikiuosi, kad 
vokiečių valdžia Berlyne, kuriai aš indaviau 
raportą per Benio vokiečių ambasadorių, apie 
Izenburgo rmtantą Lietuvoje politiką, praša
lus iš Lietuvos tą negeistiną mūsų tėvynei sve- 
čią.

Tie Seinų kunigą’:, kurie priešinosi vo
kietinimo politikai, tapo pabausti išvežinimu 
jų Vokietijon, arba permainymu vietos. Jų
jų narsus pasipriešinimas, suteikė liuosybę 
mokykloms. Vokiečiai gerbia drąsius kovoto
ju.' už savo teises, bet nenori prisipažinti prie 
kaltės. Tai jų karakteristiška žymė, 
met pavietam.' nebuvo galima susisiekti, 
gai neturėjo teisės liuosai 
kada pirmykštis režimas 
gai gali lengvai s-usisiekti 
sa bėda, kad Lietuvoje
Eina gandas jau nuo senai, 
pas grįžta savon vyskupijom Vokiečių 
džia sutiko jį Įsileisti Lietuvon. Sako, 
rusų caras nenorįs jo išleisti iš Rusijos, 
žinia, keno čion kaltė, kad vyskupas Karevi
čius negrįžta Kaunan. Rašiau Seinų vysku
pui Karosui prašydamas, kad grįžtų Lietu
von. nes jo ten laukia administratorius Dabri- 
la ii visi kunigai su žmonėmis.

Visose Lietuvos mokyklose 
Mokyklos. viešpatauja lietuvių kalba. Vo

kiečių valdžia, nenorėdama er
zinti užimtų kraštų žmonių, pavėlina naudotis 
mokyklose vietinėmis kalbomis. Vokiečių kal
ba kaip kur turi didesnes teises, kaip kur ma
žesnes. bet stengiamasi surasti gerai žinančius 
vokiečių kalbą žmones, kad vokiečių kalbos 
teis-' praplatinti mokyklose. Daugiausia 
nukentėjus lietuvių kalba Suvalkų gubernijos 
pakraščiuos. Ten buvo uždarytos per 3 mėne
sius visos “Žiburio” mokyklos, išguita lietu
vių kalba ir sužvejota vokiečiai mokytojai, bei 
mokytojos. Lietuvių inteligentija ir liaudis 
nerimo. Matydama tai vokiečių valdžia su
grąžino lietuvių mokykloms teises, bet nesu
grąžino iŠ Vokietijos kun. A. Dailydės, kuris 
priešinosi Marijampolės mokyklų direktoriui 
Meyeriui-pastoriui. Kun. Ogitas tapo praša
lintas už pasipriešinimą iš Marijampolės ir per
keltas Griškabudin vikaru. Lietuvių gimnazi
jų esama Kaune. Vilniuje ir Šiauliuose. Skait
lius mokinių Kauno gimnazijoje siekia 100. 
Priežastis to buvo ta. kad vokiečiai neleisda- 
davo susisiekimo su miestu kaimui. Tikimasi, 
kad santikiai kitam -metui pagerės. Ktą me
tą. bus Kaune 5 klesos, Vilniuje 6 ir 6 Šiau
liuose. Vilniuje esama mokytojų kursų. Abel
nai stinga mokytojų Lietuvai. Stinga vo
kiečiams, stinga nemažiau ir lietuviams. Sau
lės mokytojų kursai ir draugija panaikinta. 
Saulės namų valdžia nesugrąžino lietuviams. 
Juos naudoja ligonbučiui. Ant Saulės namų 
durų uždėta vokiškas parašas: “Die Katho- 
lische Schule.” Rusų kalba lietuvių mokyk
lose galima naudotis kaipo pridešku. Lenkų 

Lenkai

I

i

P ii- 
Kau- 
Kau- 
Mane 

Ten
mane pralaikė nuo 2 po pietų iki 9 valandai va
kare. Tuom laiku policija išrūpino’man pas- 
portą Lietuvon, nupirko 2 klesos bilietą Kau
nan. pristatė angelą sargą policmono asmeny
je ir 11 valandą vakaro, toj pat valandoj, tuom 
pat traukiniu toj pat dienoj (28) gegužės mė
nesio (28 balandžio pirmu syk važiavau Kau
nan) apleidau Berlyną. Keliaudamas maniau, 
kad su manim bus bloga. Kauną atradau išpuoš
tą. tik žinoma ne mano priėmimui, bet kaize
rio ^Vilhelmo, kuris turėjo tą pat dieną atvyk
ti Kaunan. Dalykas mat buvo tame. Penk
toj dienoj po mano išvažiavimo iš Kaimo. Kau
no policija padarė kratą mano kambaryje. Su
rasta dvi proklemaciji. pono Vailokaičio laiš
kas į mane, kuriame aprašo nekuriuos negeis
tinus Lietuvai, vokiečių valdžios išleistus įs
tatymus. Dėlto mane pargabenta Kaiman ir 
pasodinta Metropolio kotelyje, kur dabar gy
vena vokiečių oficieriai. Mano kambario du
ris užrakino. Di 
ges
labai neūmpatingas 
galėdamas surasti m 
Jisai norėjo, kad a: 
tinimo proklemacijų 
politiškos agitacijos, 
vokiečių valdžiai žinių 
sakyti.

lankiausi p;

įsenėję. 
tautos turėjo 
kad sumušti 

tas joms sun- 
galų gale bus 

:. kas buvo a- 
Šve- 

dabar 
ko-

neiš- 
Tokia

La- 
lOg už

syk mane gabeno iš pestun- 
policijon. kur valdžios atstovas p. Siegelis. 

sutvėrimas, stengėsi kiek 
ainyje daug prasikaltimo, 

prisipažinčiau prie pla- 
Lietuvoje, prie rašymo 
prie rinkinio negeistinų 

į ir tt. Turėjau jam pa- 
kokiose vietose buvau sustojęs, kuo

met lankiausi pas tėvus, su kokiai.' žmonėmis 
kalbėjau Kaune. Vilniuje ir tose vietose, ku
rias lankiau. Norėdamas iš manęs daugel 
daiktų ištraukti, gązdino tuom. kad kiti su
areštuoti žmonė.'. kai}; kun. Petrušis ir p. Vai
lokaitis papasakojo viską apie mane ir išdavė 
daug sekretų.. Jisai tvirtino tikrai žinąs, kad 
aš turėjau proklemacija> kišeninje. Vargšui 
vis-g: nepavyko priparodyti. kad aš turėjau 
proklemacijas ir jas kam nors dalinau. Kad 
išgelbėti save ir valdžios autoritetą, surado 
mano kaltę tame, kad aš priėmiau žinių, visai 

''in ru t no y>. ' n 'ck"b'io. kad aš be paveli- 
nimo valdžios nakvojau Sasnavoje. Pilviškiuo
se ir Kalvarijoje, nors prie to buvau privers
tas. arba neturėjimu kur nakvoti (kai}) tėvyš 
kėlė) arba nakties metu ir negalėjimu surasti 
arkliui, kai}) Pilviškiuose ir Kalvarijoje. Gerai 
sako lietuvių patarlė: kas nori šunį skandinti, 
tai ir išsiteisinimą 
Siegeliu. Nors ir 
vis-gi pralaikė visą 
galėjau su niekuom 
ko sveikinti. Benuobodaiulamas 
tame kambaryje maniau kad vokiečiai manęs 
daugiau neišleis iš Vokietijos, kad gal ir kul
ką kakton Įsmeigs. Taip manydamas apsiri
kau. Subatos vakare. Įsiveržė Į mano kalinį 
du poliemonu su popieroms rankose ir perskai
tė teismo nusprendimą. Už tai. kad rašiau 
Vilniun laišką 10 dienų kalėjimo arba 100 mar
kių bausmės. Už tai. kad susieidavau su žmo
nėmis vokiečių valdžiai priešingais 30 dienų ka
lėjimo arba 300 markių bausmės, kad be val
džios pavelinimo lankiausi Sasnavoje. Marijam
polėje, Liudvinave, Kalvarijoje, Keturvala
kiuose ir Gižuose 60 dienų kalėjimo arba 600 
markių bausmės. Gerai, kad turėjau užtek
tinai pinigų užsimokėti bausmę. Kitoniškai 
būtų reikėję sėdėti 100 dienų kalėjime. Pa
siėmę poliemonai pinigus, išdavė kvitą. Prieš 
užmokėsiant aš jų paklausiau ar aš nuo tos va
landos būsiu liuosas ir ar galėsiu eiti ten. kur 
man tinkama. Atsakė, kad taip. Nors ir 
užsimokėjau didelę krūvą pinigų, bet džiau
giausi, kad esu liuosas, ir kad galėsiu išva
žiuoti iš Vokietijos Amerikon.

(Toliaus bus.)

randa. Tas pats ir su p. 
neprirodė mano kaltėm. bet 
savaitę pestungėje. «kur ne
kalbėti. niekam rašyti, n:e- 

ivo užrakin-

išnyksta 
Tą mums 

Gimė. augo, 
atliko didžius dar- 

senovėj 
graikai, 
istorijoj 

Sve- 
pami-

nėtos tautos atliko daug kultū
ringų dalykų, vedė pasekmin
gai daug karių. šimtas me
tų atgal Francija buvo galin
giausia visoje Europoje ir ji 
buvo pamušta susitelkusių Eu
ropos tautų. šiais laikais 
matome pilname subrendime 
vokiečių tautą. Vokiečių tau
ta jaučiasi dabar pilna spėkų, 
energijos it vyras tari) 25 ir 
35 metų amžiaus. Gi kitos 
tautos yra dar arba neišaugę, 
neišsiplėtoję, arba 
Todėl tai visos 
sujungti jėgas, 
vokiečius. Ir 
kiai sekasi. Bet 
su vokiečiais ta:
nais amžiais su Ispanija, 
dija, Francija. Tai 
klausimas kas bus ateityje, 
kia tauta tebėra jauna, 
plėtojusi savo jėgų, 
tauta bene tik bus rusai, 
bai galimas daiktas.
kokio šimtmečio Europos tau
tos eis prieš Rusiją, kaip jos 
dabar eina prieš Vokietiją. Po 
japonų karės Rusijoj prasidėjo 
atkiutimas. Prasidėjo laisves
nis gyvenimas. Po šios karės 
reikia spėti kur kas bus spar
tesnis plėtojimosi. Koks pusan
tro milijono nelaisvių pargrįš 
Rusijon iš Vokietijos ir Aus
trijos. O nelaisvėje jie ne vi
si yra uždaryti. Didžiuma be 
abejonės prie visokių darbui, 
mašinų pristatyti. Daug ko 
jie pasimokins nuo išsilavinu
sių vokiečių. (» jm prisiklau
so nuo vokiečių apie netikumą 
jų valdžios. Apie tai prsimi- 
nė ir gerb. kun. Dr. Bartuška 
savo kelionėj į Lietuvą. Kuo
met ta>ai mūsų tautietis va
žiavo
4- « . 1
'.<11

m

traukiniu per Vokietiją, 
vienas vokieti- jam pa>ako- 
apie ru>ų nelaisvių gvveni- 

; Vokietijoj. Tai tie ,'Ugrįžu- 
eji iŠ Vokietijo.' rusai bus pa

žangūs, patyrę, amatų pra
mokę vyrai. Prieš karę Rusi
jos karinėj ir cvilėj valdžioj 
daug įtekmė:- turėjo vokiečiai, 
kurie taip dalykus vedė, kad 
tik bulviau būtų kaizerio ka
reiviams sumušti prie progos 
caro armijas. Dabar jau ru
sai atsikratė nuo vokiečiui. Kad 
ateityje rusai galės iškilti ir 
būti grūmojančia galybe vaka
rinei Europai, tai tą ir vokie
čiai pramato. Dėl to iš vokie
čių pusės girdisi apie atstaty
mą Lenkijos ir sudarymą slen
ksčio tarp Rusijos ir Vokieti
jos. Apie tai kaizerio val
džiai pasakoja ir Rolirbach, 
Vokietijos žinomas imperialis
tas. Tatai iškilimas rusų 
tautos, išsiplėtojimas jos pra
monės ir karinės galybės, prieš 
kurią ginkluosi* Europos tau
tos. tai labai galimas daik
tas.”

Žemaitis.

Išėjo
46Pažanga”

“ Pažangos” No. 6 7 išėjo 
iš spaudos ir 'šsiuntinėtas pre
numeratoriams. Pilnas indo- 
mių ir svarbių straipsnių ir 
ir smagių pasiskaitymų.



“DARBININKAS.”

Lietuvos Dukros.
Kas galėtų aprašyti 
Lietuvaičių prakilnumą, 
Visam svietui apsakyti 
Jų veidelių patogumą.

Šviesios akys, rankos baltos, 
Skaistūs veidai, gelsvos kasos, 
Širdys jautrios ir nešaltos, 
Rasa brenda — kojos basos.

Greitos, vikrios ir protingos, 
Darbščios doros, tvirto būdo 
Ir darbuose ištvermingos 
Savo spėkų nepražudo. •

Puikios garsios giesmininkės, 
Jos mylėtojos darželių 
Sumaningos darbininkės 
Ir augintojos kvietkelių.

Kas galėtų išrokuoti
Vardus, spalvas tų kvietkelių, 
Dainoms viešai apdainuoti 
Triūsą Lietuvos mergelių.

Ar linksmybėj ar skausmuose 
Ar nuliūdus kuomet būtų, 
Baigę darbus jos laukuose, 
Aplankyti bėga rūtų.

Čion užmiršta vargus savo. 
Dienos prakaitą išlietą. 
Saldžią jos ramybę gavo 
Ir linksmybę viso svieto .

Dirba triūsias po darželį 
Rūtų jos vainiką pina, 
Neša tyrą vandenėlį,

_ Laisto kvietkelius, gaivina.

Nieks negali sužinoti 
Laimę Lietuvos merginų, 
Jųjų būvį apgalvoti 
Ir puikybę tų darželių.

Tik poetų jautri širdis
Tą grožybę tesupranta, 
Jiems mergelių dainos girdis, 
Jie kvietkelių kvapą junta.

Vien tik jie gal pamatyti 
Gėlių darželių gražumą 
Ir pasauliui apsakyti 
Lietuvaičių prakilnumą.

Vien tik jie gal išrokuoti 
Spalvas Įvairių žiedelių 
Ir visiemis vardus duoti, 
Kiek ten randasi kvietkelių.

Nors nesėja jie rūtelių
Ir lelijų nesodina,
Iš minčių, kaipo kvietkelių, 
Puikiausią vainiką pina.

Visas paslaptis supynę, 
Jie parodo dėl žmonijos, 
Kur. auga usnys, dilgynė, 
Kur jurginai, pinavijos .

Tai garbė jiems teprilygsta 
Kas žmonijai lenkia gero, 
Kaip kvietkeliai mintys dygsta, 
Puikų vainiką sudaro.

_______________________ 3 
f 2) apie negavimą narių aplika- 
cijų, kurias p. Šlakis rašė, kad 

[grąžinąs jai. 3) Pranešė apie 
savo susirašinėjimą su buvu- 

! šia centro raštininke p-le M. L- 
i Gurinskaite.

U. T. Jokubauskaitė prane
šė 1), kad susižinojusi su 

j ’ ‘Draugo” ir “ Darbininko’* 
i administracijomis dėl ^ąlygų 
atspausdinimui 1000 naujų 
konstitucijų ir 1000 lapelių su 
konstitucijos pataisymais. 2) 
Kad jau pertaisė konstitucijų 
ir padavė spausdinti “Darbi
ninkui,” ir. kad už 3-4 sa
vaičių darbas bus užbaigtas.

Nutaria surasti kitą gydy
toją, kuris apsiimtų būti cen
tro daktaru-kvotėju. Daly
kas pavestas išpildyti p-lei O. 
M. Stalioniutei.

Kun. F. S. Kemėšis ineša, 
kad nevėliau 1 d. spalio kuo
pų raštininkės praneštų dva
siškam vadovui apie narių atli
kimą velykinės išpažinties 1916 
metais. įnešimas priimtas.

Nutarta, kad kuopos ne
siųstų po dešimtuką nuo narės 
už rugpiučio, rugsėjo spalio 
ir lapkričio mėnesius, bet tik 
sausio, vasario, kovo, ba
landžio ir gegužio mėnesiuose.

Nutarta, atspausdinti 500 
naujų iždininkės kvitų. Pasi
rūpinti šiuo darbu pavesta p. 
U. Gudienei.

Gerai apsvarsčius “Mote
rį) Dirvos” redakcijos ir ad
ministracijos reikalus nutarta, 
kad dėl geresnio sutvarkymo 
redakcijos ir administracijos 
reikalų p-lė U. T. Jokubauskai
tė pradėti) savo oficiališką 
darbą nuo 1 d. rugsėjo ir, kad 
jos alga butų išmokama kas 
antra savaite.

Nutarta: kad žurnalas
Priduok man spėkų, i Dįrva”.

, pradžioj spalio menesio. P-le 
U. T. Jokubauskaitė ingaliota 

’ supirkti visus rakandus ir kas 
“Moterų Dir

vos” redakcijai ir adminis
tracijai.

Kadangi centro raštininkė 
p-lė O. M. Stalioniutė negalė- 

j sianti pribūti į kiekvieną cent
ro posėdį, tai ji patarė išsi
rinkti kitą, kuri užrašinėtų 

• j centro posėdžių protokolus.
Išrinkta p-lė U. T. Jokubau- 

! skaitė.
Pasirodžius, kad viskas ap- 

posėdis liko užda
rytas 7 vai. vakare.

Pirm. U. Gudienė, 
Rašt. U. T. Jokubauskaitė.

Delko aš jį prieš savę tik baisią liūdną mirtį. Kad dar 
nors iš kur kibirkštėlę vilties, nors vienas gai
vinantis saulutės spindulys, nors vienas švie
sesnis reginys. Tik staiga kaž-kas ją sujudi
no ir ji net visa -sudrebėjo. O jis! o jis!... 
Jos vienintelė laimė! Toji nepabaigta gyve
nimo meilė, pirmutinė ir paskutinė šiame pa
saulyje.

Kaip aštrus kalavijas parvėrė jos širdį. 
Kaip ji turi jį apleisti, palinkti vieną! Jam 

•būtų liūdna be jos... Argi jisai perkentėtų 
tą ? Ar galėtų apleistas vienas gyventi be jos ? 
Argi ?

Užmirė žodžiai ant lūpų, dvasia nutilo. 
Tik baisi juoda mintis kankino ją beširdiškai 
klausdama: Ar jisai perneštų tą? Veltui ieš
kojo išėjimo iš to, nes niekur negavo atsaky
mo. ..

Kaip svetima tu esi laisva šalis. Nely
ginant kaip.močeka, vietoje priglausti prie 
savo krūtinės stumi nuo savęs pririnktuosius 
vaikus. Vietoje teikti gaivinančius širdingus 
žodžius tiems, kurie kenčia, kurie aplesti. 
Bet ne, tu tik turi akmeninę širdį, kietus ir 
aštrius žodžius. Ir taip būnant po tavo globa, 
žūsta mūsų Lietuvos vaikai.

Silpta jų dvasios, nerasdamos niekur iš 
jokios pusės sustiprinimo. Nors tu esi ir lais
va šalis, turtinga, pritrauki prie savęs, žmo
niją, bet sykiu ją ir skriaudi.. Esi tu dėl 
mūsų plėšikė, nes iščiulpi iš gyslų kraują 
kuris priguli savo tikrai tėvynei.

Dar paskutinis gailestis suspaudė aštriai 
jos krutinę. Gailėjo tų, kurie žūsta savo tė
vynei, kurie pamiršta ir išsižada jos.

.Norėjo šaukti į juos, kad atbustų, at
mintų, kad grįžtų į savo tėvynę, kuri taip 
meili ir yra mylima tųjų, kurie supranta ją 
ir ilgisi josios. Norėjo atgaivinti, paraginti, 

! sukelti jausmus tiems, kurie yra užkietėję ir 
užšalę savo širdyse. Kurie niekina savo bro
lius, kuomet anie savo tėvynėj šaukiasi prie jų 

[pagelbos. Kuomet ištiesę rankas, maldauja 
apgynimo nuo bado/ nuo žiaurumo žmonių.

Šaukia tėvynė į jus, kad atmintumėt 
jus ją... Užgirskit.ir pabuskit!...

Dar paskutiniai šnabždėjimo žodžiai išsi
veržė ant drebančių jos lūpų, kuriuose buvo 

, vien tik maldavimas:
— O mano Dieve! 

nes aš noriu dar gyventi.
Noriu gyventi dėl tų, kurie užšalę yra, ■ 

kurie niekina tą, kas yra brangu. Gal dar įs- - . ..
I tengsiu įkvėpti jiems jausmus, sužadinti juos. 1 ’ rei a in®a 

Taip noriu gyventi... Aš noriu gyventi 
; dėl tavęs, mano meilės, laimė! Nes žinau, 
Į kad tau vienam begalo bus liūdna...

Ak gyventi!.. Dar aš noriu gyvenimo. — 
[ mo:

Sunkiai alsuodama ir gaudydama dvasios i 
spėkas šnabždėjo savo lupomis tuos paskutinius i 

! žodžius. Kratinė kaip bangų vilnįs kilnojosi [ 
' į viršų, tai vėl puolė žemyn. Apsvaigusios ■ 
akys žiurėjo į kampą tamsumos. ~

Nieko jau nejautė, nieko nematė. Vi- y 
' siems jau ji buvo šioje valandoje abejotina. įsx arfc a’
; Nieks jau jos nebeatminė. Tamsi ir juo- 
. da naktis tik sykiu su ja jautė ir budėjo.. .

Ore tik karts nuo karto vėjo ' staugimas 
maišėsi kartu su jos dejavimais...

Ant galo paskutiniomis savo spėkomis mė
gino atsikelti, kad numalšinus savo kentėji
mus, bet neteko spėkų. Paskutinis skausmo 
dejavimas išsiveržė iš jos kratinės ir puolė...

Puolė, kad jau daugiaus nebeatsikelti, 
nejausti nieko, užmiršti viską.

Aplinkui tyku, baisu. Ir kas kam apei
na, jei vienoje sieloje širdis nustojo plakus.

Tenai tik toli, toli, kur liūdna, vargin- 
[ ga šalis, pakalnė ašaromis ir krauju aplaisty- 
i ta. Ta šalis jaučia tą, skaito ir užrašo tas 
' širdis, kurios ją mylėjo.

Kur mano gyvenimas! Kur!! 
čia išaikvojau!.. Ak! delko!..

Norėjo nustumti savo mintis nuo baisios 
i tragedijos, kuri matėsi jos vaidentuvėj ir kuri 
. kankino savo sunkumu. Nubėgo" mintimi į 
Į savo tykų gimtinį kraštą.

— Ak! šalis kūdikystės! Pirmas pavasaris 
jaunystės.

Išsyk ją apžavėjo saldi, meili ir gaivi
nanti atmosfera, Lietuvos laukų, pievų ir miš
kų. Kur viskas traukia prie savęs ir gaivina. 
Samanotos bakūžės ir tos kaip ten išrodo mei
lios. Medinės bei raudonų plytų bažnyčios, 
kurios stovi ant augštų kalnelių tarp ilgi), iš- 

' margintų sodžių, kiek jos turi grožio. Jos 
kviečia pas savę tuos vargingus Lietuvos žmo- 
nelius, kad melstųsi ir rastų sau ramumą, kad 
jie savo gyvenimo laike rastų linksmumo, ku
riame galėtų juoktis, giedoti ir žaisti. Vis

ikas. o viskas ten taip stebuklingai atrodo, i 
taip širdį traukia ir vilioja. Atsirado ir to
kių, kurie kilo augštyn savo mokslu, darbais 

i ir pasišventę dėl idėjos, dėl tų žmonelių. O 
toji žmonija turėjo dėl jų savo atviras širdis, 
užuojautą ir getus žodžius už jų darbus.

Tie žmonės ten darbavosi, bet ir gyveno 
nes turėjo sykiu ir linksmumą, draugišką nu- 
sišipsojimą ir jautė atviras ir karštas širdis sa- 

, vo brolių. O jų tiesus akių žvilgsnys lyg sau
lutė savo tėvynei, juos stiprino ir gaivino. 
Už jų triūsą, už pasišventimą, gavo ir atly
ginimą. O čia ?... O čia ?...

B • jausmo, atšalę širdys, kuo gali pa
sidžiaugti ir kokį turėti atlyginimą? Nea- 

; pykantą. panieką.
Ak! koks pasibaisėjimas!... Paniekinti 

tuos, kurie dirba. Kam jie išsivystę tokioje 
: silpnoj dvasioje, kad mūsų turtus, kas yra 
mums brangu turėtų niekinti ir paminti po ko- 

o viskas, užges P™’ T . . ... . . . . , . . .
Lai mindžioja, žemina: kartais gal ir

!pasigailės, bet bus jau pervėlu... 
r Nutils skausmai ir kovojimas su savo troš- čia laisva šalis, galima daryti kas tiktai
"kiniais, kurie niekad neįvyko, nes svetima ir kam patinka. Teisybė, nes taip ir daroma, 
šalta šalis, viską nori išplėšti, nepalikdama m- Iš išauklėtų Lietuvos motinos puikiausių gėle- 
žiausių pėdsakų. lių, virsta į usnis, kurios gali tik kitam įdur-

Sunku čia įleisti šaknis puikiai Lietuvos į ti, įžeisti. Liūdna ir baisu.
Neapsakomas skausmas ant syk suspaudė 

jos širdį, matant kaip čia viskas atšalę, be pa
sigailėjimo.

Sunkiai vaitodama puolė kniūpsčia. — 
Krūtinė nerasdama vietos baisiai kilnojosi al
suodama. ‘Širdis galėjo plyšti iš skausmo.

Po valandėlės pakėlė vėl galvą o dvi gai
li aša r i nuriedėjo per suvargintą jos veidą. 
Per tą veidą, kuris seniaus buvo pilnas gyvu- 

gražaus nusišypsojimo ir linksmumo.
O dabar sėdi viena apleista tykiame, bau

giame kambaryje.
Spėkos jau ją apleidžia, dreba visa, ko

voja tragiškai su savo gyvenimu.
Ir vėl išmetinėjimo griaudūs žodžiai liejosi 

kaip aštrus lietus ant jos lūpų. — Atleisk man... 
O atleisk, mano brangi tėvynė, už mano pra
sižengimą. kad drįsau tavę apleisti, pamesti, 
atleisk...

Ak! kad galėčiau, kad tik dar galėčiau, 
ak, kaip norėčiau dar grįžti pas tavę, y per
žengti dar tavo slenkstį ir ten atsilsėti, užmer
kti akis amžinai. Bet negalima, nėra nei 
panašumo prie to.

Atleisk! nes jau pervėlu. Jau pražuvo 
viskas.

Paskutinės spėkos išsisėmė. Dvasia pra
dėjo silpti... Rankos nusviro, najautė jau nie
ko... Netraukė jau jos niekas, matė, kad jau 
gyvenimas yra be vertės.

Karštos svajonės ir troškimai jau dingo. 
Pradėjo gesti viskas, užmigti amžinu miegu. 
Pradėjo eiti, palikti viską ir eiti ten... į tą 
Tėvynę, kur yra amžinas ramumas ir poilsis... 
kad eiti ir nesugrįžti. Dsėtis amžinai...

Spėkos išsisėmė, buvo silpna ir matė Cleveland, Ohio 7-IN-16. Z. Bagdžiuniute.

teikt gerovę savo broliams ir skinti tiesos ke
lią, kelią naujam gyvenimui.

Tokį pieną pasistačius sau prieš akis ir 
pradėjo gert iš anksto taurę savo skausmų. 
Ėjo pirmyn, drąsiai statydama krutinę. Ėjo, 
turėdama viltį pasiekti to, ko troško, kas bu- 

. vo jai brangu. Bet štai jau jaunystė prabė- 
į go pamažu, kaip sapnas. O ji buvo taip ste
buklinga, taip maloni, bet dabar liko tik sap
nas. Argi gyvenime viskas ištiesų yra tik 
sapnu — klausia pati savęs...

Skausmo bangos siūbavo jos jautrią šir
dį, kuomet prisiminė ji tuos nykstančius ne
sulaikomus paveikslus, kurie nyko, nyko ir 
nyko.

— Kam tas viskas atsitiko! Delko aš 
atsidūriau į šią svetimą šalį, ką aš iš to tu
riu — klausia vėl pati savęs! — Kur idėjos, 

• darbai, kur vaisiai jų, kuriuos norėjau pa
skleisti dėl gerovės žmonių ir tobulinti gyve
nimą darbais, bet kur tas viskas !... Kur!...

Plaukia laikas gražiausiojo gyvenimo, 
čia tolimoje šalyje ant svetimos žemės. Ak! 
taip kietas be jokio pasigailėjimo.

T.ikosi viena apleista, silna, pakirsta 
i gyvenimo sunkios naštos, kuri baigia jau 
[ prislėgti.

— Ir kur tie vaisiai, kur mano gyvenimo 
tikslas it jo pėdsakai — klausia savęs pasinė
rus skausmų durnoje... Kur dingo tie artimi 
žmonės, kurie buvo taip širdingi, taip meilūs 
ir suprantami, kurie mokėjo kiekvieną bran- 
ginti ir užjausti.

Bet jų nėra jie liko toli, toli... Kur yra 
: zvvenimo laimė?... Ak!... ak!... Ir tai vra 
gyvenimas, plaukiantis kaip toji meliodija be 
žodžių, kuri pirmiaus jos sieloje skambėjo 
taip žavėjančiai su patraukimu prie naujo gy
venimo, prie naujo pasaulio, bet dabar? 
Dabar, gal neužilgo viską 
dėl jos

I

f
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Jų vainikas tai nupintas 
Tenežūsta, bet gyvuoja. 
Mūs poetų pagamintas 
Tegul žydi ir žaliuoja.

U. Gudienė.

Gyvenimo tikslas.
Ak svajonės, jus svajonės, kokios jus 

esate malonios, bet retai jus išsipildot...
Rymojo ji liūdesio apimta, viena savo 

kambaryje, kuriame taip buvo tyku... jauku... 
Apleista buvo nuo visų, niekas apie ją nei 
nesirūpino. Ir tai apie tą, kuri seniaus buvo 
pažįstama ir gerbiama visų, "kuri buvo jaunu
tė. linksmutė, taiki gyvenime sykiu su sa
vaisiais.

Ir štai’šiandieną praeities gyvi paveiks
lai slenka pamažu jai prieš akis. Tokie 
skaistūs, kaip saulutės giedra, tokie meilūs, j 
kaip tėvynės laukai... Statos prieš akis meilūs 
nusišypsojimai žmonių taip artimi) širdžiai, j 
taip brangių, kad ak! net skausmai ir aša-' 
ras anų laikų išrodo šiandieną taip širdingi, 
taip pasigerėjanti, bet jau dingę.

Nutruko ir išsibarstė, kaip tas brangus 
perlų šniūrelis. Gal ant visados. Taip ant 
visados. Slenka gyvenimas, jau nebegrįš 
tos dienos.

Kaip yra baisi ir liūdna ta mintis nebsu- 
grįžtančių laikų kuomet mūsų gyvenimas taip 
linksmai mumyse bujojo. O dabar jau dingo, 
ant visados... ant amžių... lyg, kad sapnas 
gyvenihno. Taip sapnas... Užmerkė akis, 
apipylė prakaitas jos veidą. Ir nutilo.

Tai vėl atsidusus sudejavo. Sujudinta 
ir skausmo apimta bėgo, ten toli, toli. Ten, 
kur jaunystė, kur gyvenimas, kur troškimai, 
svajonės žengti pirmyn. Kad pasišvęsti vien 
idėjoms, kad aukoti spėkas savo tėvynei, kad

gėlei ir bujoti linksmai, nes žiaurus zvėjai iš
rauna ją su šaknimis ir turi vysti. Vietoje 
gėrėtis ja ja. mindo su panieką.

Ir kur užuojauta? Kur širdis? Ne, čia 
jų nėra! Čia sutinki tik neapvkantą, pui- 
kybę.-

Aštrūs skausmai pervėrė jos krutinę, vi
sa sudrebėjo ir pasipylė pilni išmetinėjimo žo
džiai ant jos lūpų: O koks aklumas, kodėl 
nebranginau to, kas buvo brangu, kur bu- [ mo, 
vo užuojauta ir teisingumas. Ir delko aš čia Į 
įklimpau, kam pradėjau skleisti iš savo sielos 
tą jausmą, dėti spėkas, troškimus? Kam ?

Erdvėje atsiliepė pasityčiojimo balsas, o 
širdyje skausmo styga suvirpėjo žeidžiančiu to
nu: “Ką męs čia žiūrim, ką męs duodam
už tą. kuris kenčia. Kaipo neužtėmyta dul
kė lai virsta į dulkes.”

“Kas atkreipia atydą ant ko, kas sveria! 
sielas žmonių, kas viską užrašo!... Niekas, o I 
niekas, mes vieni kitiems svetimi, bet sveti
ma ir ta šalis; kaipo močeka išplėšė iš šir-1 
dies tuos jausmus, kuriuos mums buvo įkvė-1 
pusi tėvynė, Lietuva. Paminėm po kojų kas 
buvo mums brangu. Įsileidome į save die-1 
gus neapykantos ir pavydo ir su juo tik did
žiuojamės.”

Ir vėl liūdnumo šešėlis atsimušė ant jos' 
veido ir skausmo mintis didino jos kentėjimus.

Čia toje turtingoje, bet šaltų žmonių ša
lyje, dėjo savo pastangas savo troškimus, 
prie idealų, prie pilno gyvenimo. Ir kaip [ 
sunkiai liko apvilta. Kaip beširdžiai žmo
nės atėmė jai tą jausmą, kurį norėjo pati pas- 
klesti dėl jų pačių gerovės.

Bet veltui, veltui. Ji stovi štai ant gy
venimo bedugnės krašto; jos gyvenimas su
griautas.

Iš visų pusių jautėsi apleista, be vilties 
ir silpna. — Kam, o kam apleidau savo kraš
tą o atsidūriau į tą svetimą šalį!

Tikėti pati savimi nenorėjo, kad nejau
gi, apart to viso jos gyvenimas yra čia be jo
kio tikslo. Visgi sėkla yra pasėta tik 
kia, kad iškiltų į viršų.

Atsiduso ir lyg kankinančios mintys 
lūgo nuo jos krūtinės.

Puplė menka kibirkštis šviesos...
— O gal, o gal mano gyvenimas ir darbai ne

pasiliks be vaisiaus, gal dar, kur išdygs, pa-' 
kils.

— Gal dar vilties, menko šviesos spindu
lys apskleis maiie!..:

Ant valandžiukės nutilo ir pasidarė, ra
mu jai ant širdies.

Jos ilsėjo siela dvasia.
Akis nuleido, galva nusviro... Jai Ro

dėsi, kad pamiršo jau apie viską...
Kiek palaukus ir vėl skausmų verpetas 

užgavo jos sielą... Žaibo greitumu sujudo jos 
nervai ir vėl įpuolė į tą, patį tamsumą į tas 

(pačias mintis... Su išmetinėjimu savo sieloje 
šaukė: Kur teisybė! kur teisybė!!”

Jei toks yra gyvenimas!...
— Kur mano aukso sapnai, kur brangios j 

svajonės?!...
Paskutinė viltis jos tragediško gyvenimo į 

apsupę ją ir nugramzdino į bedugnę be vilties. I
Jau tamsu visur. Jau nieko nėra. A- i 

pėmė rankomis savo galvą ir sėdėjo nakties, 
tylumoje viena be jokios užuojautos.

Tamsus kambarys jai atrodė, lyg ji jame | 
buvo palaidota amžinai.

Kur aš esu! Kur esu! Drebėjo jos 
lūpos iš baimės. Kaip čia jauku ir baisu. —
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Sąjungos 
Šlakienė* 

buvo pa-

DAKT ARĄ-KVOTĖ J Ą 
GAVAU.

Kadangi mūsų 
[daktarė kvotėja Dr. 
j rezignavo, tai man
vesta surasti kitą daktarą kvo- 
tėją. Pranešu, jog Dr. M. 
Riordon, 864 Bank St., Wa- 
terbury, Conn. apsiėmė būti 
daktaru kvotėju ir ims tik po 
10c. nuo aplikacijos.

O. Stalionaitė,
Centro rašt.

Moterų Sąjungos reikalai.
L. M. S-GOS KUOPOMS.

Sulig antrojo Moterų Sąjun
gos seimo nutarimo, kuopoms 
antspaudas parūpins centras.

Todėl tos kuopos, kurios 
dar neturite antspaudų, malo
nėkite pranešti ne vėliaus 30 d. 
rugsėjo 1916 m. Kuopų rašti
ninkės, praneškite savo kuo
pos numerį ir kokiam mieste 
kuopa randasi, kad būtų ga
lima užsakyti antspaudas.

Pranešimus siųskite šiuo ad
resu:

Miss O. M. Migauskaitė, 
50 W. 6th. St., 

So. Boston, Mass.

i

ATYDAI MOTERŲ SĄJUN
GOS KUOPOMS.

Kiek laiko atgal buvau pa
prašius per “ Darbininką, ”kad 
visų Liet. Moterų Sąjungos 
kuopų raštininkės prisiųstų 
man savo kuopų pilnai užsimo
kėjusių narių vardus ir adre
sus.

Turėjau atsišaukti per laik
raštį, nes neturėjau kuopų raš
tininkių adresų.

Gavus iš centro, kuopos raš-

tininkės adresą tuoj rašau jai, 
kad prisiųstų narių adresus.

Tečiaus iki šioliai neesu ga
vus sekančių kuopų rašt. ad
resus: r 
ir 22-ros. '
vau narių adresus ir nuo kai- 
kurių kuopų raštininkių, ku
rioms rašiau atvirlaiškius.

Gerbiamųjų kuopų raštinin
kių meldžiu pasiskubinti su 

' prisiuntimu narių vardų ir ad- 
(resų. Jau netrukus pasirodys ; 
“Moterų Dirva,” o neturint! 

į narių adresų nevisos tegalės • 
gauti savo organą. Iki 30 d.

Į rugsėjo prašau pasistengti ir i 
• prisiųsti man minėtus adre-' 
j sus. 1
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PROTOKOLAS

Antrojo L. M. Są-gos Centro 
valdybos posėdžio aiklyto 

27 d. rugpiučio 1916 m. 
So Boston, Mass.

Pirm. U. Gudienė atidarė 
posėdį 4 vai. po piet. Posė- 
din pribuvo: Dvasiškas vado-

NAUJOJI A. L. R. K. MOTE-

t

3, 4, 6, 11, 15, 16, 20, Į vas kun. F. S. Kemėšis, pirm. 
Taip-pat dar nega- p. u. Gudienė, rašt. p-lė O. 

M. Stalioniutė įr redaktorė p- 
lė U. T. Jokubauskaitė.

Skaitomas protokolas iš pir
mojo posėdžio. Protokolas 
vienbalsiai priimtas.

Seka raportų išdavimas. P. 
U. Gudienė praneša, kad su
sižinojus su centro raštininke 
ir iždininke kaslink įvairių 
Sąjungai reikalingų lapelių ir 
ženklelių — abiejų esant už
tektinai.

2) Praneša apie pasekmes 
susirašymo su buvusia centro 
daktare-kvotėja Dr. S. A. Šla- 
kiene. • ,

Dr. Šlakienė dėl svarbių 
priežasčių galutinai atsisakan
ti toliaus pildyti pareigas cent
ro daktarės-kvotėjos.

Kun. F. S. Kemėšis prane
ša, kad jo susirašinėjimas su 
Dr. S. A. Šlakienė tame 
pačiam, reikale, taip-pat bu- 

Čekius išrašyti rei- vęs be pasekmių. O. M. Sta-

Moterų Dirvos” Redaktorė
U. T. Jokubauskaitė,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

KUOPŲ RAŠTININKĖMS. Į

Narių duoklės, aplikacijos 
ir t.t. turi būti siunčiamos raš-' 
tininkei. C . '
kia iždininkės p. A. Nausie-' lioniutė praneša 1) apie Dr. 
dienės vardu. šlakienės ir p. Šlakio laiškus,

- RŲ SĄJUNGOS VAL
DYBA.
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Glauskimės prie savo 
Federacijos.

Federacijos svarba.

Užimti Tėvynės-Lietuvos 
vargais ir susirūpinę jos atei
timi, mes kaip ir pamirštame | 
savo išeivijos reikalus. O iš: 
tų reikalų bene didžiausis —i 
tai stiprinimas vienybės tarp; 
visų lietuvių katalikų, tarp 
visų jų darbų ir užmanymų, 
tarp visų katalikiškųjų orga
nizacijų ir Įstaigų. Visus mus 
privalo vienyti ir vesti vienas 
tikslas ir vienas idealas ir visi 
mes turėtume laikvties bendrai 
nustatytos taktikos santykiuo
se su kitomis tautomis ir su 
kitomis srovėmis mūsų tauto
je. K. Pakštas viename savo 
straipsnyje nesenai išreiškė 
mintį, kad tik ta vienybė ga
li būti pastovi, kuri remiasi 
bendrai pripažintais pamatais 
ir kad mums, katalikams, ne 
tiek turėtų rūpėti vienybė su 
tomis srovėmis, kurios jau nu-, 
slido nuo tautos pamatų, kiek I 
vienybė savo tarpe, vienybė; 
katalikų visuomenės. Kas-gi 
iš mūsų nemato, kaip skau
džiai atsiliepia ant visos tau
tos reikalų nesutikimai tarpe 
katalikų visuomenės, stoka 
vienodos nustatytos taktikos. 
Juk lietuviai-katalikai sudaro 
tautos branduolį, nuo kurio 
sveikumo priguli ir visos tau
tos sveikata. Juk visi mūsų 
nesutikimai ir nesusipratimai 
tik džiugina ir stiprina kitas 
sroves, kurios, dažniausia la
biau ardančiu, negu statan
čiu darbu užsiima.

Am. L. R. K. Federacija ir 
turi vyriausiu savo tikslu iš
dirbti vienodų ir bendrų nuo-, 
monę visų lietuvių katalikų 
bent svarbiausiuose, pamati
niuose klausimuose ir nustaty
ti bendrų taktikų santykiuose 
su kitomis srovėmis.

Federacija vienija visus lie
tuvių katalikų darbus ir užma
nymus. Federacijoje lietuvių 
katalikų galybė ir ateitis. Vi
sos mūsų didžiosios organiza
cijos, visi susivienijimai ir 
sąjungos priguli prie Federaci
jos, ji nustato visų jų dvasių, 
krypsnį; prie jos priguli ir 
daugelis mūsų parapijų; jos 
nariais yra ir kai-kurios ma
žesnės katalikiškos draugijos.

Nesunku prigulėti.

Prigulėjimas begalo len
gvas. Parapijos aukoja kiek 
gali, Centralinės organizaci
jos po lc. į metus nuo nario; 
šiaip jau draugijos po 2c.

Prie Federacijos yra įsteig
tas “Tautos Iždas,” kurs rū
pinasi tautos, kultūros reika
lais, pirmoje gi vietoje mo
kyklomis. Lietuvių kolegijos 
Amerikoje įsteigimas — tai

pirmiausias bus rūpesnis Tau
tos Iždo. Bet reikės remti ir 
tėvynės reikalus, pav. Lietu
vos universitetų.

Į Tautos Iždų parapijos au
koja kiek gali ir nori, Cent
ralinės organizacijos moka po 
5c. nuo nario metams, šiaip 
jau draugijos — po 10 centų 
metams, gi pavieniai tikrieji 
nariai po $25.00 metams. Gali 
mokėti ir po $2.50 į metus, bet 
tada tik 10 tokių susidėję ga
li turėti sprendžiamąjį balsų 
Tautos Iždo pinigų skirstyme. 
Kiekvieni $25.00, įmokėti į 
Tautos Iždų, duoda teisę vie
no sprendžiamojo balso.

Šio Kongreso svarba.

Šis kongresas svarbus ypač 
tuomi, kad jisai įvyksta bai
sių mūtų tautos suiručių laiku. 
Amerikiečių lietuvių šioks ar 
toks susitvarkymas turės mil
žiniškų intekmę ir į mūsų tė
vynės reikalus ir susitvarky
mą. Pasirodvkime tat tvirtais, 
galingais, susivienijusiais. Y- 
pač pasirūpinkime išauginti 
Tautos Iždų, nes tasai po ka
rės turės sulošti milžiniškų ro
lę. (Reikia atskirti Tautos 
Iždą (kultūros Iždą) — nuo 
Tautos Fondo, kurs yra Lie
tuvos šelpimo ir jos laisvės 
fondas). {

Šiam kongresui teks pa
svarstyti svarbių svarbiausius 
klausimus ir reikalus, kaip 
tai: Krikščioniškos demokra
tijos pamatus ir obalsius mūsų 
tautoje, mūsų spaudos reika
lus, mūsų mokyklų reikalus, 
vienijimo pašelpimų draugijų 
reikalus, Kolegijos reikalus, 
Lietuvos universiteto reikalus 
ir tt.

Pasirūpinkime, kad šis Kon
gresas būtų vienas iš skaitlin
giausių. Jeigu mūsų draugi
jos nebesuspėtų padaryti susi
rinkimų delegatų išrinkimui —- 
lai bent jų valdybos tuos de
legatas nuskirta. Centrali- 
nių organizacijų kuopos ir sky
riai gali siųsti po 1 atstovų su 
sprendžiamuoju balsu, nes vi
sos tos organizacijos priguli 
prie Federacijos. Pašalpinės 
draugijos lai ir-gi išrenka at
stovus (jei daugiau šimto na
rių turi — tai 2 atst.); jei jos 
prisidės prie Federacijos tai 
jų delegatai turėsi sprendžia
mąjį balsą jei dar ne — tai 
patariamąjį.

Parapijos gali siųsti po 3 at
stovus.

Ypač Naujajai Anglijai svar
bus šitas kongresas, nes čia 
jisai dar pirmą sykį. Lai tat 
ypač Naujosios Anglijos lietu
viai pasirūpina tame kongrese 
dalyvauti kuoskaitlingiausiai.

“Am. L. R. K. Federacijos 
j trumpas programas ir konsti
tucija” — lai kreipiasi šiuo 
adresu: P. Gudas, 242 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

SVARBUS ATSIŠAUKIMAS 
į Worcester’io apskričio lietu

vių katalikų visuomenę 
spaudos savaitės 

reikale.
Broliai ir sesers: — Kata

likų Spaudos Savaitė įvyks 22- 
-29 dd. spalio. Jau mažai lai
ko turim. Kiekvienoj lietu
vių apgyventoj kolonijoj pri
valėtų susitverti katalikų 
spaudos komisija. Kituose 
miestuose jau senai susitvėrė 
ir uoliai darbuojasi. O mūsų a- 
pielinkėse ar jau susitvėrė! Jei 
taip, tai meldžiu man praneš
ti, o jei ne, tai meldžiu pra
dėti tą darbų kuogreičiausiai. 
Sušaukit atstovus nuo katali
kiškų dr-jų iš kurių Nusitvers 
spaudos komisija. Ypatingai 
katalikiškų dr-jų viršininkai 
turėtų pasirūpinti tų darbų at
likti. Jei jums būtų reika
lingos kokios informacijos, ar
ba patarimai, tai meldžiu krei
pties žemiau paduotu antrašu, 
aš noriai sutinku pas jumis 
atsilankyti ir pagelbėti jums 
šitam darbe. Tikiuos, kad 
kiekvienoj nors ir mažiausioj 
lietuvių .kolonijoj atsiras pra
kilnios dvasios lietuvių katali
ką kurie atjaučia katalikiš
kos spaudos svarbų, kurie ne
patingės pasidarbuoti lietuvių 
katalikų visuomenės labui.

Jei kurioj lietuvių kolonijoj 
nėra katalikiškų draugijų, tai 
galį susirinkti keletas prakil
nių ypatų ir pradėti darbų. 
Šitas atsišaukimas paliečia 
AVorcester'io apskričio sekan
čias kolonijas: Westfield, 
Mass., Springfield, Mass., At- 
hol, Mass., Holyoke, Mass., 
Gilbertville, Mass., Orange, 
Mass., Gardner, Mass. Fitch- 
burg, Mass., Hudson, Mass., 
Providenee, R. I., ir kitos 
mažesnės kolonijos. Mielas 
skaitytojau (šito atsišaukimo), 
jei Tamsta gyveni vienam iš 
viršminėtų miestelių ir jei pas 
jumis dar nėra nieko veikiama 
katalikų spaudos reikale, tai 
tuojaus imkis už larbo. Jei 
nežinai kaip pradėti, tai duok 
man žinot, o aš tamsta ateisiu 
į pagelbą

Katalikių Spaudos Savaites 
Worcester’io apskričio virši
ninkas

Vincas Vilkauskas,
20 Maxwell St., 

IVorcester, Mass.

Kas norėtų gauti knygutę

PROTOKOLAS TARPDRAU- 
GIJINIO LIETUVIŲ SUSI

RINKIMO NEW HA- 
VEN, CONN.

Kaslink sutvarkymo rinki
mo aukų Lietuvių Dieną

Susirinkimas atsibuvo rug
sėjo 3 d. 2-rų vai. po pietų liet, 
bažnytinėj svetainėj.

1. P. J. Butkus pirmiausia 
paaiškino tikslą susirinkimo.

2. Išrinkta susirinkimo vedė
jas Jonas T. Kazlauskas, rašt. 
Klemensas Saikus.

3. įnešimas, kad draugijų 
atstovai užsiregistruotų. Ats
tovai pribuvo nuo sekančių dr- 
TT

1. L. T. Sandaros, 1, J. But
kus, 2, V. Pasackas, 3. Pr. 
Cibulskas.

2. T. Mylėtojų dr-jos 4, J. 
Noburaitis, 5, J. Polskis.

3. S. L. Am. kp. 6) A Pilve
lis, 7) M. Daujotienė.

4. D. L. K. Keistučio Kliubo 
8) K. Saikus, 9) K. Makaravi- 
če, 10) P. Cerkauskas.

5. Lietuvių Kliubo 11) A. 
Streklauskas, 12) M. Šaliunas.

6. D. L. K. Vytauto dr-jos 
13) K. Saliūnas, 14) V. Saba
liauskas.

7. Lietuvaičių Apšvietos dr- 
jos 15) M. Raižienė, 16) A. Pa- 
sackienė.

8. Birutės dr-jos, 17) S. Lio- 
gepušienė, 18) M. Dapkienė.

9. Liutero Mart dr-jos 19) J. 
Svaraitis.

10. Šv. Pranciškaus dr-jos, 
20) J. T. Kazlauskas, /21) V. 
Zavorskas.

11. Šv. Kazimiero dr-jos, 22) 
Kaz. Šidlauskas.

12. S. L. R. K. A. kuopos, 23) 
M. Džikas.

13. L. D. Sąjungos kp., 24) 
kun. V. Karkauskas, 25) V. 
Norkūnas

14. L. Vyčių kp. 26) J. Ma-f p. Strimaitis ir p. Norkus.
* j Perskaito protokolą iš pasi

tarimo surengti šią konferen-
čiulaitis, 27) V. Arstikis.

15. Bažnytinio choro, 28) J. 
Saulis (vargonininkas).

4. Vienbalsiai patartą kad 
nuo kiekvienos dr-jos būtų ski
riama tik po 2 atstovu į Komi
tetą kuris ves visų tvarkų 
paskirtoje dienoje rinkimo au
ką

5. Vienbalsiai patarta visus 
surinktus pinigus pasiųsti Cen- 
traliniam Komitetui ir veikti 
visiem be skirtumo, kad tik 
daugiaus surinktie aukų.

6. Patarta dar pakviesti tas 
dr-jas, kurios nebuvo pakvies
tos į benrdų darbą bet šis 
protokolas nebus laužomas 
naujų atstovų, tik su pataisy
mu.

7. Nutarta rinkti Komitetas 
I nuo srovių po lygiai, kaip ka
talikų, taip ir tautiečių. Ko
mitetas išrinkta slaptu balsavi
mu. Pirm, tapo išrinktas p. 
Pr. Cibulskis, pagelb. p. J. T. 
Kazlauskas, 1, raštininkas V. 
Zavorskas, 2. rašt. J. Noburai
tis, kasierius, 1. K. Makaravi- 
čius, 2. V. Norkūnas.

Presos komisija 1. kun. V. 
Karkauskas, 2. K. Saikus.

Globėjai kasos visi sekanti 
atstovai dr-jų:

8. Kasierius K. Makarevi- 
če žadėjo kaucijos užsistatyti 
$50.00 jei bus reikalavimas nuo 
atstovų.

9. Klausimas kaslink rinkėjų 
aukų Lietuvių Dienoje. Tas 
pavesta kiekvienai dr-jai, kad 
pasirūpinti} prikalbinti kono- 
daugiausia rinkėjų aukų ir pri
duoti visų vardus, kurie apsi
ima rinktie Veikiančiam Komi
tetui.
. 10. Antras susirinkimas pa
tarta laikyti 1 d. spalio toj pa
čioj vietoj bažnytinėj svetai
nėj, 2-rų vai. po pietų.

11. Klausimas kaslink aplin
kinių mažesnių kdlonijų. Pa
tarta kreiptis prie anų ir ža
dinti prie rinkimo aukų. V. 
Norkūnas ir J. Butkus apsi
ėmė nuvažiuoti į Bradfordų pa
sitarti dėl surinkimo rinkėjų.

i Į kitus mažus miestelius nu- 
! važiuoti apsiėmė J. T. Kazlaus
kas ir K. Makaravičius.

12. Nutarta pranešti Centro 
Komitetui apie mūsų veikimų 
ir rengimųsi prie L. Dienos, 
kurioj žadama dėti visas pas
tangas rinkime aukų dėl nu
vargintos tėvynės Lietuvos.

13. įnešimas, kad kožna dr- 
ja paskirtų dovanų dėl tų, ku
rie daugiausia surinks aukų L. 
Dienoje. Tas viskas pavesta 
apsvarstyti dr-joms per susi-

i rinkimus.
Pirm.J. T. Kazlauskas, 
Rašt. K. Saikus.

BROOKLYN, N. Y.

Konferencija dėl Lietuvių Die
nos aukoms rinkti.

Rugsėjo 12 d. buvo konfe- 
i rencija visų lietuviškų dr-jų 
didžiojo New-Yorko, kad iš
rinkti komitetą kuris rūpin
sis rinkimu aukų Lietuvių Die
nų 1 lapkričio, 1916.

Konferencijų atidarė p. K. 
Krušinskas ir pakvietė p. A. 
Aleksandravičių ir p. J. O. Sir
vydų prie užrašymo mandatų.

Užrašant delegatus su man
datais tuom laiku pakvietė p. 
Vinikaitį paaiškint plačiau 
konferencijos tikslų. P. Vim- 
kaitis plačiai kalbėjo apie rin
kimų aukų. Sakė, galime 
surinkti $10.000.00 ar $10.000.- 
000.00 ir prigulės nuo to, kaip 
bus suorganizuota rinkikai. 
Sakė p. Vinikaitis, kad New- 
Yorke rinkikų reikią mažiau
siai nors 5.000.

Po jo kalbos kun. N. J. 
Petkus paaiškino, kad jis bu
vo pasiteirauti žydų fondo įs
taigoj. Sako, kad žydai tu
rį New-Yorke nusamdę offisų 
su trims kambariais kur nu
samdyta vedėjos su kelioms 
stenografistėms. Sakė, kad 
tol laikys centralinę raštinę, 
kol karė pasibaigs. Daug su
teikė medžiagos, kaip žydai 
renka ir rinko aukas per tokią 
pat dieną

Užbaigus kalbas, mandatų 
priėmėjai pranešė, kad užsire
gistravo 56 dr-jos ir 133 dele 
gatai.

Išrenka vakaro valdybą: 
pirm. — p. Vinikaitis. rašt — 

. - ) ■ .

ciją Pirmininkui užklausus 
kas ką turi patėmyt, visi tyli 
tik Pruseika “Laisvės” re
daktorius nesutinką kad soci
jalistai nebuvę pakviesti į pa
sitarimą. Ant to nepaiso, 
protokolą priima.

Kun. N. J. Petkus priduoda 
Centralinio komiteto protoko
lą kurį perskaičius, pirm, 
duoda užklausimą ar delegatai 
sutinka su Centralinio komite
to veikimu ir ar jam užjaučia.

P-nas Pruseika kalba, kad 
jie negalį sutikti už tai, kad 
centraliniam komitete dar jų 
srovės nėra.

Pirmininkas nieko neatkrei
pia atydos, tik pastebi, kad 
socijalistai neina užimti cent- 
raliniame komitete vietos, ku
ri jiems yra paskirta.

Leidžia nubalsuoti. Už 
priėmimą ir pritarimų centrali
niam komiteui\balsuoja 114 
balsų. Nepritariančių 19 bal
sų. (veik visi socijalistai). Lei
džia apkalbėti, kaip sudaryti 
New Yorko lietuvių komitetą, 
kuris tvarkys aukų rinkimo 
darbų. Užsiregistruoja balsus 
J. Šūkis, L. Pruseiką K. Kru- 

Į šinskas, J. O. Širvvdas ir kiti.
Šūkis, Pruseiką kalbą kad 

komitetas turi susidėti iš par
tijų lygiomis dalimis. K. 
Krušinskas ir Sirvydas kalba, 

; kad šiame reikale nereikia žiū
rėti į partijas, nes reik gelbė
ti Lietuvoj mūs brolius nuo ba
do. Sako pirmiau reik išgel- 

I bėti lietuvius, kad jie liktų 
gyvi. O kaip sako bus lietu
viai ir Lietuva, tųsyk galėsim 
ir partijas tverti. Tam pana
šiai kalbėjo ir p. Sirvydas.

K. Krušinskui ir Sirvydui 
gausus rankų plojimas. Leidžia 
balsuoti, ar rinkti nuo parti
jų lygioms dalims, ar tik to- 

! kius žmonęs, kurie yra tinka- 
j mi tam darbui. Už Pruseiko 
įnešimų balsų 19, o už p. Kru- 
šinsko visi. '

Po šitam nubalsavimui so
cijalistų dvasia nupuolė ir ka
da perstato socijalistus į nomi
nacijos komisiją jau nei vienas 
neapsiima.

Komitetan nutaria išrinkti 
15 ypatų. Nominacijos komi
sija perstato 30 kandidatų, bet 
užklausus kandidatų, sutiko 
tik 15. Paskiau kita puse da- 
rinkta iš pačių delegatų pers
tatymo. Taip kad kandidatų 
pasidarė vėl 30. Balsuojant 
daugiau gavusieji 15 liko ko
mitete. Kiek pamenu į komi
tetų pateko šios ypatos: pp.

■ Kundrotą Bučinskas, Krušin- 
i skas. Sirvydas, Norkus. Vil- 
montas, - Aleksandravičius, 
Strumskrs, Kvedaras, Mont
vila, Šertvilienė, kun. Petkus, 
Vinikaitis ir kiti.

Po rinkimų dar paprašytas 
kun. Petkus išreiškė savo veli- 
nimus ir prašė, kad draugijos 
imtų dalyvumų susivažiavime 
28-29 rugsėjo vietos Apreiški
mo P. Šv. parapijos mokyklos 
salėje pasitarti kaip atstatyti 
Lietuvą

Tuomi viskas ir užsibaigė. 
Visi delegatai išsinešė gerus 
norus, bet mūs socijalistai ne
laukdami pabaigos išbėgo ne
žinia kų jie mano. Čion aiš
kiai pasirodė, kad jie negavo 
pervaryti ant savo kurpalio 
nutarimų, tai ir į komitetų ne
apsiėmė, nors buvo perstatyti 
Sukis ir Pruseiką bet atsisa
kė.

Konferencija nusisekė labai 
gerai, galima tikėties • gerų 
pasekmių.

P. M.

AMSTERDAM, N. Y.

Sukruto rengtis prie L. Dienos.

Pasklidus žiniai, kad Lietu
vių Diena jau paskirtą sus
kubo rengties ir Amsterdamo 
kolonijos lietuviai. 27 rug
piučio š. m. įvyko susirinki
mas visų dr-jų atstovų dėl ap
tarimo kaip daugiaus ir pato
giuos surinkus aukų karės nu
vargintiems lietuviams busen- 
čioje Lietuvių Dienoje Ameri
koje. Atstovai dr-jų vien
balsiai išrinko pirmininku M. 
Kerbelį, raštininku S. Simo- 
navičią kasieriumi J. Gašką 
finansų raštininku M. Kaselį,

Veličką ir Doumantą
Ant šio susirinkimo nutar-* 

ta netik Amsterdame, bet ir 
aplinkiniuose miesteliuose kur 
visai mažas skaitlius lietuvią 
pasistengti ir tenai surengti 
komitetą ir kiek galint pagel
bėti prisiunčiant į aplinkinius 
miestukus rinkėjus.

Antras susirinkimas laiky
ta 10 rugsėjo, ant kurio buvo 
kviečiamos užsiregistruoti rin
kėjos. Čia pat pasižadėjo vi
sos narės Dukterų Marijos 
dr-jos dalyvauti rinkime au
kų. Nutarta surengti prakal
bas angliškoje kalboje prieš 
rinkimų aukų ir talpinti kuo- 
daugiausia aprašymų apie Lie- 
tuvų vietiniuose amerikonų 
laikraščiuose. Išviso matytis 
rengiamasi, kad kuodaugiau- 
sia surinkus aukų ir kartu pa
rodžius, kad ir lietuviai moka 
šelpti savuosius, gerbti ir 
branginti savo tėvvnę Lietuvų.

S. S.

tlingas ir puikiai išlavintas. 
Eilių pasakė V. Mašotukas. 
Pirmą sykį pasirodė ant estra
dos. Beturįs aiškią iškalbą 
Išrinkta komisija dėl Lietuvių 
Dienos. Komisijon inėjo 13 
ypatų, tapo išrinkti viešai iš 
susirinkusiųjų tarpo. Taigi 
išrinktieji pasižada darbuotis 
kopasekmingiausia dėl savo tė
vynės Lietuvos.

To vakaro vedėjus buvo p. 
T. Špelius, rašt. viet. varg. 
p. O. Rosmanskis.

Reporteris.

Reikalauju dviejų merginų 
mokytojų, kurios galėtų mo
kyti gerai angliškai ir lietu
viškai.

Meldžiu atsišaukti prie 
Kun. J. Lietuvnikas,
308 N. Paca St., 

Baltimore, Md.

Susinėsimas su užka-
WORCESTER, MASS. riauta Lietuva.

Sudarė komitetą.

AVorcester’io Tautos Fondo 
i 30 skyrius ir A. L. T. Sanda- 
j ros laikė susirinkimą kuria- 
I me vedėju buvo gerb. kun. J. 
į J. Jakaitis pagal narių nutari- 
! mų. Toliaus buvo perskaitv-1 
j tas projektas Centralio Komi- 
i teto, nurodymai kaslink dar- 
i bavimosi prie rinkimo aukų 
lapk. 1 d. Po perskaitymo 
pasirodė, kad reikia rinkti 

! komitetų, idant toliau pasek- i 
■ mingai darbuotis. Šios vpa- 
, tos tapo išrinktos:

Pirm. kun. J. J. Jakaitis ■ 
(vienbalsiai). ,

Vice-pirm. J. B. Mažeikienė, 
Vice-pirm. J. P. Rauktys,
1. rašt. A. Blažys,
2. rašt. Pr. Zataveckas, 
Kasierius J. J. Vaitkus, 
Kasos glob. A. Bernotą ir 
K. K. Mažeika.

Organizatoriai: p-lės M.
‘Landžiutė, O. Civinskiutė, O. 
! Aniolauskiutė, p-nia O. Stase- 
j vičienė ir V. Krikštolaitis.

Toliau išrinkti: A. Blažys 
ir T. B. Mažeikienė paprašyti 
krutančių paveikslų ir teatrų 
savininkų, kad pagarsintų 
Lietuvių Dieną aukų rinkimui 
ir kad paskirtų dalį pelno ar
ba nuošimtį tos dienos dėl Lie
tuvių, karės nukentėjusių. 
Kun. J. J. Jakaitis apsiėmė da- 
sižinoti su Chamber of Com-j 
merce.

Ponas A. Blažys apsiėmė pa- Į 
i sikalbėti su Women’s Club ir 
Y. W. C. A. kaslink prisidėji
mo prie tos dienos. P-lė Lan
džiutė apsiėmė dasižinoti su 
lVomen’s Catholic Club prie 
prisidėjimo ir prie tos dienos.

Toliau nubalsuota, . kad ka
sierius užsistatvtų kaucijų 
$1000. Nutartą kad kitų 
susirinkimų laikyti rugsėjo 19 
d. 1916. Reikalų buvo dau
giau svarstyti, bet vėlus lai
kas nepavelino. Tapo tuomi 
susirinkimas uždarytas. Raš
tininkas buvo išrinktas A. Bla
žys.

Tautos Fondo Koresp.

HARTFORD, CONN.

Lietuviai vienybėj veikia.

Rugsėjo 10 d. atsibuvo va
karas Conwav’s svetainėj. Su
šaukė Tautos Fondo skyrius.

Tą vakaro tikslas buvo iš
rinkti komisijų dėl Lietuvių 
Dienos (Tag Day). Kalbėto
jai buvo šie gerb. vietinis 
klebonas kun. J. Ambotas. Pa
sakė labai indomių prakalba 
nurodinėjo priežastis ir blėdin- 
gumą visų kivirčių tarpe lietu
vių už partijas arba sroves. 
Tas buvo, yrą ir .bus.

Bet šioj valandoj prašė ati
dėti visus srovinius veikimus į 
šalį ir dirbti visiems dėl nu
vargintos savo tėvynės Lietu
vos. Antras kalbėtojas buvo 
moksleivis p. J. Ramanauskas 
iš Boston. Mass. Labai griau- 
dingą prakalbą pasakė apie su
vargintą tėvynę Lietuvą ir 
kvietė prie gelbėjimo, tai yra 
prie darbo, kad naudingai 
bus sunaudota lietuviams pas
kirta diena.

Trečias kalbėjo A Kneižis 
“Darbininko” Administrator
ius.

Svarbus laiškas gautas nuo 
Hamburg-American Line 

nurodoma būdas.
Mr. George Bartaszius, 

Agent.
233 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass. 
Gerbiamasis: —

Tamista be abejonės ži
note, kad susinėsimas yra per
trauktas su gyventojais tos da
lies Lietuvos, kuri yra vokie
čių užkariauta. Vien tik laiš
kai iš Vokietijos yra į Lietuvų 
leidžiami. Iš tos priežasties 
žmonės ten gyvenant negali jo
kiu būdu pranešti savo gen
tims ir draugams Amerikoje 
apie savo vargingą padėjimą

Daugelis tokių žmonelių at
silanko į mūsų ofisus užimto
joje Lietuvoje maldaudami, 
kad mes nurodytume jiems bū 
dų, kuriuomi jie galėtų gauti 
pagelbos nuo savo genčių ir 
draugų gyvenančių Amerikoje. 
Mūsų kompaniją atkreipda
ma domų į tiek daugelį malda
vimų ir laikanties vien tik 
principo mielaširdvstės, nuta
rė tarpininkauti tarp tų ypatų, 
kurie norės siųsti pinigus sa
vo gentims ar draugams užim
tojoje Lietuvoje .

Atkreipiame tamstos atidų 
į tai, kad mes ne vien tik ga
lime patarnauti siuntime pini
gų, bet taipgi tokiu pat būdu 
galime patarnauti prie išpirki
mo laivakorčių ir išgavimo nuo 
valdžios leidimų norintems ke
liauti į Ameriką

Mes tikimės, kad tamsta 
pranešite apie šį. mūsų paskel
bimų savo tautiečiams, kad 
jiems būtų duota proga šiuo- 
mi pasinaudoti.

Su gilia pagarba,
Hamburg-American Line

A. von Schroeder, N. E. 
t Mgr-

Mes pilnai galime tikėtis, 
kad šiai kompanija tarpinin
kaujant pinigai bus teisingai 
perduoti mūsų badaujantiems 
gentims, nes kompanija yra 
po kontrole Vokiečių valdžios 
ir yra sakoma, kad net pats 
kaizeris yra šėrininku šios 
kompanijos. Ji beabejo turi 
leidimą vokiečių valdžios šia
me dalyke tarpininkauti.

Kurie norėtumėt šia proga 
pasinaudoti, tai galite kreip
ties pas mus ypatiškai ar per 
laiškus, o mes iš savo pusės 
užtikrinam tamstoms prielan
kaus ir teisingo paratnavimo.

George Bartaszius, 
233 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Priimame pinigus dėl siun

timo į užimtąją Lietuvą ar 
Vokietiją pagal sekančių kur
sų.

20 markių kainuoja $4.95
25 99 99 ' 6.00
30 99 • 99 7.20
50 99 99 12.00
100 99 99 24.00
Kur dar nėra užimta vokie-

čių, kaip tai Voronežas, Ar- 
changelskos, Petrogradas, Ma
skva ir kitur.

Į Rusiją pabėgėliams mes 
siunčiame pinigus pagal sekan
čio kurso: —

10 rublių kainuoja $3.50
15 ” ” 5.25
25
50



“DARBININKAS”. S

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

i kuomet žmones perdaug pra
deda artimo gerą vardą ir šlo
vę juodinti — sąžinė liepia at
siliepti.

ATHOL, MASS.
Neteisingai aprašė.

“Darbininko” 99 (141) nu- 
meryj “Vienas iš Atholiečių,” 
besižvalgydamas po lietuvių 
parapijos santikius, nukrypo 
nuo teisybės ir viską ant savo 
kurpalio užmovė.

Jis rašo, kad Atholį sky- 
ria į dvi dali geležinkelis, ku
rio abejose pusėse lygiai apsi
gyveno lietuvių. Ir vieni ir kiti 
sulyg korespondento nurody
mų norėtų savo pusėje ir baž
nyčią pasistatyti ir dėlto link- 
tiniuoja. Trumpai galėčiau p. 
korespondentui pasakyti, kad 
čia jokių lenktynių nėra, tik 
lietuviškas nesusipratimas ir 
nesutarimas. Toliaus “Vie
nas iš Atholiečių” rašo, kad 
jau klebonas žadėjęs lotus ba
žnyčiai pirkti ir rašyti pas vy
skupą, kaip štai kaikurie pra
dėję varyti agitacijas, kurs
tyti žmonės ir siuntinėti pas 
kleboną delegatus, kad ne 
pirktų tenai lotų, bet kitoj 
vietoj.

Čia “Vienas iš Atholiečių” 
labai klysta, o gal tyčia taip 
dalykus suraizgo, kad žmones 
suvedžioti. Niekas pas klebo
ną delegatų nesiuntinėjo, žmo
nių nekurstė ir tokių baisių a- 
gitacijų nevarė, apie kokias 
korespondentas rašo. Pas kle
boną nuėjo keturi seni Atholio 
parapijonys, geri draugai, 
kurie tai parapijai ir pamatą 
padėjo. Jie nuėjo draugiškai 
su gerb. klebonu apie parapi
jos reikalus pasitarti. Rim
tai pakalbėjo ir išsiskirstė. A- 
pie tai galėtų ir gerb. klebonas 
paliudyti.

“Vienas iš Atholiečių” ant 
to dar neapsistoja. Jis savo 
korespondencijoje toliaus jau 
pradeda kalbėti apie baisias 
skolas ir neišmokamus nuošim
čius ir už tai kaltina kokius 
tai agitatorius. Labai būtų 
žingeidu žinoti, kas per žmo
nės yra tie agitatoriai ir ko
dėl jie tokie galingi, kad net 
“Vieną iš Atholiečių” priver
tė nerimtas žinias į laikraščius 
rašinėti. Mes Athol’yj tokių ' 
žmonių nežinome. Čia, berods, 
visi geri lietuviai, geri para- į 
pijonys. Jei p. koresponden
tas kalba apie tuos vyrus, ku
rie buvo parapijos reikalais 
nuėję pas kleboną, tai visi 
juos pažįsta, kaipo pirmuo
sius lietuvių parapijos Atliolvj 
inkurėjus ir rėmėjus ir niekas 
jiems negali nieko blogo pri
mesti.

O kas link “Vieno iš Athol
iečių” pasakymo, kad niekas 
nesipriešintų savo klebono ge-' 
riems sumanymams, bet jam 
padėtų, o tokių agitatorių ne
klausytų, kuriems ne parapijos Į 
reikalai, bet jų pačių biznis ir 
kišenė rūpi, tai čia galima tik 
tiek pasakyti, kad korespon- j 
dentas nebeturėdamas rimtų 
faktų, šmeižto griebėsi, ir ge-: 
rą žmogaus vardą nori apjuo
dinti.

Atholiečiai savo kleboną 
gerbia ir visuomet jo geriems 
sumanymams pritaria. Ne
rastume Atholyj nei vieno 
lietuvio kataliko, kuris už si
dabrinių maišelį parduotų sa
vo parapiją.Visiems rūpi para
pijos reikalai ir už tai ne kal
tinti žmones reikia, bet gerb
ti. Nuostabu iš kur tokius 
niekadėjus, kaip parapijos 
plėšikus, ištraukė “Vienas iš 
Atholiečių.” Ar tik čia nebus 
koks baisus sapnas?

Dažnai mes rūgojame, kad 
mus : 
vamaniai, _ _
ro ir broliai katalikai, kurie 
savus-gi žmones juodina ir nie
kina spaudoje.

Juk ir “Vienas iš Atholie
čių” galėjo ligšiol suprasti, 
kad mes statysime bažnyčią ne 
ant ratų, kurie dievnamį nuo 
stubos prie stubos vežiotų ir 
kiekvienam parapijonui ties jo 
langu vargonai pagrojytų. bet 
patogioje, gražioje vietoje, kad 
visiems būtų malonu pažiūrėti 
ir pasidžiaugti savo brangiau- 
siū turtu.

Nesmagu po laikraščius to
kiais reikalais bilinėties, nesi- 

teiainties, bet

l Išrinkti pirm. A. Bružas, pa* 
gel. Dubauskas, rašt. J. Ta
mošaitis, ižd. J. Bacevičius, 
knygininkas A. Bružas, kores
pondentas S. Kneižis. Kiti ta
rimai atidėti ant toliaus.

Per šį susirinkimą prisira
šė penki (5) nauji nariai. Tai
gi 11-ta kuopa turėdama ne
mažą skaitlių narių, galima 
tikėties, jog nuveiks nema
žai. Rugsėjo 19 d. š. m. utar- 
ninke bus didelės iškilmės La 
Salette Kolegijoj ir gus sako
mas lietuviškas pamokslas, 
tai-gi visi, kurie tiktai gali 
nuo darbo atsiluosuoti, kvie
čiami atsilankyti (9:00) devin
tą valandą iš ryto į La Salette 
Kolegiją, New Park avė.

Kp. korespondentas.

MONTELLO, MASS.

Smarkūs debatai tarpe katali
kų ir socijalistų — Socijalistai 

sumušti.

Parapijietis.

Mano prierašas. Savo ko
respondencijoje stengiaus visą 
parapijos stovį aprašyti, ypa
tingai kas link žemės pirkimo 
būsiančiai bažnyčiai ir kitiems 
reikalingems namams, o ne ką 
nors apjuodinti; nes jei to no
rėčiau, tai būčiau padavęs var
dus ir pavardes agitatorių. Bet 
štai mano korespondencija kai- 
kuriems nepatiko ir savo atsa
kyme rašo, būk aš su teisybe 
apsilenkęs ir kad nebuvo nei 
jokios agitacijos. Ar-gi tai 

! ne agitacija yra: jau sykį kle- 
■ bonui visi pavedė išrinkti vie
tą ir nupirkti, vtai kam-gi va
džioti vyrus ir rodyti ten, kur 
jau nesykį klebonas pasakė, 
kad tai yra netinkamiausia

i vieta, ką ir kiti, ar tai kuni- ,t. , ....
a-ai ar pasauliniai nrinažino deju lsrinktas vietinis varg. p. 
gai, ar pasauliniai pripažino. | ~ -D^maTvikas. rašt n lė K Ką tai reiškia toks pasakymas: Kosmanskas, rast, p-ie n,.
“Aš ten nužiūrėjau, sumaniau : Ma?otuke> 
ir ten turi būti” ir tt. Arba 
jei bus netoli restoranto, tai i 
ateis pavalgyti ar užkąsti ir tt.' 
Ar tai ne biznis tokiems la-1 
biaus rūpi, i 
gerovė. Arba toks pasaky- j

i mas susirinkime, kad airišių1 
klebonas duos lietuvių bažnv- į 
čiai pinigų; gal paaukoti ke
letą dolerių, bet ne keletą1 
šimtų. Arba vėliak: “kad 
žydui, tai duotumei uždirbti, 
bet lietuviui, tai ne:” nes kas i 
pristato' pirkėjį, tai gauna 

j nuošimčius arba komišiną, 
kaip vienas pasakė prieš porą 
suviršum metų. Ką žmogus 
turi širdyje arba ką mano, tai 
sprendžiama iš žodžių, iš kal
bos. Žodis, kaip paukštis; 
•išlėkė, jau nebesugausi. Aš 
nesakau čia, kad vienas arba 
du agitavo, bet buvo jų dau
gel. Ant galo vienas daly
kas patartinas, tai ir bus ge
rai, jei jo laikysimės. Mūsų 

i klebonas jau turi apie 50 me
ti) amžiaus, buvęs prie keleto 
bažnyčių statymo, pats Ma
žeikiuose pastatė kleboniją ir 

1 kitas triobas, tad geriausiai 
žino ir kokia vieta tinkamiau- 

' šia yra ir koksai namas gali 
tikti klebonijai ir tt. Kadan
gi jam pavedė vyskupas val
dyti parapiją, rūpinties apie 
žmonių amžinąją ir laikiną ge
rovę, tai jo ir šventa prieder- 

I mė yra tą pildyti;. tuo labiaus, 
kad parapijonys ir patys jam 
pavedė ir vietą išrinkti bažny
čią statyti, o mes nekiškimės 
ir nenorėkime klebono bosais 
būti.

HARTFORD, CONN.

Rengiasi prie didelio darbo.

Rugsėjo 7 d. vakare bažny
tinėj svetainėj įvyko susirinki
mas komisijos išrinktos nuo 
dr-jų dėl prisirengimo prie K. 
Sp. Savaitės. To vakaro ve-

i

Iš

po peršaukimui su
sirinkusių pasirodė, kad yra 

“ ‘ atsilankę nuo 7 dr-jų, bet vie- 
i na iš didžiaush) Hartford’e, 
į tai yra šv. Jono Evangelisto 
I pašelpinė dr-ja da nėra išrin- 

narHJ 1 komisiją, bet ti- 
j kimės, kad tą padarys ir pri
sidės prie to švento darbo.

Toliaus, dėl aiškumo pers- 
; kaityta kaipo vadovėlis “Ka
talikų Spaudos Savaitė”, su- 

j sirinkusieji priėmė delnų plo-Į 
jimu ir prižada visi darbuotis 

1 kiek kas išgalėdamas, nutarta 
i surengti 3 vakarai K. Sp. Sa- 
; vaitėj su prakalboms ir loši- 
į maislšrinkta valdyba dėl Sp. 
| savaitės pirm, p-lė E. Mašio- 
i tukė, vice-pirm. P. Mikalaus- 
| kas, 1. rašt. p-lė Antanina 
Stravinskaitė, 2. rašt. A. Pa- 
teckis. Sekantis susirinkimas 

į nutarta laikyti 22 d. rugsėjo.
Vakaro reporteris.

Vienas iš Atholiečių.

CHICAGO, ILL.

L. Vyčių Chieagos apskr. 
veikimo.

Rugsėjo 9 d. š. m., Beetho- 
veno konsevatorijoje L. Vyčių 
Chieagos apskr. valdyba ir ko
misija rengimo vakarų laikė 
pasikalbėjimą apie šių metų 
veikimą, rengimą vakarų ir 
tt. Pasikalbėjimas buvo svar
bus ir nepaprastas. Kalbėta
si, kaip veikti pasekmingiau, 
kaip pradėti darbai geriaus iš
tobulinti, k. v. apskr. choras, 
teatrališkas skyrius ir kiti. 
Taip-gi nepamiršta pakalbėti 
ir apie Lietuvių Dieną,, kurią 
paskyrė prez. Wilson aukoms 
rinkti dėl badaujančių Lietu
voje.

Bekalbant apie apskr. rei
kalus, pasirodė, kad reikalin-

—- __ /"'II * •
šmeižia socijalistai, lais-;*? L V Ch.ęagps a^. surm- 

■ i, bet-gi ar geriau da-1klmas, au5aūkt,‘’ *^an‘ ^rįanS
nuosekliaus klausimus išrišus, 
ypač Lietuvių dienos reikale.

Pirm. P. Baltutis pažadėjo 
neužilgo pranešti, kada susi
rinkimas įvyks.

Ant pabaigos pasikalbėjimo 
pasižadėjo kiekvienas savo sri
tyje dirbti, dirbti atsakančiai, 
kad aps. užmanymai ir veiki
mas nenueitų vėltui.

S. A. Daunoras,
L. V. Ch. aps. rašt.

HARTFODR, CONN.
Rugsėjo 10 d. š. m. A. L. R. 

K. Moksleivių Su-mo 11-ta kp. 
laikė mėnesinį susirinkimą.

ADiskusijas bei debatus už
baigė Jonas J. Ramanauskas, 
kuris aiškiais ir gyvais faktais 
sumušo socijalistų kiekvieną 
argumentą. Laike jo prakal
bos socijalistų atstovai ant vie
tos negalėjo pasėdėti girdėda
mi savo argumentus atsuktus 
ant jų pačių, bet šokinėjo pro
testuodami, kad jie ne taip 
norėję pasakyti.

Žmonėms, kurie buvo susi
rinkę labai debatai patiko y- 
pač kalba p. Ramanausko. Pa
žymėtina, kad laike kalbos 
nekuriems klausytojams rei
kėtų ramiau užsilaikyti ir ne
trukdyti kalbėtojų.

Sesutė.

* Muzikos Mylėtojams 
Naujiena.

Brooklyn’an nesenai atvažiavo muzikas A. 
ALEKSANDRAVIČIUS, baigęs Varšavos muzikalę 
konservatoriją, ir atidarė

Lietuvių Muzikos Mokykla
Mokinama ant "PIANO, SMUIKO, CHORO 

GIEDOJIMO ir VARGONININKAVIMO. Taipo
gi išguldoma TEORIJA, HARMONIJA, KON
TRAPUNKTAS, INSTRUMENTACIJA ir MUZI
KOS ISTORIJA.

Lekcijos prasidės 15 d. rugsėjo. Užsirašyti į 
bile kurį muzikos skyrių galima dienomis ir vaka
rais nuo 8 d. rugsėjo. Kaina labai prieinama, o 
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, pataria
ma imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.

_ Adresas:
♦♦♦
♦♦♦ A. ALEKSANDRAVIČIUS
«£♦ Vedėjas
♦♦♦ 66 Conselyea Street. Brooklyn, N. Y.

^♦'^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦X********************>*****************<***'***><<'IMC<*X****

Jau nuo senų laikų vietiniai 
socijalistai prispirti tautinin
kų iš vienos pusės, sandarie- 
čių iš antros ir katalikų iš tre
čios vos tik gyvavo. Jie ma
nė valdyti parapiją — nepasi
sekė, bandė Tautišką Namą 
paimti į savo rankas — nepa
vyko, o nuo sandariečių gavo 
diktą špygą.

Kad ir turėdami tokius ne
pasisekimus jų vadai, vis dar 
norėjo pasirodyti kaipo “mok
slinčiai,” taigi kada išgirdo, 
kad bus debatai apie spaudą 
Šv. Roko parapijinėj svetainė
je, tai išrinko savo gabiausius 
narius, kad jie duotų katali
kams mirtiną smūgį.

Debatai įvyko rugpiučio 27 
d. Tema buvo: Katalikiš
ka Spauda naudingesnė, negu 
“laisvoji.”

Visųpirmu kalbėjo p-lė Ma
rijona Bizokaitė, kuri nuro
dinėjo kokią morališką skriau
dą daro visuomenei palaidoji 
spauda. Kalba buvo trumpa, 
bet pilna gyvų faktų, kurių 
teisybę net 
rėjo pn

Po
diskusi _______ ______
diskusantams duoti po penkio
lika minutų kalbėti.

Pirmasis kalbėjo Mikolas 
Abračinskas vienas L. D. S- 
Centro kasos globėjų. Jis nu
rodinėjo, kad “laisvoji” spau
da visados buvo priešinga 

Į tikrąjai kultūrai ir mokslui, 
i kad ji vieton kėlimo žmonių 
stengiasi juos žeminti ir pa
taikauti jų gyvulišikems jaus
mams. Prirodėnėjo, kad 
“laisvoji” spauda suardė vie
nybę tarpe lietuvių, niekino 
tėvynės meilę.

Po to kalbėjo p. Balsys vie
tinės L. S. S. kuopos narys. 
Matyt, kad vyras mažai apie 
debatus tesupranta, nes vie
toje pastatymo savo argumen- 
ti) norėjo pirmojo kalbėtojaus 

| kalbą kritikuoti, bet kada ve
dėjas vakaro to neleido daryti, 
tai diskusantas susinervavęs 

j vos tik keletą užmetimų ant 
katalikų padaręs apleido est
radą.

Trečias kalbėjo Jonas J.
1 Ramanauskas, kuris nurodinė
jo, kad katalikų spauda yra 

. daugiausiai pasidarbavusi 
I skleidime mokslo žmonių tar
pe. Pasakė, kad kiekvienas 

i iš lietuvių, kurie šiek tiek tu- 
I ri mokslo tą mokslą įgijo su 
■ pagelba katalikiškosios spau
dos, kad lietuviai išmoko 
skaityti ne iš kokių tenai “lais
vųjų” knygų ir laikraščių, bet 
iš katalikiškų maldaknygių ir 
elementorių, kad katalikiška 
spauda pasiremdama ant Kris
taus mokslo stengiasi pagerin
ti žmones dvasioje ir medžia
giškai. Kaip gera gaspadinė 
neapkenčia tarakono savo na
muose, taip mes turėtume pra
šalinti socijalistiškus ir lais
vuosius laikraščius iš savo tar
po.

P. Visbaras irgi narys L. S. 
S. kuopos pradėjo savo kalbą 
su ištraukomis iš kokios tenai 
knygos parašytos francuzų ku
nigo, kurioje moterys esan
čios paniekinamos. Tokiu bū
du jis norėjo prirodyti, kad 
katalikų spauda moteris skai
to vergėmis. Turėdamas vie
ną tik argumentą šis disku
santas pasitenkino ypatišku 
užpuldinėjimu ant kitų disku- 
santų.

Tada buvo duota proga p. 
Balsiui kalbėti keletą minučių 
prieš oponentų argumentus.

Jis aiškino, kai-“laisvoji” 
spauda nebuvusi Tautos Na
mui priešinga, bet ji negalėjusi 
remti tų atstovų, kurie buvo 
čia atsiųsti rinkti aukas tam 
tikslui.

Sekantis kalbėtojas šį pasi
teisinimą sumušė, sakydamas 
kad, jei busi priešingas darbi
ninkams, kurie dirba kokį nors 
darbą ir norėsi juos trukdyti, 
tai kartu trukdysi ir tą darbą, 
kurį jie dirba.

P. Visbaras iš antro karto 
kalbėdamas kuo tik neapsiver
kė pasakodamas apie vargus 
mūsų brolių Lietuvoje ir kad

atis socijalistai tu
ri.
albėlės prasidėjo 
Publika nutarė

WORCESTER, MASS.
Vasarai pasibaigus viskas 

kitaip stojos. Mokytojai Pr. 
V. Strakauskas sugrįžo atgal į 
Bostoną utarnike, seredo klier. 
J. Čaplikas išvažiavo į semina
riją ir Pr. Jakaitis stojo į Holy 
Cross Kolegiją. Kaip buvo 
mums linksma per visą vasaros 
laiką, mokytojai mus mokino 
yvairius žaidimus, nežiūrėjo
me, kad mus žydai šidino, nes 
mes turėjome lietuvišką dva
sią. Bet turėjome atsiskirti 
su savo numylėtais mokyto
jais ir stojome į miesto mokyk
lą, kur yra visai kitokia dva
sia. Bet ką galima padaryti, 
laikas bėga ir mainosi ir už 
trumpo laiko vėl pajusime, 
kad ir vėl vasara bus.

Pereitą nedėlią atsibuvo 
paskutinis piknikas St. Pran
ciškaus parapijos, ant Gede- 
mino kalno. Nors oras buvo 
vėsus, bet žmonių atsilankė 
diktas buris. Pelno atsiliko 
ir nemažai. Buvo atsilankę ir 
keli moksleiviai.

Onytė.

WATERBURY, CONN. 
Padarė svarbių nutarimų. 
Lietuvių Darbininkų Sąjun- 

i gos, 5-tos kuopos susirinki
mas įvyko 10 d. rūgs.. Priim- 

(ta šeši nauji nariai. Taipo-gi 
! ir nutarimų buvo gana svar- 
i bių ir naudingų, iš kurių čio- 
nais aprašysiu, nors svarbes
niuosius. Pirinas tai yra pri- 

: sirengimas prie Katalikų
Į Spaudos Savaitės. Nors tas

i jau buvo pradėta svarstyt pir- 
mesniuose susirinkimuose ir 
buvo apsiėmus tam tikra komi
sija tą darbą varyti pirmyn, 
bet vis-gi nekuriems nariams 

! nebuvo aišku. Tokiu būdu vis 
j trukdėsi arba kitaip sakant 
į nebuvo gana spėkos, kad at- 
j likti tą, ką katalikų spaudos 
i savaitei įvykus reikalinga at
likti. Bet kuomet susirinki
me paaiškėjo, kad darbas pra
dėtas, tai kuris tik galėjo ar
ba laikas pavėlino apsiėmė 
darbuoties laike katalikų sp. 
savaitės kaip tai: prie rinki
mo prenumeratų, prie rengi
mo programo ir kitų reikalin
gų darbų. Tai-gi būtų labai 
malonu, kad tai visi, kurie 
apsiėmė darbuotis, kad sten
gtųsi atsilankyti ant kiekvie
no komisijos susirinkimo, i- 
dant geriaus susipažinus su vi
su tuom, kas bus veikiama. 
Tokiuo būdu ir geriau ir len
gviau bus viskas nuveikta. 
Taipo-gi būtų malonu kad ir 
kitos draugijos, kurios prisi
žadėjo darbuoties laike Katali
kų Spaudos Savaitės, kad 
stengtųsi atsiųsti savo narius 
į minėtą komiteto susirinkimus 
arba tie, kurie vta apsiėmę, 
idant atsilankytų. Susirinki
mai įvyksta kiekvieno ketver- 
go vakare naujoj bažnyčios 
svetainėj.

Kitas iš svarbesnių nutari
mų buvo tai įvykdinti vakari
nius kursus, kaip tik prasidės 
šaltesni laikai tai manoma į- 
vvkdint susijungę Darbininkų 
Są-gos, Moterų Są-gos ir Vy
čių kuopos. Prie to L. D. S. 
kuopa išrinko tam tikrą komi
tetą, kuris stengsis sužinoti 
su L. Vyčių ir su Moterų Są
jungos nariais aptarti dalyką 
plačiau ir kaip greit galima į 
vykdint tą labai pageidauja
mą ir lietuviams reikalingą 
dalyką. Tat-gi gerbiamieji, 

j kurie apsiėmėt darbuoties ne- 
i nuleiskite rankų, bet stengki- 
, tės išpildyti tą, ką apsiėmėt, 
Į o tas atneš naudą ir jums ir 

_ ____ kiekivenam lietuviui. Manau
į Tautos Fondas’ "nesiunčiąį ««“• bus apie tai kalbėt šiuom 

Dienos Kflnisiia. iiems ninion ant pragyvenimo laiku, eikime prie darbi.

CHICAGO, ILL.

Veikia.

L. D. S. 38 kp. utaminke 5 
rugsėjo Aušros Vartų bažnyti
nėje svet. laikė savo mėnesinį 
susirinkimą. Aptarta daug 
naudingi) dalykų. Tarp kit
ko, nutarta parengti vakarą 
su programų 22 d. sualio. Pro
gramas 
nologų, 
kalbų, 
nesenai 
gi čia
šios apielinkes vaikinai, 
mė sparčiai darbuotis, ir ga
li būti pavyzdžiu kitoms kuo
poms bei dr-joms. Susirin
kimai laikomi pirmą utaminką 
kiekvieno mėnesio 7:30 vai. 
vakare Aušros Vartų parap. 
bažnytinėje svet.

Kuopos koresp.

susidės iš lošimo, mo- 
deklemacijų ir pra- 
Nors šita kuopa ir 

susitverė, bet kadan- 
priklauso veiklesnieji 

tai ė-

PHILADELPHIA, PA.

Mass Mitingas.
Pirmąjį dr-jų atstovų susi

rinkimą sušaukė T. F. skyrius 
8 d. rugsėjo š. m. 7:30 vai. va
kare šv. Kazimiero parapiji
nėj svetainėj. Susirinkime 
tapo išrinkta komisija iš 5 ypa
tų dėl vedimo tvarkos ir suda
rymo programų svarstymams.

Rugsėjo 10 d. šv. Kazimie
ro svetainėje ant Whorton St. 
atsibuvo tautiečių atstovų ko
misijos su Richnondiečių ats
tovų komisija susirinkimas.

Visų dr-jų ir kuopų Phila
delphijos apielinkių atstovai 
susimkite 17 rugsėjo ant 3 vai. 
po 'pietų į Tautišką Lįetuvių 
salę 928 Moyamenring avė., 
Komisijos sutvarkymo reikale.

So. Philadelphijos lietuviai 
ir lietuvės kuoskaitlingiausia 
susirinkite į visuotiną susirin
kimą kaslink Lietuvių iDenos 
apkalbėjimo į Lietuvių Tautiš
ką salę 17 d. rugsėjo ant 7:30, 
vakare.

Mass Mitingas (Richmond)
Philadelphijos Richmondie- 

čiai lietuviai ir lietuvės skait
lingai susirinkite į visuotiną 
susirinkimą pasitarti apie Lie
tuvių Dieną į Lietuvių Tautiš
ką namą ant Alleghery avė. 
ir TiltOn St., 24 d. rugsėjo 7:30 
vai. vakare.

TJatnvin
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Mokyklų dienos
Ar matėte mūsų mokykloms (suits) garniturius 

dėl vaikų?

Dabar geriausias laikas apžiūrėti, didžiausias pa
sirinkimas, kokis dar niekados nebuvo toje krautu
vėje, už tokias numažintas kainas.

Daugiausiai iš tų, dvejos kelinės prie kiekvie
no gamiturio. Kainos $3.95, $5.00, $6.50, $7.50 
ir $8.50.

Mes dedame legal štampas — Subatomis dubal- 
tavas.

Talbofs Broadway

395-397 8roadway,

iCZio.

So. Boston, Mass.
Telephone.

nenuleiskime rankų
L. D. S. Seimui nutarus leisti kalendorių, daug 

mūši) organizatorių, veikėjų pasižadėjo prisidėti 
prie to taip prakilnaus darbo. Mes ligšiol ir tikė
jomės, kad tas darbas daug sparčiaus eis, bet pasi
rodė visai kitaip.

Buvo išsiuntinėti paraginimai ir knygutės rinki
mui pagarsinimų į kalendorių, ligšiol tik gavome 
nuo kelių, o nuo kitų visai nieko negirdėt.

Nežine kas per priežastis. Apgarsinimai bū
tų didžiausia parama išleisti viršminėtą kalendorių; 
ypatingai dabartiniame laike, kada popiera beveik 
tris syk brangesnė.

Apgarsinimus gauti labai lengva, tik lai kiek
vienas pašvenčia kelias valandas liuoso laiko ir iš
aiškina kokią naudą turės tie, kurie apsigarsins 
jame.

Turime nemažai jau ir lietuviškų biznierių, ku
rie tikrai norės garsintis, tik mes mokėkime pra
šyti.

Neapleiskime nei amerikonų, jie supranta garsi- 
nimos vertę ir jeigu mato, kad galės šiokią tokią 
naudą turėti, tai prie pirmos progos, ant pirmo pa- 
kalbinimo duoda.

Ligšiol ar daug mes turime kurie pasišvęstų tą 
darbą varyti, visai mažai, užtai subruskime pasi
darbuoti, prisidėti prie išleidimo kalendoriaus, dar 
yra lako, išpildykime savo žodį, pasirodykime 
kad esame jau tvirti ir mokame pasekmingai varyti 
pradėtąjį darbą.

Apgarsinimų kaina:
Pusi. $12.00; pusė pusi. $6.00;

4 dalis pusi. $3.00; 8 dalis pusi. $l<50. 
Pinigus siųskite sykiu su apgarsinimu.

Apgarsinimus priimsime dar iki spalio 1 d. 1916
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Jeigu visi suprasime ir atjausime, tai iki spa

lio mėnesio galėtumėm dar daug apgarsinimų gau
ti, nes dar pats laikas artinasi Kalėdos, o kalen
dorius manome visus parduoti prieš, ir tokiu būdu 
biznieriai turės nemaža naudos.

Visi kaip vienas į darbą.

“Darbininko” Administracija.

iJT
X
X



6

Keistas narių gaudymas.

i

I

kaip Susivieni- 
metiniame Seime 

kuopą apskri
tųjų apskričių 
Susivienijimo 
lietuvių reą-

apskričių susivažiavi- 
ruošiant paskaitas, pra-, 

r nuskirti ‘ 
netiktai 1 

įI

KAIP SOCIJALISTAI NA
RIUS MEDŽIOJA į SA

VO SĄJUNGĄ.

(Šis paveikslėlis yra paim
tas iš atsitikimo įvykusio 
Brooklyne.)

Rodos jau bus bene trys me
tai tam atgal, 

.jimas savo
nutarė steigti 
čius. Tikslas 
platinti idėją 
tarpe ivietiniij 
giant 
mus,
kalbas apie Susiv. 
organizatorių, kuris 
narius prikalbųitų prie Susiv. 
per prakalbas ir kitokias pra
mogas, bet ir eidamas per stu- 
bas aiškintų žmonėms naudin
gumą priklausyti prie Susiv.

Toks agentas, arba organi
zatorius. kaip čia vadina, užė
jęs žmogų norintį prisirašyti 
prie Susiv., turi teisę išpildyti 
jam aplikaciją, paimti Įstoji
mą ir nurodyti ką tolesniai tas 
kandidatas turi veikti, kad 
galėtų pastoti nariu Susiv.

Tuojaus po Seimui ir prasi-Tuojaus po Seimui ir prasi
dėjo organizavimasis tokių ap
skričių. Organizavosi visur, 
susiorganizavo ir pas mus.

Pirmame apskričio susiva
žiavime, apart visokių rinki
mų, buvo rinkimas ir organi
zatoriaus. Iš išrinktojo orga
nizatoriaus, galima spręsti, 
kad nebile kokių atstovų būta 
susivažiavusių, nes išrinkta
sis organizatorįjįs, pilnai at
sako kaip iš ūgio taip ir iš 
būdo savo vietai. Moka nu-, 
duoti inteligentą ir prasčioką, 
o labiausia tai moka su mergi
noms flirtuoti. Šis paskutinis. 
gabumas, jam ir Susiv., ne- j 
mažai naudos suteikia, nes: 
su kuria tiktai nepradės flir-i 
tuoti, tai žiūrėk, toji ir ne
šioja Susiv. ženklelį.

Sunkiausia mūsij organiza
toriui su kriaučiais, nes tie 
patys daug kalba, mažai išma
no, nieko neskaito apart “Ša
kės” ir visus vakarus karčia- 
mose praleidžia. Mūsų orga
nizatorius pažindamas savo 
miesto kriaučius, nei nekibda- 
vo prie jų su Susiv. reikalais. 
Vieną gražų vakarą bevaik
ščiodamas mūsų agentas pol 
stubas, užkliuvo ant susirinki
mo vietinių lietuviškų politi
kierių.

Tik spėjus organizatoriui, 
įžengti, ka p vienas iš susirin
kusių ir suriko: o tas pabalda! 
tai ir galą sau gaus bemedžio- j 
damas narius Susivienijimui.

Organizatorius nieko nesa
kydamas atsisėdo kampe, nu-z 
duodamas, kad nieko negirdi.

Daugiau interesuojantis man 
buvo Susivienijimo organizavi
mas, negu politikos klausi
mas, tad prisiartinau prie or
ganizatoriaus ir pradėjau klau
sti, kaip jam sekasi organi
zuoti Susiv.

— Neblogiausia būtų, jeigu 
daugiau raščia žmonių stubose 
— pasakė organizatorius.

— Tai juk vakarais jie dau
giausia stubose — aš atsakiau.

— O ne tiesa tarė jis — 
daugiausia tai karčemose.

Štai kad ir šiandien — tę
sia agentas — visą vakarą, iš
vaikščiojau, o vos vieną narį 
prirašiau prie Susiv.

— Tai labai mažai — sakau 
jam.

— Bet tas narys man yra 
daug brangesnis, už kitus de
šimts sudėjus į krūvą — atkir
to jisai.

— Kokiu būdu — klausiu jį. 
Toliau nieko neaiškindamas, 
pradeda pasakoti visą atsiti
kimą tojo vakaro, kaip jisai 
tą narį prirašė.

— - Įeinu į vieną stubą — sa
ko agentas — žiuriu sėdi jau
nas vyras prie stalo ir šiaip 
taip kerosino lempai šviečiant, 
varto kokią tai knygą Pri
ėjau arčiau ir klausiu: kokią 
čia tamista knygą vartai?

— Kalendorių —■ atsako iš
lėto.

— Tai ką, ar noti ką rasti 
paskaityti — užklausiau.

— Noriu surasti koks rytoj 
oras bus — atsako. ___ r____

— O tai tamista manai, kad pridūrė :F “

t

cijalistai medžioja sau žmones 
į savo tinklą.” Labai gali 
būt, sako organizatorius, jei
gu nebūčiau užkliuvęs į tą 

} stubą gal tas žmogus ir to
liau būtų pasilikęs nežinvstėje 

i prie kokios draugijos jisai pri
klauso ir būtų ėmęs jojo drau
gas kvoterėlius nuo jo partijos 

i naudai nuo žmogaus, kuris vi- 
, sai priešingas tai partijai įr ; 
jos idėjoms. Dabargi jaučiuo-; 
si laimingesnis vieną tokį narį 
prirašęs prie Susiv., negu kad 
bučiau prirašęs dešimts narių, 
kuriems išnaudojimo pavojus■ 
negresia.

Ištariau ačiū organizatoriui 
už papasakojimą ir palinkėjau, 
kad jisai visus mūsų žmones 
atitrauktų nuo to išnaudojimo, 
kurie yra tokiu pat būdu ap- 

’vilti ir gal nevienas dar ir 
šiandien nežino, kur jisai pri
klauso ir kam jisai pinigus mo
ka.

Pabaigę kalbą, palikau jį j 
kampe sėdintį, o aš nuėjau 
prie politikierių vėl apie poli- i 
tiką kalbėti.

Šioks-toks.

Draugijos kurios 
turi “Darbininką” 

už organą.
VALDYBA ŠV. JUOZAPO 

DR-JOS, SHEBOYGAN, 
WIS, KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Fice-prez. Juozas Bubnis,

733 Indiana Avė.
Pin. rašt. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

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

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda, 
Hateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
I . -

Organo sekretorius, Jonas 
Stauskas,

ADRESAI VALDYBOS SV 
JONO KRIKŠTYTOJO 

DRAUGIJOS 
CAMBRIDGE, MASS.

Pirmininkas: —
A. Vaisiauskas,

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas: —

C. Kavolius,
62 Portland St.

Protokolą Raštininkas: —
K. Galinauskas,

719 Main St.
Finansų. Raštininkas: —

J. Smūgis.
65 Portland St.

Iždininkas: —
J. Jasinskas,

218 IVashington St. z
Maršalka.- —

J. Lukšis,
220 AVashington St.

Kasos globėjai: —
K. Voveris,
A. Sunudkas,
J. Žilis.

Nebūk be katalikiško 
laikraščio.kalendorius žino apie rytojaus 

Į °rą?
— Mano draugas duodamas 

• šį kalendorį sakė, kad jame 
viską galima rasti, tai manau 
kad ir apie orą jisai rašo — at- 

1 sakė nepažįstamas.
Paėmiau kalendorį į ran

kas, ogi žiuriu “Keleivio” 
leidinys 1914 m.

Tolesniai, persistatau jam 
ko aš atėjau ir klausiu, ar ji
sai priklauso prie kokios pašel- 
pinės draugijos.

— O taip, priklausau.
— Prie kokios ?
— Nežinau, mane draugas 

prirašė kaip tiktai atvažiavau 
iš Lietuvos ir sakė, kad esan
ti gera.

— Tai kaip prisirašei prie 
draugijos, nežinodamas jo
sios vardo nei tikslo?

— I\ą aš galiu žinoti, nese
nai iš Lietuvos, o mano drau
gas sakė, kad reikia priklau
syt tai ir prisirašiau.

— Tai ką iš tos draugijos 
gausi kuomet sirgsi?

— Bene aš žinau.
—..Tai kiek moki į mėnesį ar 

i metus?
— 25 centus į mėnesį.
— O ar gauni koki laikraš- 

ti?
— Taip, gaunu.
— Mėnesinį ar savaitinį ?
— Rodos kas pėtnyčią atei

na.
— O kaip tas laikraštis va

dinasi ?
— Nežinau, laikraštis ir 

tiek — atsako.
— Gal “Tėvvnė?” 
-Ne.
— Gal “Vienybes Lietuvnin- i 

kų f1
— Ne.
— O mažum “Draugas”?
— Ne, kaž kaip kitaip va- ■ 

dinasi.
— O gal “Kova”?
— Vot, vot, “Kova, “Ko

va”! — greitai pakartojo su 
džiaugsmu.

— Tai jeigu tamista “Ko
vą” skaitai, tai reiškia pri-

t klausai prie socijalistų — pa
sakiau jam.

— O ne, aš prie socijalistų i 
nepriklausau — rūsčiai atsako, j

— Bet, kad tamista moki 25! 
centus į mėnesį ir gauni “Ko
vą, ’ ’ tai tamista gali būti tik- i 
ras, kad prie jų tamistos 
draugas tamistą prirašė.

— Aš nenorėčiau tikėti, kad 
mano draugas būtų toks blo-; 
gas žmogus, kad mane būtų 
prie socijalistų prirašęs, nes j 
aš žinau dar iš Lietuvos, kas 
tie cicilistai per paukščiai ir 
jokiu būdu prie jų nenoriu pri
klausyti — piktuoju pasakė.

Aš jam daugiau aiškinu, i 
kad už tuos 25 centus jisai nie
ko negaus kaip tiktai tą “Ko
vą. ’’ Negalėdamas jojo per
tikrinti, paprašiau, kad jisai 
susiješkotų bent vieną numerį 

I “ Kovos.’ ’ Vargais negalais j
surado. Pasitiesiau ant sta-. 
lo ir rodau jam antgalvį žiu- i 
rėk — sakau — “Kova Lietu
vių Socijalistų Sąjungos Orga
nas.” Paskaitęs pabalo iš 
pykčio ir trenkė tą popierą į 
žemę, sakydamas: “Prakeik
tas mano draugas, prirašė ma
ne prie tij cicilistų, kurie Lie
tuvoje arklius vogė, monopo
lius draskė, mūsų kaimyno 
rugius nepjautus išvoliojo, o 
vienas tai mūsų sodžiuje laši
nius pavogė ir būk esąs dabar 
Amerikoje cicilistų laikraščio 
redaktorium. Tegul tas ma
no draugas pareis namo, aš 
jam žandus išdaužysiu už pri
rašymą manęs prie cicilistų. 
O tai nenaudėlis! Visą laiką 

i jisai man girė, kad esanti ge
riausia dr-ja Amerikoje.... 
Perkirtau aš jam, sakydamas: 
Nereikia bartis neigi pykti, bet 
tamista nemokėk daugiau sa- 

I vo draugui kvoterių ir pasa
kyk, kad daugiau neprigulė
si, o dabar imk ve išpildykt 
šią aplikaciją ir pastosi nariu' 
dr-jos, prie kurios, visi pra
kilnūs žmonės priklauso. — 
Nieko nelaukdamas aplikaciją 
išpildė ir užsimokėjo įstojimą.

Pabaigęs organizatorius sa
vo pasakojimą apie atitrauki
mą lietuvio nuo išnaudojimo, 

tai kai d mūsų so-

I

SUVAŽIAVIMAS DĖL LIE
TUVOS ATSTATYMO.

šiuomi pranešame gerbiamą
ja! visuomenei, kad suvažia
vimas dėl Lietuvos atstatymo 
įvyks 28 ir 29 rugsėjo, tik ne 
Bostone, kaip buvo ankščiau 
garsinta, bet Brooklyn’e, N. Y. 
lietuvių parapijinėje svetainė
je (kampas N. 5-th ir Haveme- 
yer gatvių).

Suvažiavime galės dalyvau
ti su sprendžiamuoju balsu ats
tovai nuo įvairių lietuviškų or
ganizacijų (nedaugiau, kaip 
po 3 atstovus nuo draugijos ar 
kuopos: iki 50 narių — 1 ats
tovas; virš 50 narių galima 2 
atstovu, ir virš 100 narių gali
ma 3 atst.); dėl laiko trumpu
mo atstovus išrinkti galėtų ir 
organizacijų valdybos.

Ingaliojame gerbiamus kun. 
N. Petkų, pp. K. Krušinską ir 
A. Aleksandravičių iš Brook
lyn, N. Y., kun. J. Dobužinską 
iš Newark, N. J. ir p. A. Stak- 
nevičių iš Bloomfield, N. J. su
daryti suvažiavimo rengimo 
komitetą, kurin kviečiame in- 
eiti patiems ir pakviesti kitų 
srovių veikėjus iš Brooklyno ir 
apielinkių.

Suvažiavimo programo pro
jektą “Tautos Taryba Ameri
koje” netrukus nusiųs rengi
mo komitetui. Rengimo komi
tetas ingaliojamas programą 
savaip papildyti ar pakeisti ir 
pagarsinti visuomenei.

TAUTOS TARYBA 
AMERIKOJE.

IV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.
Pirm. — Teklė Blažienė, 

1214 Broad St.
Vice-pirm.— Paulina jelažiutė, 

41 Capitol Avė
Prot. Rašt. — Ona Manikaitė, 

234 Park St.
Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė, 

44 Hungerford St.
Ižd. — Felicija Plikunienė, 

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

24 Woodbridge St.
Maršalka — Elena Valavičiūtė, 

23 West St.

I

i LIETUVIAI PAVESKITE > 
! DARBŪS SAVIEMS. 5 
; Geriausias Lietuvis siuvėjas. >

Siuvu vvriškus ir moteris- į 
! kus drabužius, sulig naujau- ? 
! sios mados.
[ Taisau, prosinu, valau ir > 
' dažau senus. Taip-gi kuni- s 
! gams siuvu SIUTONUS ir
f esu gerai įsipraktikavęs ta-
Į me darbe, kaip Lietuvoje, 1 
[ taip ir čia Amerikoje.
• Darbą atlieku greitai ir pi- ;! 
! giai. . ;!
Į Jeigu kas reikalauja, dar-
[ bą pasiimu ir pristatau tie- Į> 
! siog į namus. ]!
! Tel. Charter 2354-4 <j

A. K. MAZALAS
'94 JEFFERSON STR., f

HARTFORD, CONN. į!

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais 
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau pa- 
tinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai 
parašyk laišką ię 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 tėmyti 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 naudingu, 
gerų darbų.

>uc Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nemažai 
8 ir jie daug blėdies pridaro. 0 tai taip yra, kad jie neskai

to katalikiškų laikraščių.
[įę Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina 

popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais 
laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atliki- 
nė j imu katalikiškų apeigų. Reikia prisidėti prie ka
talikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
kymo ir platinimo.

Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:

“DARBININKAS,”

Metams tris kartus savaitėje S3.00, vieną kartą savai- 
i teje $1.50.

Sg 242 W. Broadway, South Boston, Mass.

, J

“Pažanga” 
papiginta.

Šiuom pranešame “Pažan
gos skaitytojams, rėmėjams, 
platintojams, visai lietuvių vi- 

! suomenei, kad turėdami kas-•j\dLA L ili vUCllIH i\.cXO“

, kart vis didesnį mūsxj pažan- j 
gesnės visuomenės pritarimą ir

' pasididinus ėmėją skaičiui nu
tarėme leisti “Pažangą” tokio 
pat didumo nužeminta kaina 
— tiktai už $2.50.

Mums lieka tiktai pasidžiau
gti, kad mėnesinio, v rimto, 
šaltai svarstančio lietuvių gy- 
gvvenimą žurnalo, taip labai 
reikalingo mūsii visuomenei, 
tolimesnis leidimas yra pilnai 
užtikrintas.

Idant jis būtij įvairesnis ir 
gyvesnis kviečiame visus, ku
rie valdo plunksną pasidarbuo
ti “Pažangos” plačioje dirvo
je.

Ypatingai jauniems talen
tams atviros durys išbandyti 

! ir lavinti savo jėgas.
“Pažanga” stovėdama grie

btai ant krikščionišką-tautiškų 
pamatų, vengdama ginčų, 
nors visados drąsiai gindama 

, teisybę bus ir toliau literatū- 
Iros, mokslo, politikos ir vi
suomenės visiems suprantamas 
mėnesinis žurnalas.

Kaina metams $2.50; pusei 
metų $1.25. Atskiras nume
ris 25c. Agentams nuleidžia
mas nuošimtis pagal sutartį.

Visuose administracijos ir 
redakcijos reikaluose kreipki
tės šiuo adresu:

“PAŽANGA.”
P o Rnv oruI

ŠV. MIKOLO ARKAN. DRAU
GIJOS VALDYBOS ADRESAI 

COLLINSVILLE, ILL. 
Pirmininkas:

Pranas Stankaitis,
705 Peers Avė.

Vice-pirmininkas:
Jurgis Naujokaitis,

440 So. Clinton St.
Prot. Sekretorius:

Jonas Rudinskas,
600 N. Guernsey St.

Fin. Sekretorius:
Kazys Žukas,

427 Walnut St.
Iždininkas!

Mikolas Gudeliauskas,
401 N. Hesperia St.

Iždo globėjas:
Jonas Norkus,

904 Vandalia St.
Maršalka:

Ad. Smuikis,
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.

Meldžiu platinti anglišką 
pamfletą apie 

Lietuvius.

“A PLEA FOR THE

i

1

I

L I T H U A N I A N’ S.”
Dar galima gauti visus nu

merius; o neužilgo ir šeštas 
numeris išeis iš spaudos. Patu- Į 
pietai yra papuošti Lietuvos j 
žemlapiu ir Vytauto pa
veikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS,

324 Wharton Street, 
Philadelphia, Pa.

“DRAUGAS”
(Dienraštis)

Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50. 

1800 W. 46 St., Chicago, III.•h

“VYTIS”

(Du kartu mėnesyje) 
Metams $1.50, pusei metą 75c.

731 W. 18 St. Chicago. UI.

I

<

“ŽVIRBLIS”
(Mėnraštis)

Metams $1.00, pusmečiui 75c. 

Box 576, Forest City, Pa.

“PAŽANGA”
(Mėnraštis)

Metams $3.00, pusm. $1.50, atskiras numeris 25c.

P. O. Box 204, Girardville, Pa.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
(Savaitraštis)

Metams $2.00, pusmečiui $1.00.

Mossend. Lanarkshire, Scotland.

“ŽVAIGŽDĖ”

(Savaitraštis)
Metams $2.00.

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

"'n'gJi'RK IR DORA”
(Du kartu mėnesyje) 

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

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE
I
i

Knygą ir visokią reli
gišką daiktą.

Kas prisius 10c. krasos 
ženkleliais, gaus kataliogą.

Turiu daugybę visokių 
maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

South Boston, Mass.
ssz

“Draugas > f

Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa

sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina 
katalikiškai lietuvišką kultūrą.

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po lc.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 w. 46th St. - - CHICAGO, ILL.

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)

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

“MOKSLEIVIS” 
(Mėnraštis) 

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

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis)
Metams 50c.

314 Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

f

Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutės Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.
Agentai, knygn platintojai ažsisakykit



‘DARBININKAS.’

Jau pražydo
v*

I

Į
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sto-
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F. V. aš atė-
GALAS.

bet šį

(Feljetonėlis)

i

N. V.
(“R. G.”)
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— Tėvai klausyk, kas man užėjo į gal-

I

“Darb.” Admin.

su 
ima

I

kuri 
ištiki - 

būti, 
nelai-

įLaisbamaniu Hicbu

Pas mylimą.

I

I

3-čias numeris.

1-as centas.

I

adresas

K. VTDIKAUSKAS
2833 Levingston Street, 

Philadelphia, Pa. 
įgaliotas rinkti prenumeratas 
ir apgarsinimus “Darbinin
kui.”I

Laimingi laimės nei patys gerai nežinojo. 
Ir jie būvą, laimingi.

Anksti rytą, atgiedoję rožančių, išlydėjo 
senelį į bažnytėlę kokie dvidešimts vežimų. 
Giesmininkai litaniją šaukė, kad net laukai 
skambėjo, o bažnyčios varpais pradėjo skam
binti, vos iš namų išvažiavus.

Po atlaikytų bažnyčioje gedulingų mišių 
ir kitų pamaldų nulydėjo senelį į kapines, pa
laidojo, atgiedojo “Aniolas Dievo” ir visi iš
siskirstė.

Jonas parsivežė namo duobkasius, dar ke
letą giminaičių ir kaimynų. Užvažiavę sve
čiai dar kartą pasimeldė, užkando ir išsigėrė 
po keletą stiklų karštos kavos. Paskiaus pra
dėjo melsti, kad Jonas jiems parodytų savo 
moterį ir inpėdinį, apie kurių sveikatos gerą 
stovį vienas nuo kito žinojo.

Jiems bešnekant, išėjo iš -šoninio kamba
rio Jonienė, o jos motina išnešė suvystytą jos 
sūnų.

Visi sveikino tėvus ir gyrė maželio dailu
mą ir panašumą Į tėvus. Čia jau ir kūmai su
sirado ir dar prieš vakarą nuvežė į miestelį į 
krikštą. 0 sveteliai tuom tarpu vaišinosi ir 
linksmai šnekučiavosi.

Kūmai parvažiavę inešė pakrikštytą vai
ką ir pasakė: “išvežėme žyduką, o parvežėme 
tikrą kataliką vardu Jurgį.”

Visi pasakė: “Ačiū Dievui.”
0 tėvai dėkavojo kūmams už jų patarna

vimą.
— Nedėkavokite, nėr už ką. Šiandien 

mes jums, rytoj jūs mums — kaimynystėje gy
venant be to neapseisi. Be žmonių nei gimsi, 
nei mirsi, nei apsivesi.

— Tai-gi, tai-gi, visi pritarė ir vėl lin
ksminosi ir girkšnojO kūmo parvežtąją saldžią
ją, o kūmo pabaigus ir tėvas neapsileido ’ ir 
ūžė iki pačių išvakarių. Šnekos kaip vande
nio, meilės dar daugiaus. Laimingi.

Buvo sugertuvės ir vestuvės, tik aš jose ■ 
nebuvau — laiko neturėjau. Per sugrąžtus j 
taip-pat gerai paūžėme ir buraikę ne po vieną i 
ištuštinome. Klausau Jonienė savo Joną mud-1 
rina: — Tu, tėvai, dabar rytais pats anks-, 
čiaus gali atsikelti ir gyvulius apžiūrėti.

— Kodel-gi jau taip!
— O tai dėlto, kad jaunieji biskį pamie- j 

gotų, žinai dabar jų dienos.
Jonas nusišypsojo, pažiūrėjo į pačią ir 

atsakė: — Gerai, kad jau taip nori, tai tegul 
bus ir taip, tegul vaikai pasilsi.

— Tegul išsimiega.
— Man vistiek, kaip jiems geriaus taip 

tegul laiką sunaudoja, o jau aš rytais pats 
apžiūrėsiu gyvulius.

Tegul jie būna laimingu
Baltaduonių ūkė kaip ant mielių kįla. 

Gyvuliai kaip iš pieno plaukia, arkliai nenu
laikomi, karvės kaip pamaliavotos, veršiai 
kaip lydekos, avys kaip bačkos, kiaulės kaip 
telyčios, paršelių — būriai, žąsų dideliausi pul
kai, ančių pilnas tvenkinys, kalakutų pilnas 
gardas, o vištų, gaidžių ir vištukų — nesus
kaitysi — visokios Dievo dovanos kupini. ‘

Laukai gerai įžiūrėti, daržai kaip zerko- 
las —niekur žolelės nereikalingos nematyti. 
Tvoros kaip mūrai, trobų stogai — kaip nu
lieti, vienu žodžiu, visur matyti tvarka ir su
manumo, gabumo ir darbštumo pėdsakas.

Kitaip ir būti negali; kur šeimininkauja 
ir dirba tokie darbininkai kaip Baltaduonių 
vyrai, ir tokios darbininkės kaip Baltaduonie
nės.

Viską laiku apdirba, viską padaro koge- 
riausia dėlto viskas ir sekasi, ir auga, ir tar
psta - bujoja.

O jau tas jų sutikimas — nesvietiškas: 
viens be kito kąsnelį duonos neperkas, viens 
kitam aštresnį žodelį nepasakys. Visi bėga, i 
prakaituoja, dirba, ir visi į vieną dūdą pučia. 
Dėlto jiems ir Dievas taip padeda, dėlto jie ir 
linksmus.

Ir laimingi• — Kas-gi?
— Mūši) Jurgis jau suaugęs ir tegul šie

met apsirenka pačią.
— 0 jeigu jisai nenori?
— Niekus pliauški kaip mažas. Ana a- 

pie Plikaičių Rožę, tik staipos prie darželio, 
o ta tik kaista...

— Tai-gi, iš jos gera darbininkė: rugius 
begriebiant, tai net tokiam kirtikui kaip mū
sų Jurgis, žiūriu ir beprašo su varpomis per 
pakinkęs taboko.

— 0 man rodos tegul Jurgis ją ima ir ga-

nesmagu pasidarė kuomet prieš 
save vieton Onytės, pamačiau 
mašinos ratą. Nusikvatojau 
taip garsiai, kad visi aplink 
dirbantieji draugai, sužiuro į 

; mane. Apsimečiau prieš drau- 
Įgus lyg nieko tokio ypatingo 
i čia nebuvo. Dasiprotėjau, kad 
| čia jokios Onytės visai nebuvo, 
; o aš ją mačiau tik svajonėse 
' ir vietoj savo mylimos Oi.vtės, 
I apkabinau mašinos barškantį 
ratą, kuris pradėjo traukti 
nuo manęs drabužius. Nes
magu pasidarė, bet nei kiek 
nenusiminiau, tik su didesniu 
paskubu-- c d adė jau suku ma
šinos ratą, kad darbas spar- 
‘iau eitųji.myn. Mat, i*?' 
senai jau buvau sugalvojęs ir 

j pienus padaręs, kad šį vaka- 
; rą abu su Onyte turim eiti ant' 
puikaus baliaus. Ir Onytė a-' 
pie tai jau žinojo.

Ir vėl pasineriu svajonėse 
apie Onytę. Matau, kaip ji 
puošiasi, dailiai dabinasi, kad 
geriaus patikti savo Pranukui. 
Žinau, kad ji mane myli taip 
pat, kaip aš ją ir mudu tik 
vienas dėl antro gyvename. 
Sukaukė fabrikos švilptuvas, 
sujudo visi darbininkai. Kiek
vienas, sustabdęs savo maši
ną, skuduriu ar rankove brau
kia nuo veido prakaitą ir dul
kes, nenorėdamas gatvėje mur
zinu pasirodyti. Apsivalę, 
bėga skubiai visi namo. Ro
dos, jiems per dieną taip in- 
kirėjo tos fabrikos sienos ir tas 
mašinų užėsis, kad nei valan
dėlės daugiaus nebenori čia 
pasilikti. Aš tą vakarą, gal 
už visus kitus greičiausia bė- 
gau, nes bijojau pasivėlinti 
nueiti sutartame laike pas sa
vo mylimą Onytę. Nesulau
kus manęs paskirtame laike, 
dar nulius jinai, susigraudins, 
kad taip ilgai turėjau dirbti, 
o gal dar ir apsiverks. Nega
lima, reikia skubėti kuogrei- 
čiausiai. Taip besisieloda
mas apie savo Onytę, nei ne- 
pasijutau, kai atsiradau savo 

1 stuboje.
Rengties pradėjau skubiai. 

Ant syk ir bumą prausiu ir ko
jas aunu ir valgau... viską vie
nu kartu. Štai jau gatvėje. 
Ir drožiu taip, kad nebematau 
nei kas po kojų pasipina.

Pusvalandį pavėlavau. Iš
tikrųjų gal Onytė ir verkia 
dėl manęs. Bet štai jau ir 

'mano numylėti “trepai,” ant 
' kurių netrukus susėdę taip i 
; meiliai kalbėjome. Lipsiu, 
i Nu, ne! Štai, Onytė, pa-i 
1 mačiusi mane, pati nueina že- i 
. myn. Ištikrųjų ji! ir koks
• tai vyras sykiu. — Labą vaka- 
i rą, Onvt! — šaukiu. — Labą,
labą vakarą, Pranuli. Kodėl 
taip pavėlavai?

— Negalėjau, mieloji, dir
bau ...

— Netrukdykime laiko vei- 
I tui. nes jau ir taip vėlu, — 
i šiurkščiai atsiliepė Didžiulių 
Jonulio balsas.

— Tai eisime — sakau, im
damas ją už rankos.

—Ne, Pranuti, šį vakarą 
su tavim eiti negaliu, nes tu

• pavėlavai čielą pusvalandį, aš 
maniau, kad tu šį vakarą il
gai dirbsi ir nebeateisi. Jo
nulis mane užprašė, 
ir einu.

— Onyte! bet juk 
jau...

— Gerai, Pranuli, 
vakarą jau nebegalima; aš ei
nu su Jonu. — Ir nuėjo. Jonas 
iš mandagumo kilstelėjo kepu
rę atsisveikindamas, Onytė pa
mosavo ranka “gud bai” ir 
nuėjo laimingai susikabinę už 
rankų. Stoviu tarsi perkūno 
trenktas, sustingęs, nejudu 
nei iš vietos.

Klausiu pats savęs: — Ar 
tai čia ta pati Onytė, 
tiek daug kalbėjo apie 
mybę... Ne, tas negali 
Mane ir vėl tos pačios 
mingos svajonės apsvaigino. 
Netikiu ir noriu lipti “tre- 
pais”... Bet, ne, juk aiš
kiai girdėjau jos balsą. — O- 
nyte!... kur tu dingai? — šau
kiu. Noriu žengti paskum jos, 
persit:krinti ar tai ištikrųjų 

' tai buvo Onytė. Taip, juk
• aš dabar neapsvaigęs, savo 
Į akimis mačiau. Ilgai dar sto
vėjau ir negalėjau visa ko su
prasti. Paskiaus sunkiai at
sidusęs nuėjau namon.

Visą tą naktį vien tik ir

sapnavau apie Onytę ir Joną.
, Rytojaus sulaukęs, nuta-|A 
riau eiti dar sykį pas mylimą j 
Onytę ir pavadinti ją ant eks- 
kursijos, tą dieną rengiamos. 
Nuėjau. Onytė pasveikino la
bai maloniai, prielankiais žo
deliais ir atsiprašė už vakar 
dienos nelaimingąjį atsitikimą 
Besikalbant apie įvairius daly
kus abudu pasijutome, kad ir 
vėl esame laimingi.

— Onvt, o šiandie 
žinosi ant ekskursijos, 
siu žiūrėdamas jai į akis.

— Taip, Pranuli, važiuo
siu, — linksmai atšovė Onytė.

— Tai važiuojame, jau lai
kas.

— Bet... Pranuli, šiandie- V 
ną su tavim važiuoti negaliu. | 
Atmink, kad aš myliu tik ta- 
ve vieną, bet važiuoti su tavim t 
negaliu. Y

— Negali, kodėl?
— Juozeliui pasižadėjau i 

šiandieną duoti “čenčių”, tai X 
su juo ir turiu važiuoti. Tu, i ’t’ 
Pranuli, lik šiandien namie ir j 
atmink, kad aš su Juozeliu 
ar su kitais važiuoju tik antjj^ 
“gudtaimo”, o myliu tik ta-įX 
ve-

— Onyte, bet kurios aš ne-1 
myliu, su ta ir laikas praleis- 

j ti nesmagu. £
— Jūs, vyrai, turite kito- 

Į kias širdis, kitaip gal sutver- 
. ti negu mes. Na, lik sveikas, £ 
į Pranuli, nebeturiu laiko. Juo- 
i zelis laukia manęs. Atmink, A 
kad tave tik vieną myliu ir bus A 
kada nors ir tavo “čenčius.” A 
“Gudbai.!”

Ir vėl likau vienas.
— Neką padarysi, — sakau, | 

i kad moteriškės tokia širdis. j 
Nutariau pildyti Onytės įsaky- i 
ma ir sėdėti namie ir laukti i 
“čenčiaus.” Gal ir sulauksiu. 
Pamatysime. &

Durnas kaip avino ragas!
Striukis. 4

Iš 7.000 “Laisvamanių Žiedų” 2-ojo numerio 
liko apie 400 ; 6.600 išpirko “Laisvamanių Žiedų” 
mylėtojai, garbintojai ir rėmėjai.

Galima spėti, kad 3-čias “Laisvamanių Žie
dų” numeris, kuris jau išėjo iš spaudos, turės dar 
didesnį pasisekimą, nes savo raštais daug įvaires
nis už antrąjį numerį.

Bet dar ne viskas, reikėtų pasirūpinti tuos 
400 likusių, paskleisti tarpe tų, kurie nori susipa
žinti su Dėde Jackum ir jo sekretorium, nes dau
giaus vargiai kur galės pamatyti.

Perskaitę šį pranešimą ir užsisakydami 3-čiojo 
numerio, neužmirškite ir antrojo.

„Laisvamanių žiedų 
3-čio numerioturinys.
1. Vienas kerta kitas lopo.

2. Kiek vaikų turėti.

3. Neišlošė. (Eilės).
4. Laisvamanių dirvonai.

5. šis-tas.

Už vieną centą tokios puikios medžiagos ne- 
surasite net “cicilikų” žemiškame rojuje.

Skaitykite, platinkite, remkite “Laisvama
nių Žiedus.”

Baltaduonių vyrai rudeniop piovė atžalus, 
smarkiai varė ir pabaigė piaut dar nesutemus.

— Ačiū Viešpačiui, jau šiemet dalgius 
pakabinsime, jau užbaigėme visus piovimus ir 
šienavimus.

— Ačiū Dievui už Jo visas dovanas ir už i 
sveikatą. Nors ir padirbėjome per vasarą, bet I 
turime ir naudą.

Ir ėjo linkui namų taip tarp savęs šne
kučiuodami.

Namo parėję dalgius sukabino ant priek
lėčio,) tam tikrą vietą, nusiprausė, nusišluos-

, ir pamatė... pamatė... o

Užsisakantiems šimtą egzemp. 70c. Nuo 200 
iki 400 po 60c. šimtas

Imant nemažiau 500 po 50c. šimtas.
Kas norės gauti “Laisvamanių Žiedų” nume

ri iš kitur, tas turės krasaženklį už 2c.
Užsakvmus siuskite šiuo adresu:

“DARBININKAS”
242 W. Broadwav So. Boston, Mass.

— Kad jinai būti) gal nepora; jos tėvai 
pavargę. Mes galėtume gauti marčią su 
resnėmis plunksnomis.

— Niekus kalbi, tėve; Jurgis ne 
plunksnomis gyvens — su pačia. Tegul 
Rožę ir gana.

— Tik tu nesikarščiuok; gal nei Jurgis 
Rožės, nei Rožė Jurgio nenori.

— O aš tyčia tau parodysiu, 
apsirinku. Ir Jurgis nori Rožės, 
ri Jurgio, — ir tuojaus šūktelėjo.

— Jurgi, Rožyt. eikite čia, 
nors jumdviems pasakyti. _ _ _

Jaunieji pašoko ir tuojaus atėjo prie Jonų, prausk drigantą į vežimėlį, važiuok į miestelį 
kuriuodu stovėjo prie savo vartų.

Abudu nukaitę ir nuraudę iki ausų, 
neramūs tarsi susisarmatinę.

— Ar judu mylėtos? — užklausė Jonie-i dovanojai, o jinai tik šypsos, 
nė.

Dar labiaus nuraudo ir užkaito jaunieji ir 
nuleido akis žemėn. Bet Jurgis, tik mat, vv-j 
ras ir drąsesnis; paėmė motinos ir tėvo rankas į 
ir pabučiavęs pasakė:

— Mvlėvos...
— O tu, Rožyt, ar tekėsi už Jurgio?
— Jeigu tik jis mane ims ir jūs tėveliai 

jam pavelysite, — atsakė Rožė ir pabučiavo Jo
nams rankas.

— Na ką, tėvai ar nesakiau kad apipa- 
čiuokiva Jurgį.

— Tai tegul juos Dievas laimina.
Nušvito jaunųjų akys iš džiaugsmo, ar iš

‘tė ir inėjo į vidų, 
pamatę nustebo.

Jurgienė guli lovoje, o senoji šalę lovos 
ant kėdės pasidėjus geldą su šiltu vandeniu, 
rankas atsiraitojus prausia — vaiką. O Jur
gienė taip linksmai šypsosi žiūrėdama į tą visą 

kad aš ne- Į senelės darbą.
ir Rožė no Senoji atisuko į vyrus ir sako:

— Jurgi, nebūk gremėzdas, eik pabučiuok 
aš turiu ką pačią už ką tau padovanojo tokį sūnų — kaip 

avinuką. O tu, tėvai, apsirengk ir pavalgęs įsis-

i parūpinti ko reikia — radynoms.
ir Jurgis priėjo prie lovos, apsikabino pačią 

ir pabučiavęs sako: — Ačiū už sūnų, kad pa- 
0 seniai Bal- 

taduoniai į juodu žiūrėdami juokiasi.
Galop senis Baltaduonis pasakė:
— Ačiū Dievui, džiaugiuosi, kad visi e- 

same laimingi ir išvažiavo į miestelį.
Senoji nuprausus kūdikį, padavė moti

nai ir išėjo triūstis apie gyvulius. O 
Jurgis su Rože žiūrėjo ir tėmijo į tą jauniausią 
Baltaduoniuką ir negalėjo jo gražumu atsi
džiaugti ir atsigerėti.

Motina pabučiavo kūdikį, tėvas motiną 
ir buvo labai laimingi, ir pilni laimės ir džiaug
smo.

MŪSŲ PABĖGĖLIAI.

Lietuvių vakaras Revelyje
i buvo surengtas 14 geg. pabėgę-' 
lių komiteto naudai. Lošta 
“Velnias ne boba” ir “Neat- 
mezgamas mazgas” Lietuvių 
Labdaringosios draugijos sa-

i Įėję. Apie tą vakarą gavome 
! net 3 korespondencijas, kurių 
ištraukas sudėję krūvon pa
duodame. Biliotai buvo visi 
išpirkti, salėje buvo net tirš
ta. Kad nuo scenos pasigir-

I do gryna lietuvių kalba viena 
! mergaitė šalymais besėdinti 
net apsiašarojo ir atsiliepė į 
savo kaimynką: man rodos, 
kad ašen dabar Panevėžy esu. 
Man gi prisiminė Anykščiai ir 
Šventoji upė gale bažnyčios 
bėganti. Gal ir kitiems išei
viams prisiminė jų gimtieji 
kraštai...

! Vaidinimas nusisekė viduti- 
Į niškai, kad būtų buvę dainos, 
į būtų suvis gerai. Geriausiai, 
į atliko pirmame veikalėly ka- 
! reivio rolę — M. Kuzma, Tin- 
Į džiulio — P. Motejunas, taipo- 
; gi neblogai lošė J. Beseckis, 
M. Vanagienė. Antrame vei
kalėly gerai atliko Marytės 
rolę A. Alasavičiutė; kiti pu
sėtinai, nors abelnai — neblo-

l gai. Žinoma perdaug ir no- 
; rėti nereikia, nes dauguma Į 
i lošėjų pirmą syk stojo ant sce-1 
i nos ir prie to nebuvo tikro ve- 
I dėjo. Gal dėlto uždanga pa
sikėlė, kad dar muzika nebu- 

į vo pabaigusi griežti savo pos- 
mą. x

Paskiaus buvo šokiai; jie 
! buvo užsakyta iki 3 vai. nak-' 
ties, bet muzika išėjo 2-jo vai. 
Gal ir gerai padarė, nes per 
kiauras naktis šokti ir dar to
kiame laike vargdieniams žmo
nėms nepatogu ir nepridera.

Vis-gi reikia pasakyti šir- 
i dingą ačiū visiems prisidėju- 
j siems prie šito vakaro surengi 
| mo, ypatingai p-nui vargoni- 
' ninkui Narkevičiui.

IŠĖJO IŠ SPAUDOS 

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.

.. Puiki knyga, turtinga turiniu, joje rasi 
geriausius savo sielai patarimus. Knyga di
delė ir gražiai išleista. Tur 409 pusi.; audek
lu apdaryta. Su prisiuntimu atsieina tik vie
nas doleris. Ją išleido:

KUN. A. STANIUKYNAS,

2634 W. 67-th Str., Chicago, Dl.

Rašyk pas jį, o knygą tuojaus gausi.

i “Lietuvių Balsas
IS
Įg LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- 
įS tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka- 
Įg ro pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- 
ig ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- 
S kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 

gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti 

'S tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš
as ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 
S ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- 
— virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, 

laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — 
aptveriami, \

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 
pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 
vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro
lius, seseris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 
9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų)
2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne
siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 
6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;
3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai.
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė 

(dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 
kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi
minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. 
Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų 
petito eilutė.

Lietuvių Balso
Petrograd, Baskov 29

dėl manęs. Kas kart vis gi
liaus pasineriu savo begalinė
se svajonėse apie Onytę ir kas 
kart vis aiškiaus pradedu ma
tyti jos meiliai šypsantį veidą. 
Jos mėlynos nekaltos akutės 
žiūri tiesiog į manąsias.

Stovi ji prieš mane kaip gy
va. Rausvosios lūputės taip 
ir virpa ir traukia, vylioja 
prie savęs. Nejučiomis palei
džiu mašinos ratą ir jį tvirtai 
spaudžiu prie savo krutinės. 
Rodos, aš jau stoviu nebe ant 
šios .žemės, bet augštai iški
lęs lakioju kur ten tolumoj 
po ramybės ir nebesugriauna- 
mos laimės karaliją, kurioje 
tik vieni angelai ir išrinkto
sios prakilniosios sielos lakio
ti tegali. Tik staiga pajutau 
lyg skausmą lyg, kad kas ge
ležiniais naga; s draskytų ma
no krutinę purtindamas į visas 
puses. Persigandau. Greit 
paleidžiu savo mylimą Onytę 
ir atbulas atgal šokstu. Kaip

Vakaras jau netoli. Ma
no mašinos ratai, prie kurios 
stoviu, sukasi, birbia, ūžia 
tarška su perkūnišku trukšmu. 
Stoviu prie mašinos su intemp- 
tomis jėgomis, valdau ją, su
ku kiekvieną ratą, ratelį į jam 
paskirtą vietą, kad tokiuo bū
du visas mašinos judėjimas ir 
tarškėjimas eitų pasekmingai 
savo keliu ir atneštų pageidau
jamą naudą. Mašina sukasij 
su didžiabsiu greitumu, bet] 
man atrodo dar vis pėrsilpnai, 
nes noriu kuogreičiausia už
baigti tos dienos darbą. Ran
kos stipriai laikosi prie maši
nos sukamųjų ratų, bet mano į Ji tokia jauna, graži, ne- 
mntys svajonės, atsiskyrę nuo, kalta. Taip ir jaučiu, kaip 
dundančios ,tarškančios maši-ljos jausmingoje krutinėję šir- 
nos, laksto, skrajoja kur ten dužė plaka, tvaska ir vien tik

toli, toli. Ir kaip jos nelaks- 
tvs ar neskrajos, kad jauna 
širdužė yra labai jautri, nera
mi ir ieško dėl savęs daug prie
lankesnio, malonesnio, links
mesnio “tarškėjimo,” negu 
galybe sukamos mašinos.

Ji ieško tokios “mašinos,” 
tokio “tarškėjimo”, kurie ją 
suprastų, jos troškimą galėtų

, atjausti. Galėtų savo jausmais, 
vargeliais ir džiaugsmais pasi- 

! dalinti. Ieško mano širdis to
kio akordo, kuris savo gražiu, 
maloniu skambėjimu galėtų 
šios mašinos tarškėjimus per
galėti. %

• • • • • •“ • •* “ • •“ “ • •“
Šį vakarą matysiu savo my

limą Onytę, kurios jauna, jau
tri širdužė kaip tik ir yra to- 

Į kia, kokią aš matau savo sva- 
j jonių sapnuose. 
! Ji tokia jauna, graži,

i
•S



“DARBININKAS”

Vietinės Žinios., čas ir J. Aukštikalnis.

SPAUDOS KOMISUOS 
SUSIRINKIMAS.

Utarniko vakare atsibuvo 
Spaudos komisijos susirinki
mas, jame svarstyta daugelis 
svarbių reikalų kaslink spau
dos savaitės.

Rep.

Tą patį vakarą salėje atsi
buvo susirinkimas Lietuvos 
Dukterų Draugijos. Pribuvo 
gerb. klebonas kun. T. Žilins
kas ir kun. Pr. Virmauskas pa- 
kviesdami prisidėti prie fėrų, 
kurie bus rengiami už mėnesio, 
nutarta ir išrinkta merginos 
darbuoties. Toliaus buvo 
skaitytas laiškas nuo kun. J. J. 
Jakaičio sų užkvietimu daly
vauti prie bažnyčios pašventi
nimo, kuris atsibus spalio 12, 
(Columbus Day). Nutarta 
važiuoti visom, prie tam pa
samdyti vietos Vyčių Beną da
lyvauti sykiu maršavime. Vi
sos bus pasirengusios baltai.

Valio Lietuvos dukters, 
kad jūs prisidedat prie to pra
kilnaus darbo.

Kantata.
Šiomis dienomis St. Petro 

bažnytinis choras smarkiai 
darbuojasi su “Kantata”, ku
ri bus statoma laike L. R. K. 
Federacijos Kongreso.

Rep.

IŠVAŽIAVIMAS.
Rugsėjo 11 d., Marijos Vai- 

kelhj dr-jėlė turėjo išvažiavi
mą Spot pond darže.

Marijos Vaikelių draugijos 
bassbalninkų ratelis žaidė su 
Roxbur’io svetimtaučių rate
liu, lietuvių Marijos vaikelių 
ratelis išlošė rokundoje 7 prieš 
1.

L. Švagždis buvo prižiūrė
tojas, kuris klausė Roxbur‘io 
ratelio lošti kitą sykį ant 
Franklin darže, bet jie atsi
sakė, nes iš anksto žinojo, kad 
praloš. Žaislas buvo praras
tas dėl mūsų 9 prie 0.

Sekantieji vaikai lošė: 
D. Strimaitis, V. Dusevičius, 
A. Stravinskas, Pr. Valentas, 
P. Aukštikalnis, M. Zimins- 
kas, M. Petronaitis, J. Slit-

ATSIIMKITE.
Darbininko” administra- 

ku-
44

cijoj randasi šie laiškai, 
riuos malonėkite atsiimti.

1. L. Caskauskas,
2. V. Ivanauskas,
3. Micheal Feeney.
4. A. Meškauskas,
5 Jose^a Paciuluty ,
6. P. Gurkas,
7. Joe Boudas,
8. W. Yakštas.

Iš Lietuvos.
1. K. Popučka, \
2. Petrui Markūnas.

CAMBRIDGE, MASS.
Bus L. D. S. kp. susirinkimas.

Rugsėjo 17 d. turės savo 
mėnesinį susirinkimą. L. D. S. 
kuopa tuoj po sumos. Todėl 
nariai meldžiami ateiti ant su
sirinkimo.

Kuopos Raštininkas.
t

NEW-HAVEN, CONN. e r
Susirinkimas.

NELAIMĖ.
Rugsėjo 10 d. 1916 m. Spot- 

-pond darže atsitiko nelaimė, 
pamečiau nemažą sumą pinigų. 
Jeigu kuris rado, malonėkite 
sugrąžinti, gausite dovanų 
$10.00.

F. J. Verbickas,
56 Whittier St.,

Rozbury, Mass
Pasarga: Kiekvienas turi ap

sisaugoti. Todėl nesivežkite į 
tokias vietas daug pinigų, net 
ir namuose laikyti pavojus. 
Patartume kiekvienam, turin
čiam pinigų sudėti į banką.

L. Vyčių 50-ta kuopa laikys 
savo mėnesinį susirinkimų rug- 
fsėjo 17 d. 2-rą valandą, po pie
tų pobažnytinėj svetainėje. Vi
si nariai privalo atsilankyti, 
nes bus daug svarbių nutari
mų mūsų kuopos reikaluose ir 
malonėkite kodaiugiausia atsi
vesti naujų narių.

•Kuopos rašt.
M. Džikas.

5c. 41.00 KRAUTUVĖ AMT

Skaityk Čia.
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

J. J. McGowan Co.
Sankrovos:
265 Broadway, -:- So. Boston, Mass.
471 E. Fourth St., So. Boston, Mass.
941—943 Washington, St., -:- Boston, Mass. 
Pearl St., -:- -:- Boston, Mass.
366 Washington St, -:- Dorchester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W

IW. So. Boetoc 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. I

Ot/ima ir lirtutrissbti
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vaL 
Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuol iki S popiet. Noo7 iki 8 vakar.

609 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B,

PARDAVIMO.

Labai greitai noriu parduo
ti krautuvę. Dėl svarbių šei- 
miniškų priežasčių esu priver
stas kuogreičiausiai parduoti. 
Pardavimo išlygos labai geros. 
Biznis gerai išdirbta geroj lie
tuvių ir lenkų apgyventoj vie
toj. Krautuvėj parsiduoda 
daiktai nuo 5c. iki $1.00.

Adresas:
P. Gerulskis,

40 Market Str.,
Brighton, Mass.

Nepaprastas
Pranešimas.

Geriausia užeiga,

švariausioje vietoje, 
kurioje galima gauti 
visokių saldainių, sal
džiai gėrimų (soda) ir 
ice cream’o (šaltako- 
šės).

Pristatome ant pa
reikalavimo tiesiog į 
namus. Kainos labai 
prieinamos.

Lietuviai visados 
kreipkitės pas savuo
sius.

Savininkas visiems 
gerai žinomas

Leonas Švagždys,

317 Broadvay,
So. Boston, Mass.

Kazimieras Krūminis ieško 
giminių ir pažįstamų iš Krin- 
čyno par., Daukšių sodž., adr.: 
Diestv. armie, 2 nark, 28 
park. aptil. brig.

Kazimyr Krumin.
Meldžiu labai, kad Ameri- 

kos, laikraščio “Darbininkas” 
redakcija būtų taip maloni pa
skelbti mano sekantį apsiskel- 
bimą. savo laikraštyje. Kazi
mieras Krūminis ieško brolių: 
Julijono ir Petro gyvenančių 
Amerikoje (Chicago) iš Krin- 
čyno par., Daukšių sodž. Ad
resas augščiau.

(“Rygos Garsas.”)

PARSIDUODA geroje vie
toje grosemė. Vieta apgyven
ta lietuviais ir lenkais. Kai
na labai maža, dėl visokių in
formacijų kreipkitės šiuo ad-

M. Joną
40 Woodbridge St., 

Hartford, Conn.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

KeiKale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių 
dalykėliu: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
ka’dų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ee- 
luloidu. Išdirbu iarpas, 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 spie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

PIRK NAMUS.
Visokių kainų. Geras na

mas parsiduoda tarpe Broad- 
vray, Metropolitan, avė, Mor- 
gan avė, and Union avė, taip
gi randasi namas ant pardavi
mo tarpe Broadvay, Nostrand 
avė., Myrtle avė. ir Flushing 
avė. Galiu, norintiems šiose 
vietose pirkime patarnauti. 
Pirkit dabar kol dar žydai ne
apsižiūrėjo geresnių. Kreipkis 
ypatiškai ar laišku nuo 1 iki 
6 vai. po pietų šiap dienomis, 
10 ryto aki 1 po pietų nedėlio- 
mis.

H. Perfall, 638 Hart St., 
Myrtle avė.

Brooklyn, N. Y.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST„ :: :: :: MONTELLO. MASS.
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VAŽIUOK KUR NORI

AUTOMOBILIAIS DYKAI.
Nes aš papirkau dar du naujus automobilius su 

minkštomis sėdynėmis ir su “Shock Absorbers:” labai 
gerai veža kur tik nori. Galima važiuoti pažiūrėti 
FARMŲ, NAMŲ, LOTŲ DYKAI.

Lietuviai seniaus tiktai pirko namus prasčiausiose 
vietose South Boston’e, o dabar tiktai pradeda pirkti 
apie City Point, vėliaus pradės pirkti Dorchester’ė ir 
kitose aplinkinėse geresnėse vietose.

Tai-gi Brangūs Lietuviai, kodėl negalima ant sy
kio padaryti didesnį žingsnį ir pavažiuoti toliaus ir pa
žiūrėti NAUJŲ, PIGIŲ IR SU DAUG ŽEMĖS NAMŲ. 
Taip-gi pažiūrėti pigių netoli nuo miesto FARMŲ IR 
LOTŲ.

Mes vežam visus už dyką, su visomis šeimynomis 
Nedėliomis ir paprastomis dienomis, tiktai duokite ži
nią j mūsų ofisą patys, arba per savo draugus, o mes 
atvažiuosim prie Tamstų durų išvežti ir aprodyti gražių 
naujų namų ir Vištų-Farmų arti Boston’o.

Antanas Ivaszkevicz
315 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 605.

PARSIDUODA 8 akrai pie
vos galima išdirbti ir ant 
3 akrų daržinės, 3 vištinyčios, 
gasolino vieta, grosemė ir 
(pool-room) bolinė. Šokiams 
salė su visais įtaisymais. Na
mas su 6 kambariais, gražus 
sodas vertės $1100.00.

Norėdami pirkti, kreipki
tės pas

George Miliauskas, 
EAST GRANBY, CONN.

Atsiminkite mimsks
Pastatykite 

paminklą ant

" Lietuvis Daktaras

Philadelphia. Pa.
Nuo 9 iki 11 rito.alandos

7 .. 8 Vakare.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St.,

2 .. 4 po pi

LIETUVIS KRIAUOIUS.
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.

LENKIŠKA LIETUVIŠKA
A P T I E K A 

(Gydykla)
Gydome visokias ligas, 

duodame vaistus, patarimus 
dykai.

Hampshire St Pharmacy,
85 Hampshire Street, 

(Prie lietuvių bažnyčios)

Cambridge, Mass.

Įulz

na
C. & P. Telephone St. Paul 5347 

GRABININKAS 
IR

BALZAMUOTOJAS.
Pagrabus atlieka pigiai ir gra

žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
ras graborystės mokslas ir išda
vęs egzaminus. Siunčia numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

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

JONAS GREBLIAUSKAS, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. D.

Ar nori būt gražus.
Jeigu taip, tai nusipirkite Mos

ties, kurią išdirba Mentholatum 
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai 
pripažįsta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis 
išima visokius spuogus ir dėmes- 
plėtmus saulės nuode gimus ir la
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.

LIETUVIAI PAS SAVUS. ’

iViliiam F. J. Houuard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

TeL So. Boston 294-

DR. JOHN P. JONĖS 
Ciifce't rc< a

* nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SURGIJUS 

Speiali&kai atlieka visokiu* blogiausius 
gydymus, ypatingai su slestromis. 

392 Breadttc;, ictfe L. ir i 
SO. tCSlCK, MA.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

TEL. BACK BAY 4200

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W
George B. Shields

Advokatas
DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdynos G do visokias ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akintas.

419 Boylston St Boston, Mass.

811-812 01d South Building 
Boston, Mass.

I

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

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

(Castle Sųuare’s Bloek’e.)

Nepaprastai pigiai
Mūsų kainos visados že

mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi

sados yra, kuris parodys 
daiktus, kainas ir pasakys, 
kaip galima sutaupyti pi
nigus.

Speciališkai išvėdina
mi minkštais viršais ir a- 
pačia šienikai (mattress) 
su tvirtu audimo užvalka
lu parsiduoda po $3.00 ir 
$3.35 vertės $5.00.

James Ellis Co.

I

J. RIMKUS,

Box 36, Holbrook, Mass.

Tclkfhonc So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

PIRMO' KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

“i

*♦* Vienatinė Lietuviška 
J*X Krautuve
j Kuri užlaiko visokio ta- 
*|* voro, reikalingo maine-
V nieriams.
T
V V. LUKOSEVICIA, 

Minersville. - - Pa.

f
Tf
X 
X 
X
X 
X 
X
X

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ................35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINTS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 81 vai. vakare.

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare. H. S. Stone, Oph. D.

399a BROADVVAY. .o.

Hj

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

miestus, nieko ekstra nerokuodamas.
258 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. § 

Telephone: 839-J. So. Boston. s

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA,

1.00
1.00

75c.
50c.

y

50c.

25c.

50c.r.

1.00V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

1.00 
1.00 
50c.
1 00

00 
<s5c. 
25c.

A. Čereška
75 Broadway,

So. Boston, Mass.

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

ros sekančios gyduolės.

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

1.00 £

užlalkom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokią 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

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

amžinos at
minties.

Lietuviai 
kreipkitės pas 
mane, nes aš 
užlaikau pui
kiausią P A- 
M I N K L Ų 
išdirbystę.

Yra viena ii geriausių.

Gyduolės dėl pataisymo
apetito

Gyduolės dėl suvalniroo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių
(corn’s) 15, 20 ir 25c J 

Pilės dėl Kepenų >
ir Inkstų 75c ?

Proškos nuo nerviško <al- * 
vos skaudėjimo 10 ir 25c .( 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c į 
Tikra lietuviška Trejanka

25c 3 I
15 ir 25e | 

gėlių 25, S

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR 

ANT IŠMOKĖJIMO.

Vienatine Lietuviška

Nuo Reumatizmo 
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų 
Nuo kosulio, grippo

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

suaugusiems 
Nuo viduriavimo 

mažiems 
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 25c. 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

D L K V B
MUZIKALIŠKA mokykla. 
Mokinama ant smuiko Piccolo 

Klarneto
Piano
Korneto
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass

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

WORCESTER, MASS.

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų. Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 
ezpfesu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadwayjkertė C St, So. Boston,Mass.

A.




