
Organas Am. Lietuvių Rymo-kataiikų
242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS., GRUODŽIO (December) 2 d., 1916 m

V

Graikija prieš talkininkus

žto bombos iš didžiuliu tento- samdyti su pabėgėliu Rumuni-

GRAIKAI PASIŠIAUŠĖ.

negaus p»- 32

Paperai brangstant.

SAKO, JOG TAIKINTUS.

Gaisras vienuolyne

val-

— Iškil- 
laikomos 
ciesorių 

Mišias

pas- 
Ikad

jos karaliumi prasakyti jam, jog 
jis negali išgelbėti Rumunijos.

v, ■* 
t

Be tarpininkų dalykai nega
li pasiekti miesto ir žmonių-, 
-vartotojų, bet jie gali pasiėk-

Mums nereikia 
Belgiją.

Tai sakė padegsiąs
Ir neužilgo po

CARAS ATVYKO.
Į Kievą atvyko Rusijos ca

ras. Jis atvyko tam, kad pa-

šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.

i Jau netoli Iinksmian- 
šia, maloniausia ir bran- 

į giausia metų šventė — 
Kalėdos.

į Gražus yra paprotys 
: teikti savo artimiems 
i Kalėdų dovanas. Jau 

be abejonės galvoji, ką 
( savo artimiems suteikus 
; Kalėdoms. Paklausyk, 
| ką mes turime pasakyti 
: tame reikale.

Kalėdinėmis dovano- 
į mis kiekvienas nori pa- 
' sigerinti tiems, kuriems 
i teikiama dovana. Todėl 
[ reikia parinkti ilgai tve- 
I riančią dovaną. Tam 
į reikalui geriausia atsa- 
j ko geras katalikiškas 
> laikraštis arba gera kny- 
į ga-

Naudingiausia ir dai- 
F liausią kalėdinė dovana

JAU BOMBARDUOJA 
BUCHARESTĄ.

Į Rumunijos sostinę jau ū-

Turbūt niekas taip nepab
rango nuo kares pradžios, kaip 
popiera ir kiti spaustuves dai
ktai. . Laikraščių ir knygų

užtartų prieš talkininkų ne
svietiškus reikalavimus. Tal
kininkai buvo pareikalavę iš 
Graikijos ginklų ir amunicijos.

jntf 
marinais ar minomis.

SAUKIASI UŽTARYMO.
Garikijos valdžia atsišaukė

į neutrales valstijas, kad jos ją Išpirko vienąvagoną — 311

NORI TAIKOS.
Vokiečių laikraštis Vossisc- 

he Zeitung rašo, jog mažo
sios tautos turėjo suvažiavimą 
Paryžiuje. Tai belgai, - ser
bai, černogorai ir italai labai 
priešinosi karės tęsimui. Taip- 
-gi daug buvo kalbėta apie••

algų aš Suv. Valstijų. Nuso- 
___  _____ ______ __ o, jog. Vokietija Amerikoje 

•Vakarykščiai-graikai pradėjo įnesiskoliiro, o tari jžnįgųyi- 
veikimą prieš talkininkus. Pra- ;{'^eTn^i .r6^a^ai^K. ? - _ . ■
dėjo varyti lauk anglus ir fran-

Tai, sako, 
talkiniiikai šiaip taip galėti} 

<cūzus, 'kurto valdė Atėnuose. |verstis be paskolų iš Amerikos, 
vedanti?*^^ tele^raf^ ir telefonus.

yra “DARBININKAS” 
ir LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ KAUBNDO- 
RIUS.

• • •   • j - •  maliai Hai i> ir ta n ic ir

. . J

PRIPAŽĮSTA.
Rumunai ir rusai pripažįs

ta, jog teutonai jau ties Bu- 
charesto sienomis.

Metams $3.00,

— L i ncoln.

Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,under the Act of March 3, 1879. 7

ir pupučių 
t pasaka.

___________ . r

Teutonai bombarduoja 
Bucharestą.

nų armotų. Pirmiausia Ru
munijos sostinės pasiekė gen. 
Mackensen iš pietų. Iš vaka
rų skubiai atūžia Falkenhayno 
armijos.

Rumunai jau pramatė neat
silaikysią. Matė, jog jų sos
tinė bus teutonų apsupta ir pa
imta. Tai ruošėsi iš anksto 
prie apgulimo. Pirmiausia val
džia išsikraustė. Paskui iš
kraustyta valdžios archivas, 
-dokumentai ir bankai. Nuga
benta į Parusį, įJassy.

NUSKENDO AMERIKOS 
GARLAIVIS.

Suvienytų Valstijų garlai
vis Chemung, plaukęs į Itali
jos uostą Genua, nuskendo. 
Sako vežęs kontrabandą. Bu
vo 35 jurininkai. Visi išsi
gelbėjo. Nėra žinios ar buvo 

i sutorpčduotas ar užėjo ant mi- 
1 nos.

KAIP VALGOMIEJI DAIK
TAI BRANGSTA.

VALDŽIA IMA MAINAS.
Anglijos valdžia nusprendė 

nuo gruodžio 1 d. paimti savo 
kontrolėn visas mainas pietinėj 
Valijoj. Kaip mainieriai, taip 
ir kompanija labai nustebinti 
tuo dalyku.

IŠVARĖ GYVENTOJUS.
Rumunijos sostinėj vyriau- 

siu vadu yra frančūzų gen. 
Bertbelot. Jo padavadijhmais 
Rumunijos sostinė prirengta 
prie teutonų apgulimo. Jisai 
įsakė gyventojams išsikrausty
ti. Tai prieš teutonų atvyki
mą, jau pusė Bueharesto gy
ventojų pabėgo. Bągotiepl 
jau seniau buvo pabėgę į Bu-i 
siją, pabūgę teutonų aeropla
nų, kurie nuolatai svaidė bom
bas į Bucharestą. Dabar pa
gal paliepimą biednieji turi, 
bėgti. Visi keliai, ’ 
ji į Rusiją nutiesti begalinėmis, 
virtynėmis tremtinių, 
daugiausia moterys, vaikai ir 
•seneliai, nes jaunieji vyrai su
mobilizuoti.

Buchareste jaunieji vyrai pa
likti, apginkluoti ir turės būti 
sostinės gynėjais.

Jaunos moterys paliktos li
gonių prižiūrėjimui aprūpini
mui.

Graikai jau stoja prieš tal
kininkus. Visai atsisakė pil
dyti neteisėtą talkininkų reika
lavimą atiduoti visą artileriją 
ir amuniciją. Tas talkinin
kų reikalavimas buvo ultima
tumas, t y. jei graikai jo ne- 
fšpildvs, tai talkininkai spėką 
pavartos prieš Graikiją. i

Graikijos valdžia pasibjau
rėjo talkininkų r atkala 
atsisakė jį pildyti, 
mas pasibaigia gruodžio 1 d.

ATĖMĖ VISĄ MAISTĄ.
Buchareste visas maistas iki 

paskutinio duonos bakanėlio a- 
timtas nuo gyventojų. Visus 
žmonės maitins valdžia. Tur
būt rumunai tikisi ilgai atsi
laikyti Buchareste. Bet var
gu taip bus. Bucharestui for
tus statė Belgijos inžinieriai. O 
jei Belgijos tvirtovės neatsilai
kė prieš teutonus, tai nėra vil
ties, kad belgų pastatyti for
tai aplink Bucharestą atsilai
kytų. Rumunams ypač sun
ku atsilaikyti ir dėlto, kad jie 
taisė tvirtoves atsukdami į Ru- 

. siją. Jie tikėjosi karės su Ru
sija. Tai jų stiprieji fortai 
atsukti į šiaurę į Rusiją O da
bar jiems reikia laikytis ir gin
tis iš pietų ir vakarų pusės.

Dabar jau didesnė Rumuni
jos dalis stena po tekiniais ga
lingos teutonų karinės maši
nos-

tai, jog didžiosios tautos mar
žai tepaiso mažųjų tautų reika
lus. Portugalijos atstovas^ 
buvęs ministeris, pasakė, jog 
Portugalija gailisi susikivirči
jus su Vokietija ir kad tapo į- 
traukta karėn.

KUN. JONO ŽILINSKO 
PRAKALBOS.

Varde Lietuvių Centralio 
Komiteto sekančioje savaitėje
rengiuos pradėti laikyti toliau 
prakalbas, minėtinai tose vie
tose, kuriose su p. M. Yču ne- 
buvova atsilankę.

Kadangi Centralis Lietuvių 
Komitetas bent viduryj vasa
rio mėnesio mane jau nori tu
rėti Europoje, tai laiko yra 
maž ir kelionę reikės paskubin
ti. Kad negaišinti laiko ir 
kad negrįžti kartais jau į pra
važiuotas vietas, kartais gal aš 
pats būsiu priverstas užpropo- 
nuoti prakalbas.
" Atsilankydamas aš manau—

1, Rodyti paveikslus iš su
naikintosios Lietuvos ir iš gy
vento tremtinių. Paveikslų y- 
ra apie šimtas. _ Bet paveiks
lai galės būti rodomi tiktai ten, 
kur yra tinkama salė ir kur y- 
ra elektriškoji liktarna. To
kią Bktamą galima vienam va
karui nusisamdyti.

2, Manau kalbėti apie var
gingą Lietuvos padėjimą ir jos 
uunaDdnimą, apie tremtinių 
gyvenimą Rusijoje ir apie var
gus belaisvių Vokietijoje.

Kolektas ir aukas surinktas 
nuo Šios rūšies prakalbų, sulig 
nurodymo Centralio Komiteto, 
privalau siųsti tuoj per Stock- 
holmo švedų Komitetai Lietu
vą.

vertelgai. Bet ant rytojaus, 
lapkričio 9 d., jis tuos kiauši
nius atpirko po 32c. už tuziną. 
Keletą valandų vėliau jis par
davė 10 dėžių pedlioriui po 32c. 
o kitus visus kiaušinius kiatm 
pedlioriui po 324c. už tuziną 
Keturioms dienoms praslinkus 
naujas vertelga nupirko 20 dė
žių po 34c- už tuziną. Po 
dviejų dienų nupirko visus li
kusius. kiaušinius ta pačia kai
na ir sudėjo į šaldytuvą. Lap
kričio 13 d. tie kiaušiniai bu
vo sortuojami ir padalinti į ke
turias rūšis. Geriausieji bu
vo pardavinėjami po 42 ir 44e. 
tuzinas į hotelius ir gerąsias 
grocernes. Grocernese jie bu
vo pardavinėjaafii po 45 ir po 
55c. už tuziną. Antrosios rū
šies kiaušiniai ėjo paprastai 
darbininkų šeimynoms ir imta 
po 42c. už tuziną. Trečioji 
rūšis, sndužušieji, ėjo į bei- 
gelių keptaves. Ketvirtoji 
rūšis, susnūrdušieji buvo par
duoti i gafbames.

Tokia tai yra nuobodi kiau
šinių isterija. Panašios isto
rijos yra ir liitų valgomųjų 
daiktų. Tai mat tas pabran- 

se^i‘ verteli:> ***»?»’» 

ga juos ittsiiimtų už'tą pat kai
ną. Tas buvo padaryta ir ver
telga trečiu kartu stojo tų kiau
šinių savininku spa&ų 10 d. 
Praslinkus vienuolikai dienų, 
jisai pardavė kitam vertelgai 
po 31c. už turaną 'Tasai ver
telga pardavė 5 dėžes vienam 
pedlioriui po 32c. tuzinas ir 
antram pedliuriūi 5 dėžės po 
31įc. tuzinas, o kitus kiauši
nius pardavė po 311c. kitam

Štai viena istorija apie vie
ną vagoną kiaušinių ir kaip tų 

< kiaušini!} kaina pasidvigubino
Tai tikra istorija
Birželio 8 d. š. m. vertelga

PATARIA NESKOLINTI 
PINIGŲ.

iVashingtono valdžia pata
rė Suvienytų V aisti.jų piniguo
čiams neskolinti Europos ta
raujančioms valstybėms psii-

To balso piniguočiai turbūt 
paklausys ir neskolins daugiau 
kariaujančioms valstybėms.

Ligšiol Europos didžiosios 
valstybes — Anglija, Pranci- 
ja ir Rusiją pasiskolinę kari
niams reikalams $1.795.000.000.

New YoriM) vienas bankinm- 
j kas pasakė, jog nereiklia tikė
tis kad tas valdybes neturės

dėžių — kiaušinių Decatur, 
lnd. nuo Decatur Produce 
kompanijos. Kiaušiniai buvo 
švieži, surinkti nuo apielinkes 
farmerių. Buvo užmokėta 
24c. už tuziną. Tą pat dieną 

! tie kiaušiniai buvo parduoti 
vertelgai New Yorke po 24|e. 
už tuziną. Bet jis jų nevėlo
jo gatvėmis, o laukė kiaušinių 
pabrangimo. Ir va rugsėjo 8 
d- pedliorias parduoda tuos 
kiaušinius tam pačiam vertel
gai nuo kurio pirko ir parduo
da už 29c. tuziną. Tą p*tt> die
ną tasai vertelga tuos kiauši
nius parduoda kitam vertelgai 
po 30c. tuziną.

Tai kiaušiniai jau buvo tri
jų mėnesių. Bet buvę parduo
dami, karpo ‘'‘fresh egs.” 
Naujas krausimų savininkas 

. pertyrinėje to>s ir pripažino.

ATSISAKĖ PRALEISTU
Anglijos valdžia atsisakė 

praleisti plaukti Austrijos nau
jai paskirtam ambasadoriui 
grafui Tarnowskiui į AVashing- 
toną.

Tuomi biauriu Anglijos pa
sielgimu labai nepa'“- * "■ 
Washingtono valdžia, 
jog Anglija gmbijoniškai el
giasi ir neturi teisės to daryti.

Anglijai ypač tas nepatinka^ 
kad naujas ambasadorius yra B 
lenkas. Tai jis čia Amerika* 
žymią rolę loštų lenkų viSuo- J 
menės gyvenime. Jis kreiptų* • 
lenkus teutonų pusėn, o tas- 
talkininkams nepatinka;

KOMPANIJOS VIRŠININ
KAS MIRŠTA.

Standard Oil kom 
prezidentas John D: ArchU 
jau susilaukė galo. Visai su* 
negalėjo Padėkos Dienoj' ir- 
daktarai pasakė jog vargu per
gyvensiąs pe rnaktį. Kad gy
vybę palaikyti jam reikėjo į- 
švirkšti kraujo, tai atširadd f 
keturi žmonės, kurie - sutiko- 
duoti ja msavo kraujo.

Išrodo dabar, jog Graikijos | 
Bė<ra j valdžia bevelija ginklu ginti j 

- 'Savo teises ir turtą prieš talki- 
; ninku užgrokinejimus-

Talkinmkii laivyno vadas 
vice-admirolas Foumet apreiš
kė, jog tvirtai stovėsiąs ant to, 
kad Graikija.atiduotų talkinin
kams savo amuniciją ir artile
riją.

Graikai ypač tuo pasidrąsi
na. jog teutonai turi šaunius 
pasisekimus Rumunijoj. Jie 
dabar nebijo jungti savo liki
mą su teutonais ir eiti prieš tal
kininkus. '

Jei Graikija stos karėn prieš 
talkininkus, tai talkininkams 
ant Balkanų visai būtų riestai. 
Būtų blogai visai armijai, kuri 
randasi Salonikuose ir kuri 
pradėjo atkariauti Serbiją.

DOVANOS.
Kaizeris Kalėdoms taiso do

vanas popiežiui ir prez. Wilso- 
toui. Popiežiui pasiųs puoš
niai apdirbtą ir dailiai iliuos- 
truotą Šventraštį, o preziden
tui AVilsonui puikiai apdirb
tus veikalus Amerikos auto
rių. Tuos veikalus atvež sub
marinas Deutsehland.

ŽUVO DU ZEPPELINAI.
Naktj lapkričio 27-28 kele

tas vokiečių zeppelinų atakavo 
Anglijos pakrantes. Tai du 
zeppelr&ai'buvd nušauti. 
krito jurėn ir lakūnai žuvo. 
Iš zeppelinų numestos bom
bos užmušė vieną moterį, su
žeidė penkis vyrus, septynias 
moteris ir keturis vaikus. La
bai sugadino 15 namų ir 20 ma
žiau sugadino.

3).Manan4a3.yti prakalbas 
apie politišką Lietuvos padėji
mą laike karės, ajrie Lietuvos 
■autonomiją ir neprigulmybę.

Nuo šios rūšies prakalbų ko- 
ti per rnažesnį tarpininkų škai- Tektos turėtų eiti politiškiems 

tikslams, minėtinai įsteigimui 
spaudos biuro ir leidimui bul- 

. .. [lėtinu anglų kalboj čia Ameri-
koje ir leidimu laikraščio arba 
bulletinų vokiečių kalboje Vo
kietijoje arba Skandinavijoj ir 
t. p. Jei kur vienu vakaru bū
tų vienos ir kitos prakalbos, tai 
kolekta turėtų būti skiriama 
pusiau — pusė badaujantiems 
ir nukentėjusiems nuo karės, 
kita pusė politiškiems reika
lams.

4) Kolonijose kuriose virš- 
minėtos rūšies prakalbų dėl 
kokių nors priežasčių suruošti 
nebūtų galima, ten, gavus nors 
menkutę salę, galėčiau pakal
bėti apie prospektus “busi- 
nesso” Lietuvoje po karės ir 
paduočiau bent kelis praktiš
kus patarimus norintiems grįž
ti į Lietuvą. Prie šitos rūšies 
prakalbų jokios kolektos netu
rėtų būti daromos.

Nuo 1 dienos Gruodžio iki 15 
Gruodžio manau apkeliauti lie
tuviškas New Englando kolo
nijas.

Kun. Jonas žilinsiąs,
50 W. Sixth Str.,

So. Boston, Mass.

Jau Kalėdos 
Netoli.

čių-

Jei dalykai eina per 
rankų, 'tai ar įstabu, ’ 
brangsta. Tokiam pabrangi
mui nekalta nei karė, nei di
delė eksportacija, nei koks ki
tas besąs. Kalta virtyne tar
pininkų iriame pikto šaknis.
-r------------------------------------ ;—

rą ir baltą rašalą. Tai laik
raščiai išeitų ant juodos po
pieros su baltomis raidėmis.

Kol tie bandymai ir patari
mai eina dar tik kalbose ir raš
tuose, taa visose Suvienytpse 
Valstijose 'daugelis didžiųjų 
dienrašSų pakėlė kainas. Vie
toj cento už numerį ima du. 
Taip-gi kažkurie laikraščiai su
siliejo. Du ar daugiau laik
raščių susiliejo į vieną. Kiti 
vėl sumažino savo laikraščių 
puslapius.

Leidėjų Sąjungos dabar sa
vo suvažiavimuose daugiausia 
'ir svarsto apie popieros pa
brangimą.

jęu_ 'leidimas dabar daugiau, kaip 
dvigubai brangesnis, :negu 
metai atgaL

Dabar daroma įvairiu 
tangų, įvairių bandymų, 
pagelbėjus tam reikalui.

Dr. Jesperson iš Neehah, 
Wis. daro ypatingus* bandy
mus. Jis nori surasti būdą, 
kaip laikraščius perdirbti taip, 
kad tą pat popierą būtų gali
ma vėl vartoti spauzdiahnul 
laikraščio. Teisybė ir dabar 
yra renkama sena popiera, ga
benama dirbtuvėsna ir perdir
bama į gerą popierą bet ji 
jau būna ne taip gera, jau hu
ną prastesnės rūšies.- Tatai 
anas daktaras daro bandy
mus, kad būtų galima iš se
nos popieros, iš laikraščių pa
daryti gerą popierą Sako, 
jog tam daktarui jau pavykę 
tas padaryti. Jo būdas buvo 
bandytas vienoj popieros dirb
tuvėj Kalamazoo, Mich. ir pa
vykę seną popierą perdirbti į virtuvėn ir prašė valgyti. Jam 
gerą popierą Jo išradimas neduota, 
jau užpatentuotas. Bet kol vienuolyną _ a____
kas tai vis dar nėra tikrai ži- Į to kilo gaisras.
noma ant kiek prisidės tas iš- ______ - -------- ,
radimas prie: popieros' mip>»-Hoiyoke, Mass. - Kelnas 

■ ntmo. IkomaptaųiĮ paskelbfjoff pakels
Jei anas bandymas uepe- darbininkams algas, jei bus 

vyks, • tai kaikurie siūlo nau-1 nubalsuota uždaryti sultonus, 
ją išėjimą Sako, jog daug pi- i Balsavimai bus gruodžio 5 
giau būtų vartoti juodą popie-ld.

Lapkričio 30 d. Vokietijos 
kanclierius Bethmann-Hollweg 
ir keletas ministerių kalbėjo 
Reichstage. Pasakė, jog Vo
kietija taikintūs jei jai būtų 
Užtikrintas gyvavimas ir atei
tis.

Toliau kanclierius ir minis
teriai nurodinėjo, kad visi Vo
kietijos gyventojai privalo iš 

! risų jėgų darbuotis, kad pri- 
I gelbėti gaminti reikmenis ar
mijai. Sakė: “Tas, kurs da
bar dykinėja, gelbsti prie
šams.” Sakė, jog Vokietijos 
priešams gelbsti visas svietas, 
iš užjūrio gauna ir amunicijos 
ir maisto ir pinigų ir medika- 
lės pagelbos, o vokiečiai vi- 
suo tuo turi vieni apsirūpinti.

NĖRA STAMBIŲ 
VEIKIMŲ.

Oficialiai kariaujančių 
stybių pranešimuose/u5r« skel
biama daug apie veikimus 

joj, Rusijoj, Serbijoje 
ina tik artilerijos

IŠDIDŽIAI PRAKALBO.
Vokiečių laikraščiai pradėjo 

išdidžiai rašyti apie taiką 
Sako, kad vokiečių užkariau
tos žemės jai ir liks. Štai iš
didūs žodžiai vieno vokiečių 
laikraščio:

“Jei mes neįstengsime at
kariauti savo kolonijų, tai 
Francijos provincijos turi dvi
gubų vertę ir už jas mes pasi
liksime Francijos žemes. Mes 
turime kasdien Francijai pri
minti, jog kiekvienas žemės 
sprindis, kurį mes užkariauja
me yra mūsų, 
daug kalbėti apie 
Mums reikia priėjimo prie ka; 
nalo ir mums reikia Antverpo. 
Jei kas nori Belgijos, tai te
gu ateinie ir jų atsiimi.”

New Bedford, Masz. — Pa- 
dekonės Dienoj po pietų ištiko 
gaisras vienuolyne. Viena sė

ji sir- 
Kitos 

bet iš-

šuo užtroško dūmuose, 
go ir negalėjo pabėgti, 
sesers nors pritroško, 
bėgo lauk.

Spėjama, jog valkata pa
degė vienuolyną, nes vienas 
valkata buvo inėjęs vienuolyo

DALYVAVO PREZI
DENTAS.

Washington, D.C. 
mingos mišios buvo 
už mirusį Austrijos 
Pranciškų Juozapą
laikė kardinolas Gibbons lap
kričio 29 d. Bažnyčioje 
buvo prez. Wilson, Vokie
tijos ambasadorius, sekreto
rius Lansing, baronas Žwieli- 
nek, nariai Vokietijos ir Aus
tro-Vengrijos ambasadų ir 
daug diplomatų..

DAR VISAI NEPAAIŠKĖJO.
Anglijos valdžia dar netari 

tikrų žinių ar hospitaliniai 
garlaiviai Birtanie ir Braemer

RT1D-

Išrasta naujas būdas apšvie
sti Laisvės stovylą New Yorke. 
Visa stovylą naktį žėrės ugni
mi. Tai gruodižo 2 d. prez. 
Wilson pirmu kartu apšies vi
są stovylą.



DARBININKAS.

Kataliku Spaudos Savaites atbalsiai

Jurgis

1
I
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Vera.
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LEWISTON, ME.

Pasidarbavo, bet ir toliau 
darbuosis.

epadare neprakišo
— Štai padarysiu taip, kaip kad mano tė- 
pądarė.

— Tai kaip tavo tėvas padarė!

Mano tėvas taip padarė, kaip aš pada-

— Et, kvailys ir gana.

— Taip pamatysime: ar būsiu kvailys ar

Pamatysime.
— Pažiūrėsime. •
— Pasijuoksime.
— Žinoma, kad neraudosime...
Taip ginčijosi smuklėje du vyru, 

ir Lauras, viename Lietuvos bažnytkiemyje, 
gulinčiame pačiame viduryje Zanavvkijos.

Abu augalotu, raudonu, plačių pečių, 
stambių kaulų, tvirtų raumenų; tikri žaliukai, 
kaip aržuolai, tikri lietuviai, skaistaveidžiai, 

milžinai...
Apie juos apstojo ratu daugiaus smuklėje 

esančių keleivių ir visi indomaudami, ausis pa- 
E statę, akis išplėtę, o kaip kurie net išsižioję, 
K tų jų ginčų klausėsi ir žiūrėjo, kas bus toliaus.

Jurgis buvo apsivilkęs raudonais kailiniais, 
| taip vadinamais “žemaitiškais” o ant tų vir

kaus turėjo dar kitus ilgus kailinius, veik liki 
pat žemės siekiančius, kurių viršus buvo ap- 

I trauktas pilku milu, taip kaip paprastai daro
ma Suvalkijoje. Ant pečių drypsojo juodo a- 
vies kailio kalnierius, ant galvos stora žiemi
nė muginė kepurė, kurios ausys buvo užleistos 
•ant ausų ir Jurgio galvoj didžiausiame šaltyje 
taip buvo šilta, kaip stuboje prie pečiaus. 
Kojos išrodė labai storomis, mat buvo su mi
linėmis kelinėmis, o po tų apačia man ding kad 
turėjo dar pasiavęs ir kitas, būtent kailines? 
Liki pusės blauzdų buvo viršum kelinių užtrau
ktos pančekos, storos, vilnonės su-gražiai iš
melstais pamarginimais, matyt kad apsukrios 
lietuvaitės darbas. Ir įsistojęs (įsispyręs) į 
“žąseles” — medines klumpes, kurios nemie- 
laširdingai baladojasi jam vaikščiojant po ce
mentuotas smuklės grindis.

Atsisėdo Jurgis užstalėje, pasidėjo vyti
niu botkočiu botagų šalia savęs ant suolo, išsi
traukė iš kelinių kišenės pypkę statukę ir di
delį šikšninį kapšų su taboka, ant kurio pa
saitų kabojo didelis žalvarinis prikelis (įran
kis pypkei valyti) nuo nuolatinio vartojimo 
blizgantis nei kiek nemažiau už pypkės “var- 
šaucko sidabro” apkaustymus.
— Pakanivolijęs su prikeliu po pypkės vidtt- 
rį iškratė pelenus, padaužydamas į stalo kam
pą, ir pradėjo kimšti su nvkščiu į pypkę tabo- 

i ką-
|? Prisikimšęs kiek reikiant užsidegė ir, trauk
indamas dūmus per ilgų’cibukų, jų nerijo nei į 
Kimčius nei į pilvų bet dideliais grumuliais, 
f-’kaip pavasario padangių debesis, leido aplin- 

kni savo galvų, o kartas nuo karto smarkiau 
Op^ūsdavo net skersai stalo liki pat vidurio 
t smuklės.

Valandų taip parūkęs išsitraukė iš kišenės 
ptinų mašnų su pinigais ir suriko smarkiai: 
de, smarve! duok šia blauzdinę degtinės,” 

‘ko, taip smarkiai, kad arčiaus stovin- 
keleiviai net krūptelėjo...
Žydas smuklininkas buvo tai pusamžis žy- 

į »3eEs, vidutinio ūgio, platus, storas, raudo
nas apskritulis, miklas kaip devyni vijūnai. 
Nebuvo jisai perbiauriausis, bet ir gražumu ne- 

I atsižymėjo: veidas platus, žandakauliai atsi
kišę, galva biskį lyg kad į pakaušį nusmailin
ta, plankai raudoni, kaip voveries, antakiai 
užgriuvę, nosis ilga, smaili, kumpai riesta, 
kaip erelio snapas, lūputės siaurutės, tarytumei 
susiūtos, ypač tuomet, kada susičiaupia, 
dantys reti ir ilgi: kaip treigio vilko; barzda 
smaili, reta, ruda ir susivėlusi, kaip užper
nykščių nuobraukų kuodas; o tos akys, akys 
tai už viskų indomiausios: giliose duobėse in- 
tupdytos kaip kokios špunkutės, biskį iš blak
stienų iššokusios, nei mėlynos, nei palšos, nei 
rudos... tik laksto, tik verda, tik mato... nie
kas nuo jų smuklėje ir už smuklės nepasislėps ......

mėlynakiai

— nes negalima.
Tai-gi tas žydelis, pamatęs Jurgį, tuojaus 

iš jo aprėdalo, ir iš viso ko suprato, kad čia 
t n r reikalų ne su bile kuo, bet su geru ūkinin
ku, o dar pastebėjęs rankoje mašną su pini
gais, puolėsi galvatrūkčiais pildyti išreikštus 

' reikalavimus. Nutvėręs į vieną ranką blauz
dinę degtinės, į antrą prietaisą, panašų į vi
nį su užriestu galu, o kuris prietaisas reikalin- 
gas ai kakrkavimui — atkimšimui bonkos. Mik
liai, kaip žaltys išnėrė pro tarpą keleivių esan
čių smuklėje ir atsistojęs priešais Jurgį, mei- 

i liai linkčiodamas ir tankiai blakstienomis mirk- 
imas, atkišo butelį ir pastatė priešais Jur- 
įt neperčysčiausio smuklės ilgojo, kitą kart 
onai nudažytojo ar nuteplioto stalo, ant 

rio 'm i ir tik kur ne kur galima buvo paste
bėt v įrėminėtojo padabinimo pėdsakus, užsi- 
Blmahis - veiksle tamsių, kaip ant deglosios 

ros b ’ u.
Tai viską atlikęs tikrai artistiškai žydas 

intn 1 alsu prabilo: “ko ponas daugiaus 
ausi, mažum užkąst, -silkių, pi-

arbato-. - .. ... i-.
.. turime visoko, ko tamstos širdelė

' trokšta, ko akelės geidžia, Mauša visko parū
pins. - z

— Palauk pirma, smarve, dar turiu gerai iš
sigerti, o paskui taip padarysiu, kaip kad 
mano tėvas padarė... juk matai, kad vagis 
mano bėrius nuo smuklės nuvažiavo.

— Kas, kur, kaip!.. ui, tai nelaimė, ui, 
tai neduok Dieve tokį atsitikimą...

' . — Kas čia per nelaimė, išgersiu vieną, 
kitą blauzdinę degtinės ir kad padarysiu, tai 
padarysiu... žinos ir matys visi... taip padarv- 
siu, kaip kad mano tėvas padare.

— Ui, tai ką tamstos tėvas padarė!

— Mano tėvas padarė... von smarve man 
iš akių neklausinėjęs. Vyrai, ūžkit- viskas 
gerai!.. x

Išsimetė vienų stiklelį — kitą, apsišluostė 
ūsus ir vėl suriko žydui: “Mauša, duok ant a- 
biejų stalų po porų blauzdinių degtinės po tu
ziną silkių, tegul žmonės ūžia, aš visiem fun- 
dinu... iž džiaugsmo.

Žydas kaip bematant išpildė paliepimų ir 
pradėjo Jurgio tėmvt kožnų judėjimą, kožnų 
žvilgsnį.

— Ūžkit, vyrai, tai vis už mano pavog
tąjį} arklelių sveikatą. Kaip tų išgersit, dar 
užfundysiu, dar mašnelėje skamba. Su tais 
žodžiais tarkštelėjo su pilna mašna į stalą, kad 
net tas linktelėjo ir ko nenulakstė žemėn bon- 
kos su degtine.

Prie “rupūžių ašarų” stiklelio, atsirado 
kalbos, kaip vandenio, tarytumei visų liežu
viai atsirišo, tuoj smuklėje ūžė, gaudė kaip 
bičių avilyje, bitėms spiest rengianties.

' Kiekvienas indomavo atsitikimu, visi ap
gailestavo bėrius, visi žadėjo padėt ieškot ir 
gaudyt vagis... ir visi — gėrė degtinę.

Žydas pradėjo dar labiaus nerimastaut. 
Juras dar užfundino visiems vienų ir antrų kar
tą, ūžimo ir klegesio pasidarė dar daugiaus...

Žydas priėjęs prie Jurgio ir sako: “aš tam
stai duosiu visų rublių, pasakyk kų tamstos 
tėvas padarė . .”

— Von smarve... kam man reikia tavo rub
li aus, kad pas mane pilna mašna saujoje... 
aš tau ir be rubliaus parodysiu... pamatysi — 
kaip padarysiu... Ir visi pamatys. Ūžkit vy
rai.. . tą.išbaigsit dar užfundysiu...

Ir vėl tarkštelėjo su mašna per stalų. Žy
das šen palandęs, ten palandęs, ir vėl prie Jur
gio: — Ui, ponie obuvatėliau, pasakyk, kaip 
tamstos tėvas padarė, aš už visų dabar išgertų 
degtinę nuo tamstos nei vienos kapeikos neim
siu. '

► — Tai koks geradėjas, kaip aš šankiau, tai
aš ir užsimokėsiu, aš tavo malonių nereikalau
ju...

— Ui pons obuvatėliau meldžiu neįsižeisti, 
juk čia jokios malonės nėra, aš noriu žinot, kų 
tamstos tėvas padarė, o kad tamsta man pa
sakai, tai aš už tai pafokuoju tų visų degti
nę, kurių dabar tamsta šaukei, tai čia išeina 
visais galais gerai: ir vilkas sotus, ir oška čie- 
la...

— Kitaip nepasakyčiau, kibą neduok Die
ve arkliai atsirastų.

— Ui, kam sakyt neduok Dieve, tegul 
Dievas duoda, kad tokio gero pono obuvatėlio 
arkliai atsiranda

— Visa smuklė užgaudė: “tegul atsiran
da, tegul atsiranda!!!”

Po nekurio laiko inėjęs į smuklę žydukas 
pasakė, kad kokius tenai arklius būk radęs už 
tvarto pririštus, ir išėję žmonės atrado Jur
gio bėrius — tik pusėtinai apšilusius, mato
si, kad kų tik pastatytų būta

Žydas dabar priėjęs prie Jurgio vėl pradė
jo kaulyti, kad pasakytų, kų jo tėvas kitų 
kart padaręs... ir kad prisižadėjo viešai prieš 
visų smuklę, jog išgertųjų degtinę dovanojus 
už tų pasakymų, tai Jurgis ėmė ir pasakė šit 
kų:

— Mano tėvui nabašninkui, ant labo vakaro 
paminėjus, taip-pat Pilviškiuose buvo Šakių 
vagys ar čigonai padarę.

— Ui, o kų tamistos tėvas padarė.
— Nutilk, smarve, nepertraukinėjęs ma

no kalbos, kaip ateis laikas tuomet pasakysiu 
ir tai.

— Ui, ponas obuvatėlius, jau labai lai
kas, jau degtinė išgerta ir arkliai stovi prie
šais karčemą. Jau visi žmonės žiūri ir laukia, 
kad tamstos lupūs mums tą žingeidžių naujie
nų pasakytų.

— Na, tai tegul tave bala, pasakysiu ir 
parodysiu. ;

— Kaip tėveliui pavogė arklius, tai jisai 
pasiėmė botagą, šitaip kaip ir aš dabar kad 
turiu, pasikišo po pažasčia o, kad su savimi 
pinigų neturėjo, ir pažįstamų žmonių tenai ar
ti nebuvo, tai ir pardrožė namo pėkščias visas 
keturias mylias kelio... o aš parvažiuosiu va
žiuotas.

Ir išėjęs lauk iš smuklės įsisėdo į roges 
j ir nuvažiavo...

Visi smuklėje buvusieji žmonės juokėsi 
pilvus susiimdami, kitas net užduso ir užsiko- 

Isėjo besijuokdamas, tik viens Mauša peisus 
sau rovė ir kojomis trypė savo aksominę jer- 
mulką nuo galvos numetęs ant žemės ir dantis 
grieždamas niurnėjo “a Švarce jor... agoi... 
Meiše a mišiugine kap... ” d 

! — Tai bent vyras! pasakė Lauras ir nusis-
ipiovęs išėjo nuvaikyt žydo ožkas nuo vežimo, 
Ikad šieno neėstų.

į FV'

WORCESTER, MASS. 

Katalikų Spaudos Savaitė.

Mūsų mieste lietuviai katali
kai iškilmigai apvaikščiojo 
Kat Sp. "Savaitę nuo 12 iki 19 
d. lapkričio. Apvaikščiojimo 
programas maždaug buvo šito- 
kis:

Per pasidarbavimų vietinės 
katalikų spaudos komisijos, 
kurių atstovavo visos katalikų 
idėjinės dr-jos, tapo surengti 
trys milžiniški vakarai su pra
kalbomis, koncertais, dekle- 
macijomis ir šiaip įvairiais 
pamarginimais. Pirmas vaka
ras buvo nedėlioj 12 lapkričio. 
Vakarų vedėju buvo viet. ko
misijos pirm. Pr. Zataveckas. 
Pradedant programų viet. lie
tuvių bažnytinis choras p. J. 
Čižausko vedamas sudainavo 
lietuvių himnų, pritariant vi
sai publikai. Po tam kalbėjo 
p. A. Kneižis, iš So. Boston, 
Mass. Kalbėtojas aiškiai nu
piešė kaip atsirado spauda, 
kaip senovės laikuose žmonėms 
buvo sunku dėl neturėjimo 
spaudos ir nurodė kokių galy
bę turi spauda mūsų laikuose.

Toliąus sekė deklemacijos 
ir dainos. Deklemavo p-lės 
K. Matukaičiutė ir A. Stoškiu- 
tė. Didelį įspūdį parodė pas
taroji deklematorė, kadangi ji 
yra mažytė mergaitė, ir taip 
puikiai išmoko gražių dekle- 
macijų, pritaikintų Kat. Sp- 
Savaitei.

Kitų gražų įspūdį padarė, 
tai brolis ir sesuo, Albertas ir 
Ona Vasiliauskučiai. Pirmas 
ant ^smuiko, o pastaroji ant 
piano. Abudu jaunučiai, skai
stus kaip pavasario žiedas. Ki
tas įvairias dainas atliko virš- 
minėtas bažnytinis choras, 
tai vienų Vyčių, tai vienų mer
ginų, tai vėl visi sykiu dainavo. 
Kadangi apie mūsų chorų jau 
daug buvo rašyta ir kadangi 
mūsų choras yra pagarsėjęs 
kaipo geriausis ir puikiausia 
išlavintas, toe^l aš čia apie 
tai nei nerašysiu. Tik tų pa
sakysiu, kad kuris tik išgirs 
pirmu sykiu AVorcesterio baž
nytinį chorų, tai tas bus nus
tebintas. Kur tik jis dalyvau
ja, ten visuomet yra kuoge- 
riausias pasisekimas ir kas tik 
atsilanko, tas pilnai būna už
ganėdintas. Mes namiškiai 
atsigerėti ir atsidžiaugti nega
lime savo šlovingu choru ir jo 
vedėju ponu J. Čižausku.

Mūsų choras dalyvaudamas 
Kat. Spaudos Savaitės vaka
ruose daug prisidėjo prie pa
gražinimo katalikiškos Spau
dos Savaitės programo. To
liaus kalbėjo mūsų gerb. klebo
nas kun. J. J. Jakaitis, savo 
kalboje aiškino publikai reika
lingumų platint katalikiškų sp. 
ir ragino užsirašyti katalikiš
kus laikraščius ypač “Darbi
ninkų”. Vakaras pabaigtas 
tautos himnu.

rodos svetainėj tik vienas kal
bėtojas bebuvo. Jauno mokyto 
vyro kalba buvo indomi ir ge
ra. Gerb- kalbėtojas aiškiai 
nurodė bedievių ir socijalistu 
melagystes, kuriomis jie šmei
žia Rymo Katalikų Bažnyčių. 
Bedieviai sakos, būk katalikų 
bažnyčia draudžianti žmonėms 
mokintis, sulaiko nuo apšvie
tos. Čia gerb. kalbėtojas nuo
dugniai išaiškino, kad tas vis
kas yra melagystė, kad Katali
kų Bažnyčia nuo pat savo pra
džios platino mokslą, ir dailę, 
nurodė kaip bažnyčiai globo
jant kilo mokslas ir tobulinosi 
dailė. Ant galo kalbėtojas pa
aiškino, kad ir bedieviai turi 
savo kunigus. Kaip va: Moc 
kus, Bimba ir tam panašūs. 
Jeigut bedievių ir socijalistu 
yra tokie kunigai, tai supran
tama koks tų socijalistu yra 
mokslas ir supratimas, jei ei
na tokių plepalų klausytis.

Antras kalbėtojas buvo gerb. 
kun. Petraitis. Jis atsinešęs 
buvo katalikiškus laikraščius 
ir kiekvieno aiškino vertę. Pa
sakojo kas jį išleidžia, kas ja
me yra rašoma, kiek kainuoja, 
ir kam kuris yra tinkamas 
skaityt. Galop visus i

kaitis, taip-gi buvo atvažiavę 
Worcesterio Kat. spaudos ko
misijos sekanti nariai: Vincas 
Vilkauskas, Antanas Čegins
kas, p-lė L. Šalteniutė ir p-lė 
O. Liuterskiutė. Taipgi buvo 
atvažiavus Worcesterio . garsi 
deklematorka p-lė Ona Čigins- 
kaitė, kuri pasakė Hudsonie- 
čiams dvi gražias deklemacijas 
ir paskambino pianu. Pra
kalbas vedė pirm. p. S. Sapi- 
tavičius, perstatė V. Viįkaus- 
ką iš Worcesterio. Jis paaiš
kino, kas tai yra Kat. Spau
dos Savaitė, kokiam tikslui 
ji yra surengta ir kaip kitos 
kolonijos darbuojasi Katalikų 
Spaudos Savaitėje. Ragino 
Hudsoniečius prie platinimo 
katalikiškos spaudos. Toliaus 
kalbėjo gerb. kun. J. Jakaitis. 
Jisai išaiškino spaudos galybę 
ir naudingumų. Nurodė ko
kių blėdį daro bedieviška spau
da jos skaitytojams ir prie ko 
juos priveda, .ir kokių klaidų 
daro tie lietuviai, kurie skai
to bedieviškus raštus. Ant
ru atveju gerb. kalbėtojas aiš
kino publikai kokių blėdį daro- 
mūsų visuomenei girtuoklystė 
ir kaip tai būtų gerai, kad

skaityt. Galop visus širdin- !i?tuvi“ pamestų varto-
gai ragino prie išsirašymo kas- I? svaiginančius gėrimus. To- 
talikiškų laikraščių- Baigiant i 
programų buvo sudainuotos 
tautiškas himnas. Programų 
užpečėtijo klebonas kun. J. J. 
Jaakitis. Pasakė trumpų pra- 
kalbėlę padėkavodamas publi
kai už tokį skaitlingų atsilan
kymų į tuos prakilniam tikslui 
surengtus vakarus. Taipogi 
gerb- vakaro vedėjas p. P. Za
taveckas dėkojo publikai ir vi
siems Kat. Spaudos Savaitės 
sandarbininkams.

2-as vakaras.

Ketverge 16 lapkričio kalbė
tojai buvo p-lė A Petrauskai
tė iš Waterbury, Conn. ir 
kun. F. Kemėšis iš So. Boston, 
Mass.

P-lės A. Petrauskaitės skam
bus balsas, graži iškalba, it 
varpas, žmogaus širdį žadino. 
Ji pradėjo savo kalbų, aiškin
dama spaudos galybę ir reika
lingumų. Aiškiai nupiešė, kaip 
kitos tautos naudojasi savo 
spauda ir kaip lietuviai priva
lėtų naudotis savo lietuviškąja 
spauda Toliaus ji nukreipė 
klausytojų domų į mūsų bedie
vių raštus. Ji aiškiai nurodė 
kokią didelę blėdį daro tie pur
vini šlamštai mūsų tautai ir 
mūsų vpatiškam gyvenimui.

Trečias vakaras nedėlioj 19 
lapkričio.

Šį vakarą kaip ir pirmuoju 
du vedė p. Pr. Zataveckaalr- 
gi dalyvavo viet.. choras. Pir
miausia sudainavo tautos him
ną ir keletą įvairių dainelių. 
Kalbėtojam šio vakaro buvo 
p. K. Sčesnulevičius, studen
tas Yale universitetą Juo
nių buvo pilna svetainė. Vos 
per duris galėjai įsimušt, ir 
visi taip ramiai užsilaikė, kad

Per visus tris vakarus ant 
tos pačios svetainės buvo pri
rengti tam tikri stalai apkrau
ti įvairiomis geromis knygo
mis ir laikraščiais. Taip-gi vie
tos Spaudos Komisijos nariai 
vaikščiojo po svetainę, par
davinėdami knygas ir užraši- 
nėdami laikraščius, kiek aš 
patėmijau, tai daugiausia dar
bavosi praplatinime knygų ir 
laikraščių šie asmenys: p-lė L. 
Šaltėniutė, p-lė O. Čirvinskiu- 
tė. p-lė O. Silerskiutė, p-lė K. 
Matukaičiutė, p-iiios Stočkienė, 
0. Stasevičienė, P. Zataveckas 
ir A. Račkauskas. -Taip-gi ki
tais vakarais komisijos nariai 
vaikščiojo po stubas pardavi
nėdami knygas ir užrašinėda- 
mi laikraščius. Galutina ats
kaita dar nebuvo padaryta, ir 
kas daugiausia išplatino kny
gų ir laikraščių dar nėra žino
ma. Apie galutinas pasek
mes pranešime vėliau. Šiuo 
tarpu tik tiek galima pasakyti, 
kad viskas ėjosi kuopuikiau- 
siai.

Dabar aš nuo savęs noriu 
padėkoti visiems katalikų 
spaudos savaitės sandarbinin- 
kams ir katalikų spaudos pla
tintojams, kaip vietiniam wor- 
cesteriečiams, taip lygiai ir ki
toms artimoms kolonijoms, ku
rios darbavosi laike katalikų 
spaudos savaitės.

Dabar broliai ir seserys, 
praėjus spaudos shvaitei ne- 
nųleiskim rankų, bet ir ant to
liaus varykim šitų prakilnų 
darbų. Tesiplatina katalikiš
ka spauda

Kat. Spaud. Savaitės Wor- 
cester’io apskričio viršininkas, 

Vincas Vilkauskas.

HUDSON, MASS.

Kat. SpaucĮos Savaitės 
prakalbos.

Šiame miestelyj yra susit
vėrus Kat. Sp. Komisija iš se
kančių asmenų:

Pirm. St. SapiĮj^ičius, 
Vice-pirm Anfrfeedlevičius, 
Rašt Motiejus Perednia, 
Ižd. St Trakėnas, •

Maršalka Dom. Sobeika.
Per pasidarbavimą viršmi-

nėtos komisijos tapo surengtos 
prakalbos St John’s salėj, 27 
Main str. 19 d. lapkričio.

Kalbėtojas buvo "V 
rio klebonas gerb- k

I

.---------------------- rpo-
liaus aiškino naudingumą pri
klausyti prie gert} liėtuviškų, 
katalikiški} organizacijų, o y- 
patingai prie Susiv. Liet. R. 
Katalikų Amerikoje. Žmonių 
buvo daug susirinkę. Beveik 
kiekvienas nusipirko kokia 
nors knygelę arba laikraštį. 
Daugelis užsirašė ant metų lai
kraščius. Visa publika užsilai
kė rimtai iki galui. Žinoma, 
atsirado ir karštuolių nors ne
daug. Jie ėmė davinėt neiš
mintingus klausimus, bet kal
bėtojas kiekvienų jų klausimų 
išaiškino kuorimčiausia. Žino
ma, raudonųjų nebuvo galima 
užganėdinti ir jie kaip gyvu
lėliai ėmė kojomis grindis dau
žyti. Bet nėra ko stebėtis, jų 
visur atsiranda ir jie visuomet 
parodo kokį mokslų išėję. Tai 
kų galima sakyt apie tokių ko
lonijų, kaip Hudson, kur dar 
turbūt pirmu syk buvo sureng
tos katalikiškos prakalbos. Bet 
išimant tuos kelis, tai Hudso- 
no lietuviai yra prakilnūs žmo
nės ir verti pagyrimo, nes bū
dami be geri} vadų, be bažny
čios, o visgi dar jie moka ap- 
seiti kaipo geri katalikai, kai
po išmintingi žmonės.

Ten buvęs.

Lapkričio 19 L. D. S. 37 
kuopa buvo surengus prakal
bas katalikiškos spaudos pla
tinimo reikale. P. P. Jasiu- 
nas buvo prakalbų vedėjas. 
Pirmiausia jis perstatė p-lę Z. 
Čepaitę, kuri pasakė eiles 
“Kokį rinktis.” Po to kalba 
p. J. J. Ramanauskas. Jis 
aiškino plačiai apie naudų 
skaitymo dorų laikraščių ir 
knygų. Pertraukoje pasakė 
eiles p. Z. Mileška, “Lietuvos 
kraštas;” 2) p-lė B. Ivaškevi
čiūtė “Atdaras kelias;” 3) p. 
P. Mardosas “Dievo Galybė.” 
Antrame atvėjuje kalba p. J.
J. Ramanauskas ir aiškina a- 
pie socijalizmą, kuris esąs neį
vykdoma svajone.

Literatūros per Kat. Spau
dos Savaitę taip-gi išparduo
ta nemhžaL Toje srityje dau
giausiai pasidarbavo p. P. Ja- 
siunas, p-lė V. Vaičiulytė, p-lė 
M. Dailidaitė, p-lė Z. Blažai- 
tė, p-lė B. Ivaškevičiūtė, p-lė
K. Albertaitė. Jeigu visi taip 
stengtųsi ir suprastų svarbu
mų kat. spaudos, tai visokie 
šlamštai trumpame laike turė
tų žlugti. Taip-gi ir Leviston’o 
vyčiai nesnaudžia. Neužilgo 
žada atidaryti vakarinius kur
sus, kur bus aiškinama įvai
rūs dalykai. Kursus vėsti pa
sižadėjo gerb. kun. N. Pakal
nis. Tai-gi tik reikia palin- 
Įkėti gero pasisekimo.

Levristono Vytis.*

CAMBRIDGE, MASS. 

Šaunios prakalbos.

Nedėliojo lapkričio 26 d. į-
vyko prakalbos, surengtos 
Spaudos Komisijos, idant pa
raginti lietuvius skaityti ir 
remti gerų spaudų. Žmonių pri
sirinko pilna Burleigh salė. 
Kalbėtojų buvo gana garsių.

Visiems gerai žinomas ir uo
lus visuomenės veikėjas p. Vai- 
siauskas vedė prakalbas. Pir
miausiai jis perstatė p. Gary, a- 
merikonų, atstovų Y. M. C. A., 
kuris ragino lietuvius remti ir 
platinti geresnę spaudų. Jis 
aiškino, kad spauda esama ke- 
letos rūšių; labai gera, gera, vi
dutiniška, bloga ir labai blo
ga. Jis tvirtina, kad žmo
gus pasiremdamas ant pasku
tinių trijų rūšių spaudos nieko 
geresnio neišmoks, bet save 
nuskriaus.

Antras kalbėjo p. Pr. Gudas, 
“Darbininko” redaktorius. Jis 
aiškioje savo prakalboje gy
vais žodžiais ragino, kvietė ir 
kalbino žmonės prie geresnės 
ateities pasinaudojant gerais 
laikraščiais ir knygomis. Tu
riu čia priminti kad p. Gudo 
kalba labai visiems patiko.

Trečias kalbėjo p. Pranas 
Strakauckas, Bostono kolegijos 
moksleivis. Jis papasakojo 
apie geros spaudos platinimų. 
Nurodinėjo kokių milžiniškų 
spėkų turi spauda dėl gero ar 
blogo. Ragino visus remti tų 
spaudą, kuri mus veda prie 
gero. Jo kalba gana gerai nu
sisekė. Su laiku susilauksi
me iš p. Strakausko garsaus 
kalbėtojo.

Tada sekė kalba p. Jono Mi
kalausko studento Bostono U- 
niversiteto, teisių skyriaus. Jis 
nurodinėjo reikalingumų mok
slo ir prirodinėjo, kad tų mok
slų, tų teisingų mokslų tega
lime ingyti per gerų spaudų. 
P. Mikalauskas pasirodė esųs 
tikras lietuvis, nors ir čia gi
męs. Nors jo kalba dar nėra 
grynai lietuviška, galime tikė- 
ties, kad su laiku p. Mikalaus
kas taps vienu iš veikliausių 
darbininkų Lietuvos labui.

Paskutinis kalbėjo p. Jonas 
J. Ramanauskas Boston’o ko
legijos studentas. Jis nurodi
nėjo prie ko vedė, veda ir ves 
lietuvius bedieviška spauda. 
Prirodinėjo aiškiais, gyvais 
faktais, kad mokslas be Die
vo, negali mus išgelbėti. Pa
siremdami vien tik ant krikš
čioniškų pamatų tegalime lai
mėti. Jis perstatė prie kokių 
klaidingų mokslų veda bedie
viška spauda ir kaip ji stengia
si žmones prigauti,išplėšti žmo
nijos geresnius jausmus i/ nu
traukti juos į bedieviškų mėš
lynų. Kalbėjo jausmingai, į- 
tikinančiai. Jisai, baigęs mok
slus daug naudos galės mūsų 
tautai atnešti. Po jo kalbos 
keletas bedievėlių baisiai įžeis
tų p. Ramanausko kalba, pa
kėlė klausimus, kurius visus 
kalbėtojas aiškiai atsakinėjo.

Buvo dar ir deklemacijų, 
kurios visos gerai nusisekė. 
Daugiau tokių prakalbų reikia 
mūsų kolonijoje.

z
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KANSAS CITY, KANSAS.

Katalikų Spaudos Savaitė.

Kataikų Spaudos Savaitė 
čionykščių lietuvių kolonijoje 
gan pasekmingai pavyko. Ne
buvo jokių rekliamų iš socija- 
listų bei laisvamanių pusių, 
nes jų beveik kaip ir nėra, (o 
jeigu yra, tai jie visai negali 
pasirodyti). Toje savaitėje ta
po paskleista tarpe lietuvių 
“Darbininko” 150 numerių, 
“Savaitinio Draugo” 20 nume
rių, L. D. S. 70 kalendorių, šv. 
Kazimiero Lietuvos Karalaičio 
20 egzempliorių ir po 15 egz. 
iš sekančių “D-ko” spaudos 
knygučių: “Žydų Karalius,” 
“Katalikų Spaudos Savaitė,” 
“Gurkliutės Eilės,” “Liudvi
kas Windthor8t*as,” “Visi 
Geri,” “Darbininko Dovanėlė 
Darbininkams,” “Iš po Darbi
ninko Plunksnos,” “Darbinin
kai .Vienykimės ir Kas tai yra 
Socijalizmas!” “Teisybės Var
dan” ir “Komedijėlės.”

Vietos lietuviai ypa : r ■■ 
ta “Darbininką” ir Gurk

ir prozų. 
Katalikų Spaudos, o ypač



DARBININKAS.

Reporteris.

A. T.

Kun. N. Petkus

Bile-Kas.

Vytė.
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Minersmili

Verk vargdienėlis 
Verkia, dūsuoja... 
Beg vandenėlis, 
Supas, linguoja.

Dar labiau verkia 
Vargšė našlaitė, 
Skundą jam teikia 
Puiki mergaitė.

Liūdi tėvelis 
Pindamas skundą, 
Ten tik senelis 
Randa paguodą...

Skundą daugybę 
Vargšą žmonelią 
Neš į gilybę 
Jūrių, jūrelių...

Kiek paslaptelią
Upei suklota?...
Kiek ašarėlių 
Jam paaukuota?...

Skundžias močiutė, 
Verkia, raudoja... 
Kalba sesutė, 
Gailiai dainuoja...

Visus jis spaudžia 
•Juos prie krutinės; 
Viską jis glaudžia..
Neš apkabinęs...

Tautos Fondo reikalai.

Veržias kažkur jis 
Toli... nerimsta. .. 
Kur jis sustoja...
Kur pasiilsta ?

Kiek tai jam skundžias 
Skaisčią mergelių; 
Daugelis guodžias 
Jauną bernelių...

NAUJI TAUTOS FONDO 
SKYRIAI.

Šiomis dienomis iš Centro

Daug jis šapelių 
Neša vinguoja; 
Daugel lapei ii] 
Medžių nešioja.

Darbininkas” gavo leidimą iš Centralio Komiteto!
S 
jį

J

. _ j; ie ai

f •iai“Darbininko” spausdiniai čio
nai gan sparčiai platinasi. Bū
tą geistina ir labai pagirtina, 
kad panašieji raštai rastųsi 
kiekvieno kataliko tėvynainio 
namuose, o tuomėt, be abe
jonės, kiekviena būtų tik
ra nauda ir palaiminimas, kaip 
iš dvasinės, tai ir fizikinės 
pusių.

mo — ją mažas būrelis (110 
šeim.) pastatė $20.000.00 vertės 
bažnyčią. Ją tarpe vienybė, 
nuolat rengia teatrus. Gabią 
žmonių, gabią artistą ją tar
pe randasi.

CICERO, ILL.
Čionai miestelis, kad dr ne

didelis, bet lietuvių yra daug. 
Vyčiai tai gana darbštūs, Kat. 
Spaudos Savaitėje surengė net 
du vakaru: 15 ir 19 dd. lapkr. 
Pirmas vakaras buvo kalbos, 
deklemacijos ir kiti margumy
nai. Kalbėtojais buvo moks
leiviai V. Stulpinas, M. Zujus 
ir vietos klebonas kun. Ežers- 
kis. Deklemavo mergaitė iš 
mažųjų vyčių kuopelės.

Antras vakaras tai buvo į- 
vairus, tapo sulošta triveiks- 
mė komedija “Netikėtai,” ku
ri pasisekė labai gerai.

Toliau sekė kalba gerai ži
nomo kalbėtojo p. K. Pakšto. 
Aiškiai nurodinėjo kenksmin
gumą blogų knygų ir laikraš
čių, o naudą iš katalikiškų 
raštų. Artistiškai pasakė ei
les “Varnas” V. Stulpinas. 
Monologą “Gyvenimas, kova 
ir laimė,” išpildė p. L. Juciutė. 
Jauna scenos mylėtoja tiesiog 
užžavėjo visus, jos švelni kal
ba darė didelį įspūdį.

Pertraukose buvo pardavi
nėjamos knygos ir užrašinėja
mi laikraščiai. Pasekmės va
karų gana geros.

Vakarai tapo surengti dau
giausia pasidarbavimu p-lės 
A. Jakavičiutės ir p. V. Stulpi
no.

WILKES BARBE, PA.

Kat. Spaudos Savaitė ir kruta
nti paveikslai.

Šios kolonijos lietuviai kat. 
spaudos savaitę turi nuo 26 d. 
lapkričio ligi 3 d. gruodžio. 
Ketverge Padėkavonės dieną 
buvo rodomi krutami paveiks
lai iš karės lauko, apie Lietu
vių Dieną Valley View Parke 
4 liepos. Taipgi pačii] vietos 
lietuvių ošta komedija “Mei
lė ir Pinigai.” Pertraukose 
buvo prakalbos apie kat. spau
dą.

PHILADELPHIA, PA.

Išplatino tūkstančius knygelių.

Kat. Spaudos Komisija Sp. 
Savaitėje padarė ketvertas 
prakalbas, trejas Philadelphi- 
joje, vienas Chester, Pa. Iš
parduota virš dviejų tūkstan
čių įvairaus turinio knygelių, 
užrašė nemažai kat. laikraščių 
ėmėjų. Daugiausiai pasidar
bavo šie asmenis: Agota Pran- 
ekuniene, Jonas Grigaitis, 
Jurgis Pranckunas, Ona Un- 
guraitė, Uršulė Stravinskiutė. 
Dar kitų keletas asmenų Kat. 
Spaudos Savaitėje darbavosi 
išplatinime spaudos. Į netoli
mus miestelius išsiųsta daug 
įvairių knygelių. Kalbėto
jais buvo: A. J. Sutkus, Si- 
manas Kvietkus, M. M. Šlikas, 
Jonas Grigaitis. Spaudos Ko
misijos pasidarbavimas didžiai 
sukėlė ūpą Philadelphijos lie
tuvių katalikų, jie pamatė, 
kad jų tarpe esama nemaža 
pasišventusių žmonių dar
buotis apšvietos naudai.

• K. I. Z.

COALDALE, PA.

Darbšti kolonija.

Coaldalo lietuviai Kat Sp. 
Savaitėje 26 lapkr. surengė 
prakalbas. Trumpai prakal
bėjus kun. P. Gudavičiui, p. 
A. Sutkus stojęs jo vieton sup
rantamai nupasakojo apie 
spaudos galybę, aiškiai pažy
mėdamas kaip geros, taip ir 
blogos spaudos pasekmes. Po 
prakalbų užrašinėta laikraš
čiai, pardavinėta literatūra. 
Tapo įsteigta taipgi “Draugo” 
dienraščio agentūra. Coalda- 
lo lietuviai užsipelnė pagyri-

*

SKEPTIKAS IR FILOSOFAS
Saulė leidosi. Skeptikas! 

ėjo namon, 
dėjo ant suolo “parke.” Jis 
niekad nedirbo, nes abejojo ar 
dirbti būtą gerai jo sveikatai. 
Ir dabar ėjo namon abejoda
mas apie vakarienę.

Iš miesto prieš jį ateina fi- 
osofas, kuris dieną dirbo^mo- 
tydamas kitus, idant jie ga- 
ėtų pasiekti didžiausio labo 

žmonijai. Jis ir dabar * eida
mas mąstė apie svieto sutvėri
mą ir jo grožybę, ir buvo pa
sirengęs šį vakarą dirbti iki vė- 
ai valandai. Jis nesvajojo 

apie vakarienę, nęs jam val
gis nerūpėjo. Juodu susitiko 
ir pasisveikino.

Filosofas. Gerą vakarą, ma
no drauge; kaip sveikas tams
tą?
.. Skeptikas. Aš pats neži
nau.. . nė sveikas, nė sergu: nė 
gyvas, nė numiręs.

Filosofas. Tai tamsta vis a- 
bejoji?

Skeptikas. Aš pats neži- 
apie viską abejoju ir visi taip 
daro. Niekas negali būti už
tikrintas kokiame nors daly
ke.. . Abejojimas visą pasaulį 
valdo...

Filosofas. Tai tamsta taip 
manai? Eikše, čia ant suo
lo atsisėsime ir aš nurodysiu, 
kad yra tikrumas. Tai-gi 
klausyk atydžiai. z

Tikrumas yra tvirtas prita
rimas kokiam nors dalykui, be 
jokios baimės suklydimo. Tvir
tas pritarimas kokiam nors da
lykui gali' būti. Tai-gi, tik
rumas, arba neabejojimas v- 
ra.

Skeptikas. Mes niekam ne
galim tvirtai pritarti.

Filosofas. Tvirtas pritari
mas kokiam nors dalykui be 
jokios baimės gali būti, jeigu 
mintis kokiam nors dalykui 
pritaria. Yra tokių dalykų 
apie kuriuos mes neabejojame. 
Tai-gi tvirtas pritarimas gali 
būti.

Skeptikas. Bet mintis be bai
mės suklydimo negali pritarti 
dalykams.

Filosofas. Ideališkame ir fi
zikai iškame sutvarkyme yra 
dalykų, kuriems mintis, prita
ria. Štai paimkim: 2 ir 2 yra 
4, ugnis dega, ledas tirpsta 
ir tt. Mes šitiems dalykams 
galim pritarti be jokios baimės 
suklydimo.

Skeptikas. Bet vistiek abe
jojimas valdo visą pasaulį ir 
negali būti atmestas.

Filosofas. Prirodymui tų, 
kurie abejoja, gali būti ir tu
ri būti atmesti. Jeigu teori
ja yra absurdiška ir sau prieš- 
giniaujanti, tai ji nėra teisin
ga.- Abejojančią teorija yra 
absurdiška ir sau prieštarau
janti, tai-gi abejojančių teori
ja turi būti atmesta.

Filosofas. Teorija, kuri ieš
ko savo tikslo, ir nieko nepa
siekia, yra absurdiška.

Skeptikas. Bet vistiek abe
jojančią teorija sau nepriešta
rauja.

Skeptikas. Mūsų teorija nė
ra obsurdiška, nei sau priešgi- 
niaujanti.

Filosofas. Aš nurodysiu 
kak prieštarauja. Abejojan
čių tvirtinimas remiasi ant to, 
kad, niekas negali būti tikrai 

■ žinoma- Bet jeigu tvirtinimas 
yra tikras, tai abejojančių 
sistema vra sau prieštaraujan
ti.

Pamatinis abejojančių prin
cipas yra, kad niekas negali 
būti žinoma su tikrumu.

Jeigu šitas parodymas yra 
tikras, mes turime tikrumą, 
o jeigu jis ne yra tikras, mes 
vėl turime tikrumą. Tai-gi abe
jojančių sistema pati sau prieš
tarauja.

Skeptikas. Tas sau neprieš
tarauja, kuris nė užgina ir nė 
pritaria tam pačiam dalykui. 
Mūsų teorija nė pritaria, nė 
užgina tam pačiam dalykui. 
Tai-gi mes sau neprieštarauja
me.

*

Filosofas. Nematau tavo 
darodymams pamato.

Skeptikas. Aš nurodysiu kad 
teisybė: Tas, kuris nepritaria 
ir neužgina, visai niekam ne
pritaria Mūsiį sistema niekam 
visai nepritaria. Tai-gi mūsų 
sistema nepritaria, ne užgina 
to paties dalyką

Filosofas. Klaidingas supra
timas.. .

Skeptikas. Teorija, kuri a-
Visą dieną išsė- ’ pie viską abejoja, niekam ne

pritaria- Mūsą teorija apie 
viską abejoja. Tai-gi mūsą 
teorija niekam visai neprita
ria.

Filosofas. Kad jūsą teorija 
nusiduoda, kad apie viską a- 
bejoja, pripažįstu, bet kad 
ji tikrai abejoja, tas negali 
būti.

Skeptikas. Bet mes tikrai 
abejojame.

Filosofas. Tamstos negalit 
teisingai abejoti apie viską. 
Tamsta negalite abejot, kad 
gyvenate ir kalbate. Tuomi 
tamsta pripažintumet, kad 
nieko nepripažįstate ir sau 
prieštarautumėt.

Skeptikas. Dabar matau, 
kad negaliu abejoti apie viską. 
Tavo teisybė.

Filosofas. Gerai pasikalbė
jom. Laikas vakarieniauti. 
Ateikite kitą dieną pas mane 
į namus ir atsiveskit keletą 
draugų, tai galėsime daugiaus 
pasikalbėti.

Skeptikas nuėjo namon ir 
daugiaus apie vakarienę nea
bejojo, filosofas grįžo prie sa
vo darbo.

UPELIS.
Bėga upelis,
Ūžia, putoja; 
Nardo žuvelės.
Nardo, nestoja...

Teka upelis, 
Teka vinguoja. 
Pučia vejalis* 
Vilnis siūbuoja

Neša apglėbęs 
Skundų daugybę... 
Priima jąsias
Jurtų platybė...

Nykite skundos 
Jųjų širdėse?!... 
Skęskite raudos 
Vilnią gelmėse I. ..

Bėga upelis, 
Ūžia, putoja...
Bet dar žmoneliai < 

....Skundžias, vaitoja!

Kun. N. Petkaus 25 Kunigystes metų 
sukaktuvės.

Lapkričio 24 d. 1916 metais 
sukako lygiai 25 metai, kaip 
gerb. kun. N. Petkus atlieka sa
vo augštą kunigystės pašauki
mą.

Gimęs 1866 m. Lapkr. 5 die
ną, Sedos parapijoj, Kauno 
rėdybos, pirmutiniuose moks
lo metuose parodo palinkimą 
daugiau mokytis. Dėdė kun. 
kan. Juzumas ima jį savo glo- 
bon, ir iš pradžią atiduoda jį 
Rueavos vokiečių progimnazi- 
jon, po tam Liepojaus gimna
zijom Užbaigęs Liepojaus 
gimn. 5 klases, 1887 tapo pri
imtas į Žemaičių seminariją. 
Jau tais laikais Lietuvos atgi
jimo. aušrinė, buvo pasiekusi 
uždarytus tamsiuose mūruose 
ir Žemaičių seminarijos auklė
tinius. Susidaajp Lietuvos my
lėtojų kuopelė, prie kurios 
priguli dabartiniai kunigai: 
Tumas, Vizbaras, Pakalniškis, 
Lalis, Urbanavičius, mūsų 
gerb. jubiletas kun. N. Petkus 
ir kiti. Jųjų rūpesčiu buvo 
platinti ir remti nors Prūsuose 
einančius lietuvių laikraščius. 
Knygelių ir laikraščių pasek- 
mingesniam platinimui minėto
sios kuopelės nariai pasižada 
palikę kunigais įmokėti tam 
tikslui po 200 rublių. Kun. 
N. Petkus būdamas pirmais 
metais kunigu ir ineša savo 
dalį Lietuvos apšvietimo reika
lams.

Įsišvęntinus į kunigus, Lap
kričio 24 d. 1891 metais mūsų
jubiletui skirta darbuotis Kris- palinkėjimus.

taus avinyne Podbiržėje, Joniš
kyje kaipo kamendoriui. Leh- 
ene (Kurše), Skiemonyse ir 

Kėdainiuose jį matome kaipo 
uolą kleboną. 1907 metais 
atvyksta Amerikon. Pirmiau
siai apsistoja pas kun. J. Kau- 
lakį, ir čion pasidarbavęs ne
ilgai, gauna klebono vietą 
Brooklyno vvskupijojMaspeth, 
N. Y. — Čionai pastatęs nau
ją bažnyčią ir kleboniją tam
pa perkeltas į patį Brooklvną 
prie Panelės Švenčiauisos Ap
reiškimo parapijos, kur klebo
nauja iki po šiai dienai.

Kun. N. Petkus visuomet 
buvo viėnu iš uoliausių rėmėjų 
mūsų jaunutės kultūros įstai
gų ir reikalų. Matome jį Šv. 
Kazimiero draugijos, L. Inf. 
Biuro amžinuoju nariu, atsi
mename- jo gausias aukas 
“Saulės” namam (200 r.), “Ži
buriui” (100 r.), Tautos Na
mui (100 r.). Turime čia pa
žymėti, jog ir katalikiškoji 
mūsų spauda turi jo asmenyje 
uolų rėmėją. Be to gerb. ju
biletas visuomet buvo arti mū
sų žmonių, mūsų visuomenės 
ir visuoet solidariškai su ta vi
suomene dirbo.

Lai tat Augščiausis paskal
sina gerb- jubiletui pajėgų dar- 
buoties ir toliau riaudingai 
Kat. Bažnyčiai ir mūsų tautai.

“Darbininko” redakcija iš 
priežasties kun. Petkaus jubi
liejaus šiuomi išreiškia gerb. 
jubiletui savo nuoširdų pasvei
kinimą ir kartu kuoeeriausius

KALĖDŲ FONDAI.
Daugeliui išrodo, Lad au

kos kankinamai Lietuvai net 
pertankiai renkama, perdaug 
apie aukas kalbama, prisime
nama. Munys-gi išrodo kitaip. 
Mums rodosi, .kad mes perre- 
tai renkame aukas, permažai 
apie jas kalbame ir rašome, 
užtad mažai ir surenkame.

Juk kas žmogui tankiai ant 
liežuvio, tas ir jo širdyje, kaip 
lietuvių priežodis sako. Tai
gi ir privalome mes tankiau
siai apie aukas kalbėti-rašyti, 
kad mūsų širdyse ir protuose 
apgyvendinus mintį: >uriu aš 
aukauti nuolat ir nuolat gelbė
jimui Lietuvos kankintinių.

Kad ir milijonus suaukau- 
tume, vistiek lietuvių tautos 
iš kančių nepal mosuotume. 
Mums tik turi rūpėti nors kiek 
sumažinti mūsų brolių kančias, 
parodyti jiems, jog turime 
širdis. Jeigu mes juos gelbė- 
sime, tai visgi jiems ng .’iau 
bus nešti sunkią kančių naštą, 
drąsiau bus žengti per vargų 
jūres į šviesesnę ateitį.

Artinasi Kalėdos. Sulyg 
papročio, draugai draugams,

meilužėms perka Kalėdų do
vanas. Kaip visada, taip ir 
šiais metais desetkai, o gal 
šimtai, tūkstančių dolerių 
skriste-išskris iš pusės milijo
no Amerikos lietuvių kišenės 
ir pavirs j kalėdines dovanas. 
Jeigu dovanas perkame, tai 
parodome, jog — vietoje var
go — pas mus yra išteklius ir 
sotumas. O dovonas perkame 
ir-gi ne alkaniems, tik so
tiems ir pasiturintiems. Bet 
mes visi žinome, kad yra šalis, 
labai brangi mūsų širdžiai, kur 
trys milijonai yra alkanų žmo
nių, kovojančių, kad kaip 
nors išlaikyti dūšią prie kūno. 
Jie ne sotūs, kaip mes, bet 
alkani; pas juos nėra ištek
liaus, bet vargai ir kančios. 
O kaip jie laukia Kalėdų do
vaną ! To neapsakys joks 
liežuvis, neaprašys joki plun
ksna.

Tad kaip prakilnus ir didis 
būtų darbas, kad visi Ameri
kos lietuviai paaukautų kalėdi
nes dovanas kankinamai Lie
tuvai! O tokį puikų pavyzdį 
pereitais metais parodė susi
pratusios mūsų motutės ir se
sutės. Tai buvo moterų kalė-

devynios Moterą Sąjungos kp., : 
trys pašelpinės moterų draugi- < 
jos ir keletas pavienių moterų. 
Suaukavo $280.63. Maždaug i 
vidutiniškai kiekviena kuopa 
arba atskira draugija paauka
vo po $20.00. Daugiausia au
kavo Chicagos moterys —$122. 
60. Proporcijonališkai visas 
moteris pralenkė Cicero, UI., 
moterys, paaukaudamos $64. 
00 į Kalėdinį* moterų fondą. 
Pavienės Moterų Sąjungos kp. . 
daugiausia aukavo: 2-ra kuopa 
iš Cicero, UI., $59.00 ir 1-ma 
kuopa iš Chicago, Dl. (šv. Jur
gio parapijos), $34.50. To
kiomis aukomis mūsą moterys 
parodė daug patrijotizmo ir 
sielos prakilnumo.

Šiais metais visos mūsą dr- 
jos ir visi lietuviai turėtą sut
verti Kalėdą fondą, kurin vi
si privalėtume paaukauti die
nos uždarbį, arba kiek kas 
gali. Kalėdi] fondan turėtu
me rinkti aukas ne vien nuo 
pavienių žmonių, bet aukauti 
iš draugiją iždo ir net parengti 
tam tikrus vakarus, kurių 
pelnas eitų kalėdinin fondan- 
Todėl, artinanties Kalėdoms, 
Tautos Fondas atidaro Kalėdą 
fondus gelbėti kenčiančiai Lie
tuvai, į kuriuos plauks aukos 
iš visą didžiųjų mūši] organi
zaciją, turinčią namažiau 1000 
nartą.

Tai bus: —
1) . Moterų kalėdiins fondas 

(į jį plauks aukos nuo visokių 
moterų draugijų ir pavienii] 
moterų)..

2) . L. R. K. A. Susivienijimo 
kalėdinin fondas (jin aukaus 
visi Susivienijimo nariai ir 
kuopos).

3) . L. Vyčių kalėdinis fon
das (į jį aukaus visi vyčiai ir 
jų kuopos).

4) . Liet. Darbininkų Sąjun
gos kalėdinis fondas (jin au
kaus visi darbininkai ir jų 
kuopos).

5) . Liet. Blaivininkų Susi
vienijimo kalėdinis fondas (į 
jį aukaus visi blaivininkai ir 
jų kuopos).

6) . Bendras kalėdinis fondas 
— čia suplauks aukos nuo 
Tautos Fondo skyrių, nuo vi
sokių draugijų, pirmiau ne
minėtą, ir nuo pavienių asme
nų.

Kiekvieno viršminėto kalė
dinio fondo atskaita bus atski
rai vedama, o įplaukusios au
kos kas savaitė garsinamos.

Aukos į kalėdinius fondus 
plauks tik per du mėnesiu: 
per gruodį 1916 m. ir sausį 
1917 m. Tad visiems reikia 
šubrusti ir pasiskubinti, nes 
laiko nedaug. Gi vasario mė
nesyje bus išleista atskaita, ku
ri parodys kiek kuri organi
zacija surinko aukų.

Kuopos ar draugijos, pers
kaitę šiuos žodžius, yra pra
šomos greit sušaukti susirinki
mus ir pasitarti, kaip kuodau
giausia surinkus aukų ar pa
tiems suaukavus į kalėdini 
fondą.

Šiuomi atsišaukimu pasiti
kime iššaukti lenktynes auko
mis, lenktynes didžiu krikš
čionišku darbu. O per Kalė
das, Kristaus užgimimo šven
tę, ypač visi lietuviai krikš
čionys privalėtą prakilniausiu 
darbu ir pasišventimu priparo- 
dyti savo krikščioniškumą. 
Gelbėjimas artimo nelaimėje 
per šimtmečius buvo didžia 
krikščionijos žyme, o dabar 
baisiausioje nelaimėje yra ne 
keli žmonės, bet keli milijo
nai artimų mūsų brolių — visa 
Lietuva. Todėl į darbą,- o 
broliai! Skubėkime Lietuvai 
į pagelbą.

Tautos Fondo Valdyba.

raštinės išsiųsta ______
dviem skyriam: 44 rd,
U1-, ir 45 į Kawanee, HL 
skyriai tapo įregistruoti k 
veiks pagal Tautos Fondo kanį 
stitucijos. Beto, Leviston’e, 
Me., organizuojasi naujas sky 
rius.

TAUTOS FONDO SKY 
' RIAMS ŽINOTINA.
Visi Tautos Fondo 

turi nepamiršti išsirašyti 
pardavinėti Tautos 
knygytes, kurios yra 
tos pas iždininką, p. B. Vaiš
norą, 1514 Carson st, S. 
Pittsburg, Pa. Visas 
nuo tų knygučių eis Tau 
Fondui.

Su pinigų siuntimu ir-gi tu
ri skyriai pasiskubinti, nes po 
Naujų Metų reiks išleisti dide
lę atskaitą, kuri nušvies vis
pusišką Tautos Fondo veikimą. < 
Iš tos atskaitos bus aišku, ku
ris skyrius daugiau pasidarba
vo ir kuris mažiau. Todėl 
visi skyriai turi skubinties su
sti pinigus į Centrą, kad su
mušus geresnį rekordą.

Kalėdinio Fondo ir-gi nepri
valome užmiršti. Aukauki-• me Kalėdų dovanas Lietuvai!

K. Pakštas.
T. F. Sekr. J 

---------------- . 1 
WANAMIE, PA.

Naujas Tautos Fondo skyrius-
Lapkričio 17 d. pas mus bu

vo prakalbos. Gerb. klebonas, 
kun. Miliauskas perstatė kal
bėtoju Dr. Bielskį, kuris nese
nai sugrįžo iš Lietuvos. Kal
bėtojas papasakojo mums apiet 
dabartinį Lietuvos padėjimą. '

Po prakalbų buvo renkamos; 
aukos nukentėjusiems nuo ka
rės šelpti; surinkta $29:70.. 
Antru atveju Dr. Bielskis kal
bėjo apie belaisvių padėjimą! 
Vokietijoje. Pabaigoje pers
tatė naują būdą aukų rinki
mui t.y. pasižadėjimai mokėti; 
mėnesinę iki karės galui. Iš; 
buvusiųjų prakalbose daug pa
sižadėjo nuo 25c. ir net nekuria-1 
po dolerį.

Kalbėtojas paaiškino apie 
Tautos Fondą, tas vienintelis 
fondas, kuris surinktus pini- 
gus tuoj siunčia Lietuvon ir 
kuris iki šiam laikui surinko' 
daugiaus neg visus kitus fon
dus sudėjus į krūvą.

Ir mūsų kolonijoje tapo su
organizuotas Tautos Fondo 
skyrius. '

Vietinis.
Aukavusiųjų vardai: J. Da- 

bkevičius $5.00; V. Kamarau
skas $2.00; po $1.00: J. Zujus, 
B. Petrauskas, O. Frankienė, 
Lastauskienė, S. Čiukaitė.

MINERS MILLS,
Suorganizavo Tautos 

skyrių.

Manėme, kad mūsų mažu
tę koloniją visi užmiršo. Bet. 
Dr. Bielskis, katalikų delega
tas nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos, neaplenkė mūs.

Nedėlioj 19 d. lapkričio tuoj 
po sumos buvo prakalbos. Vie- ' 
tinis klebonas kun. Paukštis 
perstatė kalbėtoju Dr. Biel skį, 
kuris nupiešė mums vargingą 
mūsų tėvynės padėjimą.

Aukų surinkta $27.75.
Antroj savo kalboj gerb. 

kalbėtojas paaiškino mums a- 
pie šelpimą, kokiu būdu su
rinktos aukos yra siunčiamos. 
Pabaigoje kalbėjo apie Tautos 
Fondą, kuris yra surinkęs 
daugiausia aukų už visus ki
tus fondus.ir kas svarbiausia^ 
kad tie surinktieji pinigai ne
laikomi fonde, bet tuojau 
siunčiama Lietuvos gelbėjimui. 
Garbė MineTs Millio lietu-# 
viams, nes ir pas mus tapo 
suorganizuotas Tautos Fondoįj 
skyrius.
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NAUJA IR SENAI LAUKTA KNYGELE 
POTERIAI, <

apie atgailos sakramentą ir suplikacijos. 16 pusi. 
Išleido Petrapilyje LIET. CENTRAMS KOMITETAS. 

Su viršeliais.
Nauji poteriai, prisakymai, gryniausią kalba. Pa

tvirtinti Jo Malonybės Vyskupo Karevičiaus. _ • ■ 
$<•

atsispausdinti šitą knygutę ir Amerikoje. Aiomis die
nomis jau išeina iš spaudos. Kaina 6 centai, šimtais 
perkant — nuleidžiaro "J ’’ ” ’*



kad, jei mes neužprotestuo- 
jam tokiam 'Mockui ar kitam 
cicilikui, tai kaipgi mes galim 
užprotestuot prieš tokius vy
rus. Tai mūsų ‘* susipratėlia” 
sakė, kad jei dr-ja neužpro
testuos tai jis vienas tą pada
rysiąs.

I
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£ana iš še. Etatono utarninkais, ketvergais ir subatomis 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos 

Metams tris kartus savaitėje— 
Pusmečiui ”

Užrubežvje metams.
Pusei metų.............

to

kaina:
...........................$3.00 
...........................$L50 
.________ ......$4.00 
............................ $2.25 
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Amerikos Lietuvių Taryba

būsią-išdalintos lietuviams be
laisviams, kuriems šios bai
siosios suirutės laiku trūksta 
dvasiai maisto. Labai gra
žus ir naudingas “Tėvynės su
manytas darbas.

Bet “Darbininkas” jau 
nuo pradžios karės siuntinėja i n • • v

Tvirtai tikime, kad mūsų 
balsas bus išgirstas ir atras 
širdingą atbalsį viengenčių šir- 
dysĄ o gerb. redakcija tuoj 
pradės siuntinėti mums laik
raščius.

Voronežo Katalikiškosios 
mokslai vi jos vardu:

Edvardas Turauskas, 
Domas Jasaitis, 
Vera Bakšytė, 
Pranas Venckus, 
O. Grigaičiutė.

P. S. Knygas ir laikraščius 
prašome adresuoti:

G. Voronež, Staro-Moskovs- 
kaja 19 — Russia A. Grigaitis.

22 d. tapo surengtos mažos 
pramogėlės. Vargonininkas 
K. Vaisieta su keletą jaunų 
mergaičių puikiai sudainavo 
tris daineles: “Sveiki broliai 
dainininkai,” “Sudiev Lietu
va” ir “Lietuva Tėvynė Mū
sų.” Žmonės buvo labai pa
tenkinti šiomis dainelėmis. Po
ra mergaičių gabiai padekle- 
mavo “Žalioji Rūta” ir “Ma
no gimtinė,” o tas pats vargo
nininkas talentingai sudekle- 
mavo: “Kaip du stos-visa
dos,” Kun. J. Misius protar
piais pakalbėjo šį-tą apie tau
tos reikalus.

Vienu žodžiu duboisiečiai 
atgįjA. Galima tikėtis, kad 
Du Bois lietuvių kolonija atei- 
.tyje taps viena iš žymiausių. 
Šiandieną Duboisiečiai yra 
labai susirūpinę sava mokyk
la. Jie beveik visi aiškiai 
mato in suprantą mokyklos rei
kalingumą ir eina prie jos į- 
kūrimo. Aš visai nenusiste
bėčiau, kad už metų-dviejų 
Du Bois lietuviai šalę bažny
čios ir klebonijos pasistatytų 
puikią ruimingą mokyklą ir se
serims namą. Duboisiečiai 
gali lengvai tą šposą iškirsti ir 
užgėdinti ne vieną daug skait- 
lingesnę lietuvių koloniją. Du
boisiečiai prie to rengiasi. 
Dieve jiems padėk.

Nelabukų gaudytojas.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

SHEBOYGANį WIB
Lapkričio 18 , d. “Birutės 

Ratelis” turėjo gražų pasilin
ksminimą M. Ringio svetainėj.

Buvo be svaigalų o mūsų 
žmoneliai pripratę prie bačku
tės, tai jei kas parengia be 
svaigalų, tai išjuokia, bet ku
rie myli dorybę vis-gi atsilan
kė. Tekių buvo į 50. Vienas 
tėvas, kurio duktė buvo tame 
vakarėlyje be svaigalų, tai net 
žiauriai pasielgė su savo duk
rele. Sakė, būk tai ar ne be
dievių išmislas. Tą padarė 
J. B. Aš nuo savęs patariu 
tokiems tėvams būti budres
niems, ištirti keno darbas da
romas ir kokios yra blogos pra
mogos ir kokios geros.

Žilplaukis Senelis.

Dr-jos narys.

CHESTER, PA
A >

Lietuvių Diedos darbas bu
vo pusėtinas. Aukų ’ rinkėjų
buvo 54. Mūsų rinkikai sten
gėsi visi kiek galėdami pasi
darbuoti dėl savo brolių ir se
sučių. Bet daug mūsų brolių ■ 
yra ir tokių, kurie visai neat
jaučia alkanų. Iš viso suko- 
Lektuota $358.02.

Vytauto Lietuvių pašelpinė 
dr-ja turėjo surengus balių 28 
d. spalių. Viso pelno nuo to 
baliaus buvo $100.00. Tai iš 
viso pasiuntėme pinigų $458. 
02. Pinigai pasiųsti Centrali- 
niam Komitetui į Wilkes Bar- 
re, Pa.

Vardai tų, kurie daugiau
sia aukojo Lietuvių Dienoj: 

Kun. A. Garritano $11; J. M. 
Boorman $10-00; T. J. Pleita 
$6.00; po $5.00: M. Naveckas, 
S. Urbonas, A. ir D. Keldžiai, 
J. Sprendis$5.50; po $3.00: J.' 
Urbonas, O. Bačulukas; po 
$2.00: kun. Ryan, F. Pusvaš- 
kes, A. A veža; J. Dezmontas 
1-75; A. Bružienė $1.50; V. 
Stankaitis 1.25.

Daugiausia darbavosi Lie
tuvių Dienoj L. D. S. sekreto
riai: J. Kodis ir J. Mikalunas 
su pagelba gerb. kun. Ig. Zim- 
blio ir italų klebono kun. A. 
Garritano ir taipgi pasidarba
vo

daugeliui belaisvių savo laik
raštį ir savo laidos įvairių 
brošiūrėlių, už kurias nesykį 
jau yra“ gavęs ir padėkos žo
džių. Kaip gera ir naudinga 
knyga arba laikraštis pakelia 
žmogaus dvasią nėra čia reika
lo aiškinti. Tą supranta kiek
vienas, kuris seka mūsų spau
dą ir uoliai skaito naudingus 
leidinius. Tuo labiau mūsų 
nelaimingiems broliams, pate
kusiems karės sukuria yra 
brangus ir pageidautinas spau- 
zdintas žodis, jų sielą gydan
tis, dvasią keliantis- Neuž
tenka žmogui - kunui maisto, 
kad būti sveikam, reikia ir 
dvasią gydyti, kad ji po sun
kaus vargo našta nenupultų. 
Pasiųsdami belaisviams knygų 
ir laikraščių suteiksime jiems 
daug malonių valandų, ku
rias jie praleis beskaitydami 
žinias apie savo viengenčių 
veikimą svetimose šalyse. Jei 
kas norėtų prisidėti prie su- 
šelpimo lietuvių belaisvių raš
tais, gali tą padaryti knygas 
ir laikraščius siunčiant “Dar
bininkui,” kurs laikas nuo 
laiko siuntinės juos “Lithua- 
niai” ir kitoms įstaigoms ar 
pavieniems ypatoms, kurios 
pasiųstus raštus tinkamai pa- 

; naudos. Galima aukas siųsti 
ir pinigais, kurie bus pavarto
ti naudingi} knygų nupirkimui. 
Netrukus “Darbininkas” ren- 

’ giasi pasiųsti “Lithuanios” 
vardu gerą knygų pundą, tai
gi kas norėtų tą pundą padi- 

' dinti — tuojaus atsiliepkite.
Šiame “Darbininko” nume- 

ryj telpa lietuvių moksleivių, 
karės tremtinių atsišaukimas į 
amerikiečius, kuriame jie pra
šo siuntinėti jiems laikraščių 
ir knygų. Tas moksleivių lie
tuvių katalikų laiškas iš Voro
nežo gaji mus geriausia inti
kinti, kaip jiems yra brangu 
ir malonu gauti nuo savo bro
lių amerikiečių dvasiai mais
to, kuris jų ūpą pakelia ir sy
kiu primena, kad lietuviškos 
širdys yra mylinčios ir užjau
čiančios ir nelaimėje savųjų 
nepamiršta. Padėkime saviems 
belaisviams vargelius vargti, 
neužmirškime savo jaunimo — 
moksleivių sušelpti dvasios 
maistu. Siųskime jiems gerų 
katalikiškų laikraščių ir knygų 
kuodaugiausia. “Darbinin
kas” mielai visiems patarpi
ninkaus ir be savo išleistų kny
gų pasiųs visas, kurios bus 
lietuviams belaisviams ir trem
tiniams skirtos.

Visais reikalais kreipkitės 
’ šiuo antrašu: 
į “Darbininkas”

242 W. Broadway, 
■ So. Boston, Mass.

■-

KOLEGIJOS FONDAS.
Kolegijos Fondan aukavo: 

Kun, S. J. Cepanonis 
(jau yra aukojęs $5.00) $ 5.00

Kolegijos Fonde buvo 780 43
BENTON, ILL.

Šv. Juozapo parap. bus 40 
vai. atlaidai gruodžio 3, 4 ir 5 
dd.

Prasidės atlaidai 3 d. gruo
džio 10 vai. ryte. Laike atlai
di} bus klausoma išpažintis, 
bus daug lietuvių kunigų; tai
gi visi lietuviai katalikai iš 
apielinkės yra kviečiami atsi
lankyti ant tų atlaidų ir pasi
naudoti ta proga

Kun. S. E. Kolesinkis, kleb-

Dabar yra................ 785.43
Šie pinigai yra sudėti Po- 

lithania Statė Bank, Pitts- 
burgh’e. Neša ketvirtą nuo
šimtį. Jie negali būti išimti 
be p. B. Vaišnoros ir kun. J. 
Misiaus žinios, nes tuodu as
meniu yra Kolegijos Fondo 
globėjais. Auginkime, ger
biamieji,Kolegijos Fondą. Šim
tai moksleivių, kurie bastosi 
po įvairias svetimtaučių mo
kyklas bus mums dėkingi. Sa
voji Kolegija bus kaip koki 
tvirtovė, kurios neišgriaus 
kad ir didžiausios amerikoniz- 
mo bangos. Ji skiepis einan
čio augštesnį mokslą jaunimo 
širdysna meilę savo tautos ir 
tėvynės. Nors ir čia gimęs jau
nimas, belankydamas savo 
augštesnę mokyklą, ingys tik
rą savo pareigų, kaipo lietu
vių supratimą. Išeivija di- 
džiuosis tokiais jaunikaičiais 
ir galės drąsiai jais pasitikėti, 
kaip šiandieną lenkų išeivija 
džiaugiasi tais jaunikaičiais, 
kaipo gerais patrijotais, kurie 
užbaigė lenkų mokyklas Det
roite, Chicagoj ir Philadelphi
joj. Aukas Kolegijai priima 
kun. J. Misius, i»Ellsworth, Pa.

nėjo, kokią naudą mūsų tėvy
nė galėti} turėti iš bendro dar
bo. Užsispyrėliai dar šiandie
ną nežino, kurion pusėn link
ti, gi mūsų tautos reikalai 
sparčiai eina pirmyn ir spirte 
mus spiria eiti prie tikslo.

Dabar besirengiant prie su
važiavimo, visųpirma reikia 
galutinai išrišti Amerikos Lie
tuvių Tarybos dapildvmo klau
simas. Jei mūsų kitų srovių 
organizacijos pasirūpins savo 
atstovus į Amerikos Lietuvių 
Tarybą paskirti, galima tuo
met ir iš šaukiamojo suvažia
vimo tikėties gerų pasekmių. 
Kiekvienam aišku, kad tik A- 
merikos Lietuvių Taryba galės 
turėti vadovaujančią rolę mū
sų viešame gyvenime, ypač 
Lietuvos politiškojo klausimo 
prasmėje. Suvažiavime įstei
gta bendra visų fondų valdyba 
bus kaipo Am. Liet. Tarybos 
šaka ir ji turės vadovauties 
Am. Liet. Tarybos nurodymais. 
Dabar laikas tą svarbų klausi
mą pajudinti spaudoje ir pla
čiai jį apkalbėjus prieiti prie 
kokios nors išvados. Mes ka
talikai tik tuomet galėsime 
pradėti bendras tarybas fondų 
suvienijimui, kuomet aiškiai 
žinosime, ką pagalios mano a- 
pie inėjimą į Amerikos Lietu
vių Tarybą liberalų ir socija
listų organizacijos ir spauda. 
Be to nematome net reikalo va
žiuoti į kokius nors seimus, jei 
jie nebus mums gvarantija, 
kad darbas nepasibaigs vien 
tik komedija. Esame perdaug 
šiais laikais užimti ir turime 
begales kitų rūkalų, kad be- 
reikalo laiką it pinigus eikvo
ti.

Bet jei žinotume, kad vi
siems lygiai rūpi mūsų tėvynės 
reikalai ir visi tą patvirtintų, 
sueidami bendran darban prie 
Am. Liet. Tarybos, tuomet, ži
noma, nuoširdžiai vienybės i- 
dėjai pritariame ir einame iš
vien dirbti. Mums šiandie
ną rūpi ne vien Lietuvos sušel- 
pimas pinigais, bet ir jai lai
svės išgavimas, todėl pagei
dautume, kad ir visi kiti A- 
merikos lietuviai prie to aug- 
ščiausio tikslo siektų. Lai li
beralai ir socijalistai pasirodo 
esą augščiau savo partijos sie
kių, o vienybė kaip matant į- 
vyks. Kvietėme juos jau ke
lis syk į Amerikos Lietuvių Ta
rybą ineiti, dar sykį kviečia
me ir laukiame jų paskutinio 
žodžio, kuris turės nusverti, 
ar reikalinga mums suvažiavi
mai ar ne.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
istorija gana plačiai žinoma 
Amerikos lietuviams. Užsi
mezgusi Chicagos Politiškame 
Seime 23,ir 24 rugsėjo 1914 m., 
ji išsyk susidarė iš Tautos Fon
do Valdybos narių, kurie lai
kinai pildė Amerikos lietuvių 
vyriausios įstaigos pareigas. 
Vėliąus, Amerikos i Lietuvių 
Taryba per savo susivažiavi
mus, galutinai susiorganizavo 
ar jos sąstaton inėjo mūsų di
džiųjų organizacijų atstovai, 
išskyrus liberalus ir socijalis- 
tus, kurie tuščios garbės delei 
nepanorėjo Amerikos Lietuvių 
Tarybon ineiti ir laikėsi nuo 
jos veikimo nuošaliai. Nežiū
rint liberalų ir socijalistų ne
pritarimo ir net trukdymo, A- 
merikos Lietuvių Taryba (pir- 
miaus ji buvo pavadinta Tau
tos Taryba, bet posėdyje, lai
kytame 28 rugsėjo 1916 m. tas 
vardas pakeista Amerikos Lie
tuvių Taryba) nuveikė daug ir 

Aabai žymių dalykųr Ameri- 
Hūdb Lietuvių Tarybos pasidar- 
Ibavimu sudaryta milžiniška pe
niąja Taikos Kongresui, rei
kalaujanti Lietuvai politiškos 

įves. ^Surinkta ant tos pe- 
pos virš 100.000 parašų, 
ir ir dabar parašai renka- 
) Amerikos Lietuvių Tary- 
ipasiųstieji delegatai Lietu- 
i (Kun. Dr. V. Bartuška ir 
.J. Bielskis) pirmieji užmez- 

ge ryšius su užkariauta vokie- 
Lietuva. Lietuvos atsta

tymo seimas, sušauktas Brook- 
tynan 28 ir 29 rugsėjo yra A- 
merikos Lietuvių Tarybos nuo
pelnu. Be tų kelių svarbiųjų 
nnoveikalų surasime daugelį 
mažesniųjų, kurie buvo bega
lo naudingi mums amerikie
čiams ir Lietuvai. Ši įstaiga 
yra mūsų veikimo centru ir ga
lime šiandieną pasididžiuoda
mi pasakyti, kad ji mums lietu
viams gėdos nepadarė, bet dar 
mūsų vardą paaugštino. Ma
tydami Amerikos Lietuvių Ta
rs'bos didelę svarbą mūsų vi- 
suorneniškame ir politiškame 
judėjime, negalime suprasti 
liberalų ir socijalistų taktikos 
laikymosi nuo šios įstaigos 
nuošaliai. Juk jie visai mėgin
dami Am- Liet. Tarybą paže
minti savo argumentus priden
gdavo ne kuo kitu, kaip ‘ ‘ kle- 
rikališka” baime ir sauja ne
skanaus juoko. Su tokiais 
“pr i parodymais” nieko nega- 

■. įėjo intikinti, kad Am. Liet, 
į Taryba nėra naudinga, nes 
i jau gyvename pažąngiu laiku 
į ir fabrikuotoms liberalų ir so- 
1 baidyklėms ir vaikai

nebetikėtų. Mūsų idėjos prie
dams rūpėjo vien diskredituo
ti Am. Liet. Tarybą, nes ji ne 
ją buvo teigta. Lietuviai;

^katalikai nekeršijo liberalams 
aocijalirtMMf bet, suprasda- 

tal ssomente svarbą, kvietė 
to sueiti kri
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IR KAM-GI MAN LIŪDĖTI?!

Ir kam-gi man liūdėt 
Kam ašaras lieti veltui, 
Kam širdį sugeltą krūtinėj tu-

[rėt 
Ir likt liūdesio amžinu vergu?! 
Juk šis pasaulis kietas 
Neužjaus niekad tavęs. 
Gal sau kankinties... 
Jis dar labiau prispaus... 
Ir kam-gi man liūdėti 
Kam ašaros lieti veltui, 
Kam širdį sugeltą, krūtinėj tu- 

[rėti 
Ir likt liūdesio amžinu vergu?! 
XX-20-1916 m. A. Grigaliūnas.

HAVERHILL, MASS.

Lapkričio 23 d. buvo judan
čių paveikslų vakaras ir daine
lių Lietuvių Kliubo Salėj. Pa
veikslus rodė p. A. Račiūnas iš 
Brooklyno, o daineles daina
vo p-nia E. Račiūnienė. Va
karas iš visų pusių buvo geras. 
Žmonių skaitlingai atsilankė, 
nors lijo tą vakarą. Buvo 
matyti daug įvairių paveikslų 
kaip tai iš Lietuvos ir vokie
čių gaspadoriavimo mūsų tėvy
nėje. Ir daug juokingų pa 
veikslų parodė.

Bet paveikslai, tai vis pa
veikslai, ale dainelės, kurias 
p-ni Račiūnienė sudainavo, tai 
tikrai gali sugraudinti nevie
ną žmogų. Labai pagražino 
paveikslus ir programą. Dai
nelės buvo apie Lietuvą.

P-ni Račiūnienė labai malo
niai dainuoja ir paskui duoda 
progą visai publikai viešai 
dainuoti keletą punktų kožnos 
dainelės. Pabaigoj buvo su
dainuota Lietuvos himnas vi
siems sustojus ir užsibaigė va
karėlis. Ponai Račiūnai gir
dėjau, keliauja dabar po Mass. 
valstiją.

Girdėjęs ir matęs.

PALMERTON, PA.

Lietuviai dailiai gyvena.

Šis miestas garsus savo did
žiule švino išdirbyste. Smar
kiai čia kolonizuojasi slavokai; 
lietuvių kol kas priskaitoma 
nuo 30 lig 40 asmenų. Lietu
viai čia dailiai sugyvena, ge
rai uždirba, geri podraug tė
vynainiai. Tai patvirtina bu
vusios Jono Visockio krikšty
nos. Beveik visi palwestonie- 
čiai čia susirinko praleist gra
žiai laiką, neužmiršo podraug 
ir savo nelaimingų brolių Lie
tuvoj. Beveizint tapo sumes
ta Tautos Fondan $5.15. Au
kavo šie: po $1.00 K. Cesevy- 
če, St. Tamašauskas, Juoz. 
Misevvče, St. Kirsnis; po 50c.
J. Svečiulis, J. Kropickas, St. 
Kirsnis, M. Bizauskas, M. 
Jusis; po 25c. J. Visockis,
K. Balčiūnas, M. Vengris. To
lesniam aukų rinkimui svečių 
tapo išrinktas J. Kropickas. 
Visi nutarė kas mėnuo sulyg 
išgalės tam tikslui aukoti.

Garbė palmertoniečiams už 
pasišventimą.

Svečias.

Vytauto pašelpinė dr-ja.
Komitetas.

NEW HAVEN, CONN.

Lapkričio 19 d. atsibuvo 
koncertas, kurį parengė lietu
vių šv. Kazimiero parapijos 
naudai. Kartu buvo atideng
ti ir fėrai, kurie tęsis per išti
są savaitę. Koncertas buvo 
labai indomus, galima sakyti, 
kad dar buvo pirmas tokis va
karas New Haven’e. Vakaro 
pradžia atidaryta su puikiu 
orkestru. Toliaus sudainavo 
pora dainii vienas garsus dai
nininką4: rusas, vienas airis ir 
L. Vyčių choras sudainavo ke
letą linksmų dainelių. Dar 
skambino ant piano p. J. Siau- 
ris, p-lė A. Žukauskiutė ir taip
gi buvo visokh] pamarginimų. 
Gaop buvo suloštas veikalas 
“Kaimo Mokykla.” Teatras 
labai buvo indomus.

Ten buvęs.

<

Tautos Fondo 
valdyba.

DVASIOS MAISTO
BELAISVIAMS.

: Iš “Tėvynės” redakcijos
gavome pranešimą, kad ji ap

skųsti Šveicarijos lietu- 
«<t ithuardjos” 

aikr:iu?,

LIETUVIŲ MOWSLEIVIŲ 
; BALSAS IS RUSUOS.

Gerbiamoji Redakcija!
Baisiai katės audrai ištikus, 

nemažas lietuvių moksleivių 
būrys tapo atskirtas nuo tėvy- 
nės-Lietuvos. Atsidūrėme sve
timame krašte, tarp svetimų 
žmonių. Nors kūno spėkų pa
laikymui ir turime duonos (tik 
juodos!) kąsnį, bet dvasia 
alksta: nei knygos, nei laik
raščio užsirašyti neturime lė
šų. Valdžia tam tikslui ne
duoda Komitetui, o Komite
tas iš kur pats ims. Nežino
me užtat nieko, apie mūsų bro
lių gyvenimą svetimose šalyse 
ir už kruvinosios durtuvų sie
nos, kas marinančiai veikia į 
sielą, gesina paskutinę vilti 
jaunoje širdyje.

Tikėdamies rasti nors dali
nį mūsą dvasios alkio pasotini
mą Amerikos lietuvių laikraš
čiuose ir užuojautą mūsų var
ge, mės, lietuviai moksleiviai 
katalikai, susispietusieji Vo-
roneže, kreipiamės į Jus Ame
rikiečiai, prašydami padėti 

[savo ištremtiesiems iš Tėvy-j 
pės, dvasiniai alkstantiems, Į 

, [tautiečiams, atsiunčiau t kiek)

Pirmininkas:

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

Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm.:
b

Adv. A A Šlakis, 
3255 So. Halsted St, 

Chicago, UI.

2- ras vice-pirm.:
• /

Kun. P. Serafinas, 
2327 W. 23-rd PL, 

Chicago, m.
Sekretorius:

K Pakštas,
917 W. 33-rd St.. 

Chicago, IIL
Iždininkas:

B. Vaišnoras,
1514 Carson St., 

S. S., Pittaburgh, Pa.
Iždo globėjai:

A Nausiedienė,
917 W. 33-rd St., 
Chicago, UI.

J. Miliauskas,

1910 Carson St,
3. S.' Pittaburgh, Pa. Į

DU BOIS,-PA.

Lietuviai tori gerą vardą.

Lietuviai senai jau čia ap
sigyveno. Jie turi neblogiau- 
sį ir vardą šiame anglekasių 
mieste. Svetimtaučiai laiko • 
lietuvius daug didesnėje pa
garboje, kaip tokius lenkus, 
slavokus ir kitus. Keletas lie
tuvių Du Bois turi net valdiš
kas vietas, ko amerikonai ne
labai noriai užleidžia atei
viams. Veltui lenkai didžiuo
jasi savo dideliu kulturiškumu, 
jie negali susilyginti su lietu
viais iš to atžvilgio. Lietuvius 
augščiau stato už lenkus ir ki
tus slavokus net patys ameri
konai.

Nesusipratimai bažnyčios 
reikaluose buvo nemaža pagar
sinę Du Bois’o lietuvius ir tai 
gana blogoje Šviesoje, nors ne 
jų vienų pusėje buvo kaltė... 
Šiandieną Du Bois virto kito
kie laikai. Du Bois lietuviai 
jau baigia pataisyti savo gerą 
vardą. Jie bando atsistoti 
veiklesnių lietuviškų kolonijų 
eilėje. Gerb. kun; M. J. Urbo
nas Du Bois lietuvių klebonas 
yra tikra ašis, apie kurią su
kasi visas duboisiečių-judėji-- 
mas.

Savo mylimo klebono veda
mi Du Bois lietuviai sparčiai 
auga tikybiniame ir tautiška
me susipratime.. "Kun. M. J. 

j Urbonas puikiai supranta savo 
žmonių reikalus. Jis'darbuoja- 

jsi uoliai netik fcažnyČibje, bet 
ir visuomenėje. Štai lapkr.

I riL

ALBANY, N. Y.

127 “Darbininko” numery
je, tilpo žinutė iš Albany ku
rioje padarytos stambios klai
dos. Aukų surinkta ne $109.79 
kaip ten buvo rašyta, bet $1.- 
094-79. Taip-gi aukavo $25.00 
ne kun. B. Mulevičius, bet kun. 
B. Moleikaitis.

Taip-gi ten paminėta jog iš 
centro negavome raikščių ir 
dėžučių, turi būt, raikščių ir 
tagsų.

V. K. Rast.

\ ...

PHILADELPHIA, PA
Šv. Kazimiero dr-ja laikė 

savo mėnesinį susirinkimą 19 
d. lapkričio šv. Kazimiero par. 
svetainėj. Susirinkimas bu
vo labai rimtas ir rimtai aps
varstė visus klausimus ir pa
galiaus priėjo prie Lietuvių 
Dienos klausimo. Pirminin
kas inešė, kad visos dr-jos 
aukavo dėl nukentėjusių nuo 
karės, tai ir mūsų dr-ja ar ne
paaukaus ant to tikslo. Vie
nas narys išdrįso (rubsiuvis) 
užprotestuot, nereikią aukaut 
nieko dėl nukentėjusių nuo ka
rės. Jisai padavė prilygini
mą, kaip atvažiavo M. Yčas ir 
kun. J. Žilinskas, prisikolek- 
tavo sau pinigų ir f

WATERBURY, CONN.

Didelis koncertas su pamar- 
ginimais buvo lapkričio 20 d., 
jis buvo surengtas trijų dr-jų: 
Choro, Vyčių ir “Aido” po 
vadovyste gerb. vargonininko 
J. V. Kovo. Ant to vakaro 
publikos prisirinko pilnutė
lė svetainė.

Programas susidėjo iš dainų 
ir lošimo veikalo: “Iš vargų 
į linksmybę.”

Tas vakaras išėjo labai pui
kiai kad geriau nei negalima 
norėti, kad tokie vakarai bū
tų rengiama kotankiausiai.

Malonu ant tokių vakarų 
lankyties. To vakaro pelnas 
skiriamas parapijos naudai.

Pleputis.

ALBANY, N. Y.
Lapkričio 26 d. lenkų para

pijos klebonas, (lietuvis) kun. \ 
B. Moleikaitis, bažnyčioje per 
pamokslą pranešė, kad atva
žiavo p. A. M. Marius ir lai
kys prakalbas.

Žmonių susirinko nedauA 
giausia per tai, jog lietuviai; 
neturi savos bažnyčios, tai i 
eina kur, kam arčiau, pertai \ 
ir apie šias prakalbas mažai \ 
kas žinojo.

Pirmučiausia mergaitės pa-K.U1JL pilolAUlvfi.' < *

' ‘ > M. Yčas dainavo porą dainelių, kurios
apsivedė ir išvažiavo sau. Ji- išėjo neblogiausia.
sai inešė, kad Philadelphijos A- M. Marius kalbėjo apie pra- 
draugijos užprotestuotų ir ne- džią karės, apie vargus mūs 
įsileistų daugiaus tokių rinki- brolių tėvynėje. Bet kalbėda- 

riai dr-jos Šv. Kazimiero pa
juokė tą jo' įnešimą

Po to p.

[irų į Philadelphią. Tai na-Imas jokio įspūdžio į žmones 
. jiepaaare. laip silpnai Kai- 

Sakėj bėjo,, lygiai kaip ir kok ą pa-

A

A



sakų apie praeities laikus pa
sakojo. Baigdamas kalbų pa
sakė, jog bus renkamos aukos 
nuo karės nukentėjusiems. Tai 
suprantama nekurie vyrukai 
pasiėmę kepurėles, ir nei su
diev nesakę iškiūtino pro du
ris. Aukų surinko $29.50.

Po aukų rinkimo kalbėtojas 
dar ragino po karės grįžti vi
siems į Lietuvą.

A. J. Žvirblis.

BRIDGEPORT, CONN.
6.

5 Naujienos tokios.
Ai ii ♦' **•<•'

Nėra tos savaitės, kad ne
būtų ko naujo. Draugijos 
nesiliauja rengti balius, vie
na už kitos rengia pramogas 
ir kožna subatos vakarą. Ir 
taip Bridgeporto lietuviai ju
da, kruta. O ypač jaunimas 
nesnaudžia. Lietuvos Vyčių 
37-ta kuopa parengė linksmą 
vakarėlį, kuris atsibuvo lap
kričio 18 d. 1916 šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. Jaunimo 
atsilankė- vidutiniškai. Gryno 
pelno nuo vakarėlio liko 
$31.21. Visą pelną paaukavo 
organizacijai.

Atsibuvo susirinkimas L. 
Vy< ių 37-tos kuopos šv. Jurgio 
■parapijos svetainėje lapkričio 
19 d- 1916. Buvo svarstoma 
•daug reikalų. Kooperacijos 
reikalai pavesta komisijos na
riams. Dar-gi nutarta suren
gti balius dėl ligonės vytės Jie- 
vos Astrauskiutės. Ligonė v- 
ra gabi vytė. Balius bus gruo
džio 30 d. 1916- Dar priminsiu 
ir apie viešą vakarienę sausio 
7 d. 1917 m.

Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
Klausimas.

Gerbiamas S. L. R. K.
Rašt. p. J. S. Vasiliauskas 

112 Green st., 
Baltimore, Md.

J. Zarends, J. Rinkevičius jr J. 
Tamošiūnas. Po.'1.00^ S. Miku- 
čionis, J. Mačiulskas, J? Bear, J. 
Getautis, M. Masionienė, K Lie- 
gus, J. Čepialis, P. Mazlauskas, 
S. Makštutis, K Dambrauskas, J. 
Petrauskas, J. Gudaitis, M. Belin- 
kevičius, A Severauskas, M. Dai- 

Nuo 
Viso

COLLINSVILLE, ILL.
Mirė Adomas Martinkus.
Jau rugsėjo 20 d. š. m. mi

rė Adomas Martinkus. Buvo 
nevedęs, o prigulėjo prie ke
turių organizacijų.

Pagal dr-jų • t konstitucijas 
pomirtinės eina artimiausiems 
giminėms ir tiems, kuriems 
velionis užrašė.

Tai giminės tegu atsišaukia. 
Velionis kilęs iš Kauno gub. 
Telšių pav. Atsišaukit: 

Pranas Stankaitis,
705 Peers avė., Collinsville, III.

kliubas iš Pittston *10.00, L. Dar
bininkų Sąjungos kp. $8.00, L. 
Moterų Są-gos kp. $5.00, L. Ukė- 
sų kliubas iš Inkerman $5.00, 
First Methodist church, par. rev. 
J. Moor $6.73, Joseph Glennon 
*25.00, P. Ulpis *15.00, A H.Ha- 
rris $10.00, Kun. A. Šaulinskas 
$10.00, J. L. Cake $10.00, Ross 
Co. $10.00, W. H. McMllan $10.00, 
Pittstono angliakasiai $11.00, P. 
Kizevičius $7.00.

Po $5.00: A Voicickas, G. B. 
Thomson, C. K Krumbower, Pitt
ston Dry goods Co., M. Gilis, M. 
Vaitkevičiūtė, A Ancas, J. M. 
Jonas, Lazar Paper Co., J. McMi- 
llan, K Rudaitis, W. Schwartz, 
T. Miliauskas, P. P. Grablik, L 

. Vasauskas, Dendle Bres, G. E. 
Landford, Liberty Cl. Co. Wm. 

. Fay, Paterson Lumber Co., J. 
Drurry, L. F. Lle bei, Pittston Mi- 
lling Co., J. H. Molliineli, Ciclone 
Machine Co., T. Gibons, C. W. 
Privost, E. R. A. Nolan, W. S. 
Barret, O Valukonienė, M. Rusec- 
kas, Mr., Mrs. M. H. Stevenson, 
J. Stelmokaitis, A. Laibinis ir 
Wm. OHairre.

Po $3.00: Waldman Co., B. 
Codekas, M. Murauskas, J. Kat- 
kauskas, S. Ramanauskas, F. 
F. Castner, U. Valinčienė, J. A. 
W. J. Gillisbie, ir J. Raulinaitis.

Po $2.00: V. Raulinaitis, Go- 
ben Bros, T. S. Loftus, J. Čer
niauskas, V. šaukščius, J. An
driuškevičius, B. Gaičiunas, J. 
Šiugždinis, S. Norkus, M. Gu
tauskas, J. A Leison, J. Benfield, 
O. Ramanauskienė, Y. M. C. A. 
J. Riellv, G. Buss, Connor Bros, 
A Baranauskienė, J. Banis, A. 
Barzdaitis, Frich, S. K. Barber, 
A. J. Andrews, Mrs. A. Rogins- 
ky, L. Schiffman, S. Šakočius, J. 
Janulevičius, K. Žemaitis, S. Ko- 
hen, A. Banionis, 
tis, J. Surma, J. 
Jakulevičius, O. 
Mrs. A. Schultz, 
nė.

Po $1.50: ????? F. Sardoni.
Po $1.00: R. A. Rinker, M. Liud- 

wig, A. W. Smiles, A. šaukštis, 
M. Masioniutė, Pittston market, 
H. J. Yasyn, V. Bartkienė, J. F. 
Kane, S. Moskowicz, A. B. Yelen, 
O. Rulinskiutė, A. Vaškevičius, J. 
Belionienė, J. Raulinaitis, J. Rie- 
šutauskas, J. Millhouser, J. J. 
Brandon, O. Daraškevičienė, A. 
Šlikienė, K Survila, D. Lisaus
kas, M. Klimienė, J. Lužeckis, J. 
Ancas, E. Aneienė, V. Daublas, 
J. Kilikevičius, J. Schainick Bros, 
F. P. Scrudoto, M. Minikevičius, 
H. J. Rvan, L. A. Bartonė, Sweet- 
land, J. Kasiulaitis, E. Yonakas, 
J. Melvin, P. Melvin, J. Guzinie- 
nė, V. Krzivicki, F. F. Burke, J. 
Baranauskas, Reap Co., A. Kasiu- 
levičius, J. Petkevičienė, B. Rin
kevičius, P. Buzeika, K. Stanke
vičius, A. Naruševičiūtė, M. Stir
na, P. Jurevičius, J. Milius, S. 
Norkus, K. Jonavičius, M. Ru
gienius, T. J. Mullaney, A. F. Tus- 
kevičius, P. Slavinskas, S. Gečio- 
nis, D. B. J. Yen, J. Dagilis, V. 
Smelstorius, A Zumas, K. Liu- 
binavičia, J. Jurkus, L. Okleite- 
ris, J. Akelis, 
Novikas, M.
Beniavičienė, K. Aleksiunas, A 
Sakalavičienė,
Krafts Pharmacy, Mrs. Welsh, E. 
Hamblett, A. Pauliukaitis, ir J. 
Kazakevičius.

Įvairių smulkių aukų$71.31, ko- 
lekta šv. Kazimiero liet, bažnyčio
je $60.90, nuo krutančių paveiks
lų po bažnyčia $73.00, nuo kun. 
J. Miliausko seniau surinktų au
kų $747.73, nuo pardavimo“ tags” 
$533.45. Viso $2244.19.

Čia yra pirskaitytos aukos su
rinktos Pittstono puriemiesčiuose, 
kaip tai:

Inkerman $41.17, Port Griffith 
$40.83, Sobastopol $57.16, Brown- 
town $10.23.

Aukos surinktos Duryea, Pa.: 
221 kp. SLA. $10.00, L. Ukėsų 
kliubas $5.00, kolekta bažnyčio
je $22.30, J. Seniūnas $10.00, Kun. 
Šatkus $10.00, A Bartuška $5.00, 
L. Varnagiris $2.00. Smulkesnių 
aukų $22.05. Nuo pardavimo 
“tags” 145.00. Viso $232.00.

Exter Boro: šv. Petro -ir Povi
lo dr-ja $25.00, šv. Mikolo Arka- 
niolo dr-ja $25.00, SLRKA. kuo
pa $9.00, nuo prakalbų $15.32, 
nuo krutančių paveikslų $11.75.

Po $5.00: M. Griškonis, A 
Vyšniauskas, M. Kofman, Wm. 
Mundy, A. Zdanevičius, J. Gus
taitis ir M. žverblienė.

Po $2.00: Pr. šalčius, 3 

Schvriarfz, B. Barkoviez, G. Busha.

G. Damijonai- 
Pocevičius, J. 

Valukonienė, 
G. Matusevičie-

lydienė ir M. Dailydienė. 
pardavimo tag’s $71.53. 
$222.60.

West Pittston $34.15.
•• ji s A ! w r - . •'Ą

Wyoming, Pa.: 332 skyrius 
Woodmen of the World $15.00. 
Rev. Sosnovski $5.00. Po $2.00: 
A Kvetkovsky, L. Morino, J. Va
lutis, Pr. Petrauskas, J. Maske- 
lis ir K Baldauskas. Po $1.00: 
A Kaladzinskas, J. Krečikas, Si 
Kaszinski, M. Frankovski, E. V. 
Wendling, A Dambrauskas, G. 
Stepulkovski, J. Ostrovski, N. 
Romani, C Judickas, M. Pacenka, 
M. Pacenkienė, M. Paeenkienė, 
J. Kadaras, A E. Borgoes, L. 
Varnagiris, P. Bendarski, Dr. 
Knapp, J. Munlley, E. W. Lorish, 
J. Lileikis, S. Button ir W. T.

Nuo pardavimo tags 
Viso $82.09.

OLD FORCE, PA.
Šv. Variavo dr-ja $10.00, iLetu- 

vių Kliubas $5.00, SLRKA. 70 kp. 
$3.60, Balland Thester $5.00. J. 
Valinčienė, N. Neišmonienė, M. 
Karužienė, V. Krutulis ir A Les- 
činskas po $1.00. Nuo pardavi
mo “tag’s” $45.30. Viso $73.90. • 

Pittstone ir apielinkėje surink- 
viso $2.888.68.

IŠMOKĖTA:
3 knygos $3.30, krasos ženkle

liai $13.32, popiera konvertai ir 
plakatai $26.63, Tag’s raikščiai 
$32.85, Expressas $1.52, visoki 
mažmožiai $2.00. Viso $79.82.

Lieka $2.809.06.
Presos komiteto narys

A. Galinsks.

Perrv. 
$28.09.

ta
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SĄŽINĖS FONDAS AUGA.

Washington, D. C. — Vie
nas vertelga iš Bostono pasiun
tė Suv. Valstijų iždan $500. 
Laiške paaiškino, jog jis val
džią ant tos sumos apgavo, bet 
sąžinės balsas neleido jam juos 
pasilaikyti. Tie pinigai padėti

NUKENTĖJUSIAI LIETU
VAI AUKOS.

Petro Kleponio krikštynose 
suaukota nuo karės nukentėju- 
siems lietuviams $6.00.

Aukojo: Petras Kleponis 
$2-00; Jonas Raškauskas $1.00; 
Jokūbas Kūdra vičius $1.00; po 
50c.: T. Jakavonis, Ona Am- 
šiejus, Jieva Jurkonienė, K. 
Linčauskas.

A.
NAUJOJI A. L. R. K. MOTE

RŲ SĄJUNGOS VAL
DYBA.

“Darbininko” knygyno visokių kny 
gėlii^ii ypatingai

*>

•'U

1

V Kalendorių
1917 m

Kaina 25 centai
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u
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Imant daugiau ant sykio nuleidžiame 
didelius nuošimčius.

Reikalingas šaltgeležis (kal
vis) mokintis.

Atsišaukite tuojaus, geras 
amatas ir uždarbis.

Taipgi reikalingas Koope
racijos vedėjas suprantąs ge
rai kooperacijos dalykus.

Atsišaukite į trumpą laiką 
šiuo adresu:

L. D. S- Informacijos Biuras,

J. Bernotas,

Mes 134 kp. S. L. R. K. A. 
laikytame susirinkime 5 d. lap
kričio nutarėme pareikalauti 
nuo S. L. R. K. A. Centro Val
dybos, kad ji ištirtų, kas iš
davė tūliems agentams S. L. 
R. K. A. nariij adresus, kaip 
tai A. M. MATTHEWS & CO.; 
ta Įstaiga siuntinėja S. L. R. K. 
A. nariams ypatiškai laiškus, 
siūlydama pirkti cinko mainų 
serus. Taip-pat nutarta rei
kalauti nuo S. L. R. K. A. Cen
tro Valdybos, kad ta vpata, 
kuri atliko taip begėdišką dar
bą — išdavimą S. L. R. K. A. 
organizacijos narių adresus — 
būtų prašalinta iš užimamos 
vietos, jei tą vietą turi prie 
Sus-mo L. R. K. Am? raštinės.

134 kuopos valdyba:
Pirm. J. K. Butkevičius.
Rašt. P. Montvila.

WATERBURY, CONN.
Darbai čia eina gerai ir už

dirbama neblogiausia. Pra
gyvenimas yra kiek sunkesnis, 
nes žmonių darbininkų yra pri
važiavusių iš įvairių kraštų. 
Daugeliui priseina grįšti ir kur 
atvyko, nes veduieji negauna 
butų, o pavieniai tinkamų 
kambarių gyvenimui.

Jaunimas Waterburv’e yra 
labai darbštus. Aiškiausia 
pasirodė tikrais tėvynainiais 
Lietuviij Dienoje. Visi it vie
nai su džiaugsmo jausmais 
skubėjo prie darbo. Taip-gi 
geresnieji tėvynainiai duoda 
dienos uždarbį.

O. Akelienė, V. 
Zakarevičienė, T.

O. Tarutienė,

Kalvis.

PITTSTON, PA

Pittston’o ir apielinkės kolonijų 
Lietuvių Dienos atskaita.

Aukos surinktos iki 23 d. spa
lio buvo pagarsinta pirmiaus vi- 
ao $555.05; šv. Kazimiero L. R. K. 
parapija $100.00, šv. Cicilijos mo
terį; dr-ja $100.00, 382 skyrius L. 
Woodmen of the World $50.00, šv. 
Kazimiero dr-ja $25.00, L. Ukėsų 
kliubas nuo Sobastopol $25.00, L. 
Jaunų Vyrų Katalikų dr-ja $25.- 
00, 7 kp. SLA 25.00, Simano Dau
kanto dr-ja $15.00, L. Blaivinin- 

•..-1B* kp. $10.00, Šv. Jurgio dr-ja 
- Ą10.00, šv. Mikolo Arkaniolo dr-ja

■*BO Sobksto pol $10.00, L. Uktaųl

Dvasiškas Vadovas:

613 Riverside St.,
Waterburv, Conn.

Kun. F. S. Kemėšis, 
50 W. 6-th Str., 

So. Boston, Mass.
Pirmininkė:

U. Gudienė,
242 W. Broadway, 

Sq. Boston, Mass.
Pagelbininkė:

M. L. Gurinskaitė. 
3347 Auburn Avė., 

Chicago, BĮ.
II Pagelbininkė:

O. Migauskaitė.
50 W. 6 th St., 

So. Boston, Mass.
Raštininkė:

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

Waterbury, Conn.
Iždininkė:

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

Chicago, III.

Iždo globėjos:
Marijona Juškienė, 

129 Melrose Str., 
Montello, Mass.

Uršulė Jokubauskaitė,
14 Commonvealth Avė, 

Worcester, Mass.

Redaktorė: —
U. Jokubauskaitė,
242 W. Broadw^y,

So. Boston, Mass.

SVARBI KNYGELE.

Tik ką “Darbininkas” iš
leido naujų labai naudingų, in- 
domią, lietuviams reikalingų 
knygelę r

PUIKUS KALENDORIUS

Su tamstos paveikslu už dyką.
Tie, kurie traukiasi pas mus 

fotografijas prieš Kalėdas, kiek
vienas gaus kalendorių su jo pa
ties paveikslu už dyką.

Geriausia dovana Kalėdoms sa
vo draugams puikus paveikslas. 
Jūs visi žinote, kad geriausia pa
veikslus daro E. Stanaičio vietoje

JURGIS STUKAS

453 W. Broadway, S. Boston,Mass.
Bostono Tautos Fondo skyriaus 

ir Pirmosios komunijos paveiks
lus galima gauti “Darbininko” 
Administracijoje. (143-S).

VIEŠA VAKARIENĖ,
Kurią rengia L. Vyčių 37-ta 

kuopa, bus nedėlioj sausio 7 d. 
1917 m. parapijos svetainėje 443 
Park Avė., Bridgeport, Conn.

Prasidės 2 vai. po pietų ir 
trauksis iki vėlumai.

Bilietų kaina: porai $2.25; vy
rams $1.50; merginoms $1.00.

ATSILIEPKITE.

Ignoto Kulikausko, seniau gy
venusio New Britain, Conn. pa
ieško jo brolis Antanas. Pasku
tiniojo adresas galima sužinoti 
pas kun. Ig. Zimblį.

324 Wharton St.......... Phila., Pa.
(132)

- *

Vokiečiu k*t*11 
klikos visuome
nės budintoja*. .

LIUDVIKAS - a 
WINTHORST’AS

Tiktai 5c.

PAIEŠKOJIMAI.
Aš Ignas Ermola, Suvalkų 

gub-., Kalvarijos pavieto, Kro
snos gminos, Aleknonių kai
mo paieškau Domininko Miški
nio, Suvalkų gub., Kalvari
jos pav., Krosnos gmino, Zai- 
lių kaimo; Emilijos Vaitkevi
čiūtės iš Suvalkų gub., Kalva
rijos pav.. Liudvinavo gminos, 
Kulokų kaimo. Turiu svar
bių žinių jiems pranešti apie 
jų giminaičius esančius Rusijo
je.

Atsišaukite pas
.Ignas Ermola, 

1414 New York avė.
j Sheboygan, Wis.

žinot:

c* cr cr o* cr
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• Vienintelis būdas, jei nori
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Kas indomaus yra lietuvių gyvenime,
Kas naudinga darbininkui,

TAI SKAITYK “DARBININKĄ.” 
JEI MĖGSTI PASISKAITYTI: —

Rimtų visuomeniški) straipsnių, 
Gražii) apysakaičių,

Smagių ir'dailių eilių

TAI SKAITYK “DARBININKĄ!”

PRENUMERATOS KAINA:
$3.00
$1.50
$4.00
$2.25

Metams........................
Pusmečiui ................
Užrubežvje metams... 

” pusmečiui
Adresas: —

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

♦

g Žvirblis 
$ Žvirblis 
< Žvirblis 
X žvirblis 
e Žvirblis 

< « Žvirblis
\ » žvirblis 

Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
žvirblis 
žvirblis 
Žvirblis 
Žvirbli* 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
žvirblis 
Žvirblis 
žvirbli* 
Žvirbli* 
Žvirblis 
žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
žvirblis 
žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis

i! 
ii 
i!
i! 
'i!
ii 
ii 
i!
ii 
J!

'1! 
i! 
i! 
H
ii 
ii

n

Juokų, satyros, pašaipos, mokslo, dailės 
ir literatūros laikraštis.

“Žvirblis” yra geriausias ir linksmiausias laik
raštis visame pasaulyje. “Žvirblio” žinios taip yra 
indomios ir teisingos, kad net visų kariaujančių vieš
patijų karaliai prieš vajgį, po valgio, rytą ir vaka
rą skaito “Žvirblį” ir juo negali atsigerėti.

“Žvirblio” juokai ir devyniomis pėtnyčiomis su
rūgusius žmones pralinksmina; vyrai, moterys, vai
kai, merginos ir vaikinai “Žvirblio” pasiskaitę jau
čiasi laimingi ir visuomet sako, kad už “Žvirblį” 
nieko pasaulyj nėra geresnio.

“Žvirblio” moksliškumui niekas negali prilygti, 
“Žvirblio” išradimais pasinaudoja net šio pasaulio 
mokslą vyriai. Todėl jei norit būti civilizuoto pasau
lio civilizuotais žmonėmis — skaitykit visi ‘ ‘ Žvirblį. ’ ’

Kaina metams vienas doleris.
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“Žvirblio” sostapilio antrašas toks:
* “Žvirblis”

242 W. Broadvay, - So. Boston,

; “žvirbliui” tuojau* reikalingi agentai.
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8 DARBININKAS.

Platinkite ir remWorcester, Mass.

Gurkliutes Eiles

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

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

Worcester, Mass.

P. Stoekienė,
25 Suffield St., 

Woreester, Ma&s.

— Dėlto aš čia stoviu. 
Į vandenį žiūri, 

Kad nuo mylimiausio 
Žinelės neturiu.

— Ko-gi tu čia stovi 
Lelijyt’ baltoji, 

Galvelę nuleidus, 
Liūdnai tik vaitoji!

Agentai, knygų platintojai užsisakykit 
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė.

kitę Katalikišką 
Spaudą.

J. Vaitkus,
19 Hanover St., 

Worcester, Mass.

Iždo globėjai: —

‘Tautos Ryto” redaktorius

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

60
30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gl-

10 kapeikų, 
cent. 

giminių ieškantiems po teksto' 10 centų

P. J. Jakaitis, 
Holy Cross College, 

Worcester, Mass.

Iždininkas: —

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
(Savaitraštis) 

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

Kun. P. Saurusaitis, 
45 Congress Avė., 

Waterbury, Conn.

Pirm, pagelbininkė: —

V. Liutkevieienė,
21 Aeton St., 

Worcester, Mass.

1-as Raštininkas: —

J. M. Navickas,
La Salette Seminary, 

Hartford, Conn.

2-as Raštininkas: —

“ŽVIRBLIS”
(Mėnraštis)

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

KAINA 10 CENTŲ.
Siųskite užsakymus

ŠELPIA TEUTONUS.

Los Angeles. CaL — šio 
miesto gyventojai sudėjo $20.- 
000 šelpimui našlių Vokietijo
je ir jos talkininkių.

“PAŽANGA”
(Mėnraštis)

Metams $250, pusm. $125, atskiras numeris 25c.
16 W. Mahanoy Avenue, Mahanoy City, Pa.

Nebūk be katalikiško 
laikraščio.

150.622.33 
... 160.50 
....182.91 

Cąmbridge, Mass. 2550.00 
Chicago Hts., UI... 390.47 

180.46
546.90 
333.93
304.90 
100.00 
633.00 
443.07

79.78 
200.00 
169.35 
36.14 

315.72 
54.33 

100.00

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.

3554 Richmond Street, Philadelphia, Pa.

“VYTIS”
731 W. 18 St. Chicago. EI.

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

Kun. F. Kemėšis,
; 242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Dvasiškas vadovas: — *

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis) 
Metams 50c.

Redakcijos antrašas: .
120 Bowen St., So. Boston, Mass
41 Providence St., Worcester, Mass.

Administracijos antrašas:

“Lietuvių Balsas”
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau

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

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestis 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 mūsų 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 tėvų kapai — 
aptveriami,

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

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

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė 
(dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą 
kap.; po teksto 
minių arba darbo petito eilutė po teksto 
Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 
petito eilutė, 
petito eilutė.

Lietuvių Balso adresas
Petrograd, Baskov 29.

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

(Du kartu mėnesyje)
Metams 50c.

46 Congress Avė., Waterbury, Conn.

CIGARETŲ KUPONAI.
Mes duodame visokios vertės 

dovanas. Atsišaukite ir pabaaty- 
site mūsų visokių įvairių dau
giaus kaip 700 daiktų.’

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.,
SJOSTON, MASS

ADRESAI VALDYBOS SV. 
JONO KRIKŠTYTOJO

Vienatinė Lietuviška V
TKrautuvė X

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

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

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

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

Draugijos kurios 
tori “Darbininką” 

už organą.

Pirmiaus buvo •..
169. Portland, Ore.
160. Harrisburg, Pa.
161.
162.
163. Sugar Notch, Pa...
164. Forest City, Pa...
165. Meriden, Conn....
166. Utica. N. Y...........
167. Lorain, O.................
168. Lewiston, Me.....
169. Tamaąua, Pa------
170. Atlantic City, N. J.
171. Syracuse, N. Y....
172. Bristol, Conn.....
173. Buckner, III............
174. Hoosik Falls. N. Y.
175- Bennington, Vt....
176. Lockport, N. Y ...

Ikišiol inplaukė $154.403.78

“TIKYBA IR DORA”

(Du kartu mėnesyje) 
Metams 75c.

1631 W. North Avė., Chicago, UL

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 

“DARBININKAS”
“DARBININKAS” eina utaminkais, ketvergais ir su 

balomis.
‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingu 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

• “DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, indomu ir 
suprantama.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius. 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:

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

COLLINSVILLE, ILL.
DRAUGUOS 

CAMBRIDGE, MASS.
~rrj n i n kaj;; __

Kuri užlaiko visokio ta- *|* 
j voro, reikalingo maine-’j 
*1* nieriams. V
♦ ♦ ♦ ♦

V. LUKOSEVICIA, *♦* 
Minersville. - - Pa. *t*



DARBININKAS.

1.

2.

D. Draugijos Valdyba.

I. Valdybos priedermės.

/

/Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Draugas PMishing Co.
1800 W. 46th st CHICAGO, ILL.

aa

Išleistos knygos

tokio didumo, kokį

5c.

5c.

E. Visuotinieji susirinkimai.

No. 8-9

Finansų raštininkas priima 
pinigus Draugijai įmoka- 
jrašo į finansų knygą ir in-

“Draugas

Nevarko Lietuviu£y. Vincento Apau
liečio Labdarybės Draugija.

A Draugijos tikslai.

1. Labdaringosios Dr-jos tiks
las yra šelpti ir globoti visus 
Newark, N. J. apielinkės lietuvius 
reikalaujančius pagelbos ir globos 
kaip kūno taip ir dvasios reika
luose.

2. Draugija pavedama šv. Vin
cento Apauliečio globai. 19-toji 
liepos diena skaitosi metinė Dr- 
jos šventė, kurią visi labdariai 
stengiasi pažymėti uoliu aukų rin
kimu labdarybės reikalams baž
nyčiose, gatvėse, po namus, su
sirinkimuose, vakaruose ir t.t. 
Toji “labdarybės” šventė gal bū
ti nukelta į artimiausiajį nedeldie- 
nį po ar prieš šv. Vincento Apau
liečio dieną.

B. Labdaringosios Dr-jos veikimas

2.) Labdaringoji draugija a) 
■stengsis pritraukti kuodaugiausia 
narių;

b) šelps pinigais, drabužiais, 
maistu ir k. d. visus savo apielin
kės biednuosius,

c) globos ligonius, biednas šei
mynas ir vaidus tų tėvų, kurie, 
būdami užimti darbu, negali jų 
prižiūrėti, turės savo gydytojus, 
ligonbueius, prieglaudas;

d) taisys teatrus, koncertus, ba
lius, lioterijas ir k. d.

ką, triūsą ir dvasines pajėgas.
15. Materijalinis turtas — pini

gai susidaro iš narių mokesnių, 
aukų, pelno iš vakarų, teatrų, 
pokilių, lioterijų ir Lt.

16. Kiekvienas narys turi pil
dyti tas priedermes, kurias už
deda ant jo valdyba, arba visuo
tinas susirinkimas: mokytesnie- 
ji tarnauja savo mokslu, žinio
mis, turintieji liuoso laiko paš
venčia jį lankymui ligonių, rin
kimui ir dalinimui drabužių, kny
gų ir kitokių daiktų, mokantie
ji įvairių naudingų darbų, ypač 
siuvimo, pašvenčia tą mokslą ir 
laiko dalelę pagaminimui bied- 
nesniems reikalingų daiktų, žod
žiu sakant, kiekvienas pildo mei
lės artimo įsakymą kuo pasigalė
damas.

C. Labdarigosios Dr-jos nariai.

3) Labd. draugijos nariu gali 
būti kiekvienas baigęs 16 metų 
lietuvis R-Katalikas, pildantis sa
vo tikėjimo priedermes — be skir
tumo luomo ir lyties.

4) Pavieniai nariai trejopos rū
šies: a) tikrieji, b) nariai lab
dariai ir c) garbės (arba amžinie
ji) nariai.

5) Tikireji nariai moka metams 
$1.20; tas mokesnis įmokamas ar
ba iš sykio, arba kas pusmetis 
po 60 centų, arba kas 3 mėnesiai 
po 30 centų, arba, pagaliaus, kam 
ir tai yra sunku, — po 10 centų 
kas mėnuo.

6. Nariai labdariai moka įsira
šydami po $5.00 ir kas mėnuo po 
50 centų.

7. Garbės, arba amžinieji na
riai įmoka į dr-jos kasą $100.00. 
Tuos pinigus jie gali įmokėti ir 
dalimis: po $50.00 per du metu 
arba po $25.00 per keturis metus.

Pasarga 1. Garbės nariu gali 
būti išrinktas taip-pat ir už ne
paprastai naudingą pasidarbavi
mą Draugijos labui.

8. Kiekvienas labdarys, arba 
garbės narys turi teisę įvesti į 
draugiją savo žmoną, seserį, mo
lyną arba dukterį (tik vieną), 
kuri ineina į draugiją su spren
džiamuoju balsu, gali dalyvauti 
rinkimuose ir pati būti renkama 
į valdybą ir įvairias komisijas.

9. Kiekvienas narys labdarys, 
išbuvęs labdariu 15 metų patampa 
garbės nariu ir nuo tolimesnių mo
kesnių esti paliuosuojamas. Na
rys labdarys gali patapti garbės

\ nariu ir kiekvienu laiku, tik tu
ri pridėti prie įstojimo mokesnio 
dar $95.00.

10. Nariai labdariai ir garbės 
nariai turi teisę nešioti tam tikrus 
draugijos ženklelius,' kurie abie
jų rūšių nariams turi būti vieno
dos formos; tik garbės napių tu
ri būti iš brangesnės medžiagos.

11. ) Labdaringosios dr-jos na
riais gal būti visos kitokios rū
šies dr-jos, kurių įstatais katali
kiškumas yra pažymėtas ir kurių 
nariai yra praktikuojantieji ka
talikai.

12. ) Visos draugijos moka į 
Labdaringosios Dr-jos kasą po 1 
centą nuo kiekvieno savo nario 
kas mėnuo arba po 12c. nuo na
rio metams. Mokestis į kasą tur 
būt įnešamas nerečiau kaip kas 3 
mėnesiai.

13. ) Į visuotinus, paprastus ir 
išeilinius Labdaringosios Dr-jos 
susirinkimus kiekviena draugija, 
mokanti į Labdaringosios Dr-jos 
kasą po lc. nuo nario į mėnesį, 
gal siųsti po 1 delegatą nuo 100 
narių. Visi delegatai naudojasi 
teise sprendžiamojo balso.

17. Draugijos reikalus veda val
dyba, susidedanti iš kapelionio, 
kuriuo esti vietinis klebonas, ar
ba jo vikaras, pirmininko, vice- 
-pirmininko, protokolų raštinin
ko, finansij raštininko, kasinin
ko ir 3 kasos globėjų.

18. Valdyba esti renkama vie
niems metams per metinį visuoti
nąjį susirinkimą, kurs esti gruo
džio mėnesį.

Pasarga. Kuriam nors valdy
bos nariui numirus, arba prasiša
linus į kitą vietą — į jo vietą, 
išrenkamas kitas per artimiausią j į 
visuotinąjį susirinkimą.

bent 5 nariams labdariams ir 20 
tikrųjų narių.

27. Visuotinieji susirinkimai 
sprendžia visus svarbiausius rei
kalus, renka valdybą, spren
džia apie pašalpos reikalingupią, 
paskiria nariams jų priedermes, 
išrenka ligonių lankytojus ir iš
klauso jų-pranešimų, priima nau
jus narius ir veda visus draugi
jos reikalus.

28. Visuotinasis susirinkimas es
ti teisėtas, jeigu į jį ateina ne- 
mažiaus, kaip viena penktoji da
lis visų draugijos narių. Tečiau 
jeigu narių skaičius yra tiek ma
žas, kad 5oji dalis nesudaro net 
10, tuomet dėl susirinkimo teisė
tumo vis dėlto reikalaujama, kad 
ateitų nemažiau, kaip 10 narių.

29. Kuomet esti renkama val
dyba, reikalinga, v kad dalyvau
tų nemažiau, kaip trečioji dalis 
visų narių.

Visi klausimai išrišami papra
sta balsų dauguma.

30. Susirinkimą veda pirminin
kas (arba, jam nesant, vice- pir
mininkas, ar kitas valdybos na
rys).

31. Draugija nustoja gyvavusi, 
jeigu nebelieka joje nei 10 narių. 
Likviduojant draugijos reikalus 
jos turtas pereina — Chieagos Šv. 
Kazimiero lietuvių seserų vienuo
lijai.

Seniems metams jau arti
nasi galas. Reikia pradėti 
ruoštis prie Naujų metų. O 
pirmas prisiruošimo žingsnis 
yra tai įsitaisyti gerų kalendo
rių. “Darbininko” išleistas 
kalendorius neturi sau lygaus. 
Kol seni metai pasibaigs įsitai
syk dailų “Darbininko” Ka
lendorių.

Labd. Draugijos turtas.

SO. BOSTON, MASS.
Inf ormacijinio Darbo Biūro 

vedėjai:
Povilas Perauskas,

141 Bowen Str.,
So. Boston, Mass.

VI. Jakštas,
139 Bowen str., 

So. Boston, Mass.
3. Ona Povilaičiutė,

249 River Str., 
Mattapan, Mass.

Pas šiuos L. D. S. 1-os kp. 
narius gali kreiptis visi norin
tieji žinių apie šį miestą ir 
darbus. Rašydami laišką ir 
norėdami gauti atsakymą, vi
suomet indėkite už du centu 
krasaženklį, nes kitaip nebus 
duodamas atsakymas.

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas:
yz 'Motiejus Žioba,

29 Webster St., 
Malden, Mass.

Vice-Pirmininkas•

J. B. Šaliunas, 
866 Bank St., 

Waterbury, Conn.

Sekretorius:
J. E. Karosas, 

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Finansų Sekretorius:
A. F. Kneižis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas:
Mikolas Venis, 

28 Story St.,

So. Boston, Mass.

Globėjai:
Jonas Petrauskas,

66 W. Fifth St..

So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka, 
37 Franklin St.,

Norwood, Mass.

M. Abračinskas, 
187 Ames St., 

Montello, Mass.

Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranas Gudas, 
242 W. Broadway, 

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

242 W. Broadway, 
- So. Boston, Mass.

Muzikos Mylėtojams 
Naujiena.

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

Lietuvių Muzikos 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 norėtų pasimokyti muzikos, pataria
ma imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.

Adresas:

A. ALEKSANDRAVIČIUS
Vedėjas

66 Conselyea Street. Brooklyn, N. Y.

19. Draugijos kepelionis turi 
priedermę pradėti ir užbaigti po
sėdžius su malda, dalyvauti posė
džiuose lygiai su kitais valdybos 
nariais su sprendžiamuoju balsu 
ir būti tarpininku tarp draugijos 
ir vietos dvasiškos viresnybės.

20. Pirmininkas turi vesti val
dybos posėdžius ir draugijos susi
rinkimus, turi prižiūrėti, kad 
tvarkiai būtų vedamos draugijos 
knygos ir kasa, turi pasirašinėti 
po visais įsakymais dėl išmokėji
mo, duodamais valdybos ar susi
rinkimo — kasininkui, laikyti 
savo globoje kasininko užstatą, 
reikalui gi esant sušaukti nepap
rastus komiteto posėdžius.

21. Vice-pirmininkas padeda 
pirmininkui pildyti jo priedermes 
ir užimti jo vietą, kuomet tas lai
kinai pasišalina.

22. Protokolų raštininkas tei
singai surašo draugijos susirinki
mų ir valdybos posėdžių protoko
lus ir atlieka visas koresponden
cijas.

23. 
visus 
mus;
duoda kasininkui, paimdamas jo 
pakvitavimą, pasirašo drauge su 
pirmininku įsakymus išmokėti pi
nigus ir atlieka visas korespon
dencijas, paliečiančias finansus, 
pasilaikydamas sau jų kopijas, 
kas trįs mėnesiai išduoda susirin
kimui finansų stovio apyskaitą.

24. Kasininkas, užimdamas sa
vo vietą, turi sudėti užstatą arba 
kauciją apdraudos kompanijų, 
pripažintų Jungtinių Valstijų vy
riausybės
nutars visuotinasis susirinkimas; 
visus išmokėjimus, pripažintus 
valdybos, ar visuotinojo susirin
kimo, pirmininko ir finansų raš
tininko pasirašytus, — išmoka 
banko čekiais; intraukia į kny
gas visa ineigas ir išlaidas ir pa
kvituoja priimamus iš finansų 
raštininko pinigus.

Pasarga. Kasininkas gali lai
kyti pas save tiek pinigų, kiek 
išneša jo kaucija. Kiek viršaus 
inplaukia — turi indėti į banką.

25. Be valdybos visuotinasis su
sirinkimas išrenka dar vieniems 
metams 3 žmones į Revizijos Ko
misiją, kurios priedermė yra 
bent du kart per metus peržiūrė
ti visas draugijos knygas, doku
mentus ir kasą ir pranešti apie 
visą, ką radę, visuotinam  jam su
sirinkimui.

4. Draugijos turtas esti dvejo- 
materijalinia ir dvasinis, 

susideda iš pinigų ir į- 
kilnojimo ir nekilnojimo 

dvasinį suda- 
nės, aukoda- 
im-.; lai-

Lietuvių Darbininkų Kalen
doriuje yra straipsnių tverian
čios svarbos ir indomumo. To
dėl jis bus naudingas ir geras 
keletai metų.

Liet. Darbininkų Kalendo
rius bus papuošalu kiekvienos 
grinčios, kur tik jis rasis. Įsi
taisykite jį.

Mūsų Kalendoriuje yra 
straipsnių, kur gvildenama 
darbininkų ir lietuvių tautos 
reikalai. O tie reikalai turi 
rūpėti visiems. Ingijęs dailų 
Kalendorių susipažink su dar
bininkų ir lietuvių tautos klau
simais ir reikalais.

NAUJOS KNYGOS.
1) Elementorėlis: “Pirmieji 

Žingsniai’’ Kl. Skabeikos. Yra 
tai trumpas (32 pusi.) Kl. Ska
beikos, (Autoriaus “Kas skai
to rašo, duonos- neprašo”) 
skaitymo ir rašymo pradžios 
mokslas su 57 piešiniais pieš
tais dailininkų: V. Bičiūno, P. 
Galaunės, P. Rimšos, A. Var
no ir J. Zikaro. Išleido Cen- 
tralis Komitetas Petrapilyje. 
Išleidimas labai puikus. Tiks 
ir Amerikos mokykloms.

2) Tikybos mokslas (šv. Is
torija ir katekizmas). Parašė 
kun. Kaz. Paltarokas, Teologi
jos Magistras. -Veikalas turi 
aprobatą Jo Malonybės vysk. 
Pr. Karevičiaus. 142 puslapiai 
teksto ir 4 puslapiai turinio. 
Veikalas aukso vertės. Turi
nys, tvarka, kalba, išleidi
mas — viskas atlikta kuopui- 
kiausiai.

Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

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

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

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

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

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

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

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

Atskiras numeris po 3c.

a+a a+a a+a a+a

X Labai įndomi knygele.
*♦* Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos kningelė “Karės 
♦♦♦ baisenybės Lietuvoje”(pragyventų valandų atsiminimai). Juo- 

zas Kudirka karės pradžioje buvo išvažiavęs į Lietuvą, kur jį 
užtiko karės viesulą. Tai-gi autoriui savo akimis teko ma- 
tvti tas karės baisenybes mūsų tėvynėje, kurias ir surašė virš- 
minėtoje kningutėje. Čia mes rasime aprašymą, kaip pra- 

t sidėjo karė, kaip varė žmones ant karės lauko dirbti viso- 
y kių darbi; važinėti su stuika, kaip keliavo pabėgėliai. Nestin- 
♦♦♦ ga ir aprašymų apie sunaikintos Lietuvos vietas, apie žiauru- 
♦t* mus kazokų ir vokiečių ir tt.

Minėtos knygelės autoriui Juozui Kudirkai pasisekė sugrįž- 
ti Amerikon visai kitais keliais: būtent per Siberiją, Japoni- 
j$, San Francisco. Tai-gi knygelėje plačiai aprašyta ne tik 

g karės baisenybės, bet ir jo tolyma įvairi kelionė. Kiekvię- 
nam s 
gėlę, kuri galės daug mums naujo papasakoti.

Knygelės sukrautos pas autoriij Juozą Kudirką 12241 Eme- 
rald avė., Chicago, III. Taip-pat galima gauti “Draugo” 
redakcijoje 1800 TV. 46-th str., Schicago, III.

2 Knygelės kaina 20c.

b uai&eiiv uvs, ina ir ju tvijuia pairi neiiuiic.

skaitytojui patartina atydžiai perskaityti šią įdomią kny-_^£

AR TAMISTA* SKAITAI

♦ JEIGU NE, TAI SKAITYK ♦
“DIRVA” yra didžiausis ir naudingiausis laikraštis tin

kamas kiekvienam pasiskaityti.
“DIRVOJE” telpa daug žinių iš viso pasaulio.
“DIRVOJE” telpa žinios iš darbo ir pramonės bėgio.
“DIRVOJE” telpa Ūkininkų ir Moterių skyriai.
“DIRVOJE” telpa daug populeriškų ir moksliškų strai

psnių.
“DIRVOJE” telpa daug žinių iš lietuvių gyvenimo visa

me pasaulyje.
“DIRVA” kainuoja tik 51.50c. metams.
Siųsdami laiškus ir pinigus visados adresuokite šiteip:

“DIRVA”
2004 ST. CLAIR. AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

g

Naujas “Darbininko” Leidinys
ŽYDŲ KARALIUS.

Drama kariniuose aktuose bei penkiuose paveiksluose
Liuosai vertė 

J. M. Širvintas. 
Kaina 30 centų.

Veikalas tinkamas perstatymams, ypatingai Velykų 
laike. -

Iš po Darbininko Plunksnos. Labai indomios 
pastabos apie darbininkų padėjimą. Parašė F. V.

Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Kele
tas vaizdelių iš darbininkų gyvenimo. Parašė 
F. V.................... .........................................................

Teisybės vardan. Keletas žinių apie Joną
Huss’ą. Parašė F. V. ir Uosis.................................

Darbininkai, Vienykimės ir kas tai yra Soci- 
jalizmas? Aprašytos dvi srovės darbininkų ju
dėjimo, socialdemokratų ir krikščionių demo
kratų. Parašė F. V.................................................. / 5c.

Komedijėlės. Keletas juokingų scenos vaiz
delių. Parašė Uršulė Gurkliutė..............................10c.

Gurkliutės eilės 10c.
Žydų karalius. Drama 4 aktuose bei 5 pav.

Liuosai vertė J. M. Širvintas.................................. 30c.
Liudvikas Windhorst’as, vokiečių katalikiš

kos visuomenės budintojas pagal • kun. Rob.
ISvrickerath ą —— J". hi. Ič.•••••..••••••••*«••» 5c. 

Katalikų Spaudos Savaitė. Sutaisė J. E. K * 
ir U...............................................................  5e.

Keletas svarbių klausimui Prieinamai para
šyti apologetiški straipsniu. Parašė F. V.......... .. 10c.

Agentams darome dideles nuolaidas. Laikraš
tis “Darbininkas” eina 3 kart savaitėje. Metams 
kaštuoja$3.00, pusei metų $1.50. Kreipties šiuo 
adresu:

KNYGELE 64 PUSLAPIŲ.
Siųskite užsakymus tuojaus.

z

3) “Vargo Mokyklai” r edag.

Iždininkai: —
Izid. Nausieda,

Chicago, Iii.

J. Jablonskis, rinkinys kalbos 
mokslo reikalui 1-oji dalis.

Visų šių veikalų po poros 
mėnesių bus galima gauti 
* * Darbininke. ’ ’

Pirmininkas:
Kun. A Ežerskis, 

4943 W.'15-th SU, 
Cicero, UI.

Raštininkas: -r- 

J. Tumasonis,

3427 Auburn Avė 
' Chicago, UI.

26. Visuotinieji susirinkimai es
ti dvejopi: paprastieji (metiniai 
ir mėnesiniai) ir nepaprastieji, I 
kuriuos, reikalui atsitikus, ga- 

Į Ii sušaukti draugijos valdyba; 
taip-pat jie sušaukiami pareikš- i 

.c ?, £r?.-Z« nariams

“DARBININKAS”
242 W. Broa/i"va,v. So Boston

MISIJOS.
19 d. lapkričio š. m. Atholio lietuvių parapijoje prasidės 

misijos ir tęsis 8 dienas. Misijas laikys tėvas kun. Kulikaus
kas. Bus taip-pat ir daugiaus lietuvių kunigų. Dėlto už- 
kviečiame visus lietuvius katalikus iŠ apielinkės atsilankyti ir 
pasinaudoti ta proga.

KUN. P. MESKAUSKAS, Atholio klebonas.

Jau išėjo iš
Spaudos

Tautos Rytas
Pasiskubinkite užsisakyti

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

LIETUVIUS.
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Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

i
I

♦

»

Pranešimas.

TeL Oxford 4900.

J' P. TUINYLA,

811-812 01d South Building 
Boston, Mass.

Tel. Main 2488 E. Boston^- W <1
George H. Shields

Advokatas

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoe:
Nuo2iki8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

609 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 602 S. B.

H. S. Stone, Oph. D. 
<; 399 a Broadway, So. Boston.

! 
Ii

!
i
•

i
I

i
»

■
•
• 344 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
t_______ ____________________________

Užlaikom Aidžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoi, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naujų katalogu 
siunčiame ant pareikalavimo u? 

[25 centus štampų.
J. P. TUINILA.

822 Washington St., Boston. Mass

©®®®®®®®®®®®®®®®®®©©©®®©v

PIRMO' KLESOS

DANTISTAS

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTO JAS.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda-

Siunčiu numirė-vųs egzaminus.
liūs 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.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojanre.

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

PRIE DORCHESTER ST.

nuo 9 vai. ryta lOyal. ryta
iki 8 vaL raitam. iki 4 vai. vakare.

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiau-

ūa atida, nežiūrint, ar tie re-<
:eptai Lietuvos ar Amerikos]

[Tel So. Boston 21014 ir 21013.
Tai vienatinė lietu-.ktarų.

iška aptieka Bostone ir Massa-į 
ihusetts valstijoj. Gyduolių ga
it gaut, kokios tik pasaulyj y-<

Galit reikalaut•a vartojamos.
ir laiškus, o aš prisiųsiu per]

izpresą.
K ŠIDLAUSKAS

Aptiekorins ir Savininkas

tHrkinA>n M.

Dr. Ignotas Stankus
10 S. Br»USt.,PHadel|ka,Pi

Phy»ician and Surgeon (lietuvis gydy
toja* ir chinuga* pabaiyi Indiaaoa

mums . prigelbsti, nes vieti-
I

niams skaitytojams siunčiant
pačta reikia klijuoti štampas.
Tokiuo būdu pasidaro darbo ir

Todėl savo vietiniųiškaščių.
skaitytojų maloniai prašome
ateidinėti į ofisų pasiimti

Jums tas ne-99< C

Aš Marijona Šimonienė po
tėvais Valečkaitė iš kaimo Zlo-

Į biškio, Šimonių valsčiaus, Kau
no gub., Vilkmergės pav. paieš-

[ kau Petro Buziaus. Teiksitės
atsiliepti jis pats arba kiti ma-
no pažįstami. Antrašas: Ma
rijona Simonienė, Pubinsk, Ja-

“■-■aske -fl, uli-
. 15 Litovskomu iV O,.. .-CA’■

viidki 
Diro

iat Ii
ftperactfft.re, moterių imilcti.

9-11 riio.i-’Ofloo mitalo*. ••
vakaro. MAaliMs: 9-11 rtu> 1 -4 po piet

Lietuvių Darbininkų Kalendorius”

X;

ir

NEBLAIVUMO VAISIAI
Kur atsiranda gėralų,- tai 

dažniausia atsitinka kokių 
nors peiktinų apsireiškimų. 
Nedėlioj 26 lapkričio pas P. 
Bičiūnų, 2 City Point Ct buvo 
keletas vyrų svečių ir jie ištuš
tino alaus bačkutę. Po to ki
lo nesutikimai ir peštynės. Bu
vo pašaukti du palicmonai. Bet 
per gaspadinės tarpininkystę 
niekas nebūvu areštuotas.

Senai jau laikas išvysti, ko
kį blogų neša mums svaigalai 
ir kokių gėda yra dėlto prieš 
amerikonus.

Rep.

MOTERŲ "SUSIRINKIMAS.
Ateinantį utarninką gruo

džio 5 d- šv. Petrų pobažnytinė- 
je salėje bus A. L. R. K. Mo
terų Sųjugos kuopos susirinki
mas. Visos narės malonės at
silankyti, nes tai yra metinis 
mūsų susirinkimas ir bus ren
kama nauja valdyba. Taip-gi
kviečiamos naujos narės.

Valdyba.

1917 m.>
..

Kaina 25 centai■

Gaunamas “Darbininko” Knygine f
t

ANT PARDAVIMO.
Geriauisa vieta įdėjimui 

kapitalo.
149 E. Ashland St, 

Brockton, Mass.
1 — Aštuonių kambarių 

grintelė, su visokiais naujau
siais įtaisymais taip-gi 2 — še
šiais kambariais namai, visos 
parendavotos su geru apokėji- 
mu. 17398 ketvirtainių pėdų 
aukštoje sausoje vietoje, daug 
daržui žemės, taip-gi didelė 
daržinė (Bam) apie 300 pėdų 
nuo gatvės.

Tos propertės arba namai 
bus parduoti visai pigiai. Prie
žastis pardavimo išvažiuoju i 
vakarus.

Dėl platesnių žinių atsišau
kite, rašykite arba telefonuo-

AČIŪ.
Kai vietinių savo skaitytojų 

per alikrastį paprašėme, kad
tie skaitytojai,

(. L
kurie netoli

gyvena. nuo “Darbininko,” a- 
teidinėtų pasiimti laikraštį, tai 
daugelis, tai padarė. Atėjo ir 
pasakė, jog ateidinės pasiimti 
ir nereikią siųsti per pačtų. Vi
siems tokiems skaitytojams ta
riame a^iū, nes per tai sutau
po mums ir darbo ir keletą cen
tų.

IŠSIUNTĖME 2.500 
KALENDORIŲ.

Šių savaitę išsiuntėme 2.500 su 
viršum kalendorių. 1.500 iš
siuntėme L. D. S- kuopoms, o 
kitus užsisakiusiems .

Pirimau buvo išsiuntinėta 
5.500.
“Darbininke” turime dar ar

ti 7-000 kalendorių. Kviečiame 
pirktis, platinti tų naudingą 
leidinį, kad iki Kalėdų jo 
“Darbininke” neliktų.

PRANEŠIMAS.
Lietuvių Kooperacijos me

tinis susirinkimas atsibus 
gruodžio 4 d., 7:30 vai. vaka
re Lietuvių Salėje So. Bostone. 
Visi nariai malonėkit susirink
ti, nes bus renkama nauja val
dyba. Ateidami atsiveskite 
kiekvienas po 10 naujų narių.

■ ? . I J Valdyba.

Paieškojimas.
PaičšJjau brolio Klemenso 

Plungės, Mateušo sūnaus, ki
lęs iš Kauno gub.. Šiaulių pav„ 
Šiaduvos par.,Žilionių sodžiaus 
Gyveno Elizabetli Porte, N. J. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

Kun. Jonas Plungė, 
Bymo-Katalikų bažnyčia,

Tver, Russia.

kite:
Wm. E. McCarthy

52 W Park St, Brockton, Mass.
Tel. Conn.

Nusipirk pas mane laikrodį 
arba žiedų ir mokėk po $1.00 
ant savaitės; dabar prieš Ka
lėdas kas pirks mažų laikrodį, 
tam duosiu didelį priedo. Ku
riems toliau atvažiuoti rašykit 
atvirutę aš pribusiu ir paimsiu 
orderį.

P. WALUKONIS 
Savininkas

255 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

(172)

DELEGATŲ MARŠRUTAS.

Gruodžio 2. Niagara,Falls,N. Y
99

99

3 Rochester, N. Y.
4 Utica, N- Y.
5 Binghamton, N. Y.99

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVĖ.

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

Norėdami gauti kata
logų prisiųskite 10c. kra- 

sos ženkleliais.
Įvairių maldaknygių, 

Eilių ir kitokių pasiskai
tymų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth St., 

So. Boston, Mass.

POTERIAI
APIE ATGAILOS
SAKRAMENTĄ

IR
SUPLIKACIJOS

KAINA 6c.

PETRAPILIS. 1916 m.
I' * Lietuvių Spaustuve" Lietuvių Dr-jos 

Centro Komiteto dėl Karo nuk.ietnti

* Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

WII
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 

talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai •Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS”,
1S Millbury Street, Worcester, Mass.

ES!

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.
Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 

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

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

Visi kartu_____________________________________$5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas,” >» “

Dora.” —
9) “Draugas
10) “Draugas
• — $1.50. Visi
U)

” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir
Visi__________________________________$5.75

” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu_______ $2.75
” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis” •

.$4.00
“Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
Visi____________________________ t__ ti—-----------$4.50
“Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu_______________ $3.75
“Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu------------------ $1.75
“Draugas,” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

“Darbininkas”_______________________________ $6.50
“Žvirblis”
__________$2.50 

Abudu_________ $1.50
“Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu_____________ $2.00
“Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu___________ $3.25

Vytis,” “Žvirblis.” Visi_________ $3.50
žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

Visi..... ........ .........................._i_________$4.25

, 9

99 < C

9 9

12)
13)
14)

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

— $1.00. Abudu ______________
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.”
17)
18)
19) t“Draugas,” “
20) “Draugas,” “

“Žvirblis.”
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi______
22) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

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

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 
taip baisiai pigus, ir “Pažanea.” — $3.00, ku-

(4

” “Žvirblis.”
99 <(

$6.25

; ! r

“ŽVIRBLIO” 12 NUMERIS JAU RENGIAMAS SPAUDON.

________ 
ei

Jau išėjo iš spaudos 
POTERIAI, 

Apie Atgailos 
Sakramentų 

ir 
Suplikacijos 
Kaina 6 c.

VIETINIAMS.
Vietiniai mūsų skaitytojai 

“Darbininkų” gauna per pač
tų, bet daugelis ateina atsiim
ti iš “Darbininko” ofiso. Net 
Bostone susidarė skaitytojų 
kuopelė, kurie pasikaitaliuo- 
dami atvažiuoja iš ofiso pasi
imti “Darbininkų.” Toks skai
tytojų pasitarnavimas daug

Darbininkų.
sunku bus padaryti, o mums 
žymus palengvinimas darbe ir 
išlaidose. O dabar brangumo 
metuose reikia taupyti ant vis
ko, ant ko tik kaip nors gali
ma.

Tai-gi mieli skaitytojai, ku
riems So. Bostone laikraštis ei
na pačta, malonėkite ateiti ir 
pasakyti, kad ateisite patys 
pasiimti.

TUOJAUS SIŲSKITE UŽSAKYMUS. BUS LABAI INDOMUS |

IIR ĮVAIRUS SU DAUGYBE PAVEIKSLŲ IR KARIKATŪRŲ.
i
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Lietuviams ir Lietuvaitėms.
Jog mes atidarom naujų dra- _ - . _ _
bužių krautuvę vyrų ir moterų, ir Lietuvos pabėgėliai. Bus- 
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To 
dėl visus širdingai kviečiam 
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius 
drabužius.

Tariame ačiū už pereitų 
prielankumų ir pasitikim atei
tyje.tyje.

Pasiliekam su pagarba
Jonas Berzelionis & Co.

4 Washington Str., 
Hay Market Square, 

Boston, Mass .

daug naujų dainelių illiuųtnio- 
tų ir animatuotų... SndaiTHWfr 
p-ni E. RAČIŪNIENE. Nepra
leiskite progos išgirsti daine
les ir pamatyti paveikslus, nes 
gailėsitės.

Atsibus:
- , Utarninko ir Seredos vaka
rais Lapkr. (Nov.) 28-tų ir 29- 
tą dd. Bažnytinėj Salėje, Wor- 
cester, Mass.

Nedėlios ir panedėlio vaka
rais gruodžio (Dec.) 3-jių ir 
4-tų d. 1916 m. Bažnytinėj sa
lėj So. Boston, Mass.
Gruodžio 1 d. ant O’Donnell 
(alės, No. 12 High str. Nash.ua> 
N. H.

Utarninko ir Seredos vak. 
Gruodžio (Dec) 5 ir 6-tų dd.. 
Šv. Rocko salėje (Bažnytinėj) 
Montello, Mass.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai. 

Ofiso valandos:
Ryt ds iki 9 vai.

LPo piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

REINKOTŲ DIRBTUVĖ.

Dirbam visokios mados 
Reinkotus Agentams, 
Krautuvėms ir ant užsaky
mo privatiškiems žmo
nėms. Užsisakykite Rein- 
kotų pas mus o tikrai 
džiaugsitės.
So. Boston Raincoat Co.

Dykai! Dykai!
Kalakutas (Turkey) prie 

kiekvieno pečiaus pirkto nuo 
šios dienos iki Padėkavonės 
(Thanksgiving day) dienos.

Keturi daiktai kambariui 
išrengimui stalas ir kreses, sė- 
dinės dengtos skūra (Fumed 
Oak Misson suite) $16.45.

Vėliausio išradimo pečius 
(heater) nikeliavas, pritaiso
mas su kaminėliu $5.65.

Minkštu viršų ir apačia sie- 
ninkas (Mattress) $3.45.

Visi kiti daiktai taip-gi par 
siduos visai pigiai.

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

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

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofiaaalandos

| nuo 2 iki 4. nuo7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS irSURGIJUS

1392 B-way tarpe E. ir F. gatvių
I SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS SAPALIS 

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

tės da-bus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas ' Gyvenimas 

315 Ws Broathsay, 133 Bowen St.
SO. BOSTON. MASS.

Tklkfmonc So. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS

Tklkpmomc So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

Alilliam F. J. Houiard 
Lietuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

William F. J. Houiard
Lietuviška pavardė buvo
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.
k

GERA PROGA!
Gramatika angliškos

kalbos mol is be mo
) .....$100kytojo (

Vaikų
kaip mokytis 
rašyti be mokytojo.

Naujas Būdas mokytu
rašyti be mokytojo... __10e
Aritmetika mokininur.4

arba
i ir

.15c

33

si rokundų, su pave a 
slais (apdaryta) .... - -5e.

Vi o «.«0
Kas atsiųs iškirpę* «itą ap

garsinimą iŠ “Dari intako”
ir $1.00 per mane* orderį, 
tai gaus Visas 4 knygai 60e.

JUNIF
r. d. -- ReJU l •J

T’7T 7H n ‘i I N. 't.

Nash.ua

