
Apie lenkus

RUMUNAI NEATSILAIKO.

JAPONAI
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si atgal.

ta iš vyrą, kurie išgalės 
tvarkyti šalį.

KIEK GAUNA IR SIUNČIA 
LAIŠKŲ.

Anglijos kareiviai karinia-

I

PRISIJUNGĖ PRIE 
TALKININKŲ.

Ryme skelbiamą jog veik

I I
Rusijos valdžia pradėjo tei- riną karę.

me fronte Francijoj gauna lai
šką kas savaitė 7.500.000 laiš
ką ir 700.000 kitokią siuntinių. 
O iš karės lauko kareiviai An- 
glijon pasiunčia į 5.000.000 lai
škų.

PUIKIAI UŽDERĖJO.
Švedijoj šįmet buvo nepa- Japom 

prastas javų ir 'pašaro užderė-' 'Amerikos
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Ūtui jūs statysite balny
tari remsite misijas.

ligsite mokyklas
oy įtaą darbai, visos tos 

# pastangos nueis niekais. 
. jūs nesugebėsite vartoti ap 

■rigynimui ir užpuolimui to tin
kamo ginklo, kokiuo yra gry
no ji ir tikroji katalikiškoj)
spauda.
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Francūzai pasiva
re pirmyn

Didi mūšiai eina 
dėl Lvovo.

Rumunai traukia

FRANCŪZAI LAIMĖJO.
Francūzai į pietus nuo Som

me upės dviejų mylių fronte 
pastūmė atgal vokiečius. Fran
cūzai užėmė vietas ir pozicijas 
nuo sodžiaus Bovent iki miško 
Chaulness. Miško Chaulnes 
dalį francūzai taip-gi paėmė.

Anglai tuo tarpu neparodė 
žymaus veikimo. ■

NEDUOS RAMYBĖS.
Talkininkai Francijoj stro

piai ruošiasi prie žieminio vei
kimo. Taiso kelius gabeni
mui amunicijos, mąisto^karei.-. 
vią ir tt. Nori alsinti vokie
čius be paliovos. Nuolatiniu 
alsinimu visuose frontuose teu
toną priešai tikisi pasiekti no
rimo dalyko, t. y. įveikti teu
tonus.

LENKAI VIENIJASI.
•

Krokave lenkai turėjo su
važiavimą. Dalyvavo jame Au
strijos parlamento lenkai depu
tatai. Suvažiavimas nutarė 
vienyti lenkus veikti išvien po
litiškuose Lenkijos klausimuo
se. Ypač tarėsi, kad Rusijos 
lenkai ir Galicijos eitą didžiau
sioje vienybėje. Nutarė sus
tatyti lenką memorijalą ir į- 
teikti Austrijos valdžiai. Nu
tarė iš Austrijos valdžios rei
kalauti atlyginimo už sugriau
tas sodybas ir rekvizicijas.

Memorijalą Austrijos val- 
: džiai inteiks lenką kolo pirmi- 
. ninkas Bilinski-

RUSIJA KORI ATSIKRATY
TI NUO LENKŲ-

Rumunai po smūgių Tran-! ~ _
sylvamjoj negali atsigriebti. rautis Pietinės Amerikos res- 
Tun trauktis vis atgal. Mū-1 publikose ar jos nenorėtą pri- 
šiuose apie Kranstadtą teuto- įmti lenkus. Rusija turinti 
nai paėmė nelaisvėn 1175 ru- 1.000.000 su viršum lenką, nuo 
muną, 25 armotas ir daug kurią norėtų atsikratyti, 

i rybos būk jau baigiamos. 
! sė milijono lenką bus išgaben- 
> ta į Venezuelą, Colombią, 
Ekuador, Peru ir Bolivija. -Ki
ta pusė milijono eis į Argenti
ną ir Čili. <• '

——Į—i—

ivaldžios — An- 
Francijos ir 

Japonijos —pasiuntė paliepi
mą neutralėms valstybėms, kad 
jos nepriimtų į savo uostus vo
kiečią subinarinų. O jei į- 
plauktą, tai reikėtų juos su- tuvėn. 
laikyti ir neišleisti.

Tokį paliepimą gavo ir Su
vienytos Valstijos. Tai Dėdė 
Šamas atsakė toms valdžioms, 
kad nesiųstą juokių paliepimą, 
nes jų nepildyšiąs. Suv. Val
stiją valdžia sakė žinanti ką 
daryti panašiuose atsitikimuo
se. ' ■ -

Suv. Valstijų valdžia aprei
škė, jog vokiečią submarinu 
veikimas Amerikos pakrantėse 
neperžengia tarptautinių tei
sią. Todėl nereikalaus, kad 
liautus Vokietija vedus snbma-

r

PAKĖLĖ ALGAS.

Pittsburg, Pa. 
kompanija pakėlė telę 
tems algas ant 45 nuoš 
sinaudos iš to 250 me 

Z

SUKĖLĖ DIDELĮ 
TRIUKŠMĄ.

Everett, Mass. — Keturi vai
kai žaidė gatvėje. Tuo tar
pu automobiliuje atvažiavo 
O’Brien, sustojo ir inėjo krau- 

Vaikai metė žaismę ir 
bėgo prie automobiliaus. Už- 
srtaisė ir pasileido gatve. Bet 
vaikai tuomet nusigando ir ė- 
mė šokti iš automobiliaus. 
Trys iššoko laimingai, ketvir
tasis drožė į telefono stulpą 
Automobilius pasileido neke- 
ravojamas. Žmonės, maty
dami lekiantį be žmogaus au- 
tomobilią, šaukė ir klykė. Ga
lop automobilius pasivijo ve
žimą kurį traukė penki ark
liai. Ant vežimo buvo indas 
su 1.600 galoną amonijos. Au
tomobilius trenkė į tą vežimą 
ir sudužo į šipulius. Bet pra- 
daužė ir amonijos indą kuri 
pasiliejo į gatvę. Amonija 
susmardino orą ir žmonės bė
go iš namą ir krautuvių kuo- 
toliausia. Buvo pašaukti gai
srininkai ir tie paleido vande
nį ant gatvės ir nuplovė troški
nantį skystimą Po pusva
landžio žmonės galėjo rinktis į 
namus.

STATYS GARB

Binghamton, N. 
Endieott ir G. F. Johns 
tina čia statyti didžiau? 
vienytose Valstijose gar 
Skiria tam reikalui į 
$750.000. Statyti prt 
tuoj.

STREIKO PASE

New Yorko gatvių, po; 
minią ir oro geležinkelią d 
biriuką streikas kaip ir 
baigė. Kompanija dėlto nu 
stolią turėjo arti $5 
Streikininkai algomis 
$546-000, o gavo tik $5 
streikininką fondo.

Prezidentas Gompe 
kad darbininkams šį-t 
ti ir atšaukti streiką

NERANDA ŽMONIŲ.

Suvienytų Valstiją 12 kari- 
leškojo žmonių gar- SURADO DARBDe. nių laivą ieškojo žmonią gar- 

pU- laivio Kingstonian, kurį vo-amunicijos ir provizijos. Dari 
teko teutonams du lokomotivu 
ir 800 vagoną. Didžiuma va
goną buvo su provizijomis. 
Užmuštais ir sužeistais rumu
nai labai daug neteko.

Į vakarus nuo Vulkon tarp- 
kalnio teutonai užėmė rubeži- 
nį kalną Negrului.

Teutonai labai užsispyrę su- 
triuškinti Rumuniją- Visokią 
priemonią griebiasi, kad tik 
nupuldinti rumunų žmonių, ka
reivių ir karvedžių dvasią. 
Teutonai įtūžę ant Rumunijos 
už jos stojimą karėn. Pats 
kaizeris darbavosi, kad nura
minti, užganėdinti Rumunijos 
valdžią bet viskas nuėjo nie
kais. Užtat dabar teutonai 
ir gnaibo ir bado ir kandžioja 
Rumuniją iš visų pusią ir iš 
viršaus. Teutoną aeroplanai 
nuolatai lekia į Bucharesto 
padanges ir meta bombas. Jau 
250 žmonią buvę užmušta Bu- 
chareste bombomis mestomis iŠ 
oro. Rumunijos valdžia tvir
tina radus vokiečių ambasados 
sodne nuodų ir ligų perų, kad 
paskleidus marą tarp Rumuni
jos žmonių ir gyvulių.

Dobrudžoj žymią veikimą 
nėra. Eina tik artilerijos mū
šiai. Teutonai netikėtai už
klupo būrį rumuną ant salos 
Dunojuj. Paėmė nelaisvėn ten 
esančius kareivius. Kareivių 
besą 152 ir jie beturi 6 anuo
tas.

jimas. Švedai šiemet dvigu
bai daugiau javą prikūlė ir pri
šienavo, negu pernai.

Tai švedai, pirkliaudami su 
vokiečiais, be galo šiemet pa
sipelnys.

kiečių submariaas turėjęs nu
skandinti. Žmojųą nerandama. 
Dabar spėjamą-kad tas garlai
vis nebuvo nuskandintas.

UOJA NEĮVEIKĖ BULIAUS.

GRUMIASI TIES VLADI- 
MIR-VOLINSK.

Rytiniame fronte stambiau
si mūšiai eina dėl Lvovo. Vo
kiečiai ir rusai skelbią jog 
ties Vladimir-Volinskru eina 
smarkūs susirėmimai. Jei čia 
bus rusą viršus, tai po to mū
šio rusai atsidurs Lvovo apie- 
linkėse ir tuomet bus paskuti
nis mūšis dėl Lvovo.

Rusai giriasi, jo gkaikurio- 
se vietose rusams pavykę.pra
laužti priešininko pozicijas.

Vokiečiai skelbią jog‘tuo
se mūšiuose rusų nubstoliai esą 
dideli. Į pietų-rvtus nuo Brze- 
zany vokiečiai atmušę rusą 
antpuolius."

Karpatuose rusą atakos ant 
pozicijų ties Babaludova pasi
baigė nepasisekimais.

VARTOJA NAUJĄ GAZĄ.
Vokiečiai pradėjo naudoti 

prieš rusus naują troškinanti 
gazą Dabar vokiečiai išrado 
kokį tai nematomą gazą. Pir
miau jie vartodavo chloriną 
Chlorinas iššautas eina dideliu 
gumulu ir paskui išsidraiko. 
Tai rusai, pamatę “tokius dū
mus ateinant, užsidėdavo sie
telius, kuriais perkošia orą ir 
neužsinuodija. Dabar tai ru
sai visuomet tur turėti gatavus 
sietelius, kuomet tik vėjas pu
čia nuo priešo pusės. Nau- 
jasai nematomas gazas esąs 
daug sunkesnis už orą ir chlo
riną ir ilgai slankioja paže
miais.

NEĮSILEIS SUBMARINU.
Hispanijos valdžia paskel

bė, jog nepriimsianti į savo 
uostus submarinu pasiimti 

kuro, amu-

- -

SERBAI PERSIKĖLĖ 
PER CERNĄ.

Serbai perėjo per upę Cer- 
ną ir smarkiai varosi į šiaurę. 
Užėmė sodžių Skochivir ir pa
ėmė nelaisvėn 100 bulgarą.

SUTORPĖDAVO FRANCI
JOS LAIVĄ. x

Viduržeminėj jurėj spalią 
4 d. teutonai sutorpėdavo 
Francijos transportinį laivą 
Gailia Ant transporto buvo 
2.000 serbą ir francūzą karei- 
vią. Ant transporto buvo ir 
amunicijos. Francūzai skel
bia, jog 1362 kareiviai buvo 
išgelbėti. Nuskandintasis lai
vas buvo 574 pėdą ilgio.

SUKAKS 200 METŲ.
1921 m. Rusijos imperijai 

sukaks 200 metą. Toms sukak
tuvėms paminėjimui bus Petro
grade statomas milžiniškas 
Troicki Sobor ant vietos sude
gusio soboro. Iki tą jubileji- 
nią metą soboras būsiąs pabai
gtas.

Rusija pasivadino imperija 
po didžiosios šiaurės karės, 
kuomet jai galą gale pavyko į- 
veikti Švediją. Tai buvo Pet
rui Didžiujui viešpataujant.

SUMAŽĖJO STUDENTŲ 
SKAIČIUS.

Šiemet į Petrogrado univer
sitetą paduota 800 prašymą. 
Pernai buvo paduota net 2.000 
prašymą.

nus basebailėmis. Japonijos 
pramonininkai ėmė išdirbinėti 
boles ir daug pigiau pardavi
nėti jas, negu Amerikos iš
dirbėjai. Amerikos bolią iš
dirbėjai atsišaukė į Washing- 
tono valdžią, kad juos gelbė
tą nuo japonų bombardavimo.

Kanadoj japonai jau paėmė 
į savo rankas tą pramonijos 
šaką.

KRUVINOS RIAUŠĖS.

Billings, Mont. — Negrai su 
baltaisiais buvo susirėmę ir 2 
baltiečiai buvo nušauti, o vie
nas pašautas.

Media, Pa. — Vietos prieg- 
JftUŽto vaikai panorę,- išmė-> - 
ginti savo spėkas su bulium, 
kurs su banda ganėsi netoli 
prieglaudos. Vienas 13 metą 
vaikinukas sakė vienas apsi
dirbtą su bulium. Būrys vai
ką nuėjo prie ganyklos ir drą
suolis perlipęs per tvorą su 
vėzdu ėjo bulių apiplutinti. Į- 
tužęs bulius, baubdamas puo
lė ant vaikiniuko. Persigan
dęs vaikinukas metęs vėzdą 
bėgo atgal, bet buvo pervė- 
lu. Bulius pervėrė jį keletą 
kartą ir dar kojomis aplamdė. 
Vaikinukas negyvas buvo pa
imtas nuo žemės.

IŠ BOSTONO Į FLORIDĄ.

ATVYKO GARSI 
ARTISTĖ.

New Yorkan atplaukė 
rah Bemardt, garsiausi Fran
cijos artistė. Ji dabar turi 
70 metų amžiaus. Išrodo tu
rinti vos 35 metus. Važiuos 
į Kanadą ir ten dalyvaus vai
dinimuose.

Sa-

SUDARĖ GRAIKIJOS
MINISTERIJĄ.

Graikijoj sudaryta nauja'
ministerija. Ją sudarė prof.
Lambros. ’ Jis kartu yra pre-! _ ___
mieru ir švietimo ministeriu. dar}jO partijos (socialist labor 
Sako, jog ministerija sudary- parfv) kandidatas į preziden-

“NEI VIENA ŠALIS NE
VERTA GYNIMO.”

Bostone kalbėjo adv. Art
hur E. Reimer, socijalistą

tas. Pasakė, jog karė tai 
kapitalistų kovą kurioj dar
bininkai yra armotų maistas. 
Sakė, jog socijalistą darbo 
partijos privalo būti obalsiu 

.. , į “no country worth ’defen-
visas Graikijos laivynas prisi-1 dingj>, jokia Salis neverta gy- 
jungė prie talkininką laivyno • n;mo 
Viduržeminėj jurėj. _______________  .

ČIULPIA “ČIUGUMĄ.”
Amerikonai įvedė Anglijoj 

paprotį kramtyti “čiugą” 
Kai karė prasidėjo, tai Ameri
kos “čiugamo „kompanijos pa
siuntė daug čingamo karei
viams į Franciją Tarp ka
reivių apkasuose tas paprotys 
tuoj prasiplatino, nes karei
viams dažnai trūko tabokos, o 
be to ją nykus gyvenimas ver
tė ieškoti zabovą. Nuo karei
vių paprotis perėjo ir ant ang
lą namie.

NAUDOJASI SVETIMAIS

Sacramento, CaL - 
tijiriai darbo biurai 
nuo vasario 1 d. suieško 
bų 26,914 darbininkų, 
bininkai sutaupino į 
kuriuos būtą išleidę k 
miesi į privatinius dar 
rus.

PRAKALBAS.

Leviston’o, Me. sveti 
tiški laikraščiai gan plač 
rašė apie delegatą prak 
Apie tai aprašė du a 
laikraščiai ir plačiausia 
francūziškas laikraštis.

Visuose pažymėtas f 
jog Lietuva atidalyta nuo 
kijos.

Keturi vaikinai nuo 14 iki 17 
metų amžiaus pereitą pėtnyčią 
pavogė Bostone automobilių 
nuo gatvės ir pasileido važiuo
ti. Jie nutarė važiuoti į Flo
ridą Buvo suareštuoti Rich- 
monde, Va. Jie turėjo pakak
tinai pinigų. Pas vieną vai
kiną rasta dar $67. Vienas 
tą drąsuolių buvo dirbęs prie 
autom obilią ir gerai mokėjo šo- 
feriauti.

TRAUKIA TEISMAN.
New York. — Dr. Clairbor- 

ne traukia į teismą telefono 
kompaniją už tai, kad jo var
dą rieindėjo į telefoną knygą. 
Reikalauja $l(X000 atlyginimo.

SKUNDŽIA KOMPANIJA.
Cleveland, O. — Kuomet du 

karu susikūlė, tai mergina De- 
leharty pametė du dirbtiniu 
dančiu. Tai ji dabar traukia 
karą kompaniją teisman ir rei
kalauja $2.500 atlyginimo.

DĖL NUKĖLIMO. S] 
SAVAITĖS.

Pereitame “Dar 
numeryje pranešėme, jog
S. centro valdyba, atsižv 
ma į nepaprastą 
šiuo tarpu nukre 
jėgas prisirengimui prie 
tuvių Dienos, nutarė 
Spaudos Savaitę nukelti 
spalių 22-29 dd. ant 
12-19 dd. Iš keletas Spa 
Komisijų gavome pr 
jog negalį atidėti — salės 
karams užimtos, 
išdalinti, tikietai 
mi Rašo, jog jie veiks 
lių 22-29 dd.

žinoma, kur tokie ša 
prisirengimai jau buvo 
ryti, tai negalima nukelti, 
dėl visoms Spaudos K 
joms, kurios tokius gerus 
sirengimus padarė i 
patariame neatidėti. Kartu 
bai patariame ir mel 
darbuotis ir atidėtoje sa1 
t. y. lapkričio 12-19 dd.

Delegatų
LAIVAIS.

Portugalijos uostuose prieš 
karę pasislėpė 80 vokiečių pre
kinių laivą. Portugalijai pri
reikė garlaivią ir ji sumanė 
naudotis vokiečių laivais. Už 
tai Vokietija paskelbė karę 
Portugalijai. Ligšiol Vokie
tija nei kuomi nepakenkė Por
tugalijai, o Portugalija naudo
jasi sau gerais laivais, 
vienintelė kariaujanti" 
ri iAtikro turi » kart

KELIA KAINAS VAL
GYKLOSE.

New Yorko valgyklose kai
nos už valgius keliamos. Kai- 
kurios valgyklos, pamėgdžio- 
damos Europos valgyklas, ima 
10c. už vietą prie etalo

KAIP KAINOS PAKILO.
’ Suv. Valstiją agrikultūros 

paskelbė, jog 
kaina šiemet pakilo ant
□oš.

-• 4- i.
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nkščiao paminėtų 
ų, dar randas vie- 
augusių mergai- 
šešiolikos iki dvi- 
prieglaudoje jų 

iosdešimts. Tos 
išaugo jus jas nuo 
iš dingti? be tė- 
nr nėra, niekas 
tereikalauja tar- 
lyrgaitėms, kad 

^kreiviai, kaip 
B kad prari- 

■įėjimas lie
te' saugoja 
te baisios 
teoriška 
Bs, čia 
Bes bai- 
Bi- ki-

:o~ li
teras vis
te nežino, 
B ne~ a: o 
teeranjos 
Ki netike- 
teizna ją į 
K ir paval

gom sesu- 
te-nžius prie

tema. kad kuo- 
tenojauti kai-

Kairys, Siaulyi, Biržiška, 
maševičius, kun. Kukta, kun. 
ir ponai Vileišiai ir daug kitų.

, - Vieton valgyt —
lietimai tedjafistai mes užvedėme kal- 

ončia pinigus viea bas ir stengėmės 
žydą draugijai. jiems papasakoti ar

pie Amerikos lietu
vių veikimą ir taip-pat sužinoti apie vilniečių 
padėjimą; mane apstojo Karys, Domušrvičius, 
Janulaitis ir kiti socijalistai, o kun. Dr. Bar
tuška kalbėjos su kitais (tautininkais ir katali
kais), prašo manęs socijalistai, kad pasaky
čiau Amerikos lietuvių socijalistams apie jų pa
dėjimą ir veikimą, girdi “jie ten Amerikoje 
su Bulota priešakyje turbūt pasiuto, renka au
kas suvargintai Lietuvai, o surinktus pinigus 
nesiunčia Lietuvon, kad kiek ir siunčia, tai 
tik žydams, nes “Maitinimo ir gydymo” dr- 
ja susideda iš žydų ir vientik žydais rūpinasi, 
taigi kas tik yra siunčiama tai draugijai tas 
viskas tenka vien tik žydams. Žydai ir taip 
užtektinai yra šelpiami, kuomet Ėetuviai ba
dauja, o vienok Amerikos lietuviai socijalistai, 
kad ir siunčia kiek tai tik žydų draugijai. 
Daug dalykų pasakojo man Lietuvos socijalis
tai ir prašė, kad praneščiau Amerikos socija
listams, bet aš jiems aiškinau, kad tai bus 
bergždžias darbas, nes Amerikos lietuvis soci- 
jalistas yra toksai sutvėrimas, su kuriuom ne
galima susikalbėti. Taigi maždaug sužinoję 
apie Vilniaus padėjimą tą pačią dieną sugrįžo
me Kaunan.

įau mi-
Įių Vil- 
| randas 
litų ga-

, nėra 
Ir priė
jėtuvių 
tas tuš- 
įs prie- 
ir esan
ti varg-

krūtinę, 
r parti ji- 
nmo ne- 
vojel..
Saus pa- 
ra laiko 
L Au- 
centais, 
avo tur- 
s, atsi- 
ėtis pa- 
okiečiai

Blietuviai. 
■ Lietuvą, 
■s mūsų 
L vargo 
■Amerikon 
li ranka, 
fcmtinės,” 
fe. su sa
le jos ko- 
hiekuomet

liūtė netil
ta šaltį ir 
blpos, ką 
kr išpfldė- 
>dar kartą 
uduodami 
lė močiutė 
iksim pra-

tenio Komi- 
mi Vilniaus 
lentai, čia
■ pažvalgų 
lėto pirmi-
■ raštininku 
■dar randa- 
Igelbos tei- 
latai ir ag- 
irieglaudas,

radom ir 
įtarė į mus 
1 kartu nu- 
rambių aša- 
į nariais su
las. Mies- 
Ito. P-nas 
sierium, p.

valdybos 
tių gimnas
tą visų prie- 
luviškas mo- 
u vokiečiai 
i čia visi in- 
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Sekančią dieną valdi
ninkas praneša, kad jei 
mudu norime, tai paro

dys mudviem didžiąją kanuolę 42 kalibro. 
Kur-gi nenorėsi pamatyti tą baidyklę, juk tai 
visi Amerikos laikraščiai rašė kuoplačiausiai 
apie tą “Busy Bertlia”; taigi netrukus atva
žiavo valdiškame automobiliuje mus paimti p. 
Steputaitis ir augštos rangos oficieris, vyriau
sio karvedžio von Hindenburgo žentas. Kadan
gi buvo šalta diena, tai Hindenburgo žentas 
davė kun. Bartuškai oficieriškus kailinius ir 
išvažiavome. Pirmiausia nuvažiavom prie 
griuvėsių senoviškos pilies, apėjom aplinkui, 
vokietis sako: “reikėtų apžiūrėti tuos griuvė
sius, kad jie užsiliktų, visgi tai atminimas 
praeities.” Paskui nuvežė mus ant tilto, ku
rį vokiečiai padarė ties Kaunu, vėliaus pasu
kome Aleksotas linkui važiuodami per tiltą su
tikom keletą vaikučių, kiūtinančių mokyklon, 
mums pravažiuojant vaikučiai nusiėmė kepu 
res, o mergaitės pritūpė. Hindenburgo žen
tas nusišypsojęs sako: “ve kaip dailu, kad 
vaikučiai saliutuoja oficierius”; mat išleistas 
įsakymas, .kad mokyklų vaikams būtų aiškina
ma, kad jie sveikintų sutiktą ofieierį. Per
važiavę per Aleksotą, pasukome į fortą 1, 
privažiavus prie forto, kareivis, kuris saugo
ja, sulaikė mūsų aatomctiilių; ofidleris, kims 
mus vežė parodė jam popieras, kad mums _y- 
ra pavelyta atlankyti fortą, ir tuomet tik mus 
įleido. ’

Fortas tai yra apmūrytas gyvenimas po 
žeme, viršus aštuonių metrų storumo, pada
rytas iš cemento ir akmens. Čia gyveno ir 
meldės rusų kareiviai, bet dabar šis fortas tai 
beveik visai sudaužytas, nes čia krito septy
ni šūviai iš didžiausios (42 centimetrų) kanuo- 
lės, kuri stovėjo už keliolikos varstų nuo for
tų. Kur buvo rusų cerkvė, dabar ten tik 
milžiniška skylė; oficieris paaiškino, kad lai 
ke šaudymo, cerkvėje buvo susirinkę rusų ofi- 
cieriai ir kareiviai, kad pasimelsti; klausė
me, kas su jais atsitiko, čia oficieris nusi
šypsojo ir rodydamas pirštu į buvusią cerkvę 
sako: “jie ir po šiai dienai ten tebėra.” Ką- 
gi vokiečiai daro su fortais? kiti šeši ar sep
tyni fortai išlikę sveiki, o rusai gana gerai 
juos buvo sustiprinę, taip kad dabar vokiečiai 
nereikalauja nieko daryti; tiktai pastatė savo 
kanuoles ir kareivius, tai ir viskas, o su tuo 
sudaužytu fortu tai jie darbuojasi ir ve ką jie 
dirba iš jo, nugi mažėjų! Kurie kambariai 
nesudaužyti, ten jie pridirbo lentynų ir apkro
vė visokiais šoviniais ir skeveldromis, pasta
tyta keletas rusiškų kanuolių, kurios kaip tik 
mužėjui ir tinkamos, ant tų išmuštų skylių 
mano stogus uždėti, kad jos taip ir paliktų 
kaip kad dabar išrodo ir kad po karei būtų 
galima žmonėms parodyti, ką padarė 42 centi
metrų žuvis. Bevaikščiojant po fortą atėjo ir 
pietūs, 
fortus, 
vom.

Kauno fortuose.

bus lengviau gauti vežėją.
Gerulis aukštas, drūtas žmogus išrodo 

tikras Lietuvos bajoras; pasirodo, kad su juo 
atvažiavo ją sūnus ir duktė, tai jau dabar va
žiuosime penkiese, bet p. Gerulio geras veži
mukas ir pakinkyta pora puikių arklių, kurie 
jam pasisekė apsaugoti nuo kareivių, tai nors 
ir penkiese, bet galėsime puikiai važiuoti. 
Pakeliui ką tik patikome visi žiūri akis išplėtę, 
žingeidaudami kas tai per vieni važiuoja; sau
lutė ir ta lyg tyčia stovėjo ant horizonto ir ne
sileido , žemyn, tartum tėmija, kur tie nebu
vėliai važiuoja, kas jie per vieni? o gal kar
tais kokie Lietuvos nevidonai? privažiuojant 
BalČiuniškių kaimą, 'saulutė lyg tai patyrusi, 
kad intarė nekaltus žmones ir visa paraudusi 
iš gėdos metė paskutinius savo spindulius ir 
pasislėpė už kalnelio.

Čia jau Gerulio gyvenimas; mūsų vežė
jas visu greitumu pavažiavo po pat durimis. 
Išėjo šeimininkė visa sumišusi, nebežinojo, ką 
ir besakyti, juk dabar jokie svečiai nebevaži
nėja, piršliai taip-pat jau nuo pat pradžios 
karės kaip neatvažiuoja ir nebesitiki kad atva
žiuotų iki karės galui, tai kasgi dabar galėtų 
būti tie atvažiavusieji? Sužinojusi šeiminin
kė, kame dalykas, tuoj užsiėmė rengimu va
karienės, duktė nuėjo klėtin irgi matyt vaka
rienės reikalais. Tuom tarpu p. Gerulis paro
dė savo daržus, puikius dobilus, karvę vertės 
tūkstančio rublių, kurią ir už tiek neparduotų. 
Sūnui liepė permainyti arklius, nes mat priža
dėjo mus nuvežti į*Bliuvus; sūnus raukėsi ir 
nenorėjo mainyti arklių, mat kiti arkliai pras
tesni, o Bliuvuose randasi kekįtas merginų, 
taigi ūkininkaičiai nelinksma važiuoti su pras
tais arkliais ten, kur randas merginų.

Pavaikščioję sugrįžome v£- 
Suvalkijoj dar karieniauti. Čia jau nežymu, 
yra ir dešrų. kad bent kuomet yra buvusi 

karė: ant stalo pridėta deš
rų, rūkytas kumpis, pritaisyta visokių vaisių 
ir uogų, garuoja arbata. Klausiame šeimi
ninkės, kaip dar jai pasisekė tuos dalykus ap
saugoti nuo kareivių, nugi girdi “užkasėme 
giliai į žemę, tai ir nerado.”

Pavakarieniavę išvažiavome į Bliuvus. 
Keliai netaisyti, duobėti, taip ir jauti žmogus, 
kaip purtina tik ką suvalgytas dešras. Mums 
bevažiuojant visai sutemo, visur keliai ir kryž- 
keliai, jau nebežinom, kur važiuoti, taigi 
dar laimė, kad ant kiekvieno krvžkelio prie 
stulpo (kaip kur ir prie kryžiaus) vokiečiai 
prikalė lentai cp su vokišku ir lietuvišku parašu, 
kur tas kelias veda, taigi žiūrime ant kiekvie
no krvžkeli 
nesimato 
liaus pamat 
siartinę pamatėme važiuojantį žmogų, nutarėm 
pasiviję paklausti apie Bliuvus. Mes arčiau 
prie važiuojančio, jis pradėjo važiuoti grei
čiau, pradėjoe šaukti, kad sustotų, jisai dar 
greičiaus važiuoja, mūsų arkliai irgi skuta 
kaip tik gali; o mas šaukiame “žmogau, 
sustok,” vieton sustoti žmogelis pasuko ark- 
lius į šalį, per ravą ir į laukus, tuom tarpu 
mes privažiavome arčiaus ir šaukiame, kur y- 
ra Bliuvai, “važiukit tiesiai, paskui po deši
nei,” tiek žmogelis spėjo atsakyti ir nudundė
jo per laukus, matyt vargšas manė, kad jį ve
jas prūsai ir nori atimti arklius.

Pagaliaus jau visai paklydome ir nutarė
me pirmutinėje stuboje klausti kelio; čia jau 
ir stubos, visur tamsu, žmonės miega, nes 
jau bene vienuolikta valanda, mudu su kuni
gu einame klausti kelio, beldžiame į duris, 
pagaliaus kas ten atsiliepia ir pasirodo, kad 
tai čia Bliuvai ir tai čia gyvena p. Liorentas, 
pas kurį važiavome. Čia vėl vakarienė, irgi 
dešros ir uogos ir ta pati pasaka, kaip ir Bal- 
čiūniškiuose.
iškepė mums ir 
mus puikiai.

v*

po piet buvo manyta važiuoti į kitus 
bet kadangi labai lijo, tai ir nevažia-

turėdavo aukauti tam 
sumą pinigų sušelptihui našlaičių.
P. Bracaitia prižadėjo padaryti viską, 

kas tik galėtų palengvinti mudviejų kelionę, 
taigi tuoj telegrafavo Kaiman pas aukštesnius 
valdininkui, kad pisiųstų mums telegrafu į 
Vilkaviškį leidimą valiuoti Berlynan. Jam at
sako, kad tas išrodys nerimtai, girdi “ką 
manys delegatai apie vokiečių valdžią, jai 
jiems telegrafu bus siuntinėjama visokie ofici- 
jališki susinėsimai, karkas bus geriaus jei jie 
atvažiuotų į Kauną, čia mes jiems suteiktumėm 
reikalingas popieras ir išleistumėm, kaip pri
dera.” P. Brazaitis griežtai pareikalavo, kad 
prisiųstų mums reikalingas popieras, girdi 
“delegatai turės- prastesnę nuomonę link vo
kiečių valdžios jei jus juos varginsite, siunti
nėdami iš miesto į miestą. Galų gale telegra
fu prisiunčia mums leidimą išvažiuoti iš Lie
tuvos. Pasirodo, kad pirm negu važiuosime 
Vokietijon, privalome nueiti tam tikron pir- 
tin išsimaudyti ir ten mūsų draponas turės 
būt iškaitintos, mat vokiečiai bijosi, kad ne- 
parvežtumėm jiems lietuviškų utėlių. P. 
Brazaitis ir čia prižadėjo mudviem pagelbėti, 
telefonuoja gydytojui ligonbutin, klauzdamas, 
ar jisai negalėtų išduoti paliudijimą tos pirties, 
ypač, kad jau mudu buvome tokioj pirtyje 
Kaune, kuomet rengėmės važiuoti Vilniui; 
gydytojas kviečia mus pas save. Nuėjome li
goninėn, kuri yra perdirbta iš rusiškų kazer- 
mių ir kurioje dabar randasi vientik rusų ka
reiviai. Čia atradom ir gydytoją, kuris pa
klausęs, ar mes esame sveiki, parašė, kad 
esame liuosi nuo visokių limpamų ligų ir žino
ma liuosi nuo utėlių.

Taigi beveik tuojaus atsisveikinom su 
Vilkaviškiu ir numylėta mūsų tėvyne Lietuva.

Lietuvoje nėra kerosino 
ir kaimuose vartojama ba
lanos (šakaliai), visi 
miestai ir miesteliai apš- 

Visur įvesta telefonai ir te-

Abelnas Lietuvos 
padėjimas.

=
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kad suradus savo kelią, nieko 
iojant nėra ko paklausti; paga- 
j tolumoje ką, tai krutantį, pri-

Sekantį rytą netik dešrų, bet 
karvelių (balandžių), priėmė

Mūsų visuomenė turi labai 
daug svarbių dalykų, reikalų ir 
kiausimų, kurie neatidėliojant 
reikalauja paaiškinimo, nu
švietimo ir išrišimo.

Tarp tų klausimų kaip ku
rie yra gana indomūs, gana 
keblūs ir gana opūs, ‘ su kurių 
gvildenimu privalėtumėm ap
sieiti labai atsargiai, kad iš to 
aiškinimo nekiltų dar didesnis 
pavojus, negu pati tų dalykų 
— nežinia.

Vienu iš tokių klausimų a- 
pie kurį gana plačiai kalbama, 
diskusuojama ir net kaip ku
rių pirmeiviškų laikraščių re
dakcijų varoma gudri agitaci
ja, — yra “gimdymo kontro
liavimų teorija.”

Nors visi žinome ir atjaučia
me, kad visokie priešgamtiš- 
ki lyties ekscesai yra labai 
kenksmingi sveikatai, kad 
visokie, tokie ir tiems pana
šūs dalykai ardo doros pama
tus, jau nesakau kad tikėji- 
miškus, žmogiškus, bet net 
ir laisvamaniškus. Stato vi
są tautą ant demoralizacijos 
bedugnės kranto, ant išsigimi
mo ir saužudystės, ant kūniš
ko ir tautiško sunykimo — ant 
pražūties.

Ar-gi mes, matydami tokį 
pavojų, gręsiantį mūsų šei
mynoms, mūsų tautai, ausis 
suglaudę tylėsime? Ar lauk
sime, kol toji bloga propa
ganda išsiplėtos, kaip gaisras, 
ir apims plačiąsias minias. Ar 
lauksime tolei, kad jau bus 
pervėlu.

Mes turime tam viskam už
bėgt už akių. Mes turime aiš
kinti dalykus taip, kaip jie iš- 
tiesų yra.

Juk mes turime specijalis- 
tus-daktarus. Tegul jie mums 
išaiškina koksai pavojus iš to 
gręsia mūsų sveikatai, mūsų 
būsimomsioms gentkartėms. 
Kiek rizikuoja tie nelaimingi, 
kurie paklauso suvedžiotojų 
gudrių apgavysčių.

Čia daktarų žodis turės au
toritetą teisėjo bent fizijolo- 
gišku žvilgsniu. Ir ne vienas 
jo paklausys, ir dar bus šim
tą kartų dėkingas už pada
rytą laiku perspėjimą.

Turime mes kunigus — te
gul jie mums parašo knygelę 
aiškinančią blėdingumus toms 
panašių teorijų iš tikėjimiško 
atžvilgio. Juk jie tam tikrus 
mokslus yra išėję ir sugebės 
dalykus taip perstatyti, kad 
jie būtų mūsų liaudžiai supran
tami.

Dabar laikas. Prieš agi
taciją turi būti agitacija.

Gal kam ir neaišku, kad 
ta propaganda jau sudrebina 
šeimyniško gyvenimo pama
tus, ypač atšalusių tikėjimiš- 
ku žvilgsniu šeimynų. La
biausiai tam pakenkė socijalis
tų laisvamaniškoji spauda. 
Kaip kuriose kolonijose net 
viešai apie tą teoriją diskusuo
jama su įvairiais komentarais, 
kuriems net “Šakėje” vargu 
būtų tinkama vieta.

Kaltie tie, kurie už tą 
dalyką varo agitaciją, bet 
mes esame nemažiau kal
ti, kad neagituojame prieš, 
ypač tie kurie jaučiasi ga
lį tai padaryti ir kurie iš sa
vo pašaukimo arba mokslo tu
ri tam tikras priedermes.

Lauksime, lauksime... o 
toji nedorybė plėtosis ir bujos. 
Reikia-gi kas nors veikti. Ge
riau vėliau negu niekados.

F. V.

viesti elektriką.
legrafai, miesteliuose telefonai tik dėl valdi
ninkų, bet didesniuose įmestuose ir privatiški 
žmonės gali naudoties. Dabartinė valdžia sten
giasi visur užlaikyti švarumą ir viskas puošia
ma, kad dailiai atrodytų, visi sodai, parkai 
ir visokie daržai dailiai aptveriami ir aptaiso
mi. sodinama visokios gėlės ir medeliai dides
niuose soduose statoma dailūs pavilijonai. Tą 
viską atlieka rusai belaisviai, diriguojant'vo
kiečių kareiviams. Taip-pat išleistas atsišau
kimas į gyventojus, kad stengtųsi užlaikyti a- 
pie namus švarumą ir tokiu būdu pagelbėti val
džiai papuošti šalį. Visi tiltai pataisyti, arba 
dar taisomi, kaip kur padaryta nauji. Ke
liai mažai yra taisomu Kauno ir Suvalkų gu
bernijose po miestus, miestelius ir kaimus, net 
ir po laukus visur matai pakelyj (ant kryžke
lių) iškabas su vokišku ir lietuvišku parašu, 
pažymėta, kur tas kelias veda, net ir šunta
kiai pažymėta. Kiekvienam miestelyje randa
si po du žandaru, vienas vokietis, kitas prūsų 
lietuvis arba lenkas iš poznaniaus, jiedu val
do visą parapiją, jiems prigelbsti vaitai, ku
rie yra paskirti iš tu pačių gyventojų, tan
kiausiai būna paskirti buvusieji starastos arba 
viršaičiai. Mokesniai Lietuvoje beveik tie 
patys, kokie buvo prie rusų, už žemę ir už vi
sokius pavelijimus mokama tiek pat, kaip ir 
būnant po rusu.

Buvusios karališkos girios yra labai sau
gojamos, vargai tankiausiai būna tie patys ir 
jiems algos mokama tokios pat, kaip kad bu
vo prie rusų. Privatiškos dvarininkų girios 
parduodamos už labai pigią kainą, žmonės 
nelabai puola pirkti, nebent priseina būtinas 
reikalas. Iš priežasties įvedimo pašportų ir 
visų kitų militarės valdžios restrikcijų, žmonės 
yra neužganėdinti.

Juo toliaus žmonės gyvena nuo mūšių 
lauko, juo daugiaus tikisi, kad rusai sugrįž 
Lietuvon, nekurie iš jų mato skrajojant rusų 
orlaivius ir net girdi rusų kanuolių šuvius 
(tas viskas tik jų vandentuvėje), bet arčiau 
prie fronto k.t apie Panevėžį, Vilnių, tai nie
kas netiki, kad bent kuomet nors rusai įsteng
tų su ginklu išvaryti vokietį iš Lietuvos.

Lietuvoje dar iki šioliai maistas nekontro
liuojamas, kaip tai valdžia daro pačioj Vokie
tijoj, bet mėginta įvesti duonos kortelės, bet 
žmonėms atsisakius jos priimti, tai ir valdžia 
paliovė vertus. Trūksta Lietuvoje arklių, kar
vių ir kitų smulkesnių gyvulių ir paukščių. 
Trys ketviriadalės visų laukų yra apdirbta, nes 
valdžia po bausme vertė, kad žmonės steng
tųsi apdirbti; aiškinama žmonėms, kaip tręšti 
laukus ir kaip sodinti visokias daržoves, pata
riama sodinti kuodaugiausia aguonų, nes mat 
galima bus padaryti aliejų. Darbininkų Lie
tuvoje yra užtektinai, nes yra puikaus jauni
mo, mat jau trečias metas, kaip neėmė į ka
riuomenę taigi gerokai priaugo diktų vyrų, o 
kitose vietose tai rusai nespėjo visų suobilizuo- 
ti. Dėl jaunimo ištvirkimo nėra baimės, nes 
kad ir yra degtinės, bet taip brangi, kad 
žmonės neįkanda; šiaip visur yra vokiečių 
teismai ir teisiama amerikoniškai, t.y. jai mer
gina tampa nuskriausta, tai kaltininkas turi 
ją vesti (ženytis), arba pinigais atmokėti. La
biausiai trūksta Lietuvoje gydytojų, mat ru
sai visus suėmė ir išsivarė Rusijon; vokiečių 
kariški gydytojai užimti ligoninėse su sužeistais 
ir labai nenorams eina, kuomet šaukiama prie 
ligonio, o šiaip iš užsilikusių tai gal randas 
koks feldšeris žydelis visam apskrityje. Epi
demijų ikišiol beveįk kaip ir nebuvo.

Po pusryčių p. Liorentas 
išvežė mus Naumiestin. A- 
pie pietus jau buvome Nau

miestyje, šis miestelis labai apgriautas, baž
nyčia irgi gerokai apdaužyta. Sustojome kle
bonijoj. Čia yra pralotas Oleka, senelis apie 
aštuonesdešimtis metų amžiaus ir jau vos gy
vas. Skundžiasi, kad kareiviai viską nuo jo 
atėmę, visus arklius, vežimus, karves ir visą 
jo turtą. Pakvietė mus prie pietų, ant sta
lo stalo stovi kopūstai ir skilandis, senelis 
žlebčioja tą kietą ir susenusią mėsą, gaila 
žiūrint į tą senelio vargingą padėjimą. Pasi
kalbėję kas šioj apielinkėj dedas, nuėjom pas 
policijos viršininką, jau jisai žinojo, kad mu
du atvažiuojame, nes mat važiavome ofieija- 
liškai; išklausę oficijalį pranešimą apie Nau
miesčio apskričio valdymą, išvažiavome atgal 
Vilkaviškin ir šendien dar turėjome sugrįžti 
Kaunan, nes tik taip mudviem buvo pavelyta 
važiuoti.

Sugrįžę Vilkaviškin nuėjome pas mies-to 
valdininką ir klausėme, ar jis negalėtų ką nors 
padaryti, kad nudviem nereikėtų važiuoti 
Kaunan, nes jau mes ten viską atlikome, ir 
kad iš Vilkaviškio galėtumėm važiuoti Berly
nan. Pasirodo, kad miesto valdininku yra 
lietuvis p. Brazaitis (Brazatt), buvusis Berly
no inžinierius, kalima lietuviškai labai puikiai, 
pastebėjome esama gero lietuvio, girdi, kuo
met buvęs Berlyne, tai tenai esantieji lietu
viai turėjo savo draugiją, kurios nariu ir jisai 
buvęs, ir laike tos draugijos susirinkimų buvo 
kalbama vien lietuviškai, o jai kas įmaišydavo
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Naumiestyje.

Sekantį rytą išva- 
Suvalkijon. žiavome . Vilkaviškin. 

Atvažiavus Vilkaviškio 
stotin, negauname vežėjo, kuris nuvežtų mies
telin, nes nuo stoties iki miestelio yra apie 
keletas varstų, pagaliaus važiuoja su pora ark
lių vokiečių oficieris, paklausėme ar jisai ne
galėtų mus nuvežti į miestelį, žinoma sutiko 
ir nuvežė mus tiesiog klebonijom

Tai buvo šventadienis ir tik ką po pamal
dų žmonės skirstėsi namo. Kokio puikaus 
jaunimo besama! vyrai kaip ąžuolai, mergi
nos kai apušės, o ypač kas man puolė į akį, 
tai kad suvalkiečiai puikiai apsirengę, nežiū
rint to, kad ta karė baisiai juos nuvargino, 
teko matyt jaunimaičius net surdotais apsiren
gusius bet... basus. Praeinantieji žiūri į 
mus su kokiu tai neužsitikėjimu, tirinėja sa
vo smailiom akim, tarsi būtumėm kokie nau
ji valdininkai, kurių ateitis būtų neaiški.

Atvažiavę klebonijon radome keletą kuni
gų, čia klebonauja kun. Dabrila, kuris taip- 
pat yra Seinų vyskupijos administratorium. 
Papietavę pasikalbėjome ir 
žinoti toliaus, Naumiesčio

Kelionė

Administratyviai nubausti. 
Lyvžemio gubernatoriaus nu
tarimu nubausta 3.000 rb. arba 
3 mėn. kalėjimo vandens arba
tai šildomosios (kipiatočnos) 
įstaigos Katalikų gat. No. 42 
laikytojas Rygos miestietis A. 
Tarasovas ir jo žmona už leidi
mą savo įstaigoje gerti svaigi
nančių gėrimų, ir boto dar už
daroma jų įstaiga; Kaitina 
Ugneitis — Stulpų g. No. 116 
taip-pat nubausta 3.000 rb. 3 
mėn. kalėjimo ir išsiunčiama iš 
karės rajono — vidurinėsna 
Rusijos guberni josna.

Telegrafo mokyklos sužeis
tiems kareiviams netrukus ža
dama steigti Petrograde. Bai
gusieji kursą galės įstoti by ku-
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Kad bučiau Kova už tautos būvi
Kad būčiau paukštelis, 
Augštai aš skrajočiau; 
Išlėkčiau iki debesų,

Ir plačių pasaulę 
Matyčiau; žinočiau 
Likimų žmonelių visų.

Kad būčiau bitelė
Po gėles braidyčiau, 
Ieškočiau sau maisto gardaus.

Dirbčiau ir krutėčiaų,
Korelius lipdyčiau, 
Pripilčiau medučio saldaus.

Kad būčiau žvaigždelė, 
Augštai aš žibėčiau, 
Nejausčiau sunkiųjų darbų.

Per ištisų naktį 
Savyje spindėčiau, 
Pripilta svajonės sapnų.

Kad būčiau saulelė,
Pasaulę apšviesčiau ' 
Sušildyčiau širdį, jausmus.

Spindulius šviesybės
Ant žemės nutiesčiau, 
Rodyčiau vargdieniams takus.

Kad būčiau mėnulis,
Padange ridėčiau, 
Aplankyčiau varguolių namus.

Pro mažų langelį
Maloniai žiūrėčiau, 
Miegantiems bučiuočiau veidus.

Kad būčiau jūrelė, 
Plaukti nesustočiau, 
Ieškočiau aš laimės takų.

Ir vargstančių tėvų 
Skurdų numazgočiau, 
Palengvinčiau naštų vaikų.

Kad būčiau lelija,
Raudona ar balta
Kvepėčiau, žydėčiau gražiai.

Niekam neužkliūčiau,
-■ aš nieko nekalta, •

Visi man’ bučiuotų saldžiai.

Kad būčiau medelis, 
Visuomet žaliuočiau, 
Ir auginčiau žalius lapus.

Žydėčiau, sviruočiau 
Ir vaisių išduočiau, 
Skaniai papenėčiau visus.

Kad būčiau mergelė, 
Kvietkelę sodinčiau, 
Kaip linksma malonu būtų.

Katalikų spauda lošia tame stvurbių rolę.
(Referatas skaitytas kun. K. Urbanavičiaus 

R. K. Federacijos VI Kongrese).
Gerbiamieji: — Sakoma, kad pavienių 

individumų svarbiausia užduitis esanti kiva už 
būvį. Su tuom principu mes galime nesutikti 
pavienių žmonių gyvenime, bet tautų istori
joj tas dėsnis duodasi matyti labai aiškiai. Tie
sa, diplomatai teorijoj nepripažįsta, kad tau
tų gyvenime svarbiausių rolę lošia kova už bū
vį, bet praktikoej pasirodo, kad didelės tau
tos, eidamos progreso keliu, mindžioja teises 
mažųjų tautų, ir noroms-nenoroms skelbia prin
cipų, kad ateityje, ypač didžiųjai karei pasi
baigus, mažųjų tautų visai nebeliks. Gi iš 
kitos pusės, mažosios tautos, kaip tik priešin
gų principų stato ir skelbia teorijų, kad tauta, 
kad ir mažiausia, turi teisę individualiai gy
vuoti ir vystyties, ir sako, kad didžiųjai ka
rei pasibaigus, visos ir mažiausios tautos tu
rės įgyti didesnę, ar mažesnę liuosybę. To
kiu būdu matome, kad didžiųjų ir mažųjų 
tautų principai yra viens kitam griežtai priešin
gi, kitais žodžiais didžiulės ir mažosios tautos 
kovoja už būvį.

Meskime akį į lietuvių tautos reikalus ir 
pamatysime, - kad kova už būvį apsireiškia 
mūsų istorijoj nuo pat pradžių. Nuolatinės 
karės su Teutonais, Slavais ir Totoriais pažy
mėjo mūsų istorijų, kuomet Lietuva buvo stip
ri ir nepriguminga. Vidujinė kova prieš len
kų pasikėsinimus matosi lietuvų gyvenime per 
500 metų jų politiškos su lenkais Sąjungos. 
Pasyvis, bet griežtas pasipriešinimas rusifika
cijai pažymi paskutinius mūsų istorijos lapus. 
Apėmus Lietuvų Vokiečiams, mūsų žmonės, 
nors nuvarginti neturto ir bado, neužmiršta 
tautos reikalų ir žiūri, kaip čia palaikius savo 
laikraščius ir mokslaines, žodžu, nors mirti
nai parblokšti ant žemės, neužmiršta palaikyti 
tautos gyvavimų.

Pažiūrėkime, kad ir į mūsų santikius lai
svoje Amerikoje. Niekados neužmiršiu pir
mojo įspūdžio, kurį pats apturėjau, atvykęs 
čia pirmų kart į Amerikų. Pirmu akies žvilgs
niu, man daugiausia parūpo lietuvių tautos 
likimas. Net pats tikėjimas, nors labai ap^ 
gesęs Amerikoje, man išrodė stipriau stovįs 
už tautos reikalus. Prisiklausęs, kaip mūsų 
žmonės, nors nemokėdami, graibstosi svetim
taučių kalbos, prisižiūrėjęs, kaip čia gimęs 
jaunimas kalba vien tik angliškai, pastebėjęs 
tų moralį parsekiojimų, kurio Amerikiečių vi
suomenė nesigaili viskam, kas tik ne yra ang
liška, pamatęs tų bailumų tų jei taip pavadįsiu 
panikų, su kuria mes lietuviai čia Amerikoje 
išsižadam savo tautybės, — aš, tik kų iš Lie
tuvos pribuvęs imigrantas, su tikra desperaci
ja tariau savo širdyje: “finis Lithuaniae” (ga
las Lietuvai!) Tolesni mano įspūdžiai jau ne 
buvo tokie baugūs. Galutinai pamatęs, kad 
lietuviai vis-gi šį tų veikia, kad ne visos kolo
nijos yra lygiai nutautusios, šiek tiek nusira
minau, gal dėlto, kad ir pats apdulkėjau 
Amerikos dulkėmis. Bet pirmas įspūdis, sa
koma, yra tvirčiausias ir tikriausias, ypač, 
kad pastebėjau, kad ir kitiems naujai atvažia
vusiems iš Lietuvos inteligentams dalykai taip- 
pat atrodo.

v •

Laistyčiau, ravėčiau, 
Vainikėlį pinčiau 
Iš rožių, lelijų, rūtų.

Kad būčiau poetas
Gražiai aš rašyčiau, 
Suprasčiau paslaptis gamtos.

Poezijas, mintis 
Kvietkoms aprėdyčiau, 
Krutėčiau dėl savo tautos.

Kaip būtų man saldu
Kitiems vien tarnauti
Ir dirbti geresniems laikams.

Liuosybę, ramybę 
Žmonijai išgauti 
Ir kelių užstoti vargams.

Nedoras likimas 
Lemia man pražūti, 
Poetu aš būt negaliu.

Turiu žengti į grabų,
Be laiko supūti,
Nes ilgiaus liūdėt negaliu. '

Pasaulyje dygsta 
Vien tik nedorybės, 
Piktžolės išplėtę lapus.

Ir jungų man krauna 
Žmonių neteisybės
Ir stumia mane į kapus.

O, Dieve Augščiausis, 
Neleisk man pražūti, 

. Dar noriu pasaulyj gyvent

Nors daugel kentėsiu, 
Bet geisčiau dar būti, .
Ant juodos žemelės pasent

U. Gudienė.

karei Jdekvfena tauta uždėjo iabūt anarkšų cen
zūrų ant spaudos.

Veikiant tokių svarbių rolę politikos bei 
tautybės dirvoje, nemažesnę vietų spauda už
ima jp doros, tikybos bei religijos srityse. 
Spauda ir čia nustato žmonijos krypsnį. Iš- 
tikro, nenustebsime jei bent trumpai dirste
lsime į spaudos pajėgas. O spaudos pajėgas 
geriausiai matysime iš milžiniško laikraščių 
skaitliuos. x Šioje šalyje Suv. Valstijose neper- 
senai buvo padaryta laikraščių statistika ir ta
po atrasta suvirš 22,080 įvairių laikraščių. 
Jų tarpe dienraščių yra 2,313; tris kart savai
tėje išeinančių 52: du kart savaitėje išeinan
čių 568, savaitinių 16,132; dvisavaitinių 303, 
mėnesinių 2.484, du mėnesinių 54, bertaini- 
nių 164 ir kitos rūšies 10. O kų gi besakyti a- 
pie kitų kultūringų šalių spaudų, kuri, tiesa, 
nors nėra taip išsiplatinus kaip šioje šalyje, bet 
irgi yra mįlžiniška su milijonais skaitytojų. 
(Statistika 1912 m.)

Mes tartum dar vakar tik pradėjome pa
busti ir pažinti svarbų platinimo spaudos, o 
jau net puse šimto turime įvairių laikraščių.

Laikraščiuose nūdien yra rašoma apie vis- 
kų: apie politikų, literatūrų, dailę, Bažny
čių, tikėjimų bei religijų, mokslo išrodymus, 
atsitikimus, ūkę, pramonijų ir Lt. ir t.L 
Žodžiu nūdienianiai laikraščiai tai kasdieninės 
Encyklopedijos.

Na, o kųgi besakyti apie įvairaus turinio 
brošiūras ir knygas Jų kasmet išeina po ke
lis šimtus tūkstančių ir net milijonais. Mūsų 
kalboje prieš karę vienais metais išleistų kny
gų skaitlius irgi siekdavo netoli poros desetkų 
tūkstančių egzemliorių.

Tokia milžiniška daugybė laikraščių bei 
knygų reikalauja milžiniško skaitliuos ir skai
tytojų. Jug jeigu nebūt tiek skaitytojų-nebūt 
tiek ir spauzdintų veikalų. Skaitymas laikraš
čio ar knygos yra tiek, kų pasikalbėjimas 
rašėjų su skaitytoju. Visiems aišku kaip pa
sikalbėjimas pertikrins abejojantį; bet spauz- 
dintas žodis kartais dar labiau esti pertikrinan
čiu. Daugelis mano, jog kas atspausdinta, 
tai jau yra šventa teisybė. Taigi aišku ko
kių intekmę spausdintas žodis palieka ant skai
tytojo. Gera spauda žmogų padaro geru, o 
bloga — blogu Kitaip ir būti negali; “nes 
blogas niekados negali išduoti gerų vaisių, nei
gi geras blogų.”

Kaip abelnai pasaulio tautų spauda, taip 
ir mūsų lietuviškoji šioje šalyje didesnė jos 
pusė yra bloga. Labai gaila! Mes katalikai 
tik vakar tepradėjome smarkiau sukrusti rei- 

; kalų platinti savos spaudų. Mūsų priešai-gi 
i svarbų spaudos jau senai pastebėjo ir sugiebė 

jų saviems tikslams išnaudoti. Todėl šiandien

išreligėjimo, ištautėjimo privalome ieš-1
koti blogoje spaudoje. J

Spauda veikia ant žmogaus netik iš tau
tinės arba orinės pusės, bet ir iš vidujinės —I 
doros, tikybos bei religijos pusių. Gera 
spauda lavina žmogaus protų, liuosų valių ir 
visųsvarbiausį žmoguje faktorių širdį.

Šiais laikais tankiai pastebime neva 
mokytų žmonių — ale tik pritiškai išsi
lavinusių; jų jausmai suvis neišlavinti. Tųjų 
ydų šioje šalyje visi dori protaujanti mokyto
jai pastebi. Aiškiai mato, jog žmogui neuž
tenka turėti vien išlavintų protų, bet reikia tu
rėti taipgi išlavintus ir jausmus — širdį.

Katalikiškoji spauda kaip sykis tų visų 
stengiasi ir atlinkti. Todėl, žiūrint tik vien 
iš lavinimo pusės, yra aiški katalikų spaudos 
svarba. Mūsų priederme — turėtų būti per
tikrinti abejojančius, kad tiktai katalikiškoji 
spada tikrai ir teisingai lavina žmogaus, kaip 
protų, taip ir jausmus.

Gera tautiška katalikiška spauda auklėja 
žmonėse tautiškus, o su jais ir tikybinius jaus
mus. Istorija mums yra liudytoju, kad tau
ta be tikybos negali gyvuoti. Graikai buvo 
tvirti, pakol tikėjimas pas juos buvo laikomas 
pagarboje. Roma buvo užkariavusi visų pa
saulį, kol žmonėse tikybiniai jausmai buvo gi
lūs. Panašiai ir su. kitomis senovės tautomis 
buvo. Ugi tas pats ir su mūsų tauta. Spau
da būdama tokiu galingu ir intekmingu fakto
rium tiktai tegali ir tuos jausmus žmonėse ir 
skiepyti.

Kariaujančios valstijos. stengiasi kuoge- 
riausia apsiginkluoti, kad kitos jų neaplenktų: 
Kanuolė už kanuolę, bagnetas už bagnetų, lai
vas už laivų. Taip ir mes darykime. Jeigu 
pripažįsime, kad tikyba ir dora palaiko tautų 
ir advernai, tai turime jų palaikymui naudoti 
tuos pačius ginklus, kokius priešininkai nau
doja jų suarlvmui. Šiądien spauda galingiau
sias jų ginklas. Naudokime spaudų ir mes. 
Knyga už knygų, laikraštis už laikraštį, žo
dis už žodį. Jie naudoja laisvamaniškų spau
dų, mes naudokime katalikiškų. Jie tvirki
nančios spaudos intekme daro spragas mūs 
brangiai tautai, mes kaip tikri tėvynainiai už
taisykime tas spragas ir nedu okime tautai su
griūti. Kuomi, Gerb., geriausia galiu už
baigti, jeigu ne ne žodžiais gerbiamo popie
žiaus Pijo X.:

“Veltui jūs statytise bažnyčias, veltui 
remsite misijas, veltui steigsite mokyklas, — 
visi tie jūsų darbai, visos tos jūsų pastangos 
nueis niekais, jei jūs nesigebėsite vartoti ap
sigynimui ir užpuolimui to tinkamo ginklo, ko- 
kiuo yra grynoji ir tikroji katalikiškoji spau
da..”
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Tiktai 5c.
čia aprašoma vokiečių ka

talikų persekiojimai. surior- 
ganizavimas ir iškilimas. Da
bar nubundant Amerikos lietu
vių katalikiškai visuomenei, la
bu svarbu ir indomu pamaty
ti, kaip vokiečių katalikai i 
pradžios buvo neveiklūs, o pa
skui susiprato, susiorganizavę 
ir pasidarė didžiausia galybe.

Mums. n.toi fanti Ame
rikos lietuvių katalikams laba 
reikalinga pažvelgti į šaunia 
susiorganizavusius brolius vu 
kiečių katalikus. Tas bu 
mums padrąsinimu, 
mu prie veikimo. Todėl akai 
tykite knygelę Windthorstą i 
pažinkite veiklius vokiečių ka 
talikus.
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Pranešimas.
t ________ _________

Lietuviams ir Lietuvaitėms. 
Jog mes atidarom naujų dra
bužių krautuvę vyrų ir
Kuri visiems bus paranki, 
darysime apie 7 d. spalio, 
dėl visus širdingai kvieči 
atsilankyti ir užsisakyti dėl a 
vęs rudeninius ir ži 
drabužius.

Tariame ačiū už perei 
prielankumų ir pasitikim ate 
tyje4

Pasiliekam su pagarba 
Jonas Berzelionis & Co.

4 Washington Str., 
Hay Market Sąuare, J 

Boston, Mass. <!

Skaityk ir Svarstyk!

Taigi, Gerbiamieji, turime prieš savę 
svarbių užduotį, sunkų problemų išrišti, kaip 
šovoje už tautos būvį neleidus lietuviams Tė

vynėje ir Amerikoje pražūti. Tėvynės likimas 
dar mums neaiškus. Netolima ateitis mums 
parodys, kur jos reikalai pakryps. Sulyg to 
mes galvosime, kaip jų gelbėti. Dabar mes 
žiūrėkime į savo užduotį čia Amerikoje. Be 
abejonės, mes veikiame ir, sulyg silpnų mūs 
pajėgų, daug veikiame, nors nemokėdami ir 
darydami begales klaidų, bet — veikiame ir 
mokinamės. L. R. K Federacija tame vieša
me veikime pirmininkauja, Ji sutvėrė Vyčius, 
ji sumanė Moterų Sąjungų, ji išjudino Lietu
vio Vyskupo klausimų. Federacija milžiniš
kais bruožais užbrėžė mūsų veikimo sritį. Ji 
nurodė pienų jo nustatė formas, ji sutvėrė 
keletu tautinių įstaigų, toutos dvasiai skeletų. 
Bet dabar reikia formas pripildyti, reikia įs
taigas apgyvendinti, reikia kunan įvesti gyvy
bę, žodžiu, reikia atgaivinti susnudusių, su- 
triunėjusių lietuvių visuomenę Amerikoje. Ko
kiu būdu T Ugi gaivinant ir skleidžiant kata
likiškų spaudų. Aš čia kaip tik ir oriu pripa- 
rodyti, kad stipriausiu veikimu, palaikančiu 
tautybę yra katalikų spauda. Kad kovojant 
už tautos būvį, mes spaudų turime turėti po 
savo pusei, nes jeigu tas visagalintis ginklas 
bus naudojamas prieš mus, kad mus ištvirki
nus ir sudemoralizavus, tąsyk žlugs mūsų ti
kėjimas ir dora, o su jais ir tauta.

Leidžiant L. D. S. kalendorių, būtinai norime įtraukti 
savus biznierius, kurie iš to turėtų šiokių tokių naudų.

Apgarsinimai neša biznieriams didžiausių naudų, jei
gu jie pasitaikius gerai progai garsinasi.

Čia kaip-tik geriausia proga kiekvienam apsigarsinti 
L. D. S. kalendoriuje.

Bus išleista mažiausiai 16,000 egz., 128 pusi., didu
mas 6x9-, parsiduos po 25 centus ir didesnė dalis bus išpar
duota per spaudos savaitę, kuri bus Lapkričio 12-19 d. 1916., 
o kitus manome išleisti prieš KALĖDAS.

Jeigu norite turėti savo bizniui pasisekimo, tai tuojaus 
rašyk apgarsinimų į L. D. S. kalendorių.

APGARSINIMŲ KAINOS:
Visas pusi............................................................... $12.00
Pusė pusi...........................  $6.00
4 dalis pusi.............................................................. $3.00

Pasiskubinkite, nes jau visai mažai laiko beturime, 
kad paskum nesigailėtumėte nematydami savo apgarsinimo 
L. D. S. kalendoriuje.

Dabar laikas — tuojaus rašyk šiuo adresu:

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

L. D. S. KALENDORIUS JAU SPAUZDINAMAS. 
SIŲSKITE UŽSAKYMUS. 

PARSIDUOS PO 25c.
Agentams nuleidžiamo nemažą nuošimtį. <

Pasirūpinkite prieš Spaudos Savaitę užsisakyti ir išpli 
tinti savo kolonijoje, nes dar pirmas toks Kalendorii 
bus iškištas Amerikoje lietuvių kalboje.

Pigus, dailus ir turiningas.
Pardavinėkite kitiems. Siųskite užsakymus v

“DARB.” ADMIN. n. V - .

'J.
Juozapas Zupkauskas.

I
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Svarba Kata! Spaudos.

Nemanau, jog šiandien dar rastųsi tokių, 
kurie nepripažintų spaudai didžiausių galybę, 
didžiausių intekmę socijaliniame gyvenime. 
Spauda nustato žmonių pakraipas; arba ki
taip tariant žmonės supratusieji spaudos 
svarbų, jų naudodami, pakreipia kitus savon 
pusėn — partijom Pav. politikierių veiki
mai per spaudų. Milijonus dolerių aikvoja 
papirkimui spaudos savon pusėn.

Toliaus gi kariaujančios tautos, gerai su
prasdamos spaudos svarbų, stengiasi jų kono- 
geriausia kontroliuoti. Jos žino gerai, kad 
spauda gali pakreipti žmonijos opinijų visai 
valdžiai priešingon pusėn. Deltogi prasidėjus

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

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, 
tinkuotoji}, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

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

J. J. McGowan Co.

i!ė
HARKO 

SIUTAI BVERkOTAI

PAKVIETIMAS
Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiū savo 

tautiečius ir draugus ateiti pamatyt mane, kuomet 
jums reikės Siuto, Overkoto, Aprėdalų ar Cevery- 
kų. Aš pats jums visuomet patarnausiu koatša- 
kančiausiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už jūsų 
paramų praeityj, kartu tikėdamas paramos ir atei
tyj.

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS 
MADOS SIUTAI IR OVERKOTAI

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir 
madų, kuriuos galima pirkti stebėtinai žemomis 
kainomis. Nelaukite iki praeis pusė dėvėjamo se
zono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutų ar 
Overkotų, n rs dideliam įvairume yra iš ko pasirin
kti, ir dėvėkite juos, jų dėvėjimo sezone.

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.75 iki $30.00 
Mes taipgi užlaikome visų eilę vyrų papuošalų,

Skrybėlių ir Čeverykų. 
čeverykų kainos nuo $3.00 iki $7.00.

Mes gvarantuojame, jeigu kuomi nors busite 
neužganėdinti, tai mes apmainysime arba sugrąžin
sime pinigus.

S.H.HARRIONCO.
662-672 Washington St, Boston, Mass
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Dar esame gyvi.

Amerikos lietuvių gyvenime 
visuomet apsireikšdavo nema 
žai priešginysčių, nesusiprati
mų ir ginčų, kuomet iškilda
vo didelės svarbos klausimai, 
kurių išrišimas reikalavo išsi
žadėjimo srovinės politikos ir 
kuodidžiausio jėgų intempimo 
patarnavimui savo tautai.

Tokių svarbių momentų sa
vo tautos gyvenime turėjome 

į nemažai, ir rods, jie galėjo 
visus lietuvius suvienyti nors 
tūlam laikui, kad savo tautą 
apsaugojus nuo pavojaus ir jos 

I gerovei padirbėjus sutartyje ir 
| vienybėje.

Deja, negalėjo mus ligšiol 
| suvesti į krūvą bendri tautos 
| reikalai, neįstengė mūsų poli-, 
f tikos bėgi pakreipti tokie svar- 
k būs atsitikimai, kaip Europos- 

f karė, skaudžiai palietusi Lie- 
| tuvą. Kiekvieni dirbome ats- 
L kirai, neatsižvelgdami į tai, 
| kad mūsų darbas kenkia ne tik 
t dabartiniam Lietuvos padėji- 
k mui, bet skaudžiai gali atsilie- 
| pti ir ant busimosios Lietuvos 
E padėjimo, kurią visi norėtame 
K pamatyti laisva ir neprigul- 
į minga, bet negalime surasti 
E bendro kelio, kuris mus vestų 

prie tikslo. Nėra abejonės, 
kad mes visi savo tėvynę myli
me. Vieniems yra brangi 

ietava, kaipo tauta, kurios 
alele jie yra, kiti gyvena at- 
inimais apie savo gimtinę, 
tiems, o sykiu ir visiems, 
vai apeina likimas savųjų, 

artimųjų, kuriuos baisios ka- j 
;rės audros blaško iš vieno kam- 
jjo į kitą. Jei jau negalime su
sitarti dėl Lietuvos politiško 
likimo, jei nesurandame būdų 
"bendram darbui prie Lietuvos 
Mfiuosavimo iš nelaisvės pan 
:ių — pasilieka mums dar vie-; 
ras svarbus tikslas 
naę nuo karės nukentėjusių 
nūsų brolių iš vargų tvano. 
Čia galime, palikę visus savo

savo nuskriaustųjų brolių la
bui. Lietuvių Dienos obalsis 
visus Amerikos lietuvius priva
lėtų suvesti krūvon. To rei
kalauja tautos gerovė, tėvynės 
meilė, pagaliaus artimo meilė. 
Juk kiekvienam aišku, kad 
dirbdami išvien, daugiaus nu
dirbsime ir tuomi pačiu gauses
nę pašelpų suteiksime ne kam 
kitam, bet savam-gi broliui — 
lietuviui.

Lietuvių Dienai besiar
tinant ir tegirdžiant savųjų 
tarpe tik pagiežos ir neapykan
tos žodžius — ne vienas gal 
pamanė, kad Amerikos lietu
viai, o ypač socijalistai nebe
teko tėvynės meilės jausmų, 
nes jie vieni iki šiol dar nepri
sidėjo prie bendro veikimo. Bu
vome visai nustoję vilties savo 
brolius socijalistas matyti ben
drame Lietuvos gelbėjimo dar- 

. be. Ir apsirikome. Nežiū
rint visų nesusipratimų, kurie 
kilo iš priežasties Wilkes-Bar- 
re susivažiavimo, socijalistų 
pasiputimo ir tokių nema
lonių apsireiškimų, kaip Chi
cagos lietuvių vienybės, su
darytos kaikurių veikėjų ant 
kreivo pamato, suįrimo — 
mes šiandieną su džiaugsmu 
turime pastebėti, kad so
cijalistai, kaip ir katalikai su 
tautininkais, nori dirbti iš
vien. Tą aiškiai mums parodė 
.Bostono lietuviai, be partijų ir 
srovių skirtumo, užmezgę ry
šius Lietuvos šelpimo reikalais 
Lietuvių Dienai. Tas liudija, 
kad mūsų tautai negręsia pavo
jus iš savųjų pusės. Viši norime 

, dirbti, o kas dirbti nori, tas su- 
i randa ir būdus kaip tą darbą 
varyti. Tas darbas tegali bū
ti naudingas tautos sveikatai.

ri’^atirti iš Įaikraš- [day5-^ susipralųąą^ir tų drą- 
paskelBusių bostoniečių įsų, kad visi visuose pasaulio 

lietuvių išneštas rezoliucijas kraštuose keltų galingų balsų, 
Lietuvių Dienos reikalais. Ga-Į nuo kurio garso sudreba kapi- 
lime tikėtis, kad bostoniečių 
pasiryžimas' dirbti išvien taip 
svarbiame momente paskatins 
ir visas kitas Amerikos lietu
vių kolonijas prie darbo.

Mūsų tautos, dvasia dar 
sveika, ir lai ta dvasia įjudina 
visus į bendrų darbų.

1

Prie laikraštinin
kų suvažiavimo.

Meldžiu neatsisakyti išspau
sdinti šį mano paaiškinimų dėl 
“D-ko” Nr. 116 pastabos apie 
šaukiamų laikraštininkų suva
žiavimų.

Teisybė, ir man buvo keis
ta, kad pakvietimas p. V. K. 
Račkausko buvo parašytas ir 
A. Liet. Spaudos D-jos vardu, 
nes ištikrųjų suvažiavimus tu
rėjo būti šaukiamas tik sutari
me dalyvavusių laikraščių re
dakcijų, o ne kokių draugijų. 
Dėl to ir aš, nors įgaliotas (ne 
vienas, o su p. Norkum ir R. 
Karuža ir su jais pasitaręs, o- 
ficijaliai nei nekviečiau “Lais
vės” prisidėti prie pakvietimo, 
kaipo iniciatorių, kadangi tai 
būtų buvę nelogiška ir netei
singa (“Laisvė” nedalyvavo 
tame pasikalbėjime ir nebuvo 
bei negalėjo būti iniciatorium, 
nežinodama motyvų, kurie ant 
greitųjų tokį sumanymų iškė
lė ; kviečiant ‘ ‘ Laisvę ’ ’ — bū
tų reikėję kviesti ir “Kovų,” 
ir “Draugų” ir k. t., kurie ta
me pasikalbėjime nedalyvavo, 
o tų jau atliks oficijalis laiš
kas. Bet iš kitos pusės nereikė
tų ieškoti kokios nors “laisva- 
maniškų-taut ininkų ’ ’ politikos 
tame fakte, kad p. V. K. Rač
kauskas Įdėjo A. L. S- D. var
dų: jis yra tos draugijos sekre
torius ir turbūt tiesiog užsi
miršęs ir nepasvarstęs pasirašė 
savo pilnu “titulu.” Tai ir 
viskas.

V. K. Račkausko ofįcijaliame 
pakvietime yra dar vienas ne
tikrumas: mūsų, regis, buvo 
sutarta kviesti suvažiaviman 
ne “laikraščius,” o laikraščių 
redaktorius su labai artimais 
(kuriuos redaktoriai rekomen
duotų) bendradarbiais, kadan
gi suvažiavimas, bent iš pat 
pradžių, turėti) būti daugiau 
infomacijinio pobūdžio ir kon- 
fidencijalis, ir tik vėliau, jei
gu atsirastų dirva ir laiko, ga
lėtų būti aptariama bendrieji 
laikraštijos reikalai. Bent aš 
taip supratau mūsų sutarimo 
prasmę.

A. Rimka.
Red. prierašas. Ir mes bu

vome ir esame tos nuomones, 
kad tas laikraštininku suvažia
vimas turėtų būti konfidenci- 
jalis; jame turėta dalyvauti 
tik patys redaktoriai ir arti
miausieji, jų pakviesti ben
dradarbiai.

Mus nuo bendro darbo Lie
tuvių Dienoje skyrė tik princi
po klausimas. Vieni norėjo 

‘ dirbti tik kaipo lietuviai, ant
ri, kaipo srovinė pajėga. Ir 
tie ir kiti besistengdami savą- 

j sias idėjas įvykinti namažai su- 
politiškus ir srovius įsitiki- ^do: Tolyn-protarpisdi- 

tinus nuošalvį, dirbti išvien.! “ -1“ h"vome be?u'
lygiai visį gimines, drau- s?vy‘ar?"i
ir pafins artimuosius nūs- du8”“’. ™nas’ .lš ]»-

audė karts baisi vesnla. Ne- ‘f laba! da’
Brinko sau ank, karts digvai- ūkelis^įtuacuį Jgritey. Ne- 

tis iš atskirų luomų, partijų 
ar srovių, bet viską naifttao, 
[kas jam ant kelio atsistojo. 
Karė lygią nuoskaudą padarė

Amerikos lietuviams. J To
li tas nuskaudas ir turėtame 
ūdromis spėkomis išlyginti ir 
įtaisyti. Iki šiol nuo kapės 
kentėjusių šelpimu užsiįmi- 
jome atskirai, gal būtį, kad 
ateityje tuo pačiu keliu reįsi- 
>. Vienok negalime užųąirš- 

kad retai pasitaiko tokios 
n^os, kurios mus leidžia rie- 

nam momentui, sakysim,'vie- 
t •

Pripažino.
gelbėji

šame tikri, ar tų pastebės visi 
Amerikos lietuviai, bet mes jį 
aiškiai pamatėme. Tas daly
kas, tai sveikas tautinis instin
ktas, tai sveika tautos am
bicija, tai bendro darbo pagei
davimas, visa tai galės šiurkš- 
tamus ir ginčus nors vienai, 
Lietuvių Dienai iš mūsų tarpo 
prašalinti. Bostono lietuviai 
savo siekimu prie bendro 
darbo visiems aiškiai nurodo 
tų kelių kuriuo turime eiti. 
Susirinkę vienon kuopon, Bos
tono lietuviai: katalikai, so-

... . dienai su didele savo tfcvy- 11 tantnunkai, ne a-
. i ir tautai nauda dirbti vie- P ’e partijas ir sroves ginčus va- 
į bendrą darbą. Ta pro- rt. bet rimtai gvildeno ben- 

ndieną yra Suvienytu dro darbo galimumą ir rrika- 
aisti jų prezidento lietuviams ’ą- Ir surado išėjimą, apie 

iįkirta diena, rinkimui aukų

Šioje valanodje pergyvena
me didžiausį krizį darbininkų 
kovoje su kapitalistais už bū
vio pagerinimų.

Šios garbingos valandos lau
kia visi, už tų idėjų, už tai 
kad priartinus šios valandos 
veiksnius šimtai darbininkų ir 
šimtai darbininkų, prietelių 
nukentėjo visokeriopas, įvai
rių - įvairiausias pabaudas, 
bausmes ir persekiojimus.

Visokių pakraipų, visokių 
srovių, visokių partijų darbi
ninkai, viename dalyke tarpu 
savęs sutinka, tai reikalavime 
8 valandų darbo dienos.

Vienos srovės ir partijos ra
miu būdu veda tų kovų, kitos 
su triukšmu, vieni politikos ke
liais, kiti keršto ir naikinimo 
įrankiais — keno kokie yra 
persitikrinimai, kaip keno są- 
žinė nurodo, kaip keno protas 
išgalvoja — bet kovoja visi ir 
taip kovoja kaip mano, kad 
geriau kovų laimės*

Kas-gi tuos milijonus, var 
go pelių, darbininkėlių šukė 
lė prieš savo išnaudotojnš. kas 
juos suorganizavo, kas jiem?.

talistiško surėdimo pamatai, 
susijudina kapitalistų akmeni
nė širdis. Ne nuo kanuolių, 
ne nuo kulkosvaidžių, ne nuo 
durtuvų arba kitokio kokio te
nai naikinančio žmogaus gyvy
bę ginklo, bet vien nuo tų ke
lių žodelių: ~ 8 valandų darbo 
diena.

Klausiu jūsų, kas tų viską 
padarė! Tų viskų padarė 
skriauda ir tos skiaudos supra
timas ir atjautimas.

Tik paimkime bent kokį lai
kraštį ir pirmiausia mes pama
tysime, kad tokioje ir tokioje 
vietoje tiek ir tiek darbininkų 
pareikalavo sumažinimo darbo 
valandų, pakėlimo mokesnio 
už darbų, įvedimo unijos ir ki
tų tiems panašių dalykų.

- Darbininkams pritaria rim
tesni, teisingesni viso pasau
lio žmonės, bet dar kol kas 
nevisi išdrįsta kelt savo balsų, 
nes didžiuma žmonijos narių, 
daugiau ar mažiau, priklauso 
nuo kapitalistų malonės ir dėl 
to nenori jiems nusidėti, kad 
paskui kapitalistai jiems už tai 
neatkeršytų.

Kol darbininkai veikė atski
rai, kas sau, o kas vėl sau, su 
darbininkų reikalavimais nela
bai skaitydavosi, ne bent ka
me koksai anarchistas sukelda
vo triukšmų, arba socijalistas 
papranašaudavo revoEuciją —- 
bet kapitalistai nuduodavo, 
kad jiems tie grųsinimai neap- 
eina ir dar uoliai spausdavo ir 
išnaudodavo darbininkus ir 
persekiodavo visus darbinin
kiškojo judėjimo organizato
rius ir veikėjus.

Taip buvo ikšiol bet nevi- 
sados taip bus.

Darbininkai nors ir perse
kiojami ir visokiais būdais iš
naudojami neapsileido, neuž
snūdo. Jie organizavosi į u- 
nijas, tos unijos susivienijo į 
“Darbininkų Federacijų” ir 
pasidarė darbininkiška spėka 
tokia, su kuria jau turi skai- 
tyties net Suvienytų Valstijų 
prezidentas, kursai yra. valdo
vu, galima šakyti, turtingiau
sios šalies pasaulyje.

Pareikalavo gelžkelio dar
bininkai 8 valandų darbo die
nos. Pagrasino kapitalistams 
streiku. Ir išgirdo prezidentas 
darbininkų balsų.

Mes į smulkmenas neiname, 
kas prezidentų prie to priver
tė, kad palaikytų darbininkų 
pusę: ar jo gera širdis, ar 
šviesus protas, ar politiški iš- 
rokavimai, tas mums yra ne
svarbu, bet tas mums yra 
svarbu, kad prezidentas Wilso- 
nas pripažino ir parėmė 8 va
landų darbo dienų, kurios dar
bininkai reikalauja.

Broliai darbia inkai, gal mes 
nevisi atjaučiame svarbų to 
fakto, bet tas faktas darbinin
kų judėjimo istorijoje bus pa
žymėtas ant visados, kaip vie
na iš svarbiausių pergalių ko
voje su kapitalistais. Ir toji 
pergalė labai žymi, kurių pa
siekėm be jokio kraujo pralie
jimo vien susipratimo ir orga
nizacijos keliu.

Pripažino šalies, kapitališ- 
kiausios šalies, milijonierių ir 
multimilijardierių šalies valdo
vas. ... pripažino organizuota 
darbininkų galybę.... Pripa
žino teisingais darbininkų rei
kalavimus: 8 valandų darbo 
dienų, Ii mokesnio už viršlai
kį — tai jatf daugiau šiuom 
kart iš jo negalima buvo nei 
norėti. M

Bet jisai padarė dar dau
giau, jis privertė kapitalistus 
sutikti su prezidento nuomonė
mis ir dėlto prezidentas 8 va
landų darbo dienos apsvarsty
mų pavedė kongresui, kuris 
su tuo reikalavimu ir-gi sutiko.

Tai mūsų svarbiausias lai
mėjimas.

O žingsnis po žingsnio pir
myn eidami, organizuodamies 
mes iškovisime ir viskų, kas 
tik mums teisingai prigulk Vi
sus skriaudikus suvelsime kaip 
šiltų vilnų.

Mūsų pusėje teisybė, mūsų 
pusėje galybė, mes ir kovų 
laimėsime — tų ir kapita
listiškos valstybes galvai Ame
rikos prezidentas pripažino.

>' F. V. kur tik £di ardo tvarkų katalikų parapijų ir tt.

MŪSŲ “TAUTININKŲ” VBIDAS IR ASfcl-
RACIJOSS.

(Tąsa)
Prisižiūrėdami veidui mūsų ‘ ‘ tautininkų, ’ ’ 

mes visų-pirma pastebėsime, kad Lietuvos tau
tininkas labai mažai tepanašus į mūsų amerikie
tį “tautininką.” Skirtumas apsireiškia tame, 
jog Lietuvos tautininkai yra dideli gerbėjai 
krikščionijos 1 —*
tautiškesni ir patrijoi 
Lietuvos tautininkai yra kiek nutolę nuo pildy
mo savo religijos priedermių, bet vis dėlto net 
ir jų vadai šventadieniais bent iš patrijotizmo 
nueina į Bažnyčią išklausyti mišių ir pamokslo. 
Kada Lietuvos tautininkų vadas A Smetona 
mėgino “Viltyje’7 tiesti pamatus tautininkų po
litiškai programai, jisai pasakė aiškiai, jog 
krikščionių tikėjimą pripažįsta viešu tautos rei
kalu, jog Lietuvos mokyklose turi būti moko
ma religijos ir jog Katalikų Bažnyčiai (žinoma 
ir protestonų) pripažįstama pilniausia kompe
tencija ir laisvė veikti savo srityje, tvarkyti 
ir vesti žmonių tikėj'imo ir doros reikalus.

Buvusieji “Lietuvos Žiniečiai,” t. v. pirT 
meiviai, (kurių vienas iš šulų buvo ir gerai 
amerikiečiams pažįstamas A. Rimka,) į Lietu
vos tautininkus žiūrėdavo kaip į didelius atža-; 
gareivius, pravardžiuodavo juos klerikalais,- 
lygindavo su rusų nacijonalistais. Patys gi, 
nuslidę nuo tautiško pamato, persikrikštiję dar 
1908 metais iš “Lietuvių Demokratų” — “Lie
tuvos demokratais,” vis labiau ėmė sėbrautis 
su lenkais dvarininkais, su žydais ir net Lie
tuvos endekais.

Taigi rodos galima buvo stebėties, kaip 
tų Lietuvos “pirmeivių” ingaliotnis A. Rimka 
galėjo su savo dvasia pritapti prie Amerikos 
“tautininkų,” pasidaryti net vienu iš šulų 
“Tautinės Sandaros” ir rašyti jai programą, 
kurią Sandaros konferencija Pittsburghe šių 
metų birželio pradžioje net jau ir priėmė.

A. Rimka pritapo prie Amerikos “tauti
ninkų” dėlto, kad rado ten didelį dvasios 
giminumą. Kaip Lietuvos “pirmeiviams,” 
taip Amerikos “tautininkams,” dr. Šliupo nus
tatytiems, pirmoje vietoje rūpėjo ne tautybė, 
bet laisvamanybė, kova prieš Katalikų Bažny
čią. Skirtumai socijalių ir ekonominių pa
žiūrų nekliudo jiems būti venoje organizacijo
je ir veikti išvien.

Lietuvos tautininkai neturėjo savo Šliupo, 
užtat ir liko ištikimi tautai ir lojališki tautos 
Bažnyčiai. Amerikiečius gi dr. Šliupas nusi
vedė į laisvamanvbės dausas, kur jie dar ir po 
šiai dienai tebeklaidžioja.

Bet prisižiūrėkime arčiaus amerikiečiams 
‘ ‘ tautininkams. ’ ’

Dar pernai metais Amerikos “tautinin
kai” buvo tai isklaidvtas lietuvių būrelis, ku
rių beveik niekas nerišė. Nuo šių (1916) me
tų pradžios jie mėgina sudaryti savo politišką 
organizaciją, nušviesti savo veidą. Tečiau 
tas darbas negalėjo sekties, nes panorėta vie
nyti per daug įvairūs gaivalai. Vieni norėjo 
atstovauti sotųjų luomų, biznio reikalus, kiti 
linko į tikruosius minių, liaudies, darbininkų 
reikalus. Pati laisvamanybė negalėjo būti nei 
stipria junge mūsų “tautininkams,” nei tvir
tu pamatu organizacijos augimui: mat laisva
manybė, nežiūrint uolaus ir ilgų metų darbo 
visų šliupinių, — neingijo miniose populerišku- 
mo.

Katalikų Bažnyčios ir daug 
rijotiškesni, negu amerikiečiai.

Tad ir nenuostabu kad “tautininkų” San
dara išpradžių pasitenkino tik penkiais neaiš
kiais punktais platformos, gi sudarymų progra- 
mo atidėjo tolimesniems, geresnėms laikams. 
Nelengvai duosis tas darbas ir ateityje, nebent 
viena kuri jų srovė galutinai pasigriebs sau 
Sandaros vadžias. Nuo to ir prigulės, kas bus 
ateityje sandariečiai: Ar liaudininkai (artimi 
rusų trudovikams), ar nacijonal-liberalai, tau
tiečiai (artimi rusų nacijonalistams). Kol nė
ra programo, kurs atvaizdintų “tautininkų” 
siekius, tad pasitengkime pažinti juos iš jų 
darbų, laikanties taisyklės, kad koks medis, 
tokie jo vaisiai.

Tikybinės pažiūros mūsų “tautininkų” 
vadų yra gerai žinomos. Oficijališkai jie lu
pomis savo pirmininko R. Karužos skelbia, kad 
į tikėjimų jie žiūri kaipo į privatinį kiekvieno 
dalykų ir kad tik tuomet esu priešingi tikėjimui, 
kada šisai ima kišties į viešus reikalus, į politi
kų. Tai-gi čia jie nenužengė nei žingsnio to
liau, kaip ir socijalistai, kurie tikėjimų lai
ko tik privatiniu dalyku. Bet tai tik teorijoj; 
praktikoj gi kaip socijalistai, taip ir mūsų 
“tautininkai” (bent jų vadai) deda visas pas
tangas kovai prieš tikėjimų. Dr. Šliupo ir jo mo
kinių dvasios produktai — bedieviški raštai dar 
ir šiandien užverčia lentynas ir pripildo rūsis 
“Lietuvos,” “Vien. Liet.” ir kitų išleistuvių. 
Pusė bėdos būtų, jei tie raštai tenai pelėtų, bet 
jie uoliai platinami; juk reikia pagamintų pre
kę iškišti. Gi tie raštai, paplitę, skardina dva
sių mūsų išeivių ir i ištvirkimų juos stumia. 
Laisvamanybės dvasia atsiliepia vis dar daž
nai ir jų laikraščiuose, ir gyvu žodžiu iš lūpų 
kalbėtojų, ypač paties D-ro Šliupo. Praktiš
kame gyvenime ^‘tautininkų” vadai jau išdir
bo aiškius prieštikybinius papročius: nebeina 
į bažnyčių, neužlaiko pasnikų, remia nepri- 
gulmingas parapijas, neprigulmingas kapines, 
boikotuoja parapijines mokyklas ir ragina siųs
ti vaikus į viešąsias amerikonų mokyklas;

I
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Vadus seka ir liaudis, nors savo liaudies 
“tautininkai” labai mažai teturi. . Provincijos 
“tautietis” arba visai neina bažnyčion, arba, 
jeigu ir eina, tai kitataučių bažnyčion; mat 
savų bažnyčių remti, mokėti jai dešimtukus — 
nemada. Reikia “faituoties” su savo klebo
nu, nes kitaip nebus geras “tautininkas,” o 
dar, ko gero, gali kas klerikalu paskaityti.

Pasiliuosavimas nuo tikėjimo ryšių atsiliepė 
žymiai į visų būdų ir dvasių mūsų “tautinin
kų.” Pradeda išsidirbti juose typas sotaus, išle
pinto buržujo, kurs savo reikalus, laisvę, malo
numus stato augščiau visa ko,*) kitų gi, y- 
pač varguolių reikalais sielojasi kuo mažiau
siai. “Tautininkai” menki visuomeninkai ir 
dideli individualistai.

Suprantama, kad tos “tautininkų” žy
mės atsiliepia ir į jų politiškai-ekonomines pa
žiūras. Nesenai R. Karuža jas išreiškė “Vien. 
Liet.” Nr. 38 savo straipsnyje “Sandara ir tau
tininkai.” R. Karuža peikia socijalistas (iš 
dalies ir teisingai), kad jie nori žmogų pada
ryti savo socijalistiškos valstijos vergu. Jisai 
mato reikalų stiprinti žmoguje visų-pirma indi
viduališkumų ir laisvės pamylėjimų. Drau
gija, valstija neturinti teisės kišties į ypatiš- 
kus žmonių reikalus ir jų socijalius ir ekono
minius santikius. Tai-gi matome, kad mūsų 

- “tautininkai” yra pasekėjai Adomo Smito teo
rijų ir l-iberalistų mokyklos, kuri duoda progą 
turčiams išnaudoti darbininkus, neleisdama 
kišties valstijai į jųjų santikius. Galima nu-, 
manyti, jog ir ateityje mūsų nacijonal-libera
lai nebus prieteliai plačių socijalių reformų, ei
nančių prie didesnės socijalės lygybės ir teisy
bės.

Bet, žinoma, visa tai galutinai paaiškės 
tik ateityje.

Dabar dar paanalizuokime mūsų “tauti
ninkų” tautiškumų, kuriuo jie ypač giriasi ir 
didžiuojasi. Mes nesyki girdime “tautinin
kų” vadus kalbant, kad jie esu tautai ištiki
miausi, esu tikriausieji gryno aukso tautinin
kai. Socijalistai esą visai nuslidę nuo tauti
nių pamatų, katalikai taip-pat esu jau nebe- 
gryni tautininkai, bet kiek gadinti. Mat ka
talikai tarnauju ne savo tautai, bet Romai. 
Tikri gi tautininkai — tai tik jie.

Tečiau faktai kalba visai ką kitų. Labai in- 
domus buvo apsireiškimas, kad reikalavimą 
neprigulmingos Lietuvos čia Amerikoje pir
mieji pasisavino lietuviai katalikai. Jie vos 
tik išgirdo apie neprigulmybės deklaracijų — 
nedvejodami, net entuzijastiškai tam obalsiui 
pritarė. Tuo tarpu mūsų “tautininkai” ilgo
kai svyravo. “Vien. Liet.” su nepasitikėji
mu atsiliepė apie tautų kongresų Švencarijoj. 
“Ateitis” ir-gi išreiškė visų virtinę abejojimų. 
Tik dabar atvažiavę, “tautininkų” pasavinti- 
niai M. Yčas ir kun. J. Žilinskas, rodos, pastatys 
mūši? “tautininkus” į tikrųjį kelių- Kai dėl 
tarnavimo Romai, tai, bešališkai dalykus 
svarstant, reikės pripažinti, kad Roma ne tik 
neturi principo tautų ištautinimo, bet dar 
daug padeda tautybę gaivinti ir stiprinti. Ar
gi neaišku, kad, sakysime, ir amerikiečių 
lietuvių bažnyčios yra kartu ir mūsų tautiškos 
tvirtovės. Čia skamba prigimtoje kalboje gie
smės, pamokslai; čia lietuvis-katalikas stip
rina savo ne tik tikybinius, bet ir tautinius jau
smus. Prie bažnyčių jaunoji karta išmoksta 
lietuviškai melsties, parapijos mokyklose, kur
suose pramoksta savo kalbos, istorijos. Ka
da katalikai įsitaisė Amerikoje jau dvidešimts 
kelias lietuviškas mokyklas prie savo parapi
jų, tuo tarpu “tautiečiai,” rodos, dar neturi 
nei vienos įsteigę.

Grįžtant prie bažnyčios — galėtume pa
klausti, kuris lietuvis bus geresnis tautininkas, 
ar tas, kurs rems savo lietuviškų bažnyčių, 
ar tas kurs eis į kitataučių bažnyčių.

Su prigulėjimu prie parapijos rišasi ir vai
kų auklėjimas. Rašančiam šiuos žodžius teko 
savo kolonijoje pažinti keletą šeimynų, kurios 
yra šulais vietinių “tautininkų” judėjimo. Tie 
“tautininkai” arba visai neina bažnyčion, ar
ba jeigu eina, tai ne lietaviškon, bet airių 
bažnyčion. Net ir tie “tautininkai,” kurie 
patys atpratę nuo bažnyčios, tečiaus savo vai
kus leidžia pas airių kunigus mokinties angliš
koj kalboj poterių ir prileidžia juos anglų kal
boj prie išpažinties. O iš tokios atžalos nebe- . 
bus naudos mūsų tautai.

Amerikiečių “tautininkų” tautiškumas y- 
ra labai bizniškas. Jisai tautietis, kol iš lie
tuvių daro biznį. Jeigu jisai ims daryti ge
resnį biznį iŠ amerikonų — tai sudiev’ ir tauti
škumas; jisai eis Į airių bažnyčią, kad pasi
rodžius, jog ir jis yra “good catholic,” jięai 
eis į amerikonų gyvenimą ir politiką ir net nu
kels visą savo biznį į amerikonų distriktą. 
Biznis dažnai priverčia mūsų “tautininką” vei
kti kartais net visai priešingai tautos siekiams. 
Štai “tautininkų” šulas Chicagos Olšauskas 
jau senai sistematiškai išrodinėja savo laikraš-

•) Rašantis šiuos žodžius pažįsta ypatiškai maž
ne visus mūsų' nacijonal-liberalų vadus. Visi jie 
iki vienam vartoja svaigalus, kiti net gana stip
riai; pėtnyšiomis valgo mėsą, o mitinguose, net 
seimuose jų vadai het ant tiek nesusivaldo, kad 
įsikandę cigarus, ar pypkes dumia per ištisas die
nas, lyg norėdami parodyti, kad tautietis priva
lo rodyties visų-pirma individualistas ir neturi nie
kuo varžytiea. <■

Uosis. 
(Tąsa ant penkto pust)
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tyje, garsindamas savo lotus, jog lietuviai čia įgijus būtų tautininkų kontroliuojamos. 
Amerikoje fUsiraėią sau'Pai^ifc-antrą tėvynę, 
geresnę už. aną pirmąją, f.
> Kada 

mūsų“taūt 
stoti Amerikos piliečiai^ kada stengėsi nuro
dinėti, jog lietuviai tūri pasistengti patapti 
visų-pirma gerais Lietuvos piliečiais, grįžti į 
Lietuvą, — tada net D-ras Šliupas pasipiktino 
iš tokios kalbos ir ųžreiškė, kad Bulota įžei
džias Amerikos vėliavą. iKti tautininkai kar
štai pritarė tam D-ro Šliupo užreiški- 
mui. Kada paskui Bulota kalbėjo Lie
tuvių Dienoje Pennsylvanijoje — buvę net 
pastatyti sargai, kurie tėmytų, ar Bulota 
neprasitars kartais ką nors panašaus, kaip 
Pittsburgh’e, kad jį paskui už tai areštavus 
Bulota neprasitarė ir išliko čielas. Apie tai 
buvo indėta korespondencija į “tautininkų” o- 
ficijozą “Vienybę Liet.” Redakcija tame pa
sikėsinime areštuoti tada Bulotą nematė nieko 
blogo. Žinutę priėmė už gerą pinigą.

Kada “tautininkai” ėmė organizuoti savo 
. tautinę Sandarą — darė įspūdį, kad tas viskas 

daroma ne tiek iš Lietuvos meilės, kiek iš no
ro, susiorganizavus, vadovauti ateityje vi
siems lietuviams. Nes jų vadai ir pirmiau ir 
dabar nesvkį yra parodę, jog jiems pirmoje vie
toje ne Lietuvos reikalai rūpi, bet savo srovės 
iškilimas ir vadovavimas.

Kada buvo atvažiavę į Ameriką kun. Gus
taitis su p. Gabriu ir rinko pasižadėjimus šim
tinių Lietuvos Švietimo Draugijoms (pagal 
Kairiūkščių sumanymo) — “Lietuva” (rim- 
čiausis “tautininkų” laikraštis)pravirko griau
džiomis ašaromis, kad nuolatiniai svečiai iš 
Lietuvos be mielaširdystės skriaudžią savo 
brolius išeivius, prašydami nuolat aukų Lietu
vos reikalams. Tai jisai darė dėlto, kad tos 
draugijos: “Saulė,” “Žiburys” ir “Rytas” ne 
tautininkų, bet katalikų vedamos. Jisai bū
tų kitonišką giesmelę užgiedojęs, jei tos drau-
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o tą Pittąburgh’e pakritikavo 
is/’ kad‘jie ragina ifeivius pū-

Lietuviškumo stoka štai j<u antri metai 
neleidžia mūsų “tautininkams” ineiti į-bendrą 
‘.‘Amerikos lietuvių Tarybą.” Tauta reika
lauja srovių vienybės. Katalikai šankia į.vie
nybę, bet, “ tautininkai ’ * neina į vienybę vien 
dėlto, kad turėtų ineiti mažumoje. Ir čia 
pasirodo, kas jiems pirmoje vietoje rūpi. 
“Tautininkų” ideologas R. Karuža šiais skau
džiais laikais kartkartėmis vis primena savo 
vienminčiams, kad visų-pirma jie turi žiūrėti 
savo Sandaros reikalų. Tai-gi siaura srovinė 
politika pastatoma augščiau už pačią tautos gy
vybę, vien dėlto, kad tas tautiškumas yra jau 
atsiskiedęs ir nugaravęs."

Suglaudę į krūvą, kas buvo sakyta apie 
mūsų “tautininkus,” turėtume pasakyti, jog 
tai yra dar neaiški srovė, susidedanti didžiu
moje iš mūsų jaunutės, bet jau pradedančios 
morališkai gesti buržuazijos atstovų. Reli
gijoj arba indiferentai, arba aiškūs prieši
ninkai “tautininkai” daug prisideda prie tau
tos žeminimo, lepinimo ir demoralizavimo. 
Socijalėmis ir ekonominėmis pažiūromis ir as
piracijomis “tautininkai” pasirodo atsilikę nuo 
kitų lietuviškų srovių. Gi tautiškumo žvilgs
niu jie parodo didelį nusilpnėjimą tautiškų jau
smų ir tautiško susipratimo ir kaipo tokie 
anaiptol neužsipelno tautininkų vardo. Jie ne 
tautininkai, jie mūsų tautos liberalai, libera
liškieji nacijonalistai, arba kitaip sakant na- 
cijonal-liberalai.

Iš to visa bene bus aišku, jog mūsų naci- 
jonal-liberalai anaiptol nėra ir negali būti tau
tos branduoliu, kurio remtųsi tautos ateitis. 
Negali jie tautos politikoje ir pirmyneigoje 
užimti tautos vairo rolės, vidurio, centro 
vietos. Jie gali užimti vietą po dešinės, kur 
jie, eidami greta kitų lietuviškų srovių, šiek 
tiek prilaikys jų pirmyneigą ir stengsis ir pa
tys per daug neatsilikti.

Uosis.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose

WANAMH, PA
Didelis koncertas.

Lietuvių Diena.
PROTOKOLAS

Amerikos Lietuvių Centralinio 
Komiteto nukentėjusiems nuo 
karės šelpti narių posėdžio, laiky

to Brooklyn’e, N. Y., 29 d.
rugsėjo, 1916 m.

1. — Posėdyje dalyvavo šie Ko
miteto nariai: kun. P. Augustai- 
tis, kun. V. Bartuška, R. Karu
ža, F. Živatkauskas, K. Krušins
kas, V. Lukoševičius, Dr. J. Šliu
pas ir V. K. Račkauskas.

Nutarimai:
1. — Užgirta dabar įvestoji 

Centro raštinės tvarka ir tarnau
tojų sąlygos, kurios, pagal II-ojo 
Sekretoriaus p. M. Šalčiaus pra
nešimą raštu, yra sekanti: rašti
nės vedėjui p. M. Šalčiui į sa
vaitę — $25.00; nuolatinei ste- 
nografei už visą laiką darbo nuo 
18 d. rugsėjo iki 1 d. lapkričio — 
$50.00; dviem (ekstra) stenogra- 
fėm, ' kuriedvi dirbs gal visą spa
lių mėnesį, po $7.00 į savaitę. 
Jei būtų reikalas, pirmininkas su 
raštinės vedėju gali pasamdyti ir 
daugiau darbininkų.

2. — Dėžutės turi būti visos 
vienodos ir visoms kolonijoms 
duos jas centras.

3. — Dėžučių užsakymo komi
siją įgalioti užsakyti dėžutes pa
gal p. R. Karužos ištirtas sąlygas, 
tiktai tokios skardinės dėžutės y- 
Ta priimtinos ir praktiškos.

Tags’us ir raikščiukus užsakys 
Komiteto narys p. V. K. Račkau
skas firmoje Anderson and Co., 
su kuria susižinojo p. R. Karuža. 
Tags’ų turi būti 1.000.000 ir raik
ščių — 25.000. Ant raikščio turi 
būti parašas: The Lithuanian Re- Į 
lief day, Centrai Relief Commi- 
ttee.

6. — Kadangi bankas neapsi- 
ima pats čekių pagaminti, tad į- 
galioti V. K. Račkauską atsikrei
pti į banką dar kartą.; jei galuti
nai atsisakys prisidėti prie lėšų 
apdengimo, tai V. K. Račkaus
kas pasirūpins kuoveikiausiai ats
pausdinti tokių čekių bent 50.000 
ir pasiųs juos Centran.

7. — Lėšų klausime geriausia 
būtų gavus paskolą iš fondų. Ka
dangi formalumai susinešime su 
fondais ims laiko, tad gauti pri
vačių asmenų ‘‘security” ir pasi
skolinti iš bankų. C. Komiteto 
iždininkas p. V. Lukoševičius pri
žadėjo duoti tokią “security” 
ant $3.000. Apie tai jo bus pra
nešta C. Komiteto pirmininkui.

8. — Nuo vietų komitetų ne- j Toliaus nutarta, kad atsi- 
reikalauti atlyginimo už jų ima- liepus prie vietinių draugijų, 
mus dv”:tvs L’otnvių Dienai, ne- nežiūrint kokių būtų pakraipų, 
sa nebūtų galima vienodai sulig {Kad jos atsiųstu snvo įgalioti- 
visų pasielgti. Jei kurių vietų' nius arba veliantį; komitetą į 
komitetai mokės, tai pinigus pri- Į Saukiama 
imti, kaipo auką Lietuvių Dienai.

0 negalima prieiti
prie amerikonų presos ir visuome
nės be taip vadinamųjų “ publiei-|nytinėj salėj. Susirinko šių i

i

ty man’ų,” tad kuoveikiausiai pa
samdyti tokį New York’e; tuo 
klausimu pasirūpins V. K. Rač
kauskas ir p. K. Krušinskas. Čia 
pat priduota United Press centro 
rekomenduoto tokio žmogaus ad
resas, būtent: Mr. Cromwell 
Childe, 108 Fulton Str., New 
York, N. Y. Tokiam “publicity 
man’ui” ofisą galima įsteigti prie 
SLA. centro raštinės, 307 W. 30-th 
Str., New York, N. Y.

10. — Pakvietimu įžymesnių a- 
merikonų į vietų komitetus turi 
pasirūpinti tie patys komitetai.

11. — Presos komisijos nario 
V. K. Račkausko pranešta, jog 
jis jau informuoja sulig Lietuvių 
Dienos rusų ir žydų laikraščius. 
Sulig kitų Presos Komisijos narių 
pastebėta, jog’ jie nieko nevei
kia, neturėdami medžiagos. P-as 
R. Karuža prižadėjo tuojaus pri
statyti Presos Komisijos nariams 
reikalingos medžiagos.

12. — Įgalioti Centralinio Ko
miteto Didž. New Yorko šaką įs
teigti New Yorke ofisą ir iš čia 
per laiškus ir kitokiais būdais 
kreipties į N. Y. turtingus ameri
konus, prašant jų aukų nuken- 
tėjusiems nuo karės lietuviams. 
Tokiam ofisui užlaikyti lėšas turė
tų suteikti vietos komitetas, ga
vęs reikalingų pinigų iš vietos 
draugijų, prisidėjusių prie komi
teto.

V. K. Račkauskas,

ALCK. III-sis Sekrt.

leidžiant, 
ėtij daugiaus ^'tarinį ir 

fechnil^^adaryti 'istoriškais, 
ant ko, mątyt, SLA. Istorijos 
rengė jai neatkreipė ne mažiau
sios domės.

Šiaip . jau-knygea išvaizda 
gana daili. '■

Trade Unions, their origin 
and objech, influance and ef- 
fieacy. By William Trant, 
M. A With an appendix sho- 
wing the History and Aims of 
the Aųierican Federation of 
Labor. Išleista Amerikos Dar
bo Federacijos, Washington, 
D. Cbįs. Aštuoniolikta laida. 
Pusi. 60^ ; Kaina 10 c.
The Lithuanian Bopster. Tho- 

mas Shamis, Editor. Anglų 
kalboje lietuvių reikalais lei
džiamas laikraštukas. Išeina 
kas menuo. 27 Short street. 
Kingsfon, Pa.

Apie kaikurių čia pažymė
tų knygų turinį pakalbėsime 
atskirai kiek vėliau.

mėlis turėta nors trumpas, bet 
gažus, paskatinantis, pamo
kinantis.

Visųpirma padainavo duetą 
“Skambančios stygos” — dai
navo pp. Just. Kudirka ir Just. 
Balsis. Toliaus padainavo du
etą “Laivinė” išpildė p-nia O. 
Pocienė ir p. A Pocius.

Ant pabaigos programo su
dainavo visas choras “Lėk sa
kalėli” — Sosnausko. Diri
gavo p. A. Pocius. Turiu pa
žymėti, kad p. A Pocius kur 
pasisuka, ten dainos visad se
kasi ir choras didelius veikalus 
pastato.

Po programui dar pasišokta, 
pažaista lietuviškų žaislų ir 
linksmai išsiskirstė namo.

Vakarėlio surengimui visu 
kuom rūpinosi p. Kazanauskas. 
— choro pirmininkas, ir didis 
veikėjas ir geras choristas.

Dievo Muzikantas.

“Žiburio”KalMrdarius 1916 
metams. Išleista Petrograde. 
Pelnas nuo c kalendoriaus ski
riamas ‘ * Žiburio ’ ’ mergaičių 
gimnazijai. Pusi. 162. Kai
na 45c. ... ’

Išsipildė. Iš rusų kalbos ver
tė K. Giedrutis. “Tikybos ir 
Doros” leidinys No. 4. “Ti
kybos ir Doros” spauda, Chi- 
cago, III. Pusi. 62. Kaina 
20c.

Anykščių Šilelis. Vysk. Ant. 
Baranausko. Perspauzdino sa
vo lėšomis Ant. Ramoška, Bal
timore, Md., 1916 m. Pusi. 16. 
Kaina nepažymėta.

Dvasios Gyvenimo Mechani
ka. Parašė prof. Dr. Max Ver- 
worn. Liuosai vertė Dr. A. 
Garmus ir A. Rimka. Tėvv 
nės Mylėtojų Draugijos leidi
nys No. 23. Spauda Žemaičio, 
Chieago, III. 1916 m. Pusi 
148. Kaina nepažymėta.

Sindikalizmas. J. H. Har- 
ley, M. A. Vertė J. Laukis. 
Spauda “Darbininkij Balso,” 
Baltimore, Md. 1916 m. Pusi. 
106. Kaina 25 c.

Sabotažas. Elizabeth Curley 
Flynn. Vertė J. Laukis. Spau
da “Darbininkų Balso,” Balti
more, Md., 1916 m. Pusi. 39. 
Kaina 10c *

Visuotinas Streikas. William 
D. Havvood. Vertė J Lau
kis. Spauda “Darbininkų 
Balso,” Baltimore, Md., 1916 
m. Pusi. 38. Kaina 10c.

Išguldytojas Sapnų. Naujas, 
pagerintas ir padidintas išlei
dimas. Spauda T. P. Križa- 
nausko, Shenandoah, Pa., 1916 
m. Pusi. 80. Kaina 25c.

Ši knyga neva išguldo ir aiš
kina sapnus. Panašiai kaip 
visokie “orakulai” atiden
gia praeities ir ateities 
slaptybes, taip “aspnų iš
guldytojas” parodo ką sa
pnai reiškia ir prie ko ve
da. Mažai šioje gadynėje žmo
nių į tokius “burtus” tiki; ga
lima tikėties mažai “Išguldy
to jai Sapnų” suras sau pirkė
jų. Bereikalingai tik leidžia
ma panašios rūšies knygas. Ge
naus reikėjo žmonėms paga
minti kokį rimtą veikalą apie 
sveikatą ar iš mokslo srities — 
tai būtų visiems nauda. Iš 
sapnų-gi “tlumočių” viena 
tik pragaištis.

Kelionė į šidlavą. žemai- 
tė-Zimostienė. Išleista S. L. 
A. lėšomis “Tėvynės” spaustu
vėje, New Yorko. N. Y. 1916 

Pusi. 48. Kaina 15c.
Žemaitė gabi rašytoja. Kaž

kurios jos apysakėlių gyvai, 
vaizdingai parašytos. Pažįs
ta ji gerai lietuvio kumiečio 
gyvenimą, atjaučia lietuvių 
sodiečių vargus ir savo apysa
kose vaizdingai, nors ir pras- { 
tais žodžiais, apypasakoja lie-1 
tuvių varguolių gyvenimą.

Bet ne visuomet Žemaitė var
gais-vargeliais sielojasi. Ji 
nekartą mėgina paliesti politi
ką, prisižiūrėti kitų luomų 
žmonių gyvenimui ir čia jos ta
lentas prisidengia siaura ten
dencija, kuriai, kaip va, ir 
“Kelionėje į Šidlavą” nei kra
što, nei galo nesimato. Ji ten! 
piktai, tendentiškai nušviečia 
kunigų veikimą, prikiša jiems 
nebūtus daiktus. Ant kiek Že
maitę gerbiame už jos gražius 
raštelius, ant tiek negalime jai 
pripažinti Dievo ‘ ‘ dovanos ’ ’ 
tokiuose aprašymuose, kaip 
‘ ‘ Kelionė į Šidlavą.* ’ Tokiais 
rašinėliais Žemaitė tik save 
žemina, o žmones užkrečia nes
veiku maistu.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Istorja nuo 1886 iki 1915 
metų. S. L. A. leidinys. Iš
leista S. L. A. lėšomis, “Tėvy
nės” spaustuvėje, New York, 
N Y. Pusi. 547.

S. L. A Istorija — tai ga
na stora knyga. Pavadinti ją 
istorija gal būtų neatsakančiai 
ir nėr daug pretensiionališka.

’ Greičiau tai bus medžiaga is 
K'';ki-ri<' pažymėti

* —'■r'-.-.jo atsitikimai jokios isto-
svarbos neturi, tik be 

no tolius
tihiS’ vietos tizte’stn. Spaudos
* l’vdrt JT**’V**y* *

4 ’4 * J- - ’ .....

Rūgs. 20 d. 1916 m., vieti
niai, taip lietuviai kaip ir 
svetimtaučiai, turėjo nepap
rastą progą išgirsti labai pui
kų koncertą, kuris buvo su
rengtas vietinio klebono, kun. 
J. Miliausko, Aušros Vartų 
Panelės Šv. parapijos naudai.

Finansiškai pasisekė gerai, 
bet muzikaliai dar geriau, su
vis artistiškai. Dalyvavo ja
me gabiausi šios apielinkės lie
tuviai muzikos mylėtojai. Tai
gi buvo ko paklausyti. Čion 
pabriešiu trumpai apie neku- 
riuos dalyvavusius šiame kon
certe, idant supažindinus lie
tuvių visuomenę apie minėtos 
apielinkės lietuvius atsižymė
jusius muzikoje.

Atvyko iš Pittston, Pa., lie
tuvių bažnytinis choras, ku
riame yra net 47 nariai. Kuo
met šis choras uždainavo su 
labai geros orkestrus pagelba, 
p. St. Šimkaus “ Lietuvias mes 
esame gimę,” rodėsi, kad tos 
ruimingos salės langai sutru
pės. Kokia jėga! Užtikri
nu, kad kiekvienam lietuviui 
ten beesančiam sukėlė lietuviš
kumo dvasią, meilę tai tautai, 
kuri jį pagimdė, ir jei buvo 
pamiršęs, kad lietuvis esąs. 
Dainavo taipgi tas pats choras 
Chopin’o maršą, kurio žodžiai 
lietuvių kalboje yra pritaikin
ti prie lietuvių kritusių šioje 
karėje. Iš.tikro čion vėl be
galo sujudino klausytojus.

Reikia pažymėti, kad to 
veikalo išpildymas buvo nepa
prastas, kurį atsakančiai atli
ko minėtas choras. Nepamir
škime, kad Pittston’o choras 
savo atsižvmėjimu, už kurio 
tvirtą susiorganizavimą ir pui
kų išsilavinimą ačiū jo klebo
nui, kun. J. Kasakaičiui ir jo 
vedėjui, p. L. Vasauskui, ku
ris platina lietuvių vardą po 
šią apielinkę svetimtaučiij tar
pe.

Girdėjome taipgi nepapras
tų iš lietuvių tarpo pavienių ar
tistų. Ponas A. Sodeika, cho
ro vedėjas iš Scranton’o savo 
tvirtu ir jausmingu balsu, vi
są salę pripildė ir žavėte-žavė- 
jo publiką. Ponas A. Sodei
ka yra konservatorijos moki
nys. Panelė M. Kižiutė, jau 
daugeliui, svetnptaučiij taip- 
pat, žinoma solistė, vėl ko- 
puikiausiai užganėdino susi
rinkusius savo gražiu balsu. Ji
nai taipgi' lankosi konservato- 
rijon, ir manoma, kad susi
pažins netrukus visa Amerika 
su p-lės Kižiutės artistišku 
balsu.

Apart šių minėtų pasirodė 
ant estrados ir daugiaus kon
servatorijos mokinių, ir šiaip 
jau labai puikiai išsilavinusių 
muzikančių ir muzikantų.

Muzikoj mylėtojas.
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ROCHESTER, N. Y.
Negražios varduvės.

HARTFORD, CONN.
Kataliku Spaudos Savaitės 

Komisijos narių vardai.
Lietuvos Vyčių 6-tos kuopos:—

1) Tadas Špelis,
2) Alex Pateckis,
3) Petras Mikalauskas,
4) E. A. Mašiotukė.

Moterų Sąjungos 17-tos kp.: —
1) Marijona Maleskienė,
2) Marijona Potieliunienė,
3) P-lė Zofija Gurkliutė,
4) P-lė Ant. Stravinskaitė.

Šv. Elžbietos Dr-jos: —
1) P-lė Ona Žaldeckaitė,
2) P-lė Mare. Pateckaitė,
3) P-lė Elena Mačiulienė,
4) P-lė Antanina Skupaitė.

S. L. R. K. A. 89 kuopos: —
1) Konstantas Tamošiūnas,
2) Jurgis Bernatavičius,
3) Konstantinas Pundžius,
4) P-lė Teresė Buividžiutė. 

šv. Juozapo Dr-jos: —
1) Juozapas Laučka,
2) Vincentas Džikas,
3) Dominin. Mikasevičius,
4) Juozapas Čiapulis.

L. D. S. 6-toS kuopos: —
1) Antanas Mazalas,
2) P-lė Paulina Gelažiutė,
3) Petras Elijošius.

Sp. Dr-jos 17-tos kuopos: —
1) Antanas Kučas,
2) Andriejus Pateckis,
3) Onupras Rasmanskas.

Šv. Jono Evangelisto Dr-jos —
1) Viktoras Labeckis,
2) Kazimieras Baruolis,
3) Tamošius Motiejūnas,
4) Petras Ivanauskas,
5) Antanas Makcinskas.

Kunigas Jonas J. Ambotas.

Spalių 1 d. čia buvo vardu
vės M. L. Varduvės buvo 
girtos. Susirinko daug tokių 
žmonių, kurie pametę tikėji
mą. Pasigėrę susipešė.

Buvo primuštas šeimininkas 
ir kaltasis nugabentas kalėji
mam Tie, kurie jį lankė ka
lėjime, tai sako, jog nabagui 
išėjo iš galvos ir svaigalai ir 
socijalizmas, ir bedievybė. Kal
bąs poterius ir prašąs, kad ro
žančių atneštų.

Senai yra pasakyta, kad 
kol nėra bėdos, tai Dievą pa
miršta, o bėdos prispaustas 
šaukiasi prie Dievo.

Požilis.

dr-jų viršininkai:
Dr-tės Lietuvos Sūnų, Liet. 

Dukterų ir Sūnų, Šv. Jono 
Krikštytojo, Lietuvių Jaunuo
menės, Šv. Juozapo, N. P. P. 
Marijos, L. T. Sandaros ir L. 
Š. Fondo. Pradėta kaip ką 
kalbėti, bet sieko negalima 
buvo nuspręsti, nes didžiuma 
draugijų dėl.stokos laiko ne
galėjo suteikti mandatų savo 
pasiuntiniams. '

Tik tiek norėta buvo, kad 
atsiliepus prie Centralinio Ko
miteto, jog čionai lietuviai 
darbuosis aukų rinkimo dienoj 
ir reikalauti informacijų. O 
Liet. Dien. K-tas susitvarkys 
kada dr-jos atsiųs savo pa
siuntinius su įgaliojimais. 
Tuomet bus išrinktas pasi
darbavimui komitetas kaip tai: 
tai: rinkikai kolektorai, su
sižinojimas su vietos valdža iš- 
rinkikai kolektoriai, susiži- 
nomas su vietos važldia, iš
rinkti sekretoriai, pastatyti 
rinkti sekretoriai. Pastatyti 
kasierius po kaucija, buvo įneš
ta nors iki $5.000, nes kuomet 
kaucija yra sutvarkyta, tai 
žmonės turi didesnį prielanku
mą darbe ir užsitikėjimą, net 
ir patys socijalistai neturėtų 
ko užmetinėti. Bet mūsų kle
bonas, griežtai protestavo mi
nėtam tarimui, sakydamas, 
kam tai reikią kito komiteto y- 
pač kasininko po didesne kau
cija, tvirtindamas, kad da
bartinis kasierius V. Jakavi- 
čius, esąs po kaucija atsakan
čia, jo parapijoj yra padėta 
$200 tai ir užtenka.

Bet kasgi gali ant to sutikti, 
kad visuomenė dirbs ir dirbus 
atiduoti į tokias rankas, kur 
nėra visuomeniškai kontroliuo
jamos, arba nematyti jokio ai
škumo, kiek aukų surinkta ir 
kiek jų pasiųsta. Panašiai šį 
pavasarį, kada draugijų dele
gatai negalėjo išdilti aiškių 
raportų, kiek buvo surinkta 
aukų per Tag Day 15 d. bal. — 
žmonės buvo labai neužganė
dinti.

Dabar gi, susiginčijus, žo
dis po žodžio mūsų klebonas 
gana mandagiai pasakė — visi 
kurie esate čia susirinkę, 
išsineškit laukan. Aš jokio 
komiteto, jokių konferencijų 
nepripažįstu, kasierįus yra ge
ras ir jis pasiliks.

Vis dėlto reikia pabriežti, 
kad vietos dr-jos, matosi, ne
nuliūs, rems tą šventą darbą, 
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CAMBRIDGE, MASS.
Rengiasi prie L. Diesos.
Liūdnas apsireiškimas mūsų 

miestelyj Lietuvių Dienos rei
kaluose ir sunku yra pasakyti, 
kaip čionykščiai lietuviai dar
buosis toj dienoj. Jau turime 
visai mažai laiko, o dar jokio 
sutvarkymo, ir nesimato visai 
kada jis įvyks ir kada pradėsi
me tvarkytis prie tokio švento 
darbo, jeigu tap elgsimės, kaip 
dabar elgiamės.

Rugsėjo 17 d. vietos klebo
nas kun. J. Krasnickas, iš sa
kyklos pakvietė, kad po pa
maldų žmonės susieitų į pobaž- 
nytinę salę pasikalbėti apie 
Lietuvių dieną. Trumpai pa
kalbėjus apie dienos svarbą ta- 

I po išrinktas laikinis komitetas.
Toliaus nutarta, kad atsi-

I

i-orfįvęnėrią, kurio
je hiitii apie pami
nėtos dienos tvarką. Tas ir;

rnTsėjo 28 d. pobaž- į

CHICAGO, ILL.

Jaunimo veikimas.

BENTLEYVILLE, PA.
Buvo prakalbos.

Spalių 1 d. mainierių salėje 
atsibuvo prakalbos, kurias su
rengė S. L. R. K. A. 
pa. Kalbėjo gabus 
jas ir uolus veikėjas 
Sutkus iš Chicagos.
liai ir visiems suprantamai kal
bėjo apie katalikišką spaudą, 
nurodinėjo spaudos svarbą ir 
galybę, 
skaityti 
ninką”

92 kuo- 
kalbėto- 
p. A. J. 
Nuosek-

Ragino užsisakyti ir 
‘ ‘ Draugą, ” “ Darbi- 
ir kitus katalikiškus 

laikraščius. Aiškino apie Ka
talikų Spaudos Savaitę, (ku
ri bus nuo lapkričio 12 d. iki 
19 d. Red.) . .Ragino toje sa
vaitėje pasidarbuoti,ypač pasi
darbuoti platinime kat. spau
dos.

Čionai lietuviai labai nevei
klūs, apsileidę. Tai tokių ge- 

■rų kalbėtojų atsilankymas pri
sidės prie žmonių išjudinimo.

B. Darbininkas.

Kai atvėso oras, jaunimas 
pradėjo judėti — veikti. L. 
Vyčiai daugiausiai darbuojasi. 
Kaip girdisi kuopose nemažas 
judėjimas, rengia vakarus, 
koncertus, mokyklas atidaro 
ir t.t., o labiausiai man patin
ka Vyčių Apskričio choras. 
Pastarasis jau pradėjo lavintis, 
turi nemažą būrelį dainininkų. 
Taip, kad galės nemažai dar
bo atlikti.

WORCESTER, MASS.
Mokinsis.

Rugsėjo 28 d. trijų kuopų 
atstovai turėjo susirinkimą dėl 
vakarinių kursų. Nutarta pa- 
sirūpyt suvienyt visas katali
kiškas dr-jas, kad rengtų va
karus iš vien ir iš tų pinigų būt 
apmokama 
Pirmiausia
skaityt, rašyt, skaitliuot, gra
matikos ir taip toliau.

Moterų Sąjungos narės mo
kys virt, kept ir siūti.

P. Pr. Zataveckas išrinktas 
sužinot mokytojus ir kada bus 
galima pradėt tą darbą

K. V.

mokyklos lėšos, 
bus mokinama

Choro vakarėlis.

Choras pradėdamas darbą, 
surengė šeiminišką pasilinks
minimo vakarėlį. Svarba va
karėlio buvo tai susipažinimas 
dainininkų, taipgi kad supa
žindinus ir kitus su tuo prakil-

nepaisant ant keno pasielgimų, niu darbu. Dainininkai gražiai 
Tai-gi gerbiami ‘ Cambridge’- 
čiai, lietuviai ir lietuvaitės, 
kiekvienas pasistengiame toj 
dienoj pašvęsti savo laiką ant 
'••'ku rinkimo sušelpimui bro
lių ir sesučių badaujančių tė-

J. K. Naujalis, i )

pasibovino. Svečiai, kurie 
buvo atsilankę tiesiog džiaugės 
iš apskr. choro. Svečių buvo 
nedaug, nes nevisi'galėjo Įei
ti, nors buvo 50c. įžangos.

PRANEŠIMAS.
Brooklyno, New Yorko Ka

talikų Spaudos Savaitės rengė
jų antrasis susirinkimas, turė
jęs atsibūti pąnedėlyj, 16 d. 
spalio, bus laikomas nedel- 
dienyj, 15 d. spalid. P. šv. 
Apsireiškimo par. svetainėje, 
kampas Havemeyer ’ir N. 5th 
st.. 6 vai. vakare.

‘ Draugijų ignliotiriai i 
vieniai veikėjai, kuriem" 
knt apaugs .p " ■
"i . malonės kuosl
rijusi afsitankvtC

j*'. ■ ■ w yb \
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PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

Pirmininkas: —
Kun. F. Kemėšis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Dvasiškas vadovas: —
Kun. P. Saurusaitis,

45 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

Pirm, pagalbininkė: —
V. Liųtkevičiepė,

21 Acton St., 
Worcester, Mass.

1- as Raštininkas: -
J. M. Navickas, 

La Salette Seminary, 
Hartford, Conn.

2- as Raštininkas: —
P. J.' Jakaitis, 

Holy Cross Cdllege, 
Worcester, Mass.

Iždininkas:,—
J. Vaitkus,

19 Hanover St, 
Worcester, Mass.

Iždo globėjai: _
J. Bakšys,

St. Bernard’s Seminary,
^ Roėhest^, N. Y.

Kun. J. J. Jakaitis, 
, 41 Providence St.,

■^nreester,

P. St»čkienė.
26,Suffield St,
. Y^orcester, Mase.

Tautos Ryt*’redaktorius: — 
Kųn, J. J. Jakaitis.

Mass.

3di rugsėjo 
Norintieji tenžsisako.
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81.00

5.00

14.50
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40.00

58.25

8.50

100.00

28.00

TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA IŠ ĮPLAUKŲ
. f u* Rtroasjo minėsi, imi M? aį.

Iki 1 d. rugsėjo, 1916 m., į Tautos Fondą įplaukė $53.403.21 
Rugsėjo 3, Brooklyn, N. T. — Surinkta per L. Vyčią 41 ir 44 

kuopą prakalbas, prisiuntė K Pakštas................
3, Brooklyn, N. Y. — Surinko T. F. 13 skyrius, 

Prisiuntė K Dumblis................ ..................... ...........
6, Ansonia, Conn. — Aukavo S. L. R -K Am. 32 kuo

pa, prisiuntė J. Stulgaitis.................. . .....................
6, Tamaųua, Pa. — Aukaue Alb. Stankevičius, pri

siuntė O. Babarskiutė............................................
8, Cicero, UL — Prisiuntė P. Garbuzas......................
10, Chicago, UL — Surinkta vestuvėse p. K. Zamsra- 

vičiaus su p-le A. Augulaite, prisiuntė J. Krotk&s 
10, Kingston, Pa. — Surinko T. F. 14 skyrius, pri

siuntė B. Žėkas.............................................................
10, Cedar Rapids, lova. — Surinko T. F. skyrius, 

prisiuntė K. Žiogas.................................. ...................
10, Cambridge, Mass. — Aukavo šv. Jono draugija

prisiuntė K Galinauskas......................................... 38.50
10, Pittston, Pa. — Aukavo kun. W. BoehL vokie

čių klebonas, pris. kun. J. Kasakaitis..................... 20.00
10, Baltimore, Md. — Surinko T. F. 6 skyrius, pri

siuntė J. Vasiliauskas................................................. 200.00
15, Amsterdam, N. Y. — Surinkta per pp. ir J. Gu- 

džinskų vestuves, prisiuntė S. Simanavičius..........
15- Trenton, N. J. — Prisiuntė J. Velivis..................

19, Waterbury, Conn. — Surinko T. Fondo skyrius, 
pridavė kun. J. Valantiejus.....................................

19, Waterbury, Conn. — Surinkta per L. Vyčią 7 kuo
pos prakalbas, pridavė kun. J. Valantiejus..........

21, Brooklyn, N. Y. — Surinko T. F. 13 skyrius, pri
siuntė K. Dumblis...................... ..................................

23, Rochester, N. Y. — Surinko T. F. 24 skyrius, pri 
siuntė K. Andruškevičius... z..................................

25, Girardville, Pa. — Surinkta delegatą prakalbose, 
pridavė kun. Dr. V. Bartuška................✓.. ...............

25, Tamaąua, Pa. — Surinkta delegatą prakalbose
pridavė kun. Dr. V. Bartuška......................................52.00

25, Nev Philadelphia, Pa. — Surinkta delegatą pra 
kalbose, pridavė kun. Dr. V. Bartuška.................. 75.00

25, Saint Clair, Pa. — Surinkta" delegatą prakalbose 
pridavė kun. Dr. V. Bartuška........................................100.00

25, Mt. Carinei, Pa. — Surinkta delegatų prakalbose, 
pridavė kun. Dr. V. Bartuška..................... 100.00

25, Minersville, Pa. — Surinkta delegatų prakalbose, 
pridavė kun. Dr. V. Bartuška....................................131.00

25, Worcester, Mass. — Surinkta T. F. 30 skyriaus ir 
delegatų prakalbose, pridavė kun. J. J. Jakaitis.. 730.08

27, Kingston, Pa. — Surinkta per vestuves p. S. Kri
vicko su p-le T. Šnučiute, prisiuntė M. Antanaitis 5.60

27, Hartford, Conn. — Surinko T. F. 33 skyrius, pri
siuntė kun. J. Ambotas............................   253.88

28, Philadelphia, Pa. — Surinko T. F. 21 skyrius, pri
siuntė K. Driža.......... .........................................*. .77 100.00

28, Cleveland, Ohio. — Surinko T. F. skyrius, prisiun
tė kun. J. Halaburda.................................................

28, Cleveland, Ohio. — T. F. skyriaus metinė duok
lė, prisiuntė kun. J. Halaburda.............................

30, West Fitehburg, Mass. — Surinkta nuo vietos lie
tuvių, prisiuntė M. Pečiulis..................................

30, Rochester, N. Y. — Surinko T. F. 24 skyrius,
prisiuntė K. Andruškevičius........................................100.00

30, Gilbertville, Mass. — Prisiuntė kun. A., Petraitis 51.50
30, N. Abington, Mass. — Prisiuntė Šatas..................... 21.00
30, Youngstovm, Ohio. — Surinko T. F. skyrius... .$27.00
30, Harvey, I1L — Prisiuntė Deksnys.......................  12.28
30, Duąuesne, Pa. — Aukavo vietos lietuviai, prisiun

tė kun. S. Čepanonis.....................................................
30, New Philadelpria, Pa. — Prisiuntė A. Gudaitis
30, Cleveland, Ohio. — Aukavo Lietuvos Sūnų šv. 

Kazimiero gvardija, prisiuntė Miškinis.................
30, La Cross, Wash. — Aukavo V. J. Sakavičius, pri

siuntė P. Mulevičius.................. . .................................
30, Manchester, N. H. — Surinkta delegatą prakal

bose, prisiuntė Vyžinis.............................................

oas ant Riverside gatvės už Mau
kas surinko nuo: P. Jokuokos 
50., M. Samboro 50., M. Tarbu- 
nienės 50., P. Vožpujonio 50c., 
smulkią auką 75. Viso uf blan
kas $2.75.

Darbininką Sąjungos 5-ta kp. 
nuo narių surinko $2.50. Pilu. 
Blaivininką dr-ja nuo narią $2.85. 
Šv. Agotos moterų dr-ja nuo na
rių $3.35. Saldžiausio Vardo Jė
zaus dr-ja nuo narių $1.51. Viso 
labo aukų į T. F. per praeitą mėn. 
pribuvo $37.06. Pirmiaus pas 
kasierią buvo likę $3.41, tai vi
so labo pasidaro $40.47.

Išlaidų per tą mėnesį buvo 
$3.10. Tai pas kasierią pinigą li
ko $37.37.

I

7fL07

8.00

29.75

100.00
9.80

66.00

5.00

119.50

Labu per rugsėjį įplaukė $3.626.23

Iš viso iki 1 d. spalio, 1916 m., į T. F. įplaukė.. .$57.029.44 
K. PAKŠTAS,

T. F. sekr.

kun. J. Kąrąs, 5.00 . 108 Bond St ■ *
kun. J. šupšinskas, 5.00 1Mb <M. M. TbH***l,
kun. A. Janušas, 2A5 M Woodhridge St
kun. Dr. P. Augustaitis, 2.00 $$MWka Ntaaa ValariitartA
kun. V. Dargia, L00 23 Vest 8t
kun. B. Paukštis,^ 1.00 ---------------------------------------------
kun. J. Miliauskas, 1.00 IV. MIKOLO ARKAI. DRAU-
Julius B. Kaupas, .50 GUOS VALDYBOS ADRESAI

Viso $22.75. OOLUN8VILLE, ILL.

Nebūk be katalikiško 
laikraščio.

TAUTOS FONDO REIKALAI
Tautos Fondo sekretorius 

jau sugrįžo Chicagon. Žada 
važinėti po Chicagą ir jos a- 
pielinkes ir sakyti prakalbas, 
organizuoti skyrius ir tvarkyti 
auką rinkimą. Kreipties rei
kia šiuo adresu: K. Pakštas, 
917 W. 33-rd St, Chicago, III.

WATERBURY, CONN.

Aukos T. Fondui

Rugsėjo 24 d. (Sept.) š. m.

WATERBURY, CONN.

Aukos surinktos per Vyčią 
prakalbas.

Po $1.00 aukojo šie asmenys: 
O. Petrauskienė, J. Maka 
S. Tariusevičia, A Morkys, \P. 
Tarbas, J. Sakaitis, A Blavize 
vičiutė, A Ragauskas, S. Sta 
kus, A Jasulis, A Namura, 
Černiuskiutė, U. Stanevičienė, B. 
Caugnaitė, K. Kiudolas, O. Vil
kienė, K Gasparaitis, A Mau
rutis, M. Jaskauskas, J. Pačius, 
J. Lukoševičius, K Dulkė, S. 
Canaitis, K. Paškevičiūtė, J. Mi 
klinevičia, J. Šaliunas, A Suo
pis, V. Pabilionis, Z. Kenskula- 
niutė, J. Guvackas.

Po 50c. aukojo: P. Bamašei- 
tis, J. Namura, V. Pacida, K 
Jusaitis, J. Labemirskas, V. Si
manavičius, S. Makauskas, S. 
Damušis, P. Kevenas, S. Šaku- 
baitis, O. Barginienė, L. Bargi- 
nas, S. Statkevičia, P. Bartulie- 
nė, E. Šiorkaitė.

SO. MANCHESTER, CONN. 
Aukos surinktos laike delega

tą prakalbą.

Po $2.00: Petronėlė Brazaus
kienė, Aleksandras Krikščiūnas, 
po $1.00: Jonas Alenskas, An
tanas Balčiūnas, Petras Kviet- 
kauskas, Marijona Vaivadienė, 
Elzbieta Jakaitienė, Stefanija 
Kvietkanskienė, Ona Makanckie- 
nė, Ona Bidvienė, Marijona Ka- 
zakučiutė, Ona Liudziutė, Ado
mas Likaras, Ona Karsokiutė, 
Ant Gudaitis, Marcelė Adomai- 
čiutė, Matilda Kovienė, Julius 
Baltulonis, Jonas Murolius, Jo
nas Gudžiūnas, Kazys Staznonis, 
Agota Urbaičiutė, Pranas Petrai
tis, Kastantas Dainis, Jieva Poš- 
kiutė, Kastancija Siudinaikiutė, 
Marijona Stasiuškiutė, Vincė Ve- 
lečkiutė, Marijona Kovienė, Vik
torija Mikalonienė, Teresė Jake- 
liutė, Ona Petrauskiutė, Anta
nas Bragauskas, Antanas Banda- 
rutis, Petras Ambrasas, Alek
sandra Krikščiūnas, Paulina Mau- 
riukė, Pranė Grusiukė, Antanas 
Bujavičius, Juozas Sarbinčkis, 
Juozas Maitiejunas, Ona Lakšiu- 
tė, Jieva Rasiniutė.

Viso surinkta su smulkiomis au
komis $54.55.

Ona Alenskfatė.

TREČIOSIOS LIETUVIŲ DIE
NOS ATSKAITA, ĮVYKUSIOS 

VALLEY VTEW PARK

6 
vai. vakare T. Fondo 40-tas sky
rius laikė mėnesinį susirinkimą 
Šv. Juozapo lietuvią parapijos sve
tainėje ir likosi išduota atskaita 
įplauką T. F. 40-to skyriaus už 
praeitus 1914-15-16 metus.

1914 metais įplauką buvo 
$439.22, per 1915 m. įplauką bu
vo $477.95, per praeitų laiką 
1916 metą įplauką pribuvo $1.107. 
95. Viso labo per tuos tris me
tus įplauką buvo $2,025,12.

Auką T. F. per praeitą mėnesį 
pribuvo sekančiai:

šv. Juozapo Brolija iš kasos 
aukavo: $10.00, nuo narią per 
susirinkimą surinkta $4.85. Viso 
$14.85. 1

Šv. Kazimiero dr jos nariai au
kavo : J. Danusas 50c., D. Ne- 
vulis 50c., D. Vaitonis 50c., J. 
Liūnas 50c., F. Sopia 50e., M. Ab-

ra-

IŠLAIDOS:
Refrešmentai: 

Geo. T. Beil A Co., 
John J. Coggans, 
Joseph Machuta, 
P. P. Grablick, 
Star Tobacco Co., 
Sperling Tobacco Co., 
J&mes A. Joyce, 
Cudahy Pack. Co., 
J. L. Peck, 
Kolb’s Bakery

Viso 
Muzika, 
Spauda, 
Garsinimas, 
Medis ir darbas,

Vėliavos:
Regalia Factory 
Geo. MeCIoskey,
Geo. Akialis, 
Boston Stors 
Viso /
Atletai 
Automobiliai, 
B. Vaišnorui čekis, Tau- 
Atstovą lėšos, 
Įvairios bilos, 
Erpresas,
Smulkią,
B. Vaišnorui, čekis, Tau
tos Fondo iždan,

Viso

$608.20
1124.29

357.55

$41.00
27.00
75.00

231.60
83.87
22.50

5.55
36.25

3.00
18.40

$544.17
85.00
57.90
33.88
71.46

117.00
42.15

1.78
20.52 

$181.45
63.90
23.00

99.93
29.10
56.23
13.30

866.73 
$2126.05

Tautos Fondo 
valdyba.

3255 So. Halsted St, 
Chieago, UI.

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

2327 W. 23-rd PL, 
Chicago, UL

Sekretorius:
K Pakštas, 

917 W. 33-rd St, 
Chicago, UL

Iždinrnkas: L
B. Vaišnoras, 

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

Iždo globėjai:
A Nausiedienė,

917 W. 33-rd St.,

X-

Draugijos kurios 
turi “Darbininką”

uz organą

TAUTOS FONDO SKYRIŲ 
PRIEDERME.

Šiuomi laiku didžiausia Tau
tos Fondo skyrių priederme y- 
ra rengimas maršruto delegatų 
(kun. Dr. V. Bartuškos ir Dr. 
Bielskio) prakalbomis. Juk 
juos Tautos Fondas ir siuntė į 
taip sunkią ir pavojingą kelio
nę ne kam kitam, kaip tik kad 
apakytą Amerikos lietuviams 
kas dedasi vokiečių užimtoje 
Lietuvoje. Ir jie sugrįžo pil- Į 
ni žinių, kuriomis dabar dali
nasi su plačiąja visuomene.- 
Tai-gi reiMa nepraleteti ’Sm^".7kį C.m'
jt duoti žmonėms išmrs*i kam . ~
didelė nelaimė ištiko mūsų ♦>»
ta, o tada ir aukos geriau stubaasurinkta: F. Gedrai- 
plauk*, kad amerikiečiai ♦’atl.OO, M. Vaailiauskiea

* MM. kaip yra reikalinga n - M Vasiliauskas 50c., B.

(INKERMAN, PA),

Liepos (July) 4, 1916 m.
ĮEIGOS:

Įžanga 
Standai, 
Šokis, pennatai ir 
tai,
P-lės Kižiutės ir drg. už 
kvietkas 
Saldainių laimėjimas, 
Komišinas nuo Dock žais
lo, 
Komišenas nuo Parko 
žaislą, 
Dovana nuo Women’s 
Suffrage Headąuarters, 
Paliūdijimai, 
Kolekta pp. Jasionio ir 
Šakočiaus, 
Smulkią, pardavimai ir 
tt 
Viso

Paskola 
Viso

36.50
33.00

5.55

99.66

5.00
13.00

22.75

20.55 
$2326.05

200.00
126.05

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS., KURI PARME 
“DARBININKĄ“ 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Viee-prez. Juozas Bubnia,

733 Indiana Avė.
Pin. rašt. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot rašt Antanas Brusokaa, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

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

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda,
Mateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
'Irgano sekretorius, Jonas 

Stauskas,

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

Iždininką*:
Mikolas Gudeliauskas, 

401 N. Hesperia St.
Iždo globėjas: 

Jonas Norkus, 
904 Vandalia St.

Maršalka:
Ad. Smuikis, 

817 High St.
Ligonią lankytojas: 

Juozas Milius, 
335 Centrai Avė.

Susirinkimai laikomi kas antrą 
ketvirtą ketvirtadienį kiekvie-ir

no mėnesio, katalikiško* mokyk
los salėje

225 VANDALIA ST., 
OOLLINSVILLE, ILL.

Ar esi susipažinęs su visai* lietuvių lratatilriftnie 
laikraščiais? Susipažink su viepi* ir pasirinkęs sau pa- 
tinlnuniansią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinę*, tai 
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstų p&sižiūrėjimuL 
Visi savai tfaiaa įy tam iri kn einantieji laikraščiai siunčnu- 
mi pasižiūrėjimui dykai

Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio. 
Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas kataliką visuo
menėje veikiama, reikia vis temyli gyvenimo bėgį, rei
kia pažinti katalikiška* įstaiga*, organineijas. Tą pa
žinsime sekdami katalikišką spaudą.

Tie, kurie neskaito katalikišką laikraščių lengvai 
esti visokią atskalūną suklaidinami, tokie įtiki atska
lūną žodžiams ir kelia netvarką mūsą katahkiškoee or
ganizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir vislia
me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingą, 
gerą darbą.

Tokią suklaidintą lietuvią kataliką yra nemažai 
ir jie daug bledies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai
to katalikišką laikraščią.

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

Būk skaitytoju bent vieno iš sekančią laikraščią:

“DARBININKAS,”

CIGARETŲ KUPONAI
Mes duodame visokios vertės 

dovanas. Atsišaukite ir pamaty
site mūsą visokią įvairią dau
giaus kaip 700 daiktą.

Saugokitės apgavikų, kurie no
ri gauti iš jūsų kuponus, mes e- 
same oficiališkai įgalioti agentai 
visų didžiausių tabokos kompani- 
jų-

BERNSTEN & SON

40 BEACH ST.,
S.BOSTON, MASS

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
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. Smilgis.
65 Portland St

Iždininkas: —
J. Jasinskas,

218 Washington St
MaržaDra: —

J. Lukšis,
220 Washington St 

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

“DRAUGAS“
(Dienraštis)

Metams $3.00, Savaitinis Draugas metam* $1.50. 
1800 W. 46 St, -k- Chicago, UL

South Boston, Maus,

“VYTIS“
(Du kartu mėnesyje) 

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS“ 
(Savaitraštis) 

Metams $2.00, pusmečiui $1.00. 
-i Moasend. Lanarkshire, Scotland.

“TIKYBA IR DORA“
(Du kartu mėnesyje) 

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

“PAŽANGA“ 
(Mėnraštis) 

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

“ŽVAIGŽDE“
(Savaitraštis)
Metam* $2.00.

3554 Richmond Street. Philadelphia, Pa.• • 
•• of

“ŽVIRBLIS“ 
(Mėnraštis) 

Metams $1.00, pusmečiui 75c.
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

LIETUVIAI PAVESKITE ] 
DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas. ;
Siuvu vyriškus ir moteriš- < 

kus drabužius, sulig naujau- ' 
sios mados.

Taisau, prosinu, valau ir ; 
dažau senus. Taip-gi kuni- < 
gama siuvu SIUTONUS ir ! 
esu gerai įsipraktikavęs ta- < 
me darbe, kaip Lietuvoje, ! 
taip ir čia Amerikoje. ;

Darbą atlieku greitai ir pi
giai.

Jeigv kas reikalauja, dar
bą pasiimu ir pristatau tie- ] 
siog į namus.

TeL Charter 2364-4

K. MAZALAS
>4 JEFFER8ON 8TR., 

HARTFORD,

“EŽYS“
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

“ŠVIESA“
(Du kartu mėnesyje) 

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

“TAUTOS RYTAS“
(Mėnraštis) 
Metams 50c.

Redakcijos antrašas:
41 Providence St., Worcester, Mass.

Administracijos antrašas:
120 Bowen St, So. Boston, Mass.

CONN.

Meldžiu platinti anglišką 
pamfletą apie

Lietuviui

LITHUANIAN* S.“
Dar galima gauti visus nu

merius ; o neužilgo ir keltas 
numeris išeis ii spaudos. Pani- 
pletai yra papuošti Lietuvos 
žemlapiuir Vytauto pa
veikslu. ’ i

“MOKSLEIVIS“
(Mėnraštis)

Metams $1.00.
P. 0. Box 82. Westfield, Mass.• •• • ••

Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutes Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siuskite užsakymus.
Agentai, knygų platintojai L* J kykit



ri
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RYGON GYVENIMAS.
Fzbšffiią pri* lankų 

darbą. Sulyg ž. f. armiją ko
manduotojo Kuropatkino įsa
kymo S-pag. vyriausias inga- 
liotinis Zubčaninovos išleido 
įsakymą organizuoti darbo 
drurinas iš S-pag. ir Dzinmte- 
nės šelpiamą pabėg. vaiką ir 
mokinių — vaikiną ir mergai
čių, kad padėtą Vidžemio ūki
ninkams nudirbti laukus, Ry
goje tokią druziną suorgani
zuota jau keliolika, kurią pul
keliai susideda nuo 5 iki 50 vai
ką 12-16 mečią. Vaiką pul
kelius veda lauką dirbti darbo 
prižiūrėtojas arba urėdas. Vai
kams maistas duodama veltui 
ir šiek tiek primokama. Dau
guma tą vaikiuką neturi nei 
tėvą, nei užtarėją, taigi ją 
tėvais ir užtarėjais dabar lieka 
ūkininkai ir darbo užstovai.

Džiaugiasi Š. pag. — Dz., 
džiaugiasi ir ūkininkai, kad ši
tie vaikiukai, nudirbdami la
bai pigiai ūkininkams laukus, 
daug skatiko indėsią ūkininką 
kišenėn, o nemažai sušelpsią 
ir ‘‘Š. p. — Dz.”, nudirbdami 
jos vaistinią žolyną daržus.

Rygon ketina sugrįžti su vi
som savo įstaigom Vidžemio 
gubernatorius. Sugrįžimo klau
simas jau išrištas galutinai.

Rygon žada sugrįži ir Rygos 
Orio gelžkelią valdyba. Ka
dangi Rygos-Orlo gelžkelią 
mazgas prijungtas prie Žiemią- 
- Vakarą gelžkelio, o to gelž- 
kelio prijungimas ir vėl prie 
Rygos-Orlo gelžkelią nutarta 
tiktai karei pasibaigus, taigi 
dėlto ir Rygos-Orlo gelžkelią 
valdybos atgal Rygon sugrįži
mas susivėlino.

cijoa bus rusą, kalboje skaito
mos*). “LieC ifiūse” netik
rai buvo nurodyta, jog yra 35 
vakasiją į kursus Kostromoje. 
35 vietos yra dar "Andriejev- 
koje,” kur priimami vaikai 
lietuviai abiejų lyčių nurodyto
mis sąlygomis. O Kostromo
je skaičius klausytoją neapri- 
buotas, — ją galima dar priim
ti keletą šimtų. Dėl pastoji
mo į lietuvią koloniją su ūkės 
kusais reikia prisiųsti paliudi
jimas apie pabaigimą pradinės 
mokyklos ir prašportas. Kreip
ties: Kostroma, Rusina 34.

K. Zubauskas.

Dr.
Sieks 

Miko

•
Panevėžio realinė mokykla 

antri metai veikia Barovičią 
mieste Naugardo gub. Moki
niai priimama į visas klases; 
nuo įžengiamosis iki VII. Kvo
timą pradžia 9 rugpiučio. Mo
kestis už mokslą: įžengiamoje 
klasėje 20 rub., kitose 25 rb. į 

^^pusmetį.

Salos, Ežer. pav. vokiečiai y- 
ra užėmę tą miestelį pernai 30 
liepos, pasitraukus rusams 
dieną ankščiaus. Čia įsteigta 
vokiečią etapo komendantūra. 
Vokiečiams užėjus buvo visoje 
parapijoje prasiplėtus choleri- 
na (kruvinoji), kuria daugy
bė žmonią išmirė. Per kokį 
mėnesį kasdien būdavo po du 
tris nabašninkai. Taipogi la
bai prikamavo žmones ir šil
tinės Taip, Jurkuopiuose, 
dideliame kaime per pus nude
gintame, nebuvo grįčios, kur 
nebūtą įsimetusios šiltinės. Sir
go visi nuo mažo iki seniausio. 
Ant vietos nebuvo nei gydyto
jo, nei aptiekos, todėl buvo 
atvažiavęs vokiečią kariuome
nės gydytojas. Sudeginti ši
tie kaimai: Punkiškis, Gu- 
čiunai, Jurkuopiai ir šetekš- 
nos dvaras Rapoškio. Apde
ginti kereliai. Vaikus moki
na patys sodiečiai pašaliais, nes 
mokyklą nubuvo kam intaisyti. 
Yra taipgi įsteigtas teismas; į 
kurį žmonės njįolat plaukia su 
skundomis, dažnai dėl menką 
dalyką. Bylinėjimasis žmo
neles labai vargina ir alina

Ūkės kursai Kostromoje ir 
Andriejevskos dvare. — Kos
tromos skyrius Liet. Draug. 
nukent, d. k. š. surengė pabė
gėliams ūkės kursus, kurie 
pradėjo veikti nuo liepos "Am 
driejevskoj”; kursai įsteigti 
specijaliai dėl lietuvią pabėgė
lią vaiką nuo 14 iki 18 metą 
amžiaus. Jiems prirengtas in
ternatas, 
laikymu. Atvažiavęs lietuvis 
agranomas p-nas Ignotas (stu
dentas Jurjevo universiteto) 
mokys praktiškai ir teoretiškai 
išgąldinės abelno žemės dirbi
mo mokslą. Kursai tęsis 2 
metu, pabaigusieji gaus pa- Į 
liudijimus apie ją pabaigimą. 
Dar be to Kostromoje prasidė
jo nuo 3 liepos ūkės kursą pas
kaitos — lekcijos apie kurias 
jau buvo minėta "Liet. Balse.” 
Lekcijas lankys atvažiavę iš 
/‘Andriejevkos” liet, kursistai 
ir visi pabėgėliai

•) Pusę vai. lekcijas skai
tys p. Ignotas liet, kalboje ir 
iš rusą išguldisės specialiai 
liet, pabėgėliams.

Petrograde užguita statyti 
nauji fabrikai. Pildymas mi- 
sisterią tarybos nusprendimą, 
prekybos-pramonės ministeris 
Šachoksvoj užgynė visoje Pet
rogrado apielinkėje statyti 
naujus fabrikus, nors tokie 
būtą statomi ir valdžios užsa
kymams atlikti. Norintiems 
statyti naujus fabrikus leidžia
ma pasiieškoti vietos Doneco 
baseine, Pavolgiai ir Sibire, 
kur arčiau galima gauti nedir
btos geležiai dirbti medžiagos. 
Tas pats įsakymas paskelbta ir 
Makvai, kur iškraustyta dau
gybė fabriką iš Rygos ir visos 
Lenkijos, kuriuose dirba de- 
šimtįs tūkstančių darbininką. 
Teleisią statyties naujus fabri
kus tiktai tiems, kurie dar 
praeitais metais inteikė prašy
mus.

Nubaudė 3 mėn. kalėjimo 
arba 3.000 rub. F. Metenbergą 
už degtinės pardavinėjimą Jie- 
vą Janson ir jos dukterį Mariją 
— po 2 mėn. kalėj, už naminio 
alaus dirbimą. Visi nubaus
tieji, atlikę savo bausmę bus 
išvaryti iš karės rajoną. Gelžk. 
sargas Stemach už pirkimą iš 
kar. valdžios daiktą — 3 mėn.

Pastaruoju laiku Rygon į- 
važiavimas žymiai padidėjo, y- 
pač jaunuomenės, išgirdus, 
kad žada Rygon sugrįžti kaž
kurios mokyklos.

Ypatinga pabėgėlią reika
lais taryba. Pastaruoju laiku 
susirinko ypatingoji pabėgėlią 
reikalais taryba. V. Ergel- 
gardo vadovaujama, kuri svar
stė apie butais ir produktais 
šelpimą tą pabėgėlią, kurie 
dirba ant lauką. Ypatingoji 
taryba nusprendė nuo 1 spaliu 
tokiems pašelpas nebeduoti 
Prie to pažymėta, kad duo
dant pašelpą reikia kreipti aty- 
dą į galinčius darbą dirbti, ir 
kiek kas užsidirba.

Po miestus Rusijos viduje 
ir Kaukazo krašte nesiliauna 
važinėję agentai, supirkinėda- 
mi reikalingiausius kasdieni
niam gyvenimui daiktus ir kel
dami paskiaus kainas 5-6 kar
tus augštyn. Dabar tuos plė
šikus pradėta gaudyti. Nese
nai keletą ją suimta Rostove 
ant Dono ir Ekatarinoslave, 
dabar-gi keletas suimta Rygo
je.

priimami su visu

Minsko Aleksiejaus mergai
čių gimnazijoje visose klasėse 
nuo šią metą mokslo pradžios 
įvedama lenką kalbos mokslas.

Kaune vokiečiai įsisteigė 
daržininkystės ir sodininkystės 
kursus oficieriams, unteroficie- 
riam ir kareiviams. Į kursus 
užsirašė apie 150 žmonių.

Berlyno ir Maksvos kainos. 
Anot "R. SI.” Berlyne valgo
mieji daiktai esą pigesni negu] 
Maskvoje, tiktai taukai, kiau
šiniai ir ryžinės kruopos Ber-1 
lyne 2-3 šūrt brangesnės negu 
pas mus. Kiti dalykai, kaip 
va: kvietinė duona, ruginiai 
miltai, veršiena, aviena, cuk
rus Maskvoje karta laike pa
brango pusantro — du kart ne
gu Berlyne. Berlyne kainos 
po truputį krinta, o pas 
eina augštyn.

Ltetvriai Misteriai; kurie yra 
stovykloj 
BALNE.

(Surašą parvežė delegatas 
Bielskis).

Akawitzki Joseph, Alezinaa 
Andrei, Andruschenas Joseph, 
Balstsch Joseph, Blaireschunas 
Anton, Butiniu Vietor, Birgelas 
Anton, Benuschis Iwan, Basulis 
Kari, Beljanis Ignati, Boltsche-, 
wski Iwan, Butnoris Anton, Bal- 
tschunas Johanu, Blaschevritsch 
Franz, Buiko Andrei, Beinars 
Anton, Dsindjuk Dementi, Du- 
ditsch Juliau, Dsezwitsch Kazi- 
mir, Dowturt Iwan, Drutschu- 
nas Anton, Dscrwetschko Joseph, 
Dynta Iwan, Dombrovskį Jacob, 
Cugewitsch Stephan, Cetzewitsch 
Iwan, Gaideljunas Juliau, Gailis 
Joseph, Gudionas Iwan, Gospa- 
rinus Peter, Groschenis Juri, 
Groschowski Jerik, Grikschus 
Joseph, Gribowski Feodor, Gin- 
jat Leon, Jawgel Paul, Juditz- 
ki Peter, Jusokonis Semjon, Ju- 
chno Wladislaw, Januschaitis Ju
ri, Jusum Anton, Juchnewitsch 
Joseph, Jusinas Anton, Jasins- 
ki Anton, Jonaitis Alezander, 
Krikschtanas Anton, Kurdinai- 
tis Joseph, Kvessel Asar, Kats- 
chuschis Joseph, Kekilas Adam, 
Kropanis Wikenti, Kupis Anton, 
Kleivo Kaeton, Kungis Joseph, 
Kreschis Michael, Lukasehis Jul- 
jan, Lopato Kondrat, Lukaschu- 
nas Iwan, Lapschis Kąri, Lato- 
nas Adam, Litwin Joseph, Low- 
zaitis Wikenti, Ljunas Kasimir, 
Leitan Joseph, Ljakunas Miehael, 
Mėmės Ignati, Miltenis Stiphan, 
Meshis Stanislav, Masjuek Ste
phan, Maideikis Ivan, Motusa- 
netz Anton, Marzeschevski An
ton, Minjat Wazlaw, Mindaulis 
Iwan, Maller Johann, Monse- 
witsch Iwan, Mikutis Konstan- 
tin, Martinkus Kasimir, Mos- 
heiko Anton, Madsevitsch Stani- 
slaw, Nemeikschis Konstantin, 
Nawjokaitis Pranz, Novodvors- 
ki Dimitri, Oleschnovisch Joseph, 
Pelegrimas Ivran, Pelegrimas Pe
ter, Potzikanis Ivan, Puischis 
Kasimir, Petraikis Peter, Pet- 
raikis Adam, Pakaluikehis Alodf, 
Pavljuk Josepr, Puschvaschis 
Adolf, Pulaidis Wikenti, z Pets- 
chulis Ignati, Proszewitsch Stani- 
slaw, Platschus Kazimir, Paw- 
lowski Iwan, Pjatkus Joseph, 
Pūras Kazimir, Pawlowski Liud- 
wig, Puschinski Franz, Pitschu- 
ro Wladislaw, Rūkas Miehael, 
Rimscha Wikenti, - Radovitsch 
Franz, Rimkus Franz, Romano- 
wski Franz, Riwar Anton, Ras- 
chnis Joseph, Rubel Iwan, Stu- 
devitsch Wikenti, Schervinski 
Kazimir, Staschkus Bonifatis, 
Statzewitsch Joseph, Sukenik Jo
seph, Stonis Tadeus, Siljunas 
Joseph, Simutis Stephan, Staws- 
ki Iwan, Stavrski Adam, Stepu- 
naitis Mathaus, Strigas Silvestr, 
Sketris Benedik, -Stomi Grigori, 
Skerus Gustin, Sabitis Anton, 
Seraputis Adam, Schimkat Fritz, 
Schveisten Franz, Schvedovi- 
tsch Kazimir, Sereiko Joseph, 
Schwedowit8ch Anton, Stepano- 
witch Peter, Salagenus Sigis- 
mund, Sigmund Anton, Sehab- 
row8ki Kazimir, Schilinski An
ton, Schaukstelis Ignati, Sehi- 
leiko Peter, Schukowski Mishael, 
Stungur Wladislaw, Sshubik Lu- 
dwig, Tomaehunas Juri, Tims- 
ehan Kasimir, T o mase hunas A-
dam, Tschernoivski Kasimir, 
Tschazkus Benauentur, Urbano- 
vritsch Josepr, Welikis Ignati, 
Waitschus Paul, Wotikunis An
ton, Wileikis Johann, Wileikis 
Tomasch, Wasilewski Iwan, Wi- 
leikis Juri, Wenislaw Miehael, 
Waizulewitsch Wictor, Waigenas 
Andrei.

. ? 8ĄJUNGGB YAL.
Adameiritz Osip, Joboa Kari,j VMMa 1

Jurgelevitz Feliz, Kortelis Orip, 
Milsevitz Iwan, Pribus Josif, 
Rimas Osip, Sehvringus Anton, 
Waitsehus Seman, Benin Josef, 
Veikuti Peter, Petraitis Anton,
Itatariai Misteriai, korte 

stovykloj
SAGAN.

Scrutowit8eh Wicenti, 
Franz, Bulbenko Anton,
lobste Iwan, Petrikas Feliz, Pet- 
rukaitis Wikenti, Jasulaitis And
rei, Jankowski Matwei, Wituls- 
ki Iwan, Tamasehewitsch Lud- 
wig, Martusevitsch Wladislaw, 
Banikonis Julian, Jankowski An
ton, Masuraitis Josef, Jukschte 
Michail, Skapas Iwan, Obole- 
witsch Eduard, Banilis Anton, 
Schemaitis F1 oriau, Jorkenez 
Blaschei, Baltschunas Alfon, 
Bot8char8ki Anton, Liwa Iwan, 
Braschus Iwan, Komarovski Wi- 
kenti, Romanowski Anton, Ne- 
wus Ferdinand, Bakschis Franz, 
Kaidones Peter, Januschis Joseph, 
Matusewitsch Wicenti, Rudsins- 
ki Adam, Tuskenis Franz, Mai
šiau Jakob, Jurgilianas Wicenti, 
Sawiszki Stanislaw, Rudovski 
Josef, Dargis Stanislaus.

Lietuviai Belaisviai yra

1. MUNSTER I. W.
Swirski Witold, Schigunovski 

Alezander, Bielinski Sigismund, 
Oschelis Nerbent, Dirkis Kasimir, 
Janulis Juri, Griganes . Bronis- 
law, Bogotschunas Adam, Ja- 
sowski Anton, Gerlick Kasimir, 
Strazdas Iwan, Bodreiko Wiken- 
ty, Wojnowski Bronislav, Iwa- 
nowitsch Josef, Beleti Ignaz, 
Barschkus Anton, Gawrinlka I- 
wan, Gutsch Michail, Semaitis 
Franz, Katkunas Vietor, Jarus- 
ehevitsch Stanislaw, 
simir, 
nulis Matvej, 
onti, Beliuąas Kasimir, Arlose- 
wsky Josef, Iranowsky, Zuks- 
cha Bartomej, Dersa Iwan, Bet- 
zalis Josip, Baltzewitz Wikenti, 
Rosenthal Iwan, Kulewitsch, Ste- 
sel Boruch, Savitzki Augustin, 
Tscheslnokovski Franz, Sokolo- 
wski Boleslav, Saitschowski Pa- 
wel, Schisla Andrėj, Ostrovski 
Onufri, Ogarew Piotr, Nikiten- 
ko Semion, Schestakovit Feodor, 
Maruss Jakow, . Ruikewitsch, 
Vietor, Moltschanov Iwan, Sap- 
lis Feliz, Schekas Adam, Griga- 
lunas Osip, Siekas Juri, Mane- 
kus Anton, Wekus Franz, Pa- 
karklus Ivran, Griganis Iwan, 
Markewitsch Josef.
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weekly at Boston, Mass. for Oct. 
1, 1916 So. Boston, Mass.

Editors, Rev. F. Kemėšis, 242 
W. Broadway, So. Boston, Mass.
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"RAČIŪNO NAUJI JUDA- 
MI PAVEIKSLAI It SI- 

BERUOB IR LIETU
VOS PABĖGĖLIŲ 

GYVENIMO.
Nedėlios vak. Spalio (Oct.) 

15-tą d. 1916 m. Lietuvią Kliu
bo Salėje 48 Grecn Str., Water- 
bury. Conn. Taip-gi bus daug 
naują dainelių įdainuota.

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 nuodegimus ir la
šus. Kain* dėžutė 50c. ir >100.

Mankos Mylėtojams
Naujiena.

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

LietUTiH Musik«6 Mokykla
Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO 

GIEDOJIMO ir VARGONININKAVIMO. Taipo
gi išguldoma TEORIJA, HARMONIJA, KON
TRAPUNKTAS, INSTRUMENTACUA 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 norėtą pasimokyti muzikos, pataria
ma imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.

Adresas:

A ALEKSANDRAVIČIUS
Vedėjas

Conselyea Street. Brooklyn, N. Y.66

"Lietuvių Balsas
LIETU VIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau

tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka
ro pabaigos.

LIETU VIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- 
ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo
kyti iŠ svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 
gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūšų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti 
tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš
ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 
ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa
virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, 
laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvą kapai — 
aptveriami,

LIETU VIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 
pigiausia kaina skdbimus-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.

etuvių Balso

M

adresa
Petrograd, Baskav 29.
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UŽSISAKYKITE, SKAITYKITE IR PLATINKITE

“MOTERŲ DIRVĄ.”
PIRMĄJĮ IR VIENATINĮ AMERIKOS 

LIETUVIŲ MOTERŲ EURNALĄ.
"MOTERŲ DIRVA” išeidinės apie 15 d- kiek

vieno mėnesio, (pradedant nuo Spalio mėn. šią metą) 
24 puslapią didumo.

"MOTERŲ DIRVOJ” rasite įvairią straipsnią 
moterų reikaluose-

"MOTERŲ DIRVOJ” rasite nurodymą apie na

mą ruošą; maisto gaminimą ir valgią sveikatingu
mą.

"MOTERŲ DIRVA” talpins straipsnius apie šei
mynos sveikatą ir jos užlaikymą.

"MOTERŲ DIRVOJ” tilps straipsniai ir patari
mai apie vaiką auklėjimą, rasite literatūros skyrią 
pilną gražią apysaką, eilią, lošimą ir tt.

Taip-pat "Matarą Dirvoj” bus gvildenti įvairūs 
klausimai, paliečiantieji moterų politiškas teises.

"MOTERŲ DIRVOJ” tilps vaiką skyrius, kuris 
rūpinsis mūsą priaugančios kartos reikalais.

"MOTERŲ DIRVA” privalo lankyti visą lietuvią 
namus- Joje ras sau reikalingiausią žinią ir motyna, 
ir šeimynos tėvas, ir mergaitė bei jaunikaitis, o vai
kams tai neišsemiamas džiaugsmo šaltinis.

"MOTERŲ DIRVĄ” leidžia A. L. B. K. Moterą, 
Sąjunga.

"MOTERŲ DIRVOS” kaina Suvienytose Valsti-i 

jose $1.00 metams; pusmečiui 50 centą; atskiras nu
meris 10 centą. Užrubežyje metams $1.25; pusme
čiui 75 centai; atskiras numeris 15 centą.

Prenumeratą siąskite ir visais reikalais kreipki
tės į

“MOTERŲ DIRVĄ’
242 WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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BALZAMUOTOJAS.
Pagrabu atiteku pigiai ir gn- 

fial Era išėjęs mokykloj tam tik- 
nu gT&oof jotos moxBiui ir ura*- 
▼ps egzaminus. Siunčiu mnnirt- 
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

Bostono lietuviai tvirtai pa
siryžo be partijų ir srovių skjr- 

I tumo dirbti išvien. Taikos 
ryšius užmezgė Bostono Lie-l 

į tuvių Dienos K-to ir Masš?( 
Valstijos Pažangių Ingalioti- 
nių bendrame pasitarime dėl 
Lietuvių Dienos, • . kuris įvyko 
spalių 9 d., vakare, šv. Petro 
parapijos bažnytinėje svetai
nėje. Pasitarime dalyvavo vi
si Lietuvių Dienos K-to nariai 
ir apie 12 ingaliotmių nuo 
Mass. Valstijos Paž. Draugijų 
Tarpe jų buvo pp. Michelsonas, 
* ‘ Keleivio ’ ’ redaktorius, Šid- 

| lauskas, Lietuvos Šelpimo Fon
do iždininkas, F. Bagočius ir 

*• r •

į venuose, toi pačipį vietoj. F 
j Misras,- Chicago, jo gimi 
nės Šidlavoj pas kun. Jurgaitį, 
p. Jarašius. 4634 Wood St., 

Į Chicago, Dl. sesuo gyvena "iy- 
i tavenuose. B. Baltrušaitis, 
1838 W. 46 St, Chieago/Dl. 
jo tėvai gyvena toj pačioj vie
toji A. Grigas; 318 N. 53 St, 

i Chicago, Dl. sesuo Šidlavoje, 
! pas kun. Jurgaitį. J. Kazlau- 
įskas, Bank St, Waterbury, 
Į Conn. moteris Tytavenuose.

Jūsų giminiečiai Lietuvoje 
kenčia didelį vargų, taigi tuoi 
siųskite jiems pašelpų. 

Dr. J. Bielskis.

Į kiavičiaus, motinos' Magdale
nos,. brolių Vincą ir Jurgio se
sutės vardas Katrfna/'Vilniaus 
gub., Trakų pųv., Ezno volos- 
ties, Loponių, kaimo, Nemajū
nų -par. Noriu susižinoti, ba 
ir aš nelaimingas 7 m. kaip ser
gu džiova, tai jei dar kas gy
vas tai greitai atsišaukite ant 
šio antrašo:

Chas Tinkas,
Statė Senatorium, 

Rutland, Mass.

Salomėja Oželytė, Albino 
duktė, iš Pavartyčių kaimo, 
Kauno gub., Šiaulių pav., pa
ieško savo seselės Marijonos, 

kiti. *• ■■ ' - atsiliepkite: M. Volincy Vi-
• Konferencija puikiai nusi- tebsk. gub., Monastir. Russia. 
sekė. Iš vienų ir kitų pusės 
buvo matyti didelis noras dir-' 
bti išvien Lietuvių Dienoje. 
Kiekvienas dalyvavusių konfe
rencijoj nurodinėjo, kad nėra 
reikalo skirstyties į partijas to
kiame svarbiame momente ir 
kad visiems norint dirbti — 
galima, esą, dirbti išvien, 
tik reikią surasti būdas, kuris 
visus į krūvų sujungtų. Po 
gana ilgo pasikalbėjimo visi 
sutiko, kad Bostono Lietuviai 
dirbs išvien tokiomis išlygo
mis, kurios pažymėta išneštoj 
rezoliucijoj (telpa 
“Darb.” numeryj ant 
puslapio).

Sutikdami dirbti
Bostono lietuviai pasirodė tik
rai vyriškai, todėl jiems gali
ma ir gerų pasekmių palinkė
ti.

šiame 
pirmo

išvien,

Repor.

Petras Gončavskas, sodž. 
Mickiamies, Naujamiesčio par. 
Panevėžio apskr., Kauno gub. 
Ieškau giminių ir pažystamų. 
Meldžiu atsiliepti šiuo adresu:

Russia. Diestvujuščaja ar
mija, 20 Etapny bat. 2 rota, P. 
Gončevskomu.

Paieškau brolių ir giminių 
Amerikoje. Adresas:

Antanas Samulevičius, Vi- 
tebskaja gub., Vetrenaja ulica, 
No 18.

SVARBIOS PRAKALBOS.
Nedėlioj, spalių 14 die

nų, 7-tų valandų vakare šv. 
svetainėje Bostono Lietuviu 
Dienos Komitetas rengia pra
kalbas Lietuvių Dienos reika
lais.

Lai visi Bostono lietuviai 
pasistengia ant tų prakalbų at
silankyti. Bus geri kalbėto
jai, kurie plačiai paaiškins a- 
pie Lietuvių Dienos svarbų. 
Kam rūpi savo brolių ir sesu- 
čiij nuo karės nuvargusių su- 
šelpimas, kas trokšta, kad 
Bostonas Lietuvių Dienoje pra
lenkti) surinktomis aukomis vi
sas kitas Amerikos lietuvių ko
lonijas — neikite ant judamų
jų paveikslų, nevažiuokite į 
kitus miestus ir miestelius, bet 
visi drožkite ant prakalbų, 
Bostono Lietuvių Dienos Ko
miteto rengiamų. • :

Atsiminkite mimsis.
Pastatykite 

paminklą ant 
amžinos at
minties.

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

Yra viena iš geriausių.

. Cereška
75 Broadway,

So. Boston, Mass.

(Apgarsinimas.)

Subrusdimo
Lai tai

SUDEGĖ GARSUS MALŪ
NAS.

Rowley, Mass. Sudegė 
vienas seniausių šioje šalyje 
vandeninių malūnų. Buvo 
pastatytas 1640 m. Malūnas 
vis buvo taisomas. Nuostolių 
per tai pasidarė $18-000.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE.
Prisiųskit $2.00, o aš pri 

siųsiu jums 100 paveikslų 
stereoskopiškų ir vieną 
puikų žiūronų (steresko- 
PQ)-

Taipgi ką tik išleidau 
naujų deklemacijų ir eilių 
knygų, kuri kainuoja tik 
25 centoi.

Reikalauju gerų agentų.
Povilas Mikalauskas,

248 W. Fourth Sreet, 
So. Boston. Mass.

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

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

* * t

m m. ANDRiusnrre
_ (Ąndrews) . .

kiems dai
ktams pa
brangus, 
tečiaus aš 
nieko ne
pabrangi
nau.

Visokias 
Dreses ir 
kitus 
bus 
siuvu 
rai ir 
giai iš gerų materijų u- darbą gva- 
rantuoju.

Reikale kreipkitės:
324 E St., kampas Broadway

So. Boston, Mass.

«

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.(X).

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galima susikalbėti ir lietuvisskai. 
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai.
Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius) ■
Priėmimo valandom:

Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
609 BROADWAY Cor. G ST. SO. EOSTON. 

Tel 502 S. B.

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Cfiertlf ictf 

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

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleKtromis.

392 Broakttaj, uifel.it t :tu 
}C. iCiJCF. A z

l'elepnoue tx>. ouo.
ANTANAS SABALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS 
Ofisas Gyvenimas

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

esi žmonijos sųnarys. Bet ko 
Tamstai trūksta? Pinigų.

Bereikalinga būtų tęsti il
gus privedžiojimus, kad žmo
gaus gyvenime pinigai be ga
lo yra reikalingi. Mažai min
tijantis žino, kad viskas re
miasi ant pinigų, ir visiems 
pinigai reikalingi. Dabar tik 
palieka pagalvoti kaip ir kur 
pinigų įgyti Jei neieškosi, 
nieko neveiksi, tai nerasi ir 
nieko neturėsi. Dabartiniai 
turtuoliai nepralobo sėdėdami 
rankas susiėmę. Jie ieškojo 
rizikavo, dėlto dabar turi pi
nigų užtektinai.

Vargšas žmogelis sau vie
nas išmetinėja: “Kų tie žmo-1 tam, jis gavo po 55 centus už 
nės niekus kalba, ieškok, ra- šėrą, arba gavo $11.000. Tik 

per taip trumpų laikų pelnė 
$8.000 be jokio triūso. Ar ne
gerai ?

P-lė D. Mickevičiūtė, Chica
go, pavasaryje šėrų buvo pir
kus 200 už $40, Rugsėjo mė
nesyje pardavė šėrus, gavo 
$100.00.

P-as A. Grigas, Gary, Dl. 
pavasaryje pirko 250 šėrų už 
$100. Palaikęs tuos Šerus ke
tinius mėnesius pardavė kitam 
gavo $135.00.

Na, ar-gi negeras pasipel
nymas, argi jų įdėti pinigai 
prapuolė? Jei būtų ilgiaus pa
laikę, būtų šimteriopai dau
giaus pelniję. O kur dar di- 
videntų pelnas, kaip pradės 
mokėti, gal kas mėnuo doleris 
atneš kitų dolerį ar daugiaus. 
Jeigu Tamstos nesibijote į ban 
kas sudėję pinigus laikyti, kur 
iš tikro dažnai visi įdėti pini
gai žlunga, o juk Kingman 
Zinko kasyklos yra saugus ir 
pelningas pinigų įnešimas.

Niekas Tamstai negali at
nešti laimės į namus, reikia 
pačiam bent kiek pasirūpinti. 
Ir dabar jei Tamsta nori susi 
laukti geresnės ateities, jei y- 
ra reikalingi pinigai, tai drau
giškais linkėjimais patariame 
pasinaudoti šiųja proga ir nusi
pirkite šėrų Kingman Zinko 
kasyklose, pakol preke nepa
kilus. Apsvarstyk! Nenu
varyk laimės nuo savo gyveni
mo durų, kad nerigailėtum.

Jeigu norėtum plačiaus apie 
šitų pramoniją dasižinoti, Chi- 
cagos ir iš apylinkės, kreipki
tės mūsų ofisan, iš toliaus vie
kų galima sužinoti per laiškus. 

! Pareikalavus suteiksime plsr 
itesnes informacijas. Užklau
stus klausimus paaiškinsime, 
tik nesigailėkite sau gero pa
daryti.

Mūsų ofisas kasdieną atda
ras. Seredomis ir subatomis 
atdaras iki 10 KM) vakare.

"Jei jau esi apsisvarstęs tai 
nelauk, nebūk paskutinis, nes 
paskutinis dažnai nieko nete
kęs šluostosi akis. Rašykite 
dėl platesnių informacijų se
kančiu antrašu:

A. M. Matthews & Co.
3329 So. Halsted Street,

« _ fcn
Knygelė po vardu “PTNTGŲ 

DARYMO PASLAPTIS” tik 
kų išėjus iš spaudos, ' " '

pinigams žlugti. Mes tik lau
kiame artimoje ateityje gauti 
didelius dividentus arba krū
vas pinigų. Taip-gi didžiam 
reikalui prireikus galima į- 
dėtus pinigus visados atsiimti. 
Paveizdan nusipirkus Šerus ir 
kiek palaikius galima parduoti 
kitam. Jei patįs nesurastu - 
mėte Šerų pirkiko, tai mes nuo 
Tamstų atpirksime ir duosime 
tų prekę, kurių tuolaiku Šerai 
esti parduodami. Štai p. 
Williamas iš Los Angles, Cal. 
pavasaryj buvo nusipirkęs 20.- 
000 Šerų po 15 centų už šėrų,ar- 
ba už 20.000 užmokėjo $3.000. 
Dabar tuos Šerus pardavė ki-

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoc r do visokias ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St Boston, Mass.

Lietuvis Daktaras

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

Valandosl
1 ... 7 „ 8 Vakare.

Tklkfhonk So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

William F. J. Houuard 
Lietuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

J
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PIRMO <LESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami irpripil

IJd
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si, aš ieškau, einu, kruvinai ’ 
prakaituodamas dirbu, centų; 
suspaudęs tuopiju, žodžiu sa
kant vargingai gyvenu, bet 
kaip nepralobstu, nei turtų at
randu taip ne.”

Ištikro nežinant kaip ieško
ti, kur ieškoti, negalima, nie
kuomet surasti. Prie kasdie
ninio darbo dirbant nesudėsi 
pinigų, - iš palūkų ir-gi nepra
turtėsi, rasti nėr ko tikėtis. 
Tai jau ir nebėra jokio būdo 
ingyti daugiaus pinigiško tur
to

Mes Tamstai pasakysime 
kur ir kaip pinigus ingyti.

Gal Tamstai niekuomet ne
atėjo į galvų, kad beveik vi
sas pinigiškas turtas gludi pra- 
monijos glėbstyje. Turtuo
liai ir milijonieriai sukrovė 
turtus pramonijose. Kas tik 
užsiinteresavo pramonija, tas 
nebuvo apviltas ir nebus apvil
tais. Jei kartų turėjo nepa
sisekimų, tai kitų kartų jis 
šimteriopai pelnijo. Visokios 
rūšies yra gerų ir pinigingi] 
pramonijų. Ypatingai Ame
rikoje, nes Amerika yra pra- 

! monijos šalis, pinigų padary
mo kraštas. Kiekvienam gy
ventojui galima pasinaudoti 
šioje laisvės žemelėje.

Nebekalbant apie kitos rū
šies pramonijas, kasyklų pra
monija yra viena iš saugiau
sių ir piningiausių pramonijų. 
Kad įsikibti kasyklų pramo- 
nijon nevisada galima rasti 
progų. Tik dabar Tamstai y- 
ra geriausia proga pasinaudo
ti pramonijos srityje. Su- 
brusk kol dar laikas, kad ne
būtų pervėlu. Dabar nusipirk 
Šerus KINGMAN ZINKO KA
SYKLŲ KOMPANIJOJE pa
kol dar šėrų prekė nepakilus.

Apie pačių Kingman Zinko 
kompanijų ir kasyklas jau e- 
same plačiaus aprašę. Dabar 
tik norime tautiečiams išanks- 
to pranešti, kad šėrų prekė 
SPALIO 15, 1916 m PAKD.S 
IKI 70 CENTŲ. Dar dabar j 

Įgalite šėrus nusipirkti po 60 
i centų. Šėrų prejkės . kilimas 
liudija, kad kompanijos sto
vis yra geriausiame padėjime 
ir vis kaskart gerinasi. Šioje 
pramonijoje tikrai permatoma 
pasipinigavimo ateitis, tik Sū- 
krusk palikti dabar šėrininku, 
o paskum-būsi turto paveldė
toju.

Nemažai gauname per laiš- 
pra-

I

p •'

domi visai be skausmo, su >' 
geriausiais prietaisais, 'su |; 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare.

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

Advokatas
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 mokyt 
rašyti be mokytojo... ~ 
Aritmetika mokinime 

si rokundų, su pave 
slais (apdaryta) ..... .• t

Vi ;$1
Kas atsiųs iškirpę? tą 

garsinimą iš “Dar’ ūik 
ir $1.00 per mone 
tai gaus visas 4 knyg<~, į 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

2i)e
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Nedėliomia į I 
nuo 10 vai, ryta t . 
iki 4 vai. vakare.

■Ii! ,LJj.’'U. j
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811-812 01d South Euilding 
Boston, Mass.
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Vienatine Lietuviškaf❖
X Krautuve
tTt*♦* nieriams.Y
y V. LUKOSEVICIA. 
*♦* Minersville, - - Pa.
♦

t 
t ❖ ❖ t ❖ t ❖ t❖

LIETUVIS KRIAUCIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyrižkus 
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.

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine-

• -

Visuose kraštuose sujudi
mas subruzdimas. Vieni ko
voja kiti budavoja. Vienur 
nepokeliamaą vargas žmones 
spaudžia, kitur linksmybė ir 
džiaugsmai viešpatauja. Vie
ni neturi duonos kųsnelio, ki
ti nežino kaip kūnų belepinti. 
Žodžiu sakant, Sviete tikras 
mišinis Jei įsivaizdintum žmo- 
nijos judėjimų, "tai pamaty
tum tokį reginį, kaip rėtyje 
grūdai nuo pelų skiriami va- 
boliuoja. Kodėl žmonės gy
venimo sūkuryje taip grumia
si? Dėlto kad nevisi esti ly
gūs? Dėlto, kad vieni yra 
turtingi, kiti bepinigiai, ne- 
turčiai. Kų-gi pinigai reiškia 
žmogaus gyvenime? Pinigai 
yra gyvenime viskuo karalius 
ir galybė.

f • Vienas sau kalba: “Kokias 
į aš turiu geras idėjas, pada
ryčiau sau daug gero tautai 
ir visuomenei, galėčiau pasi- 

jbudavoti gražius namus, įsi- 
! taisyti viskų kas gyvenime ge- 
Iriausiai tinka; galėčiau valgy- 
| ti gardžius kųsnelius; galė- 
Ičiau pasiekti augštų mokslų; 
'galėčiau brolius lietuvius nuo 
į karės nukentėjusius sušelpti;

~ Įgalėčiau paaukauti aukas lab- 
Dti Naujų Metų kiekvienoj daringiems žmonijos reika- 

Amerikos lietuvių stuboj turiįlams, ir ko-gi negalėčiau nu- 
rastis “Darbininko** Kalendo įveikti, ir ko-gi nenorėčiau at- 
rius. į siekti, — bet negaliu I Dėlto

negaliu nieko nuveikti nei at
siekti, kad NETURIU PINI-1

Taip tai daugi 
ja. Gerbiamas ■ , .j
aT gi Tamstos nepaliečia virš- 
išreiškurio žodžiai? Ar gi ne
turi jokių idėjų ar-gi nenori 
pagerinti savo būvį? Ar tu 
ri pinigų? Taip, visi mušti 
• • • • • • m •

I

ATSILIEPKITE.
Važinėjant po Lietuvų tūk

stančiai žmonių maldavo, kad 
parvežčiau laiškus jų gininai- 
čiams Amerikon, bet kadangi 
jokių raštų iš Lietuvos negali
ma išvežti tai su gailesčiu turė
jau atsisakyti. Žeminus tilpo 
keletas raštų, kurių giminės 

S Lietuvoje šaukėsi pašelpos-.
Juozas

• >'

tai daugumas aimanuo- 
i skaitytojau,

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.

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA,
i

Akių Specijahstas. 
Prirenka akinius i

H. S. Stone, Oph. D.
399. BROADVVAY.

1

Užlaik. Krautuvu
deimantų, laikrodžių ir ris<>k'; 
žiedų, siutas ir overkotvs, dn< 
<lam ant bariro ir ant išniokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauji- 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perku;- 
čiams, didelį, naują katalog. 
siunčiame ant pareikalavim, 
25 centus štampų

J. P. TUINILA
822 Washington St., Boston. Mas>

Reikalinga Merginu
Mokintis dirbti Guminius čeverykus 

ir visokius kaliošus.

Mokam laike Mokinime s i! fe 
ar feh 
r

; kuriojeSkus klausir 
j pulti pinigą

Mes

■

Gera užmokestis, nuolatinis darbas, nėra bedarbės 
pertraukų. Tik už 5c. per 20 minutų laiko galima 
atvažiuoti karu nuo Park St. Atsišaukite tuojaus į 
mūsų darbo davimo biurų (Employment office) 

žinomi adresu:
Vienatinė didžiausia lie

tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čevervkų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR., 

Vb^CESTEK, MASS

v. p: ginkus & co. 
SAVI PAS SAVUS. 
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

nlRn iu

uifel.it



