
Organas Am. Lietuvių Rymo-

Paryžiuje at

jau netoli 
Iš tų apie-

Tūkstan-

PALAIDOJO GARSŲJĮ NEG 
RA.

Londonas. — Iš Haagos a- 
tėjo žinia, kad Mesopotami
joj 12.000 arabų prisijungė 
prie anglų. Dabar anglai jau 
netoli nuo didžio' miesto Bag
dado

PREZIDENTAS MIRŠTA
Washington.

nes respublikos prezidentas 
Jominez labai sunegalėjo. Gu
li mieste Monte Gristi ir bai
gia savo dienas.

RUMUNIJOS RENGIMOSI 
KARĖN.

VARTOS TROŠKINANTĮ 
GAZĄ.

Paryžius. — Karink} reika
lų senato komitetas priėmė re
zoliuciją, kurioj patariama 
vartoti prieš vokiečius troški
nančius gazus.

Europos agentų, kurie daro 
čia karinius užsakymus. Fran- 
čijos vienas agentas norėjo 
užsakyti 9.000.000 rankinių 
granatų. Bet negalėjo įsiūly
ti. Dirbtuvės užpildytos už
sakymais.

Visokios karinės medžiagos 
išgabenama Chinijon.

šiandieninio biznio 
kooperacijos dvasia 

iena nuo kitos, kaip 
nuo žemės. Jei Ame- 
kooperacija ligšiol ne
didelių laimėjimų, tai 

kad čia per-

RUSAI ATMUŠĖ ATAKAS.
Petrogradas. — Oficialiai 

šitaip skelbiama: “Ant vaka
rinio fronto abelnai imant nė- 

Mintaujos 
kelio į pietų vakarus nuo Olai 
utarninke vokiečiai pradėjo 
atakas, bet anuotomis ir kul
kosvaidžiais buvo atmušti.

Daug vokiečių lavonų rado
me trenšejuose ties ežeru Šven
tėn į Vakarus nuo Dvinsko.

Ant fronto ežerų Drisvetės 
ir Boginkoje vokiečiai buvo 
pradėję smarkiai šaudyti iš ar- 
motų.”

•Fitzgerald in Si. Louis Post-Dispatch

NUSKENDO GARLAIVIS.
Amsterdam. — Holandijos 

laikraščiai skelbia, kad nus
kendo Norvegijos garlaivis 
Ulriken. Kartu nuskendo 
penki jurininkai.

nė, nenorėdama pasiduoti

KuV F. Kemėšis— 

M. Zioba__________
Fr. Virokas_______
P. Gudas_________
M. Venys--------------
J. Petrauskas--------
J. J. Ramanauskas. 
V. Kudirka----------
Pr. Kuras________

Milanas, Italija. — Iš Buc- 
iharesto, Rumunijos sostinės 
atėjo žinia, kad Rumunijos 
karės ministeris išleidęs dek
retą, kuriame nurodoma kokią 

Išiuo tarpu reikia rekvizicija 
; padaryti. Dekrete reikalauja
ma kiek Rumunijoj turima me
talo, drabužių, vaistų, ma

lšinu, laivų ir valčių ant upių; 
kiek ir ko kas turk

: Iš to daroma išvedimąjąkad
'Rumunija neketina likti neut- 
1 ralė.
I

SERBAI LAKSTO Į VISAS teutonų, 
PUSES. % iv,-.

Salonikai — Vis dalesnius 
plotus serbų priešininkai už 
iminėja. Serbai iš visų pusių priešams turėtų ieškoti prieg 
spaudžiami. Jų kariuomenė laudos Graikijoj. Tai talki 
vis traukiasi atgal.

Dabar bulgarai 
miesto Monastir. 
linkių serbai bėga, 
čiai serbų laksto į visas puses. 
Bulgarai labai žiaurūs esą, te- 
rioja serbų šalį, novija žmo
nes ir serbai, girdėdami apie 
tokius pasakojimus, nelau
kia nieko, o bėga tolyn.

Iš Prilep majoras telegra 
fuoja tūkstančiai moterų su
bėgo tan miestelin. Prilep yra 
už 25 mylių nuo Monastir. O 
Monastir pulsiąs už dienos ki

etos.
Serbams tiesiog galas arti- 

i naši. /

net neąpkainuojama. 
kooperatorius atjaus 
vargus; visuomenės 
nedatekliai jam apeis ir skau 
dės. lygiai tas jam pačiam bū 
tų daroma.

Taigi 
dvasia ir 
skiriasi v 
dangus 
rikoje 
padarė 
visų-pirma dėlto, 
daug įsigalėjusi yra individu
alizmo ir individuališko (savo, 
pavienio žmogaus) biznio dva
sia, su kuria ' ligšiol čia per- 
maža kovota. Dar 1881 metais 
Anglijos kooperatorius A. Gre-1 
enwood kooperatorių kongrese 
Whitsuntide yra pasakęs ^‘Di
delis pavojus žmonijai yra įsi
galėjimas komercijalės dva
sios.” Ta komercijalė dvasia 
ypač rado sau prieglaudą A- 
merikoje. ’ . *

Mažne visi kooperacijos ne
pasisekimai įvykdavo todėl, 
kad kooperatoriai permaža at
sižiūrėdavo į kooperacijos dva
sios skiepijimą į kooperatyvi- 
nį auklėjimą pačių savęs ir, 
kitų narių.

Kooperacijos veikimas turi 
prasidėti žmogaus širdyje ir 
smegenyse. Siauras saumei- 
lis, toliau savo dolerio nema
tąs, nematąs reikalo kitiems 
gerai daryti, pavydįs kitų lai
mės—niekuomet nebus geras 
kooperatorius. Suprato tai An-

SPAUS GRAIKIJĄ,
Londoną^ 

sibūna talkininkų karinių va
dų taryba. Pirmiausia nuta
rė spausti Graikiją. Nutarta 
versti ją aiškiai pasirodyti ku- ra atmainų. Ant 
rią pusę rems ar teutonus ar 
talkininkus.

Pirmiausia talkininkai nu
tarė nepirkliauti su Graikija. 
Neįsileisti į savo prieplaukas 
Graikijos garlaivių. Tuomi 
Graikijos pirklybai užduoda
ma mirtinas smūgis. 0 pas
taruoju laiku dėl karės grai
kai labai daug pelno turėjo.

Talkininkai tiesiog kare 
grasys, jei nepasiaiškys ku
rią pusę remia. Nes neišti
kimas prie tebus yra baisesnis 
už priešą, kuomet kritiškame 
momente virsta priešu.

Talkininkai ima bijoti, kad 
kartais Graikijos karalius ne
stotų prieš talkininkus ir ne
pastatytų į pavojų talkininkų 
kareivius ant Balkanų. Da
bar talkininkai tiesiog bijo to
li varytis ant Balkanų. rų > 

Dabar talkininkai nori ži
noti ar Graikija serbų ir čer- 
nogorų kariuomenei leis pasis
lėpt’ savo žemėj nuo teutonų 
ir bulgarų. Tai matyt, kad 
talkininkai nesitiki atremti

ge namus. Tuoj buvo pilni 
narnhi durnų. Baisiame išgąs
tyje buvo gyventojai. Moti 
nos per langus metė valkus 
Metė nuo trečio augšto o vyra: 
juos gaudė ant gatvių. Taif 
per langus bent tuzinas vaiki 
buvo numesta. Paskui gaisri 
įlinkai pribuvo su kopėč’omi; 
ir nulaipino moteris. Nieką; 
o niekas nei kiek nebuvo pa 
žeistas.

KARDINOLAI VAŽIUOJA- 
RYMAN.

Gruodžio mėnesį
RŪPINSIS APSIGINKLA

VIMU.
New York. — Suvienytose 

Valstijose 40 miestų majorai, 
sekdami New York o majorą, 
paskyrė komitetus ištyrimui 
reikalingumą ir patogumą sta
tyti tvirtoves. Apie tai rūpi
nasi pajūriniai miestai — pa
lei Pacifiką ir palei Atlanti- 
ką.

glijos kooperatoriai ir dėlto 
jie didžiumą savo energijos pa
šventė tam kooperatyviniam 
narių auklėjimui. Daromi da
žnai susirinkimai, skaitomi 
pranešimai, sakomos prakal
bos, platinama literatūra, stei
giamos net specijalės koopera- 
tyvinės mokyklos-vis tai tuo 
tikslu, kad narių širdin įk
vėpti kooperacijos dvasią.

Rochdal’io’ pirmieji koope
ratoriai turėjo tos dvasios. Jie 
kad dėjo savo kruvinus skati- j 
kus įsteigti bendrai krautu
vėlei, tai nereikalavo sau išto 
tuojau didelio pelno. Pelną 
padarę neišgrobstė jo, bet pa
liko ir krovė į krūvą. Sutiko 
už prekes mokėti rinkos kai
nas, nenumušant tų kainų— 
nes suprato, kad kitaip nega- 
leė išsilaikyti jų krautuvė. .Jie 
nereikalavo prekių bargan, nes 
ž’nojo, kad tai būtų peilis jų 
krautuvei. Į savo krautuvėlę 
jie žiūrėjo, kaipo į lopšį nau
jos geresnės gadynės, kuri 
turės per kooperaciją ateiti vi
sam darbininkų luomui. Tas 
prakilnus tikslas juos gaivino 
ir tą savo dvasią jie paliko ki
tiems ir užtat Anglijos koope
racija taip išbujojo.
Tas pats' A. Greenvvood, apie 

kurį augščiau minėjome, yra 
pasakęs: “Didžiulė pajėga, ku- 
rįai,. rodos, lęnitą įvyki ųtijri- 
suomenišką patinosavimą dar
bininkų luomo—yra tai koope
racijos pajėga; tai galybė, 
kurioje darbininkai mato įran
kius jų nuolatiniam socija- 
liam augimui ir pamatą tikro 
progreso; nes pilna civilizacija 
|vra tik pasekmė pilnos koope- 
Į racijos, paremtos ant gilių ir 
j morališkų principų įr vedamos 
prakilnaus ir augšto suprati
mo.”

Ar bereikėtų aiškinti, jog ko
operacijos dvasia pačioje savo 
esmėje yra giliai krikščioniš
ka, nes paremta ant artimo 
meilės ir broliškumo. Todėl 
ir geram krikščioniui lengva 
yra būti geru koojieratoriu.

Veltui jūs statysite bažnyčias,! 
veltui remsite misijas, veltui stei-1; 
gsite mokyklas — visi tie jūsų ! ; 

| darbai, visos tos jūsų pastangos ! | 
f nueis niekais jei jūs nesugebėsite 
1 vartoti apsigynimui ir' užpuoli- j 
I mui to tinkamo ginklo, kokiuo ; 
I yra grynoji ir tikroji katalikiš-| 
| koji spauda.

Popiežius Pins Dešimtasis. |

IMA SMARKAUTI.
Londonas. — Talkininkai 

Dardaneliuose ima daryti 
smarkias atakas. Ant Gallip- 
poli pusiausalio prasidėjo 
smarkios atakos. Tas daro
ma lordui Kitcheneriui atva
žiavus. Talkininkai paėmė 
kelias turkų drūtvietes.

Kariniai laivai taipgi pra
dėjo veikti prieš batarejas.

Rymas.
Ryme atsibus kardinolą susi- 

. i važiavimas. Ypatinga tas, kad 
Dommiki- kardinolai suvažiuoja iš ka

riaujančių valstijų. Ryman 
važiuoja iš Vokietijos Koelno 
kardinolas von Hartman, iš 
Belgijos važiuoja kardinolas 
Mercier, iš Anglijos—kardino
lai Gasųuet ir Billot, iš Kana
dos kardinolas Begin. Daro
ma spėjimai, kad kardinolai 
kartu su popiežių tarsis apie 
taika.

PRISIPAŽINO PRIE KAL- 
• TĖS.

Chicago. — Vienas žmogus 
priėjo prie policmono ir prašė 
kad jį suareštuotų. Pasigyrė 

; pavogęs nuo savo darbdavio iš 
jCambridge $ 161. Pasipasako
jo, jog su pinigais pribuvęs 
New Yorkan, o paskui Cliica- 
gon, čia jau išleidęs pinigus 
žadėjęs nusižudyti. Policija 
teiravosi į nurodytus Cambrid- 
ge’io darbdavius ir pasirodė, 
kad iš teisybės buvo pavogęs.

Kooperacija — tai veikimas 
išvien, tai susijungimas, su
sitarimas su kitais aprūpinti 
bendrai kai-kuriuos savo ūkio 
reikalus. Bet kad tas ben
dras veikimas pasisektų, rei
kia kitoniškai nustatyti savo 
pažiūras į gyvenimą, savo šir
dį—negu kad šiandien pas did
žiumą žmonių matome.
/.'z Šiandien gadynė didžiausio 
individualizmo: ki ekvienas
žiūri tik savęs, savimi tik rū
pinasi, savo pelno ieško, arti
mo gi vargai ir reikalai jam 
nei kiek neapeina; amerikonas 
gi pasakytų, kad kiekvienas 
žiūri savo biznio. O to biznio 
dvasia, sykį žmogų užvaldžiu
si, padaro siauru, žemu, be
dvasiu, vien savo pelno ieško
toju, pinigų dirbėju, dažnai 
gi net išstumia jį iš vagos do
ros ir teisingumo. Šių dienų 
biznio darytojas ramiai per
žengs per lavoną, neatsižiūrės į 
artimo skriaudas ir ašaras, ap
suks, apmeluos, apgaus, jei 
tik to reikalauja jo biznio pa
sisekimas. Lai žūna visi kiti 
ir visos pasaulis — by tik jo 
bizniui gerai sektųsi—štai dva
sia šiandieninio biznio.

Kooperatorius visai kitoniš
kai supranta gyvenimą ir ki
taip jaučia.

Pagal jo supratimo žmogus 
’—tŽi dalis visuomenės, Su' fra' 
ria jisai tūkstančiais ryšių su
rištas. Kuosveikesnė, stipres
nė bus visuomenė, tuo geriau 
bus ir jam. Skriausdamas vi
suomenę. jisai nusiskriaudžia 
ir patsai savą. Darydamas 
gi gerą . tai visuomenei, pasi- 
švęsdamas dėl jos labo — ji
sai daro gerą ir dėl savęs. .Jei
gu. darydamas gerą visuome
nei, jisai ir neturės iš to čia 
pat tuojau tiesioginio sau pel
no, tai susilauks jo ateityje. 
Bet ir tuojau jisai turės dide
lį morališką užsiganėdmimą, 
kas yra svarbiausia, ir pinigais 

Geras 
artymų 
žaizdos,

STREIKIERIŲ FONDAS.
Laikui bėgant L. D. S. tu

rės įvairių reikalingų fondų. 
Vienas reikalingiausių buvo 
tai streikininkų fondas. Veik 
nuolatai, kad ne vienoj, tai 
kitoj vietoj eina streikas, kur 
tarp streikuojančių būna ne
mažai mūsų tautiečių. Šiuo 
tarpu streikas eina Chicagoj 
ir Nashuoj. Abiejuose mies
tuose tarp streikininkų yra 
daug lietuvių. Ypač vargin
gas yra padėjimas Nashuos 
lietuvių. A

L. D. S. Centro Valdyba 
savo susirinkime, laikytame 
lapkričio 18 d., pripažino rei
kalingu duoti pradžią streikie- 
rių fondui. Patys Valdybos 
nariai budėjo $10.00.

AUKOJO:,

NUSKANDINO HOSPITALI- 
NĮ LAIVĄ.

Londonas. — Anglijos pak
rantėj užėjo ant minos Angli
jos bospitolinis garlaivis Ang- 

I lia. Ant jo buvo 385 žmonės. 
Garlaiviui skęstant suspėta dar 

[sudėti į valtis 300 žmonių-su- 
žeistų kareivių. Kiti nuėjo 
dugnan su garlaiviu. Antras 
laivas buvo besiskubinąs pa- 
gelbon, bet ir tas užėjo ant mi
nos ir nuskendo.

Ant to garlaivio Anglį a 
nesenai buvo sugrįžęs karalius 
iš Francijos į Angliją. Todėl 
karalius labai buvo nustebin
tas tokia žinia.

I
ninkai ir nori žinoti ar Graiki
ja duos, tą prieglaudą. Jei 
ne, tai Graikijai gali būt pas
kelbta karė.

Jei talkininkai užpultų Grai
kiją, tai šalyje tuoj kiltų re
voliucija. Labai žymi graikų 
dabs remia talkininkus. Ne
nori eiti ranka rankon su nuo 

j seno nepaktnčiamais turkais. 
Kiti graikai, tai po ’ intekme 
karaliaus ir karalienės remia 
teutonų pusę. Tai-gi graikų 
tauta yra suskilus.

Į serbų gi kūną susmigo 
į trys durtuvai — Bulgarijos, 
Vokietijos ir Austrijos ir be 
vilties atsilaikyti grumiasi 
narsiai.

Šiomis dienomis į L. D. S. 
fondą inplaukė dar pasižadė
jimą: Iš Rockfordo, III. — 
$145.00; iš Brooklyn’o 12-os 
kuopos (Aniolų Karalienės pa
rapija) - $55.00, išWaterbu- 
ry’io — $100.00; išviso — 
$300.00. Druage sn buvu
siais dabar yra 11925.00. » 

i- Valio! u:.»«. •



viams pamaldas. Dabar jis 
ketina išvažiuoti iš Riazanės, 
ir toks nemažas lietuvių skai
čius liks be pamaldų.

Riazanės pabėgėlius šelpia 
Pedagogų draugijėlė ir Lenkų 
Komitetas.

Įk’mas buvo gana gyvas. Nu
tarta: Draugijos, lėšomis nu
samdytuose namuose įsteigti 
ir laikyti kepyklų, prieglaudų 
ir mokyklų. Tie gražūs nuta- 
rimaijau vykdomi. Draugi
ja kaip matyti nesnaudžia.

Svetys.

—From the Kansas City JournaL
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Mins-

kata-

smulkesnių žinių 
Gogilevo skyriaus

Tūkstančiai Amerikos lie
tuvių norėtų susižinoti su sa
viškiais išsiblaškiusiais po vi
sų Rusiją. Ne vienas gali pa
geidaujamų žinių gauti, per 
biurų, kurs veikia Petrograde 
ir kurį čia paskelbiame.

dienų po kelius, o me- 
pagalba nekai organi- 
Vietos žmonės Į pabė- 
lyg šaltai žiūri, sako

PABĖGĖLIŲ KASOMASIS IR ŽINIŲ TEIKIAMASIS
BIURAS •

prie Centravo-Lietuvių Komiteto dėl karo #ukentėjusienis 
šelpti pradėjo darbuoties nuo rugp. 25 d.

Biuras rašo visus lietuvius, išsiblaškiusius po Rusiją, ren
ka žinias apie jų padėjimą, padėjimą susiieškoti kits kitą 
giminėms, pažįstamiems ir kaimynams; teikia visokių pa
bėgėliams reikalingų žinių ir duoda žodžiu ir raštu teisės ir 
kitokių patarimų.

Biuro adresas: PETROGRAD, BASKO V PER. 29, B. 10; 
Biuro vedėjas advok. KAZYS ŠALKAUSKIS.

Baisiame padėjime a tsirado Europa.

ei+k eftaei*

}
žj

Kas girdėt 
Lietuvoj

praėjusio pavasario 
vargai 'r nelaimės ė-

-■-i-j j.1,"" ■r,,”’?— '.”"”■1'■ ■.■■■ -r—
Antno Antanas kun. Braknė. 
Jo padėjėjas AdCmo Jonas By
tautas.

29. Tiflise. Liet Dr skyrius. 
Kup. Steponavičius kareivių

. kapelionas.
30. Tambove. Įg. Vincento 

k Jurgis kun. Semenavičius.
gi 31§ Ufoje. Stud. Masiulis, 
■A Lagernaja Gora, d. Ivanovą.
M 32. Vitebske. Įg. Mykolo Pe- 
, I Uksas Valiukas, Novo-Monas- 
<*| tirskij per. d. No. 7.
įtĮ 33. Voroneže. Liet. Dr. sky- 
'/J rius. Domininkas Tumėnas,
:/ Vyrų ir Moterų, gimnazijos
f “Saulės” ir Buhalterijos kur

sai.
34. Vidžemyj (Liflendijoje). 

Įg. kun. dek. Julijonas Jasien- 
skis. Jo padėjėjas Antanas Za
leskis.

35. Vyšniavoje. Vilniaus g., 
Ašmenos apskr. Kun. Vincen
tas Zajančkauskis.

36. Ašmenoje, Vilniaus gub.
37. Skrajotojai-žvalgai: Sa

vickis, Palukaitis, Škėma, Ma
siulis, Liūtdžius.

38. Feldšerė Avižonytė, dar 
du skrajojančiu feldšeriu, dr. 
Mikelėnas Maskvoje, dr. Al- 
seikienė Voroneže, dantų dak
tarė Biti'ūnienė Voroneže.

(“Liet. Balsas.”)

vusios Kaune. Vilniuje išbu 
vęs apie 10 mėnesių iki ano pa
tekimui vokiečiams sužinojo 
nuo dalyvavusiųjų mūšiuose 
kareivių keisčių keisčiausių at
sitikimų, nup?ešiančių karės 
baisybes skaidriausiais dažais. 
Sulig kun. Maliauskį, vokie
čių kari umenė užėmusi Lietu
vą daugiausiai susidėdavo iš 
bavarų ir virtemburgiečių ka
talikų, kurie su Lietuvos gy
ventojais apsieidavo gan man
dagiai ir stengėsi nedaryti gy
ventojams blėdies. Su rusais 
elgėsi daug aštriau. Kad at
skirti rusus nuo lietuvių, liep
davo užimtų vietų gyvento
jams žegnotis. Kas katalikiš
kai žegnodavosi, tą skaityda
vo lietuviu, pravoslaunai per
sižegnojusį palaikydavo rusu. 
Rusai, bijodamiesi, kad anų 
nepažinti}, prasimanė katali
kiškai žegnotis. Tuomet ba
varai ėmė žiūrėti, kas turi rą
žančių ir škaplierius. Dauge
lis rusų činovninkų, išsigandę 
besiartinančių vokiečių suska
to už kits kito p;rkti nuo škap- 
liemikų “brosvas.” Kauno 
tvirtovė, rusų nuomonėje," bu
vo neprieinama priešu’. Ka
da vokiečiai atėmę Kauno for
tus Suvalkijoje, pradėjo bom
barduoti patį Kauną iš savo 
didžiųjų kanuolių, kurių vie
nas šūvis sverdavo 60 pūdų, 
tat nekurie net oficieriai gavo 
proto pamišimą, nepakeldami 
kaukuno, 
šūviai.
p:;< 
iš 
ves 
pii'ii 
rių.
I . t • / 
k u,

A. t A.
KUN. JURGIS BALTRUŠAI

TIS.
Rugsėjo 3 (16) dieną mirė 

Minske dezinter'jos liga Sei
nų vyskupijos kunigas Jurgis 
Baltrušaitis, eidamas 33 metus 
amžiaus. A. a. velionis buvo 
plačiai žinomas dvasinio turi
nio kuygų rašytojas. Visi jo 
raštai buvo žymūs išdėstymo 
aiškumu ir kalbos gražumu, 
grynumu.

Samara. Pabėgėliais Sama
roje rūpinasi, kaip jau buvo j 
rašyta “Liet. Balso” 6 N, Ka
talikų Komitetas. Jam vado
vauja ir pirmininkauja kun. 
Lapšys, lietuvis. Jis kad ir 

į sakosi lietuvius labai - mylįs, 
i bet Komiteto pakraipa lenki- 
įška, ir todėl pabėgėlių lietuvių 
I tautos reikalai nebuvo kaip 
reikiant aprūpinti. Lietuvių 
Draugijos Centralinio Komite
to Įgaliotiniai tarėsi su kuni
gu, bet jis pasakė, tegu Liet. 
Komitetas duodąs Katalikų 
Komitetui kas mėnuo tam tik
rą pinigų sumą, o pastarasis 
savo nuožiūra skirsiąs juos 
lietuviams, ir nere’kią sakyti, 
jog esąs koks Lietuvių Ko
mitetas. Nesutikdami su kun. 
Lapšio nuomone, igaliitinia’ 
nutarė dirbti nepriklausomai 
ir neslepianti Lietuvių Komi
teto vardo. Juodu išnuomojo 
du butu: vieną 6 kambarių 
didumo mokyklai ir vaikų ben- 
įdrabueiui, antrą 5 kambarių 
biurui, mokytojai ir kelioms 
inteligentesnėms šeimynoms 
gyventi. Mokytoja pasamdy
ta Biliūnai tė, kuri mokytoja
vo Saločiuose Panev. apskr. 
Mokykla po kelių dieni} bus 
jau atidaryta. Mokyties užsi
rašė jau 50 vaikų. Mokyklo
je bus vietos 60 mokinių, bet 
be abejo, norinčių mokyties 

i atsiras daug daugiau. Į ben
drabuti galės įstoti 40—45 vai
kai.

Pabėgėlių lietuvių Samaro- 
į je yra apie 1.600., o jos apskri- 

Mieste pabė- 
negali didelių puodų geliai aprūpinti menkokai: bu

tuose labai ankštai susikimšę, 
oras netikęs, vaikai serga ko- 
lera (taip bent paskutin. tri-į 
mis dienomis buvo) ir miršta 
jų kas 
dicinos 
zuota. 
gelius 
esą tinginiaj, nenori darbo dir- 

Gal truputėlis ir yra tie- 
bet, turi būt, tik dėl to, 

kad nebuvo kas parūpina jiems 
darbo. Po kelių dienų bus 
atidarytas darbo biuras, tad, 
reikia tikėties, samariečiai ne- 
be vadins pabėgėlių tinginiais.

S. ir A.
Petrapilis. Vakariniai kursai 

suaugusiems. Petrapilio Liet. 
Mažturčių Draugijos Valdyba, 
la’kydamasi visuotiniojo susi
rinkimo nutarimų, ruošiasi 
atidaryti vakarinius kursus 
suaugusiems. Kas nori kur
sus lankyti, gali užsirašyti L. 
M. D-jos laikomose mokyklose: 
1) už Narvos Vartų—Peterho- 
fskoje šosse N 1, 2) Vosyliau 
Saloje — Veselnaja 19, b. 7; ir 
pas Valdybos narius: 3) pas 
Vincą Ruzgą — Prečistenskaja 
31, b. 13; 4 pas. Antaną Nevad- 
ničeną — Furstadtskaja 15, b. 
10.

Kun. Akademijos profeso
rius kun. Grigaitis lietuvis, 
paskirtas ir jau vyriausybės 
patvirtintas Akademijos ins
pektoriumi.

Rugsėjo 20 d. Komercijos 
kursų salėje ^Nevos pr. buvo 
visuotinis Petrapilio Šv. Zi
tos D-jos narių susirinkimas. 
Be didelio narių būrio, buvo 
gana daug ir svečių. Susirin-

VORONEŽAS.
Voronežas nesulyginti su 

Ryga: neaugšti namukai, kad 
ir į patį vidurį miesto patenki, 
o jau prie Voronežo upės nė 

’to tiek. Dienos laike šiurpas 
ima, kol nusileidi tokiomis gat
vėmis, kuriomis -ir išeiti vos 
galima: gilūs urvai, vandens 
išplauti. Tik kiaulės kriuksi 
ir kovarniai pulkais debesimis 
kranksi. Rusai darbininkai 
tik apie “goriučką” (degina
mąją degtinę) kalbasi ir daž
nai daug jų girtų matyti.

Voroneže pramonė nedide
lė: dvi gelžkelio dirbtuvi, dvi 
“Stalio” kompanijos abriki: 
viena žemės ūkio mašinų. Ši 
jau senai dirba. Dabar ji 

savo darbus, parsivežė 
naujos sistemos mašinų 
pritaikinta karo reika- 
Dabar ir ta yra taiki- 

karo reikalams. Yra

plečia 
daug 
ir bus 
larns.
narna
dar viena mašinų fabriku — 
Richardo Polio iš Rygos. Ji 
ketina čia ir pasilikti. Girdė
ti, jau nusipirkusi 25 dešimti
nes žemės ir jau pradeda staty
ti naujus trobesius.

Kainos dabar Voroneže to
kios: rugių duona — 3J kap. 
svaras, balta kviečių duona 
6—kap. svie-Fa 
pienas (vis 'jį

^mls tik turguje 
Darbo dienomis 
šventėmis į 
liuošo la;ko - 
Stuonų išeina 15—20 kap.

t) butų brangumas! Ir-tų, 
pačių sunku rasti. Nors ir 
nakvok gatvėje. Jei dar kam 
nėra vaikų, greičiau gali gau
ti, o su va’kais niekur nenori 
priimti. Su virtuvėmis labai 
sunku: 3—4 gyventojams vie
na virtuvė, ir ta niekam verta: 
štuopos pilamą puodžiuką ga
li pastatyti. Sako malkos bran- tyje apie 1.400. 
gios, 
statyti. Malkos svaru parduo
damos: pūdas25 kap., o jei 
malkos sausos, geros — ir 30 
kap.

Voroneže yra ir katalikų 
bažnytėlė. Mes, pora Dėtu
vių, nuėjom paklausti klebono 
apie pradedamąją mokyklą. 
Atsakė nenorįs z litvinami pec- 
kač się (su lietuviais terlioties) Įbti. 
Visame Voroneže nesą prade- į sos, 
damosios lietuvių mokyklos, 
avom vaikučius leisti į leikų 
mokyklą prie bažnyčios.

Ačiū atstovui M. Yčui už į- 
taisymą ‘lietuvių gimnazijų 
Voroneže. Dabar mes bažny
čioje giedam lietuvių kalba 
giedant rytmečiais 10 vai. ir 
pamokslus jaunuomenei sako
mus. Tik mes darbininkai 
nežinom, ar taip bus visuomet, 
ar .tik dabar, kol gimnazijos 
čia. Taip-pat mes labai įdo- 
maujam, ar bus čia lietuviams 
pradedamoji mokykla.

Riazanė. — Čia apsigyveno 
2.400 pabėgėlių, Dėtuvių—800. 
Jų tarpe yra kelios dešimtys 
valdininkų, atvykusių su Su
valkų gub. raštine ir kitomis 
įstaigomis. Į apskrities mies
tus ir miestelius ligšiol išga- 
benta8.600 žmonių.

Kiek tarp jų yra lietuvių, 
sunku sužinoti, bet vis tik, 
turi būti, jų skaičius nemažas. 
Inteligentų lietuvių visai nė
ra. Kunigas lenkas, lietu
viškai nemoka. Prieš pen
kias savaites apsigyveno Seiri
jų vikaras (Seinų vyskupijos) 
kun. Juozas Markelis. Per 
visą savo buvimo la;ką jis kas 
šventa diena laikydavo lietu-

y

^5—75 kap., 
gąUna- 

puodynėmis. 
brangesnis, 

pigesnis: daugiau 
— daugiau suvežą.

20 kap.
noc!

MOKYKLOS PABĖGĖ
LIAMS.

L M. Yčo gimnazija. Adre
sas: Voronež, Direktorų čas- 
tnoj gimnazyi M. Yčasų.

2. M. Yčo mergaičių gimna
zija. Adresas kol kas: Petro- 
grad, Centralnij Litovskyj 
Komitet, Baskov per. 29—10.

3. “Žiburio” mergaičių gim
nazija išsikėlė iš Mogilevo gu
bernijos Šienuos miesto į Tam- 
bovą.

4. “Saulės” 4-ių klasių kur
sai. Išsikėlė į Voronežą. Mo
kiniai ir mokinės dar priima
ma. Prašymai reik’a siųsti 
šiuo adresu: Voronež, Litovs- 
kie kursi. Kunigasu Olševš- 
komu.

5. “Saulės” buhalterijos 
kursai. Adresas tas pats.

Latvių organizacijų atsto
vų suvažiavimas. Rugsėjo 5 
d. buvo Latvių Centralinio Ko- 

■ miteto posėdis, kuriame daly- 
jvavo atstovai visų latvių or
ganizacijų nukentėjusiems dėl 
karo šelpti ir V. Dūmos atsto
vai Goldamanas ir Zalitas.

Atstovų pranešimais, iš Bal
tijos krašto latvių organiza
cijų pastaruoju laiku pasitrau- 
kią labai daug darbininkų 
inteligentų. Tatai atsitinką 
dėlto, kad jie dovanai dirbda
mi nebeturį kuo gyventi ir ver- 
č’asmi ieškoti sau mokamo 

I darbo.
Buvo priimta rezoliucija— 

Į pakviesti latvių inteligentus 
i šelpimo darbui dirbti ir pas
kirti jiems algą.

Nutarta kaip galima grei
čiau parūpinti pabėgėti ams 
šiltų drabužių ir autuvų ir į- 
itaisyti' amatų dirbtuvių, ku
riose d’rbtų patys pabėgėliai.

Išreikštas pageidavimas, 
kad vokiečių užimtose vietose 

i liktų visuomenės komitetai 
tikusiems gyventojams šelpti.

Posėdyje paaiškėjo, jog 
įsakymu buvo rekvizuoti val
gomi daigtai Padauguvio 40 
varstų platumo linijoje. Vie
tos gyventojams maisto tebu
vę palikta tiktai vienam mė
nesiui. Tuo tarpu apie 300 
tūkstančių latvių dėl to įsaky
mo atsidūrė labai keblame pa
dėjime. V. Dūmos atstovas 
Goldmanas pasirūpinęs kiek 

i galėdamas, palengvinti jų pa- 
, dėjimą.

Baigiantis posėdžiui, Ry
gos skyriaus nukentėjusiems 

j kel karo šelpti pirmininkas 
pranešė, jog skyrius. įsteigęs 

' pabėgėliams 23 ligonines.

V”

Šelpkime badau 
jančią Lietuvą 

aukodami 
Tautos Fondui.

KAME SUTVARKYTA PA
BĖGĖLIŲ ŠELPIMO DAR

BAS.
Lietuvių Draugijos Centra- 

linis Komitetas nukentėjusiems 
dėl karės šelpti skelbia štai 
šias žinias, kame ir kaip yra 
susitvarkęs pabėgėlių šelpimo 
darbas.

1) Petrapilyje.
a) Lietuvių Draugijos Cen- 

tralinis Komitetas Pirminin
kas Valst. Dūmos atstovas 
Martyno Martynas Yčas.

Sekretorius Adomo Stani
slovas Šilingas.

Kasininkas Juozo Juozas 
Kubilius.

Komiteto Dalykų Valdytojas 
kun. Juozas Tumas.

b) Pabėgėlių - rašomasis ir 
žinių teikiamasis Biuras. Val
dytojas Julijono Kazimieras 
Šalkauskis.

c) Vakariniai bendrojo lavi- 
nimos kursai. Direktorius 
Antanas Purenąs.1

d) “Lietuvių Balsas”,"laik
raštis, einąs du kart per sa
vaitę, skiriamas tuo tarpu 
ypač pabėgėlių reikalams. Re
dakcijos sekretorius Prano 
Liudvikas Noreika.

Visos įstaigos tuose-pat na
muose No 29 Baskovo gatvėje. 
Telefonas 652—02.

a) Petrapilio Lietuvių Drau
gija nukentėjusiems dėl karės 
šelpti. Lermontovo prosp. No 
50, b. 28. Pirmininkas Valst. 
Dūmos atstovas kun. Juozas 
Laukaitis. ,

Jos įstaigos:
b) Bendrabutis negaliu-

tiems dirbti paaugusiems ir 
vaikams. Pirmasis: Smolen- 

Į skaja ui. 11. Privaizdos: adv. 
' Spurga ir Musteikis.

c) Antras: Petergofo prosp. 
14, b. .60 ir 62. Privaizda A. 
Busilas.

d) Trečias: Už Nevos Var
tų, Želieznodorožnaja ui. 22— 
25, b. 14 su valgykla čia gyve
nantiems ir ateinantiems. Pri
vaizda: kun. Matulionis.

e) Vaikams prieglaudos— 
mokyklom Pirmoji. 1 Rote 
18, b. 3. Privaizda: A. Purenąs.

f) Antroji. Už Nevos Var
tų, Želieznodorožnaja ui. 23, b. 
1, 2, 3, ^r 5. Priveizda: kun. 
Matulionis.

g) Trečioji Staro-Peter- 
gofskij pr. 14, b. 8. Priveizda: 
A. Bus’las.

h) Ketvirtoji Vosyliaus 
Sala, 10 linija 4, b. 9. Privei
zda Zubrickis.

i) Penktoji. Udielnaja. 
Priveizda: Macis.

Butai-valgyklos mokiniams:
k) Pirmasis. Zabalkanskij 

pr. 30, b. 34, 32. Priveizda: 
A. Purenąs.

l) Antrasis. 1 Rote 14, b. 
13 ir 17. Priveizda: Liutkevi
čius.

m) Trečiasis. Vozniesienskij 
pr. 15—17, b. 8. Priveizda adv. 
Spurga.

Dirbtuvės:
Siuv;mo. Pirma. Zarot- 
ul. 30, b. 11. Priveizda: 
Rakštienė.
Antra. Smolensko g. 11.

KUN. DR. ANTANAS MA- 
LIAUSKIS 

LIETUVOS KATALIKŲ 
DRAUGIJŲ ATSTOVAS.
Seredoje 27 d. spalių atplau

kė iš Christijanijos, Norvegi
joje, la’vas Frederiek Vilt, 
kuriuo- atvažiavo tarp dauge
lio, visokius reikalus turinčių 

(keleivių iš Rusijos ir Vok eti- 
: jos. ir mūsų baigiamos naikin- 

- tv . r • , t. , • Mi, ašarose ir kraujuose pa-
U'- sk?nus- plūdusios, katal ikes f.iela- 

111 Vi S IzlSiKllUflS*. > , . • i ■ i-[vos atstovas. Amerikos Lie- 
jtuvių katalikų Laikraščių Są
jungos reporteriui netyčia te- 
|ko sutikti tą svarbų Lietuvos 
Draugijų atstovą, ir išgirsti iš 
ano lūpų šiurpuliais perverian
tį pasakojimą apie dabartinį 
mūsų tėvynės stovį.

Tuomi atstovu yra kun. Dr. 
Antanas Maliauskis, “Šv. Ka- 
ziimero, Draugijos knygoms 
le:sti” ir žurnalo “Draugijos” 
redakcijos narys.

Kun. Maliauskis, nuo 3 me
tų darbavęsis prie Šv. 
miero draugijos leidimų Kau
ne yra plačiai žinomas ’r ger
biamas visoje IJetuvoje. Pa
baigęs dvasinę seminariją Kau
ne 1900 rn. buvo kamendorium 
Linkuvoje, Endrijave ir Vai
guvoje.

Rašydavo tuomet į “Tėvy
nės Sargą,” “Kryžių” ir k;- 
tus anuomet leidžiamus užru- 
bežyje mūsų laikraščius. Ru
denyje 1906 metų, gavęs lei
dimą nuo vyskupo Paliulionio, 
.išvažiavo mokytis augštesmų 
mokslų į užrubežį. Mokinosi 
4 metus Šveicarijoje Fri- 
bourg’e ir 2 metu Louvain’o 
(Belgijoje universitete ’r pa
baigė anuodvi augščiausi mok
slo įstaigi su laipsniu filozofi- 
jos daktaro. Kada grįžo tė
vynėn 1912 m. Jo Malonybė Že- 
ma'čių vyskupas Cirtautaš, pa- 
liuosavęs aną nuo darbo para
pijose, paskyrė “Šv. Kazimie
ro Draugijos knygoms leisti” 
redakcijos sąnariu. Besidar
buodamas katalikų Lietuvių 
spaudos d rvoje išbuvo Kaune 
iki Europos karei prasidedant. 
Prieš pat karę buvo išvažia
vęs su reikalais į užrubežį — 
Šveicarijon. Begrįžtantį na
mo suėmė vokiečia’ pas Bava- 
riojs sostinę Munchen’ą kai
po karės nelaisvį ir pralaikė 4 
mėnesius nelaisvėje.

Iš Muncheno jis tapo vokie
čių nugabentas į Pašau (Bava
rijoj) ir uždarytas tvirtovėje. 
Čia bebūdamas kartu su kitais 
jis kreipės į Muchene gyvenan
tį kardinolą ir į Bavarijos mi- 
nisterių pirmin;nką grafą Her- 
ttingą • Per tų vyrų užtary
mą liko paliuosuotas iš tivrto- 
vės, jam leista grįžti per Šve
diją Lietuvon. Bet Sasntze 
ant pat Vokietijos rubežiaus 
vėl ir sulaikė vietinė valdžia, 
nęs tame laike vokiečia5 užda
rė rubežių rusų pavaldiniams. 
Bet su Muncheno general ko- 
mandanto pagelba liko paliuo- 
snotas ir sugrįžo į savo tėvynę 
prieš adventą 1914 m. Apsi-

Kun. Vincas Taškūnas.
6. Jakaterinoslave. Liet. Dr. 

skyrius. Inžinierius Graurog-v O

kas. Centro Komiteto įga
liotinis Kazimiero Jonas Ken- 
tra. Europos viešbutis. 
" 7. Išime, Tobolo gub. Įga
liotinis Pranas Kuzma. Sklad 
Pereselenč. Upravl.

8. Jaroslavlėje. Įgaliotims
Kazimiero Motiejus kun. dr. 
Gustaitis. Jo padėjėja? 
kaitis. ' į

9. Kazanėje. Įg. Antanas Ja
roševičius, Promišlennoje uči- 
tišče. Arba: 3-ja .Soldatskaja, 

į d. AmineVa. Jo padėjėjas Ma-! 
..tas Valeika. Ten-pat.

10. Kalugoje. Įg. Petro Ka
zimieras kun. Marma. 

Į 11. Kliučiki, gelž. stotis Sa
ratovo gub. Įg. Adomo Pet
ras Jasinskis.

12 Kostromoje. Žiūrėk Ri- 
j binske.

13. Korolevič’uose 
j ko veikėjai.

14. Minske. Liet. Dr. sky- Į 
rius. Myk. Prušinskis. Ko- 
lomenskaja 38—3. Įgaliot. Juo
zo Povilas Žitkevič'us. Jo pa
dėjėjas Andriejaus Andriejus 
Martusevičius.

15. Nižniame Novgorode. 
Įgaliot. kun. Antanas Ivaška. 
Jo padėjėjas Juozą Pranas įšo
kąs.

16. Omske. Įgal. Juozapo 
Stanislovas Lukauskis.

17. Pskove. Įgal. Karoti s 
Adomavičius, Zapskoje, Ro- 
zovyj per. d. Milkovskoj.

18. Poltavoje. Įg. Antano 
Petras Micevičius.

• 19. Penzoje. Įg. Vincento
Stanislovas Povilonis.

20. Riazanėje. Įg. Kazinvero 
Kaziimeras Gaigalas.

21. Riibnske. Įg. kun. Niko
demas Raštutis. (Jis ir Kostro
moje). Feldšerė Antanina Gar- 
baliauska’tė.

22. Rezeknėje (Režicoje). 
Įgal. kuų. Juozas Savukaitis.

23. Smolenske. Įg. Stanislo
vo Povilas Matulionis, Anta
no Antanas Čarneckis; feldše- 
ris: P. O. Jokubėnis (Duchov- 
skaja ui. d. Močulskago pri kv. 
Baronasa).

24. Samaroje ir S’zranėje. 
Įgaliotinis Kastantino Jonas 
Augštuolik

25. Simbirske. Įgal. Petro 
Juozas Avižonis.

kesnių žinių neturime. Pra- 26. Saratove. Įgal. Mikalo
jaus Silvestras Grinkevičius, 
Malaja Sergijevskaja 55.

27. Tūloje.’ Įg. Mykolo My
kolas kun. Ruseckas. Prieg
laudos vedėja Damicelė Zabor- 
skaitė, .fttykovaja ui. d. Jakov- gyveno Vilniuje, kur buvo 

Kun. kapel. Pranas Ka- Ieva — Muravleva. pers’kėlusios lietuvių
kis : 28- Tvėrėje. Įgal. Antano likų laikraščių redakcijos bu-

n.
naja 
Ona

o) 
Privaizda: Musteikis.

p) Kurpių. Smolensko g. 
11. Prievaiąda: Musteikis.

q) Darbo B’uras — ieško 
pabėgėliams darbo. Lermon
tovo pr. 50, b. 28. Vedėjas: 
Juozapaitis.

Petrapilio Lietuvių Drau- 
skyrių Dorpate,gija turiH^B^BH^H 

Mogileve, Čitoje ir Pskove. 
Apie juos 
neturime. H 
pirmininku yra kun. Juozapas 
Grajauskis. Skyriaus adresas: 
Mogilevas. Bol. Sadovaja, U- 
jezdn. Ziem. TTprava.

2) Maskvoje.
Pabėgėlių šelpimo komite

tas prie Maskvos Lietuvių 
Sušelp:mo Draugijos.

Pirmininkas adv. Petras Leo
nas. Miliutinskij per. 18, b. 9.

Turi 64 bendrabučius ir še- 
š;as darbo sekcijas.’ Smai

šome atsiųsti.
3. Aleksandrovske, Jakate- 

rinoslavo gub. Liet Dr. sky
rius. Kun. Julius Narkevi
čius. Kriepostnaja, 79.

4. Charkove. L;et. Dr. sky
rius. r 
valiauskis

kurį darė atlėkdami 
Kiti patys sau galą 
šaudami sau i galvą 

Kaimo tvirto- 
>ėgęs tarp 
ag oficie- 
d augelis, 
iškų pul
kavai vių 

Vyr našiojo 
besi traukią 
buvo grąži- 
kad su dur-

la re. 
revolverių. 
- komandantas pati 

ų. pabėgo ir <L.
Kauną gynė 

vadinamu, liotnv 
kurių didžiuma 

buvo lietuviai, 
vado Įsakymu jau 
iš tvirtovės pulkai 
narni iš Košedarų, 
tavais (na štik;) atmuštų vo- 

Atakuojančius lietu- 
vokieeiai patiko 

kurie išskynė 
narsių 

Žuvę nekurie čieli

kiečius, 
vių pulkus 
kulkosvaidžiai s, 
neapsakytą daugybę 
kareivių, 
pulkai.

Nuo 
, Lietuve ■
, įnė augti ir nuo praėjusios ^.va
saros pasiekė paskutines ribas. 

Kaži- Nuo kovo mėnesio vokiečių ka
ri umenė ėmė veržties v’s to
liau ir toliau i Lietuvą. Be
sivaržydami degino miestelius 
ir sodžius ir vokiečiai ir rusai: 
vokiečiai, kad atkeršinti ru
sams už suardymą Prūsų kraš
to, rusai gi neva dėlei strate
giškų tikslų. Iš pradžios dau- 
g’au degino vokiečiai, bet il
gainiui deginimo taktika per
simainė, vokiečiai visai kovė
si deginę, o rusai ėmė vis la
biau deginti, kad mažiau tur- 

į tų beliktų priešininkui kuo su
sišelpti. Galop praėjusiąją 
vasarą vyriausia valdžia ’šlei- 
do vietiniems valdininkams ka
riškiems ir cikliškiems Įsaky
mą traukianties nuo vokiečių 
naikinti v’są gyventojų turtą 
degint* namus, piauti, degin
ti ir kitaip sunaiknti javus, o 
visus gyventojus varyti toliau 
į rytus. Tas įsakymas buve 
didžiausios mūsų krašto katas
trofos pr'ežastis: uoli vietiniai 
valdininkai labai dažnai reika
laudavo, kad gyventojai pasi
rašytų, kad jie patįs sudegins 
savo namus ir sunaikins save 
javus. Tas rekalavimas bu 
vo perdaug nežmoniškas ii 
prieš elementarius prigimties 
jausmus, kas būtų buvę gali 
ma jį pilnai išpildyti. Ka p ga 
Įima reikalauti nuo žmogaus 
kad jis pats sudegintų save 
namelius, kuriuose jis gmė 
kuriuose jis augo, . su kuriai! 
jis surištas taip stipriais psy 
c.hškais ryšiais, jog jie t ar 
tum anot prof. Willam Jam et 
besant tartum viena su jue 
“aš,” Kaip galima reika 
lanti, kad jis sunaikintu tnoi 
žavus, kurie išauginti jo pra
'ka'tu ir kurie vienatin;ai yra 
jo angynėjai nuo badof!...

Bet ko nedarė natis žmonės 
tą uoliai išpildė besitrankiau 
tieji atgal rusų kareiviai. Tie 
sa, beve'k nieko priešininkam! 
vokiečiams nebeliko, bet be 
veiv kito nieko nebepaliko ii 
vietiniams gyventojams, til 
neonai, neansakom’ v—ai ii 
ašaros. Pačius gyventojus iš 

i varo rusų kareiviai ; rvtus. kui 
nebesant kam globoti, reikė

1



Moterų skyrius
Duona

Meilė Rudakelė.

džiaugsmus pa

Karas ir taika flirtuoja.

Jam nerūpi nei girtybė, 
Ne’ girtuoklių didi gauja 
Nes blaivybė ir ramybė 
Šeimynoje viešpatauja.

Kaip tik meilė ir vienybė 
Tarpe mūsų pražydės, 
Sustiprės tautos galybė 
Naujas laikas prasidės.

Švieskim pavyzdžiu: kitiems 
Tikybos mokslą paduokim, 
Rodykime kelią mažiems, 
Senąją kartą vaduoki m.

Nors jis yra dar jaunutis 
Prakilni dvasia jame, 
Gal paklausite, sesutės, 
Kur ji yra ir kame.

Tik, sesutės, prisidėkim 
Prie pakėlimo tautos; 
Visos bėgkim, prigulėkim 
Prie Moterų Sąjungos.

Daug nuo mūsų juk priklauso 
Visuomenės pakėlimas,
Kaip lelijos rasoj praustos, 
Taip skaistus tur būt jaunimas.

Mes, sesutės Lietuvaitės, 
Nebūkime paskutinės,
Kaip moterys, taip mergaitės 
Šalinkimėg nuo degtinės.

Kas daryti mums paliko, 
Jeigu norim apsišviest, 
Turim jauną “Darbininką 
Į pagelbą pasikviest.

lietuvystės reikalai,

Visi varpai suskambėjo, 
Vidurys mišių didžiųjų, 
Pas juos žaisla: prasidėjo 
Prie kazyrų nelabųjų.

aš prabuvau 11 mėnesių ir pu

Jiems nerūpi nei bažnyčia, 
Garbint Dievą jie nemoka, 
Susirinkę visi tyč'a 
Pliauškia niekus, geria, šoka.

raštu, prašydamas sdstabdyti 
armėnų piovimą Sultonas 
nieko neatsakęs įtą raštą.

Sveikas, Jonai, Petrai 
“skalsu”—

Oiala gamta mums maloni 
Šiltas pučia tyras vėjas, 
Žiedai mėlyni geltoni 
Mums po kojoms patys klo

jas; •’

laiškas iš užjūrio.
Nuo Kazimiero Mažiuko iš 

Petrogrado švogeriui Viktorui 
Makarevičiui į Brockton, Mass.

Buvo vokiečių nelaisvėje.
Mylimas švogerėli, apsaky

siu apie savo nelaimingą,gy
venimą, esu sužeistas spalio 
2 d., 1914 m. mūšyje rusų su 
vokiečiais;

Šrapnelėmis sudraskė ^pą 
augščiau kulnies; gulėjauWmt

ra.
Pirkęs dešros svarą ir užmo

kėjęs 2 markes ir 10 fenigų, 
šiaip maitinosi keptoms bul
vėmis.

Važinėjo po Vokietiją; prieš 
išvažiuosiant norėjęs grįžt į tė- 
vyškę, tai toliau neleido, kaip 
tik iki Vilkaviškio. A. B. sa
ko jeigu kas drįstų sakyt, kad 
Vokietija kultūringa šalis, tai 
^egtk nuvažiuoja pižūrėti, kaip 
ji nelaisvius maitina, tai per- 
sitikrys apie jos kultūringumą.

Jo Daugas.

Šventa diena anksti rytą, 
Dar iš lovos nepakilo — 
“ Sveikas”“ dėkui ”vienas k'tą 
Su bonkutėms jau prabilo.

: '.•■'--.['f >

pritrūko k*l- 
pasiliuosavo iš 
greitį įbėgo į

' ir apkabinus 
MoČiu-

Kiekvienas žmogus reika
lauja,kad kas inkaitytų jo dva
sią ir nurodytų idealų srytį. 
Nėr taip kvailo ir negabaus, 
kuris nebūtų palinkęs prie 
kokio nors prakilnaus ir idea
liško darbo.

jo aniems mirti iš bado kelio
nėje; neradus prieglaudos 
miestuose reikėjo miškuose, i 
pelkėse apsigyventi, kur pas-į 
kui tūkstančiais iš bado ir ligų 
mirė. Daugelis tėvą, bado ne
pakeldami, priversti buvo par
duoti savo dukteris į paleistu
vystės namus..

Tokios tai baisybės įvyksta 
Lietuvoje, apie kurias ką tik 
atvažiavęs iš Lietuvos katali
kiškų Draugijų atstovas Dr. 
Maliauskis pasakoja.
Jų Malonybėms Amerikos Lie
tuviams kunigams ir šiaip jau 

katalikiškąja! Amerikos 
lietuvių visuomenei.

Gerbiamieji!
Didysis Europos karas, kaip 

Tamstos gerai žinote, neap
lankė ir mūsų tėvynės Lietu
vos. Daug ji yra nukentė
jus pernai, dar daugiau-nelai
mių užgriuvo ant jos šiemet. 
Subombarduota daugybę Lie
tuvos bažnyčių, sudeginta šim
tai miestelių sunaikinta, tūk
stančių mūsų brolių be duonos 
ir pastogės virtę pabėgėliais 
turėjo kraustytis į tolimus Ry
tus tarp svetimų žmonių. O ir 
iš tų, kurie liko namie, daug 
kas nustojo turto ir kenčiasun- 
kiai įsivaizdinamąjį vargą. O 
kas blogiausia, beveik visam 
kas pastarais 10 metų buvo lie
tuvių padaryta kultūros srity
je, graso artimas žlugimo pa
vojus. Jei sąlygos ilgiau ne
atsimainys, visa mūsų jaunu
tė kultūra, turės dingti.

Ypač apgailėtinas yra mū
sų spaudos padėjimas. Užsida
rius šiemet beveik visoje Lie
tuvoje rusų pačtos skyriams, 
mūsų laikraščiai paliovė ėję. 
Vargais negalais tegyvuoja kol 
kas tik viena “Viltis,” bet ir 
jos gyvenimas neilgas, jei ne
atsiras pagalbos iš šalies. Ti
kėtis tos pagalbos iš Lietuvos 
nėra kaip, nes čia tuotarpu 
vienas vargas. Todėl, atsi
žvelgdami į visą tai, mes že
miau pasirašiusieji ir nutarėm 
kreiptis į jus, broliai Ameri
kiečiai. Tam tikslui siunčia
me visi Amerikon prie Tamstų 
žinomąjį mūsų rašytoją — so
ciologą “Draugijos,” “Vieny
bės,” “Vilties” ir Šv. Kazi
miero_ Draugijos bendradarbį

"KUN. DR-Ą ANTANĄ MA- 
LIAUSKĮ. Jis Tamstoms as
meniškai plačiau papasakos a- 
pie dabartinį mūsų krašto pa
dėjimą, ir išdėstys mūsų spau
dos vargus, o ypač jos svar
bumą mūsų tautai, šiame kri
tiškame la’ke. Tikimės, jog 
Tamstos šį mūsų delegatą teik
sitės mielai priimti, maloniai 
išklausyti ir š’aip jau savo 
praktiškais patarnavimais ne
atsisakykit jam padėti kuoge- 
riausiai savo uždavinį išpildy
ti.

Išaugšto sakydami ačiū už 
visą Tamstų šiame dalyke pa
tarnavimą mūsų delegatui ir 
jo kelionės tikslo palaikymą, 
pasiliekame su didžiausia pa
garba.

Šv. Kazimiero Dratfigjos pir
mininkas ir “Draugijos” 
redaktorius Prelatas A. 
Dambrauskas.

“Vilties” redaktorius, Tei
sių kandidatas Pr. Dovy
daitis.

“Vienybės” redaktorius ir 
Šv. Kaziimero Draugijos 
sekretorius A. Olekna.

(“Žvaigždė.”

Kas kam o alkanam

Žmogaus protas daug tamses
nis,

Kurs blaivybės neužlaiko, 
Nes jam stiklas yr’ meilesnis 
Už jo pačią ir už vaiką.

— Viktorai, šiandiena man 
lą į močiutės kambarį ir pa
kabinęs sugrįžo atgal pas sese
rį. Adolfina jau baigė dėti 
reikalingus daiktus ant stalo.

— Viktorai šiandiena man 
algos pridėjo ir net 2 doleriu, 
kiek tai daugiau pagelbės 
kiek tai daugiau pagelbėss 
mums užbaigti mokėti skolą 
ant šio namelio.

— Adolfina, kitą mėnesį 
paskutinis mūsų terminas; iš
mokėsime namelius, nereikės 
močiutei daugiau rūpintis, ga
lės pasilsėti, privargo, kol 
mudu užaugino, per. 5 ilgus me
tus be tėvelio turėjo žiūrėti ar 
bus mums kas pavalgyti o apie 
save niekados net nemanydavo 
ar valgius ar ne, vis jai gerai 
buvo.

Adolfina giliai atsiduso, ma
tė prieš save praeitį močiutės 
gyvenimo, kaip juodu su bro
liu augino, kaip jiem nors 
pradinę mokyklą davė užbaig
ti, o kaip ji džiaugsis išgirdus 
apie jos algą, apie paveikslą, 
kurį Viktoras jai dovanojo, j 
Atsisukus į Viktorą, pratarė: 
“Viktorai, eik pabudyk mo
čiutę, nes jau laikas vakarie-. 
niauti.” I

Iš antro kambario buvo gir
dėtis Viktoro blasas. “Močiu
tė, kelkis, Adolfina jau pa
taisė vakarienę, kelkis mo
čiut.” Bet močiutė negirdė
jo jo balso, negirdėjo ir ne
matė Adolfinos, kuri taip 
puikiai ruošėsi kitam kamba
ryje ji tik rankas turėjo sus
paudus ant maldaknygės.

Vaikinas išėjo iš kambario 
prisirėmė prie durų ir galvą 
nuleido. Sesuo, tai pamačius, 
pribėgo prie brolio, apsikabi
no jį klausdama: “Viktorai 
kas tau yra f Tu sergi. Mo
čiute, kelkis Viktorui negerai 
pasidarė.” Ir norėjo bėgti į 
močiutės kambarį, kaip brolis 
ją sulaikė. “Neik Adolfina, 
ir nešauk močiutės, ji daugiau 
nesikeis, nepaguos mūs dau
giau, nepatiks mus ant slenks
čio vakare. Ji užmigo amži
nai, su ja užgeso visa mūsų 
viltis. Tada, kada mudu jai 
rengėme pailsį ant senatvės. 
Tada kada mudu jai norėjome I 
suteikti džiaugsmą. Nebus" 
kam savo vargus apsakyt’, ne
bus kam savo 
pasakoti...”

Vaikinui 
bos. Sesuo 
brolio glėbio 
močiutės kambarį ir 
ią pradėjo kalbinti.

Kovojo moterėlės kiek ga
lėdamos, agitavo, kaip įmany
damos: ir prakalbas rengė ir 
salėse ir ant kampų gatvių ir 
ženklelius geltonus nešiojo, ir 
didžiausias parodas darė. Ir 
gražumu ir meilumu savo pu
sėn žmones traukė, kad tik 
rinkimus laimėt. Atėjo rinki
mai ir pralaimėjo. Taip pas- 

bet tai ne
visai tiesa. Moterys negavo 
lygių teisių su vyrais tas teisy
bė — ale moterys jau šį metą 
rinkimuose gavo veik trečdalį 
balsų. Tai jau su tuomi gali
ma moterėles pasveikint: nes 
tai jau yra gana didelė perga
lė ir laimėjimas. Ir tas pri
duos joms naują drąsą ir nau
jas jėgas ir ištvermę toje kovo
je. O ateis laikas kad susi
lauks ir pilno laimėjimo, pil
nos pergalės, tiktai moterėlės 
neliaukit gerą darbą veikusios, 
o ne po ilgo susilauksit laimin
gesnių laikų, greičiau ar vė
liau o kovą laimėsite ir tada 
užmiršite visus klapatus, nuo
vargius ir nuostolius šios ko
vos. Tai-gi moterėlės tik ne- 
atleiskite liki ateinančių rin
kimų, organizuokitės, kiek va- 
liodamos, agituokite, aiškin
kite savo nuomones, savo rei
kalavimus ir kovokite, kovo
kite ir dar kartą tarsiu kovoki- 
to — o iškovosite ta’. kas jums 
ištikrųjų priguli.

O mes jums iš širdies velija
me viso labo, o kaip kovą lai- 
mėsit, tai ir mes kartu su ju
mis pasidžiaugsime. Nes mo
terį] laimėjimas, tai darbinin
kų laimėjimas — tai visos žmo
nijos laimėjimas — tai užvieš- 
patavimas teisybės ant šios a- 
šarų pakalnės.

Tiktai darbuokitės seselės. 
O gerų vaisių susilauksite ir 
pasidžiaugsite pačios ir Vieš
patį pašlovinsite. O po mū- 

I sų busimoji žmonija jūsų ge
rus darbus apkainuos ir bus 
jums dėkinga vartodama ir 
ntrudodamosi -vaisiais ir pesek—-- ,
mėmis jūsų prakilniosios ko
vos. Tai-gi, seselės, į kovą 
su vilčia į jos laimėjimą, tik 
visos vienybėje laikykitės, o 
susilauksite lanmingos perga
lės — to ir mes jums iŠ širdies 

| veli jam.

BROOKLYN, N. Y.
Pasakojimai iš tėvynės 

pribuvusio.
Atvažiavo iš Lietuvos An

tanas Brundza, Orinių kai
mo, Marijampolės par., Suv. 
gub. buvęs pirmįaus Suvie
nytose Valstijose ir būdamas 
šios šalies ūkėsu. Kaip tik vo
kiečiai užėmė Lietuvą, visus 
jaunesnius vyrus paėmė į ne 
laisvę ir pristatė prie laukų 
darbo.

Daug apsakė apie vokiečių j 
žiaurumus. Sudeginti š’e kai
mai apie Marijampolę linkui 
Kauno: Trakiškiai, Steponiš- 
kia’, Rainiai, Oriniai, Ruš- 
kelniai ir daugelis kitų. Mari
jampolėj žydų kapinės išdegy- 
tos. Bažnyčia nedaug tenu- 
kentėjo.

Sako vokiečiai žiaurūs.
A. Brundzos paskutinis re

ginys buvęs toks: po dideliam 
mūšiui, tarp Marijampolės ir 
Sasnavos ėjęs į Orinų ka;mą 
pažiūrėt, bet priėjęs arčiau 
pamatė, kaip vokiečių ka
reivis kluoną padegė, o pas
kui A. B. liepęs eiti pas ko
mendantą į Marijampolę, varė 
per apkasus vokiečių, kurie 
tuom laik yra visų paupelių 
vadinamu Laikštė, varinėjo į 
Marijampolę ir iš ten į Vilka
viškį, o vėliaus į Mozuriją.

Vokiečiai su moterims bai
siai begėdiškai elgiasi.

A B. skaitęs apie tai “Lie
tuvių Ceitungoj,” būk rusai tą 
darbą atlikę bėgdami nuo vo
kiečių.

Toliaus A. B. pasakojo, kad 
paimtus į nelaisvę maitina su 
nenuvalytų bulvių koše, dar 
blogiaus valgydina, negu ūki
ninkas kiaules, taip vokiečiai 
nelaisvius.

Nelaisvėje paimti, pavesti 
žydų globai, nes žydai vokie
čiams yra ištikimiausieji.

Daugelis jau badu mirė iš 
lietuvių. Berline negalima gau
ti duonos pirkti be valdžios lei
dimo, bet ir tos visai mažai y-

Broliai lietuviai ir brangios 
seselės. Mes labai daug turi
me įvairių įvairiausių prakil
nių dalykų, kuriuos privalė- 
tumėm stengties gyveniman į- 
vykdint, nežiūrint kiek tas 
la’ko, triūso, ir pasisukavimo 
iš mūsų reikalautų.

Aplamai paminėsiu nors ke
letą:

Pirmiausiai tai reikalai ti-' kelbė laikraščiai, 
kėj’mo, apšvietos, doros, tau 
tiški 
organizavimosi reikalai ir dau
gel, daugel visokių menkesnių 
reikalų, reikalėlių ir reikaliu- j 
kų; čiela virtynė; susipynu
sių susirazgiusių, susikibusių 
tarp savęs; vienas iš antro iš- į 
sivvstantis, vienas iš antro iš- į 
lendantis, vienas antrą stipri
nantis ir palaikantis ir vienas 
nuo antro ir nuo visų kitų ne
labai arba bent nevisados gali
mas atskirti, atidalinti. Iš 
tos visos virtynės pasiskirkime 
š’ai valandai vieną, ir tai vie-; 
ną iš svarbesniųjų, būtent Mo
terų klausimą.

Jau mes kelis kartus kalbė- > 
jome apie moterų šiokius to
kius, bent nekuriuos reikalus, 
taip-gi kalbėjome ir apie davi
mą moterims lygių teisių su 
vyrais, ir išrodinėjome, kad 
moterims po šventai teisybei 
priguli lygios politiškos teisės 
balsavimo kaip ir vyrams. Nes 
mūs moters tokie pat žmonės 
su kūnu ir dūšia ir su visais 
jausmais, kaip ir vyrai. Ir 
prieš įstatymus lygiai atsako 
už viską su vyrais. O bet-gi 
leidime ir pertaisyme įstatymų 
nedalyvauja, nes jos neturi tei
sių, neturi balso. Tai-gi čia 
yra dėl palaikymo savo esybės 
niavimas gamtos įstatymams: 
Gamta spirte spyrė kiekvieną 
savo tvarinį, o tuo labiausiai 
žmogų, naudoties visais įran
kiais ir būdais, kokie tiktai 
yra dėl paalikymo savo esybės 
ir dėl ištobulinimo, lyginai 
kaip savo ypatiškų gabumų, 
savo proto, savo kūniškų it 
ir dvasiškų pajėgų, taip ly
giai ir savo socijalio padėjimo 
žmonijos, tautos ir visuome
nės tarpe. Eina tobulinimas 
>r gerinimas, nuolatinė neper
stojanti evoliucija, nuolatinis 
progresas, nuolatinis žengi
mas pirmyn į šviesesnę ir ge
resnę ateitį ir gerbūvį.

Tai-gi ir mūsų seselės mer
gaitės ir moterėlės, supratusios 
tą motinos gamtos balsą o vei- 
zėdamos apie save, ir matyda
mos, kaip jos visur yra nesu
prantamos ir skriaudžiamos ir 
daugel atvejų bereikalingai ir 
begėdiškai išnaudojamos, pa
sistatė sau reikalą — įgyt, tai 
yra iškovot sau lygias teises su 

' vyrais šalies valdyme ir viso-;
• . . . k>ų įstatymų leidime ir pertai

syme dalykų. Uždavinys pra
kilnus, doras ir geras, ir la
bai išmintingas ir teisingas. 
Rodos kas bus toks beširdis ir 
beprotis, kad tam sumanymui 
priešginiaut ir prieštaraut,' 
kliudyt, periškadyt įvykdint į 
gyvenimą.

Toks negarbu) Sutvertojaus, 
Kurs už stiklą parsiduoda, 
Neatsižvelgia, kad rytojaus 
Laukia vargas, diena juoda.

KEISTAS SAPNAS.
Senoji Burbuliene. kartą 

rytmetyje, kėlė prie darbo sa
vo dukterį, ir baudė, kad ilgai 
miega.
— Magdute, Magduk, kelk! ar
gi tau nei negėda taip ilgai 
miegoti? Vakar dešimtą va
landą atsigulei, o dabar jau 
septinta valanda; laikas jau 
kelti. Jau ir vištos visos su
kilo.
— Dovanok mamute. l>et kad 
taip noriu miego, net saldu 
darosi pamąsčius.

— Kelk, kelk tingine, ką-gi 
veikei per visą naktį ?
— Mamute, nesibark. kad tai 
tu žinotum, esu labai pavargus, 
ir nusikankinus.
— Kas tau! Sakai nusikąn- 
k’nus. O k^tu veikei per vi
są naktį?
— Mamute, tik tu nesibark. 
Visą naktį man sapnavosi; ro
dos mudu su Krumplių Jonų 
ant tvarto šieną kimšova.
— Na, matai kur nusvajojo. 
Jeigu sapnavai, tas būtų nie
ko, bet jeigu iš teisybės su Jo
nu buvota per naktį ant šieno, 
tai tada visai kitas klausimas.
— Bet, mamute. Nakties lai
ku taip atsitikus, tikrai taip 
ir mąsčiau, kad sapnuoju.—
— Nelabai man malonu į tave 
dukrele žiūrėti, kad naktimis 
tokiais gyvais sapnai užsi
iminėji.
— Tai kągi aš kalta, kad Jo
nas taip prisisapnavo?

J. V. fe&tpė

IŠ MANO PRAEITIES.
Keli metai atgal aš atvažia

vau iš Lietuovs; dar nežino
jau Amerikos mados ir kaip 
reikia apsieiti su jaunikaičiais, 
aš tikėjau, kad tokie teisingi, 
kaip ir Lietuvoje.

Neužilgo pradėjo lankyti 
mane vienas jaunikaiti s ir lan
kė per kokius dvejus metus. Ką 
žmonės kalbėjo apie jį, tai aš 
netikėjau, sakė, kad aš jau 
ne pirma jo mylima. Kada 
jis ateidavo pas mane, būdavo 
toks meilus; man rodėsi, kad 
ant svieto nėra meilesnio ir 
gražesnio už jįjį. J’s mane 
prižadėjo vesti ir neužilgo tu
rėjo būt vestuvės, tai aš jau 
į kitus nežiūrėjau ir nešnekė
jau.

Buvo vasaros laikas. Vie
ną gražią nedėlios d’eną susita
rėme išeiti kur pasivaikščioti 
ir susikalbėjome suseit prie 
vieno medelio.

Laukiau paskirtos valandos, 
kad tik greičiau galėčiau pa
matyti tą, kurį myl’u.

Atsikėliau anksti, nubėgau 
į bažnytėlę ant pirmųjų mišių, 
pasimeldusi parėjau namo.

Tą dieną saulutė skaisčiai 
švietė ir buvo šilta, todėl aš 
pasirengiau, apsivilkau nau
ja šlebe, ką tiktai buvau pati 
pasisiuvusi, užsidėjau naują 
skrybėle ir manau sau, kad 
jau dabar esu tinkamai pasi
rengusi.

Antrą valandą po pietų nu
ėjau į paskirtą vietą ir laukiu 
savo mylimojo, o mano širde
lė plaka, lyg kad atjausdama 
ką. Pradėjo eiti visokios min
tys į galvą. Ir štai ką aš pa- i 
mačiau prieš save: už kokių 
dvidešimts žingsnių ateina ma
no mylimasis Jonelis, susika
binęs su kokia tai kita myli
ma. Bet aš dar vis netikėjau 
ir maniau, kad mano akys ap
temo. Gi kaip priėjau arčiau, 
tai supratau, kad ne sapnas, 
bet tikrai Jonelis su kokia tai 
mergše, kurios veidai buvo 
numiltuoti. Vientik blizgėjo 
akelės. Ir praėjo pro mane, 
pasakydamas ‘gerą d’eną” O 
aš negalėjau nei žodelio ištarti, 

i tik ištiesiau savo baltas su
džiūvusias rankeles, žiūrėdama 
į jį, kol man iš akių neišnyko 

■ ir dar ilgai stovėjau nežinoda
ma, ką daryti.

Atjauskite sesutės lietuvai
tės, kaip mano širdelė buvo 

j nuliūdusi.

’ "i
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įšeina utarninkais, ketvergais ir 
subatomis. 

Leidžiamas Lietuvių R. K. Sv 
Juozapo Darbininkų Sąjungos. 

PRENUMERATA: 
Metams______ ________ $3.00
Pusmečiui—............ $1.50
Trims mėnesiams... __ :____ 75c

Atskiras numeris 3 c.
Laiškus ir pinigus siųskite 

adresu:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 
“DARBININKAS,”

(The Worker)
The most'pOpulas Lithuanian 

Newspaper 
published every Tuesday, Thurs- 

day, and Saturday by the 
St. Joseph’s Lithuanian R. C. 

Association of Labor 
SUBSCRIPTION KATES:

Y early__...... . ......    $3.00
’ 6 months....... .................... $1.50

Advertising rates on applieation 
Address all communications

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

mostimi skaitytojus, o šie ne
susipranta, kad iš jų tyčioją-1 
masi.

Skaitytojau, kada susitiksi 
savo brolį kataliką, imantį 
vieną iš'anų laikraščių, pak
lausk, kiek jam atseina jo mo- 
stis ir kaip eina gydpmas jo 

proto?
Ar susipras kada tie tepa

mieji?

to

J. GABRĮ JAU PRADEDA 
ŠMEIŽTI.

Dar nesuspėjo J. Gabrys at
važiuoti — jau jisai šmeižia
mas. “Ateitis” metė šešėlį 
— savo išvedžiojimais ir spė
liojimais, kad, gird, ir ta 
Kopenhagos konferencija, ir 
Gabrio atvažiavimas į Ameri
ką esąs daromas su rusų val
džios žinia ir pritarimu. “Ke
leivis” gi užpečėtijo, jau tvir
tindamas, kad ant kaktos Ga
brio būsią parašyta “ dozvole- 
no.” Į Gabrį jie žiūrėsią, 
kaip į rusų valdžios atstovą. 
Piktinasi, kam Yčas telegra
favęs Rutkauskui ir Balučiui 
per rusų ambasadorių. Bet- 
gerbiamieji, nejaugi manote, 
kad Yčas ar Gabrys buvo ant 
tiek negudrūs, kad pasisakė 
rusų valdžiai savo sumanymus 
politikos srityje? Nejaugi jie, 
Yčas Tr Gabrys, nesupranta to, 
kad dabar, baisios reakcijos 
laiku, Rusija nebūtų • paglos- 
čiusi už mūsų politiškas sva-1 
jones. Be abejonės, rusų vai-; 
dž;ai buvo paduota tik viena Į 
priežastis— būtent organizavi- i 
mas pašalpos Lietuvai, dabar 
esančiai po vokiečiu. Kad 
rusų valdžia sut ko išleisti Y-1 
čą ir kitus i Stockholmą ir I 
Kopenhagą, kad Rusijos am-1 
basadoriai ir konsuliai yra 
prielankūs Amerikos lietuvių 
sanitarinei ekspedicijai — tai 
suprantama juk kodėl. Jai 
gal rūpi parodyti lietuviams, 
kad ji jais rūpinasi. Juk Ru
sija beabejonės Lietuvos atsi
žadėti negi norės. Bet ar mes 
neprivalome pasinaudoti tuo 
rusų prielankumu ? Ar ne
būtų saužudis tas, kurs kitaip 
sakytu? Mums dabar svar- 

faihcrias dalykas, kad parody
ti pasauliui Lietuvos vargus ir 
re’kalus, kad gauti pašalpos 
badaujančiai Lietuvai. Ir kas 
padės mūsų tame darbe, ar ru
sų, ar vokiečių ambasadoriai 

I— mums vis viena.
Tad nutilk’te visi, kuriems 

partvvumas akis aptemdė ir 
nekliudykite lietuviams gelbė
ti savo Tėvynę nuo bado ir šal
čio.

What a Picture! Whiskey, that numbs the mind, kilis the will, drives out remorse and shame, filling the heart with stupid egotism and 
self»satisfaction, sits on his throne—the procession goes by.

It is a procession that begins f ar off, out of sightof the big, savage Whlskey King, who sits shivering and grinning at the end of the journey.
A majority of all the paraders begin fairly well. They begin at least with strength, health, self»respect, and determination to succeed.

v Many of them end as criminals, thieves, murderers. A few keep to the lašt vestiges of their moral character, trembling and shaking in 
their suffering, trying, stumbling, falling, getting up again, and at lašt falling to get up no more.

Every six (6) minutes, night and day, in these United Statės of ours, some one falls over that precipice into a drunkard’s grave!
Every six (6) minutes, night and day, some boy or giri filis up the ranks and begins the onward march !

Mielasis brolau ir sesuo, darbininke rankpelni. Ar esi pavaldiniu šito valdovo, šito L alsiausio tirono, 
baisesnio, žiauresnio ir kraugeringesnio despoto, kaip tas, kuri čia ant sosto matai. Ar esi jo vergijoj? 
rai Į tą paveikslą. Parodyk visiems savo pažįstamiems. Žiūrėk 
artyn eina prie savo valdovo sosto juo bjauresni jie stoja. Įsižiūrėk 
dugnėn, įkrinta prapultim

Nelaimingiausias esi sutvėrimas, jei esi šio tironlo vergijoj.

Nuo pasaulio pradžios nebuvo ir nebus 
Ar esi jo spąstuose? Prisižiūrėk ge

ls toli prasideda procesija. Iš pradžios žmonės dar stiproki, nieko sau. Juo 
Pirma eina stati, tiesi; paskui ima kuprytis, bjaurėti ir galop nužengia be

O daugelis mūsų brolių vergauja tam prikliam, tamsybių valdovui. Tasai val
dovas nežino pasigailėjimo. Ant jo sosto aplink jį kaukolės mėtosi. Suvienytose Valstijose kas šešta minuta, dieną ir naktį, nukrinta girtuoklis 
prapultim

Vaduokime savo brolius ir seseris iš tos baisiosios vergijos, paduokime savo broliams ir seserims ranką.
“Darbininkas’’ yra didžiausias neprietelius šio valdovo. “Darbininkas” kelia revoliuciją prieš tą tironą. “Darbininkas” imasi vesti bro

lius ir seseris darbininkus ir darbininkes iš namų nevalios, iš globos baisiausio faraono —iš globos alkolio.

ijų tas klerikalizmas reiškia ir 
kiek jisai mūsų tautoje apsi
reiškė. Lietuvių laikraščiai 
tiek skambina apie tą klerika
lizmą, kaip apie baisiausi pa
saulio siaubūną-smaką, kad ro
dos apie jį turėtų būti prirašv-

no,

Klerikalizmas ir
klerikalai. sauno siauDuną-smaKą, zaa ro-

_ ____ ____ • dos apie jį turėtų būti prirašv-'
Skaitytojai be abejonės ži-nizacijas, prideda raides R-K. \°S enciklopedijos. Bet

< . * įi-ir deja! Mes nerandame to zo-įog visi, nutolusieji nuo Tame, ji mato klerikalizmą,' r » ., „ ., ..- A ........ •>— i ’ ” . ■ dzio apibudmimo nei Bntams-kurs grąsas net tautai pavoju-s, . , ... - ,
mi. Dar kiti atskiri ‘‘tauti- kor30 om« ’

• , ,, . ,, .. .. ;nei katalikiškoje (16 tomų).ininku veikėjai klerikalizmą i t... v. . t ? . v , i. i ■ , v.. • ^Didžiajame vvebsteno žodynemato kumgų luomo augstmime , ■’ v, • , T • - -■ • ,, j , ■ i randame štai koki aisk mmą
ir jų ogų ar U SĮnim®- , Klerikalizmas tai a) per daug

Tečiau tarp tų visų aiškini- didis atsidavimas kunigu luo- 
i. kuriuos pa- mo reikalams, b) nereikalnga

atstovas, Dūmos ar parlamen- sai turi jas išpildyti, ant kiek 
to narys, kurs rūpinsis išgauti 
įstatymus, užtikrinančius ku
nigų laisvę pildyti savo kuni
giškas priedermes.

Nebus klerikalizmu ir pas
tangos užtikrinti kunigams,

NEAPYKANTOS VAISIAI.
Bijo, kaip velnias kryžiaus. 

Nekenčia, kaip cicilikas kata
likų Bažnyčios. Pirmasai prie
žodis jau visų vartojamas. 
Antras—beabejonės bus pradė
tas vartoti. Kad jisai teisin
gas—tai liudija visi mūsų cici- 
likų laikraščiai. Tik pažiū
rėkite, kaip jų visi laikraščiai 
pilni šmeižtų, prasimanynnj 
ant Bažnyčios ir kunigų.

Pavyzdžiui, paskutiniame 46 
“Keleivio” numeryje išspaus- 
<dinti šmeižtai, taikomi į Kata
likų Bažnyčią, pasakyti tūlo 
anglų protestonų dvasiškio. 
Tarpe kitų dalykų Į šv. Alfon
so, Bažnyčios Daktaro lūpas 
indedama štai kokie žodžiai: 

“Neteisingai prisiekti, jei to
kiai neteisingai priseigai yra 
:gera priežastis, nėra bloga; nes 
jei yra teisinga priežastis pas
lėpti tikrąją tiesą, ir todėl 

___tiesa yrą užslėpta be m^Jo , 
siega per tai nėra paniekinta.” 

'“Gera priežastis yra bile koks 
'teisingas tikslas su mieriu iš
gelbėt kokius nors gerus daik
tus dėl dvasios arba naudingus 

' daiktus dėl kūno. ’ ’
“Apskųstasis, jei jis randasi! 

pavojuj mirties, ištrėmimo, 
turtų praradimo, kad ir po pri 
sieką, pats sau suprasdamas, 
jog jis to prasižengimo nepa
pildo taip, kad jis turėtų pri- Į 
sipažinti. ’ ’ 
Šitei žodž’ai galėjo atsiras

ti tik vaidentuvėje žmogaus, 
sergančio didžiausia neapykan
ta. Jie yra piktai, begėdiš- 

, kai prasimanyti. Šv. Alfon
sas tų žodžių niekuomet nepa
sakė ir neparašė. Jei jisai 
taip būtų parašęs ar pasakęs- 
Bažnyčia tokį jo raštą būtų 
pasmerkusi, jo paties nebūtų 
priskaičiusi prie skaičiaus šve
ntųjų. Tas dvasiškis, tuos 
žodžius sakydamas, nenurodė 
nei knygos, nei vietos, iš ku
rios tie žodžiai paimti. Taigi 
ir tikėti tam ir teikti tą šmeiž
tą savo skaitytojams gali tik 
mūsų nela;mingi cicilikėliai. 
Cicilikai elgiasi cicilikiškai. 
Jie šmeiž’a, nes tai jų amatas. 
Bet kaip elgiasi katalikai žmo
nės, kurie savo pinigais tuos 
raštus remia. “Keleivis” tu
rįs kelioliką tūkstančnų skai
tytojų. Ar jie visi cicilikai? 
Kur tau! Tikri esame, jog 
didesnė jų dalis skaito save 
katalikais, eina į Bažnyčią, bet 
jau.tamsūs apsaugok viešpa
tie! nelyginant čebato aulas.

Imame antrą “darbininkiš
ką” la’kraštį “Laisvę” (92) 
No. skaitome štai kokį pata
rimą, duodamą parapijonams: 

Jeigu norit būti razumnesniais 
ir suprasti kunigų šelmystes, 
tai nusipirkit dėl savo smegenų 
mocties. Ta mostiB vadinasi 
“Laisve,” “Kova,” Keleivis” 
ir “Naujienos.”

Neabejojame, jog daugelis 
skaitytojų šitų laikraščių, yra 
parapijonai, priguli prie ka
talikiškųjų i.! parapijų. Laik- 
raščiai, kuriuos jie skaito va- Į kuris yra ausia kurčiam, akia 
dina juos durnebais ir giriasi neregiui ir koja raišam.

I

VOKIEČIŲ VARGAI.

New Yorke einančiam žur
nalui “The Outlook” (žiūr. 
No. 12 Lapkr. 17-1915 m.) pa
sisekė gauti tą numerį vokie
čių dienraščio “Vorwarts,” 
kuris valdžios buvo konfis
kuotas už straipsnį dėl maisto 
stokos. Pasirodo, kad per 14 
mėnesių karės la’ko kainos ant 
maisto produktų pakilo beveik 
dvigubai. Liepos mėnesyje 
1914 metų šeimyna iš 4 žmonių 
svarbiausiems maisto produk
tams vidutiniškai išleisdavusi 
kas mėnuo 25 markes ir 12 fe- 
nigių, gi spalių m. šių metų 
reikėję jau arti 50 markių. Bet 
blogiausią esą tai, kad mais
to kokybė žymiai pablogusi: 
mėsa menka ir tos maža, svie
sto ir kiaušinių tik pusė be- 
gaunama, daržovės vartojamos 
tik prasčiausios rūšies; cuk
raus gauną labai mažai; koko, 
arbatos ir manpalado visai ne
begauna; net ir šviežių vaisių 
nebematą. Svarbiausias mai
stas tai b ulbės ir bulbinė duo
na. To visa pasekmė—tai a- 
belnas visų nedavalgymas. Tai
reiškią netik prastą maitini
mąsi, bet badą, nuolatinį ba
dą.

Taip rašo laikraštis “Vor- 
warts.” Nenuostabu, kad vo
kiečių valdžia tą laikraštį sus- Tėvo, 
tabdė.

jog visi, nutolusieji nuo 
tikėjimo ir Bažnyčios, tikin
čius katalikus vadina klerika
lais. (Lotyniškas žodis 
clerus—re škia dvasiškiją, ku
nigiją ; klerikalas ■ 
kai turėtų reiktšti — kunigi-i r- —~ 
ms. Katalikų pr-ešininkai, klerikalizmo, nubuvę mo reiKaiams, d; nereiKamga 
kartars rr vadrna juos kurngr- duoda laisvamaniai tautininkai:tangijos intekmė, e) eaeerdo-

Bet kas tai yra tie klerika
lai ir tas klerikalizmas — apie 
tai ne vienaip mano tie, kurie 
su tais tariamais klerikalais 
kovoja. Mūsų socijalistai (jei 
taip juos galima pavadinti) vi
sai neatskiria katalikybės nuo 
klerikalizmo. Pagal jų kiek
vienas tikintis žmogus, dar 
neužmiršęs poterių, einantis į 
bažnyčią — yra klerikalas. A- 
budu vardu imdami parvien, 
jie kartais nebijo katalikų pa
vadinti tikruoju vardu 
likais. 
kais nebeskaito, prie bedievy
bės aiškiai prisipažįsta; jų su
pratimu — katalikas — tai be
veik koliojimo žodis.

Mūsų laisvaman;ai tautinin
kai kiek kitoniškai riša šitą 
klausimą. Jie norėtų skirt’ 
katalikybę nuo klerikalizmo: 
kas kita, sako, katalikas, o 
kas kita klerikalas. Katali
kus jie, sako, gerbią, tik su 
klerikalais kovoją. Bet ka’ 
pradeda skirstyti, tai pasiro
do kiek galvų tiek protų. Visų- 
pirma nea’ šku jiems, pagal ko
kių žymių reikėtų pažinti ir at
skirti klerikalą nuo kataliko. 
“Jaunosios Lietuvos” redak
torius klerikalizmą mato jau 
tame, kad katalikai nori, idant 
valstijų įstaytmai ir tvarka su
tiktų su Bažnyčios mokslu, ar
ba kad katalikai klauso Šv.

“Vien. Lietuvninkų” 
šiaip užreiškia (šių metų 35

siskiją, ku-
— lietuyįfe-

kata-
Mat savęs jie katali- 

prie bedievy-

yra viena bendra mintis, kuri 
visada prasimuša. Ji štai 
kokia: katalikas, jeigu jisai 
nori būti geras katalikas, pri
valo savo katalikystę laikyti 
namie, viešai gi niekur su ja 
neprivalo pasirodyti. Kaip 
tiktai jisai pasistengė savo ti
kybinius įsitikinimus įnešti į 
visuomenės gyvenimą, ar į po
litikos ve'kimą—jau jisai nu
stojo būti geru kataliku, o vir
to klerikalu. Pavyzdžiui, ka
talikas, kurs draugijos susi
rinkime nesipriešins nutarimui 
surengti bedieviškas prakal
bas, bus geras katalikas, nes 
jisai neneš savo katalikybės į 
visuomenės gyvenimą. Prie
šingai, jei draugijos steigėjai 
įrašys į konstituciją, jog na
riai turi pildyti Katal kų Ba
žnyčios įsakymus, tuomet jie 

, bus nebegeri katalikai, jie bus 
’ klerikalai. Arba vėl: jeigu 

katalikas neskiria laikraščių: 
t visus lygiai skaito ir remia, ar 
; katalikiškus, ar bedieviškus

— tuomet jisai geras katalikas. 
Jeigu jisai metė bedieviškus o 
remia ir platina katalik Skus— 
tuomet jisai jau klerikalas.

Pagal to savo supratimo jie 
ir spaudą mūsų padalino į kle- 
r kališkąją ir katalikiškąją. 
Tikrai katalikiškas laikraštis) 
esąs tik vienas “Katalikas,” 
visi gi Irti katalikiški laik
raščiai esą nebe tikrai katali
kiški, esą klerikališk': kam 
jie remią ir platiną katalikiš-

tai nekliudys jo t esioginių ku
nigiškų priedermių išp ldymui. 
Ir nevalia bus niekam prime
tinėti jam už tai kler kalizmo. 

Turėdami omenėje visa, kas 
augščiau buvo pasakyta — ap- 

kaipo kunigams, intekmę į) sidairvkime po mūsų' gyveni-- 
žmones jų tikėjimo ir 
reikaluose. Tiesa, 
t;es” redaktorius nesenai pra
sitarė, kad kunigų intekmė į 
žmones ir tikėjimo reikalai 
tarp savęs neturį jokio sari- 
šio, vad naši, kad kunigas 
gali pasekmingai platinti t kė- 
jimą ir neturėdamas jokios in- 
tekmės į žmones. Bet kok ais 
logikos dėsniais jisai, tą ra
šydamas, vadovavosi, tai tik 
jam vienam težinoti. Papras
tas, sve kas protas, rodos, 
nurodo ką kitą. Kunigas be 
intekmės, tai tik be rėjas žir
nių į sieną, tuščių sienų apaš
talas, 
reikalinga netik tada, 
jisai bažnyčioje pamokslą sa- vyram nerūpėtų pareinant iš 
ko, arba išpažinties klauso, darbo eiti kur į smuklę prarū- 
bet ir išėjusiam iš bažnyčios., gūsio raugalo stiklą išgert. 
Dorą ginti, skiepyti, doros E nant pro šalį smuklės blai- 

o 
ką kalbėti apie tokį gyvenimą, 
kur moteris blaiva o vyras pa
rėjęs prisigėręs eina kartu gul
ti į v^eną lovą. Atsikėlus ant 
rytojaus moterei reikia labiau 
sirgti, negu tam vyrui pagi
riom. Tai-gi patarčiau vi
soms seselėms, kad tą mūs su
manymą skleistų po visas kuo
pas blaivininkų.

Newarkietė.

doros iną ir paieškokime jame kleri-
“Atei- kalizmo.

Bet apie tai kitą sykį.
Uosis.

Atsibudo iš miego Pil- 
Jau 

o vos 2 vyru. 
Visaip su- 

kaip vyrus pri- 
blaivybės. Na, 

insteigti vakari- 
mokintis daryti 

Ir ta intekmė kun gui naminius gėrimus be alkoliaus, 
kada kad visada turėti namie, kad

Tas yra turtingiausias, ku
ris daro turtinga savo tėvynę, 
kuris atiduoga artymui save 
patį drauge su savo pinigais,

esą mostimi jų durniems razu- 
mėliams. Tepa jie su savo tą

No) “Klerikalas F tara litaron-kQJPaudą, kam organizuoją 
reiškia kunigų partijos narys.” 
Klerikalizmas gi esanti parti
ja, kuri stengiant-s, kad “vis
ką ir visur vadovautų dvasiš
kąja.” “Lietuva” klerikaliz- 
imą mato nešime katalikybės į 
politikos ir visuomenės veiki
mą. Jai nepatinka, kam ka
talikai. kai steigia savo orga-

• •

talizmas (kitaip sakant — ku
nigystė, t.-y. būdas, dvasia, 
charakteris kunigystės).

Pagal to išaiškinimo kleri
kalizmas būtų tada, jeigu 1) 
kunigų luomo reikalai būtų 
statomi augščiau, negu visuo
menės, tautos, ar Bažnyčios 
reikalai; pavyzdžiu^, jeigu ku
nigai, ar šiaip jau katalikai, 
dėlto visų-pirma eitų į draugi
jas, į visą visuomenės veiki
mą, į politiką — kad pakėlus 
kunigų ineigas, arba jų, kai
po kunigų intekmę net ir ne
reikalinguose dalykuose, 2) jei
gu katalikai eitų prie to, kad 
kunigai, kaipo kunigai moky
tų visus ir spręstų ne tik doros 
ir t kybos reikaluose, bet taip- 
pat ir visuose svietiškuose rei
kaluose, ar tai bus mokslo, dai
lės, ar visuomenės ūkio daly
kai; pavyzdžiui jei kunigai, 
kaipo kunigai panorėtų spręs
ti astronomijos, ar geologijos mo. 
dalykus, jei jie panorėtų įsa- tnė ir uolus pasidarbavimas ne- 
kyti tikintiesiems, kokius jie t k kunigų, bet ir visų dorų ir 
turi pirkti rakandus, pečius, tikinčių žmonių. Jeigu kuni kuopos Karalienės Aniolų pa- 
kokios varsos drabužius nėšio- gas, 'eidamas į draugijas ar į rupijoj atsibuvo susirinkimas, 
ti, arba ūkininkams, kokus politikos veildmą, p rmoje Apsvarsčius kuopos reikalus 
pirkti plūgus, kokias trąšas vietoje visada statytų savo luo- ’ 
vartoti, kaip art’, akėti žemę mo reikalus, savo pelną — ta- 
ir tt da jis būtų klerikalas. Kleri-

Tečiau dar nebus klerką- kaišus būtų ir tada, jei kištū- 
lizmo, jeigu kunigai teisėtai si ;r norėtų valdyti tas gyveni- 
rūpinsis savo luomo reikalais, mo sritis, kurios neturi sąri- 
kad turėtų iš ko maitinties, kad šio, arba gal tik labai tolimą, 
nebūtų varžomi svietiškos vai- nežymų sąrišį — su žmon ų 
džios, arba netikinčių žmonių tikėjimo ir doros reikalais. 
— pildyme savo kunigiškų Antra vertus kunigas juk y- 
pr edermių, mokinime žmo- ra netik kunigas, bet ir savo 
nių„ teikime sakramentų ir tt. visuomenės Jr savo tautos na- 

n į uu i t-avyzaziui, neparoae KienKa- rys. ix*ipu ujkbcu, — ypač yuvio a.jibi<k> mvmjibjvv* <**■
kaipo tokiems, nereikėtų, anot hizmo žemaičių vyskupijos ku- kadangi yra inteligentas, o in- ba niekšumo. 
jų, kištiem, jeigu jie norį bū- niga;, įsteigdami savytarpio teligentų pas mn^Įekia stokai • • •
t’gerais katalikais. Į apdraudimo draugiją, nes ~ turi ir vsuomdrakas ir tau- Dievo taip jau surėdyta,

TeČiau laikas jau, rodos, [kiekvieno luomo žmonėms va- tiška* priedermes. Tad jei-[kad kiekvienas tikslas, pMą
būtų patirti mūsų visuomenei, I lia organižuotiesr kad savo gu tauta ar visuomenė uždeda ktas sunkiu ir dideliu triūsu,
kaip taip ir ju ateiti aprūpin'is. Taip-pat n;, jo kokias tau- skatina mus —‘
priešininkams, ką gi iltikiį- nebus dar klerikalas katal'kas t iškas ar visuomeniškas — ji-'dar prakilnes

NEWARK, N. J.
Lengvu garimų mokykla.

Kuo toliau, tai vis lab’au 
pradeda judėt moterys ir mer
ginos,
nųjų Blaivimnkų kuopa, 
turim 20 narių, < 
Tai ką čia daryt, 
kam galvas 
traukti prie 
ir sumanėm 
nius kursus

įsakymus pildyti reikia juk ne i vam žmogui kvapą užima, 
vien bažnyčioje, bet v šame 
žmonių gyvenime. Piktasis 
susuko sau lizdus šiandieninė
je polit koje, daugelyje visuo
menės darbų. Jei jisai iš ten 
nebus išvytas, jei tautų poli
tika nebus pagydyta, jei vi
suomenės darbai nebus atgai
vinti Kristaus mokslo dvasio
je, žmonija visuomet vaitos po 
jungu ištvirk mo ir išnaudoji-

Čia ir reikalinga intek-
BROOKLYN, N. Y.

Lapkrič'o 8 d. L. D. S. 12

apkalbėta “Darbinmko” atsi
šaukimas. Atjauzdami nau
dingumą pasižadėjo paremti 
‘ ‘ Darbininką” sekančios ypa- 
tos: A. Juškaus kas $10.00, J. 
Žemaitis $10.00, O. Da lydžiu- 
tė $25.00, A. Lukoševičius 
$10.00.

vyčius, moters, darbininkus leiMme sHutrainemų ir i.u oaw wuwd n«*-
ir tt. Į visa tai katalikams, pavyzdžiui, neparodė klerika- rys. Kaipo toksai, — ypač

Niekad nepašvęsk savo gy
venimo užsiėmimui, kuriame 

j yra nors krislas neteisybės ar-

ir tau*

J



kolonijose.

J. K. Mikas.

v •

žų

L.

J. K. Miliauskas.

Darbininkas.

i

v •

nių.

A. A. V.

J. Ruženckas, 
Tolūnas.' J. 
elis, G. Vas-

avo 1 dol.FOe. 
avo: A. Stan-

J. Blažys. 
Navickas, A.

. Bazauckas P. 
atnšanskis. tPavasari jame nieko 

in tik nU 
ir kereVai 

žiemos šal-

NEWARK, N. J.
Lapkričio ,13 d. š. m. pribu- 
trys pakeleiviai iš tol'mo 

u-

nykščių Šilelį.”

kamp. E ir Silver gst.
Prasidės 7:30 valandą vakare.

čio pageltonavo, pajuodavo ir į keletą dainelių; kai-kurios la-!savo 
įpuvo. Bet kaip yra malo-|bai puikiai nusisekė, žavėt e 

o kitos ir

bus, nes karčiamininkas nei 
tada vienas iš 

pakeleiviu paprašė duoti ką

avės, pasakė kur yra, tas

Ar-gi nemalonu užeiti dar- 
y.jbininkui į tok’as įstaigas ro- 

dos pasiklausti.
Darbininkas.

Kas girdėt lietuvių

LEWIST0N, ME. 
Vyčių Pramogėlė.

13 d. lapkričio š;ų metų L. 
Vyčių U kuopa buvo paren
gus puikų vakarą. Pirmiau
siai buvo vaidinta dviejų aktų 
komed jėlė “Nepasisekė Mary
tei.” Vaidintojai daugiausiai 
buvo maži vaikai.
Prie geriausiai atlikusių savo 

roles bene bus gal'ma priskai- 
tyti: A. Ivaškevičiukas (Jonu
ko rolėje) ir A. Petroševskiutė 
(Onutės rolėje), nes jiem kal
bant po kiekvienam sakiniui 
publika plojo, kad net turė
davo sustot kalbėt. Taip-gi 
neblogiausiai v aid’no M. Dai- 
Ivdaitė (Marytės rolėje) ir E. 
Rvbokaitę (Barbelės rolėje); 
kiti kiek silpniau vaidino, bet 
abelnai imant veikalas atlik
tas pusėtinai ir publika išrodė 
patenkinta.

Po pirmojo akto buvo pasa
kytas monologas “Kaip aš at
vykau į Rygą-” Kurį atliko 
p-lė Ivaškevičiūtė, pasirėdžius 
į vyrą; atl’ko gana gerai ir 
publika juokų turėjo iki so- v • •ciai.

Po teatro buvo eilės, kurios 
taip-gi buvo pasakytos gana 
jausmingai. Tobaus kelios 
mergaitės sustojusios padaina- 

o “Vyčių Hymną.” Po to 
Bugnavičius pagarsino 

Darbininką” «r ragino jį už- 
sirašvt. Ant galo sudainuo- ■ 
ta dar: “Lai gyvuoja mūs tau
ta” ir tuomi programas užsi
baigė.

Po programo prasidėjo šo-; 
kia> ir balius kuris traukės iki 
išnakčių. Jaunimas gražiai 
linksminos, tik nemažai nesma
gumo padarė vakaro rengė
jams muzikantai, kurie kas 
penkios minutos darė ilgas 
pertraukas. Mat vyčių balius 
buvo sausas be svaigalų, tai
gi tie vyra5, kad užgesinti 
troškulį, bėgo į saliūną, ku
ris randasi po tos pačios sve
tainės stogu. Tai-gi vyčiai 
k; tą sykį turi apsižiūrėt ir pa- 

’ sarūpiiiti blaivius muzikantus.
Publikos buvo pusėtinai ir, 

apmokėjus išla’das. keli dole
riai liks.

Prakalbėlės.
14 lapkričio nedėlioj buvo 

vyčių susirinkimas su prakal
bom s. Nutarta įvykinti se
kančius užmanymus: pastatyt 
scenoje “Šv. Elzbietą” ir 
“Nastutę.” Surengti prakal
bas laike Advento, o už kalbė
toją nutarta kviest p. Praną 
Gudą “Darbininko” redakto
rių: surinkta mėnesin’ai mo
kesčiai už organą ir uždarius 
pirmininkei susirinkimą, pra
sidėjo prakalbos.

Pirmiausiai kalbėjo pati 
p:rmininkė p-lė V. Vaičiuly
tė. Ragino kiekvieną vyčių 
organizacijos narį būti visur 
mandagiais ir uol’ai dirbt sa
vo tautos labui, dorai elgtis, 
nes tik geru pavyzdžiu bus ga
lima patraukt prie savęs jau
nimą.

.Antras kalbėjo S. Bugnavi- 
c’iis ir išreiškė savo nuomo
nę: Kad būt naudingu tautos 
ir žmonijos nar u, kad turėt 
džiaugsmą sulaukus senatvės 
iš savo darbo nuveikto jaunys
tėje, tai reikia saugot, kad 
jaunystės žiedas, tai yra dora 
neliktų pagad nta jaunystėje 
blogais gyvenimo papročiais 
ir ragino jaunimą spiesties 
prie vyč’ų, nes prigulint prie 
vyčių kiekvienas jausis tvirtes
nis. nes tenai būdamas tarp 
Gaiviu ir dorų žmonių, nesi
duos taip greit save pagaut 
blogųjų tarpan, nes toji drau
gija stato sau už tikslą saugo
ti savo narių dorą.

Trečia kalbėjo p-lė M. Pak
lydai tė ir kadangi jos kalboje 
buvo išreikšta prakilnių ir nni- 
kin m nčiu. todėl manau kai- 
knrias ištraukas pacituoti. 
Pradėjo sekančiai: “Kad iš
reikšt savo nuomonė, ką aš 
manau anie vyčius, turiu pra
dėt nuo žo^vnų darželio, ku
ris vra ypatingai taip mūsų se
sučių numylėtas. Darželis 
anksti pavasary? ir daržei‘s 
vasara. " ‘ ”
daugiau nerimto 
kas rožių 
rūtų kr - e užga

Bet kaip yra malo- bai puikiai nusisekė,
Inu pažvelgti į darželį vasarą, užžavėjo publiką, 
kuomet garbin’uotos rūtos lyg neperka’p išėjo, gal, visiems 
koks miškas žaliuoja; rožių rūpėjo trepsėjimas klumpako- 
keras apsipylęs žiedais stovi 
lyg gražiai pasipuošus mergai
tė ir lieja aplink save malo
nų kvapą. Prie tokios gėles 
pražystančios mūs tautos dar
želyje galima prilyginti L. Vy
čių draugiją. Pažvelgus ke
letą metų atgal į mūs tautos 
darželį ir ka-gi mes jame ma
tome?! Matome nekurius sa
vo brolius, kurie savo nešva
ria ir dvokiančia keršto ir ne
apykantos literatūra užteršė 
mūs tautos darželį, užteršė 
daugelio jaunuolių sielas ker
što ir neapykantos nuodais, ku
rie liko supuvę mus tautai. 
Bet šai šalę to viso nešvarumo 
išdygsta gražiausia gėlelė L. 
Vyčių organizacija, kuri trum
pame laike sutraukė prie savęs, 
tūkstančius jaunimo. Tosios 
organizacijos nariai yra tos gė
lės, kurios pražydo ir puošia 
mūs tautos darželį, ir jeigu 
paprasta gėlelė iš nešvarios že
mės išdygus gali išduot taip

’ puikų žiedą, tai ir mes vyčiai 
1 neturime būt mažesni už tą gė

lelę, ir už vi sus tuos purvus, 
'"kuriuos ant mūs drabsto mū
sų priešai. Mes turime atsi
mokėti gerumu ir mandagumu. 
Jeigu, kur yra skriaudž’ama 
teisybė tai turime stot drąsiai 
ir ginti ją, bet g’nti manda
giai etc....”

Tokios prakalbėlės vyčiai 
žada daryti kas mėnuo, kad 
tuomi lavintis išreikšt savo | j. Kavaliauskas. 
m;ntis viešai. Kadangi ant 
to susimkmo buvo nemažai nors 

i svečių, todėl pavelyta buvo ir j 
pašaliniams išreikšt savo min
tis. Pas’rodė, kad susirinki
me būta ir “socijalistų,” ku
rie pradėjo girt “ socijalistiš 
ką mokslą,” bet taip nenuo
sekli ai, kad net pasirodė, kad 
jie patys to mokslo nesupran-, 
ta, kuri jie kitoms perša, taip- 

I gi darė įvairius vyčiams užmė- 
tinėj’mus, taip-gi ir abelnai 
ant visų katalikų, bet vyčiai 
viską sumušė aiškiais argu
mentais.

K’tą syk parašyisu apie ki- 
i tu draugijij vekimą.

Vytis.

jo. Reikia pastebėti, kad nors 
fėrai prasidėjo su malda šala- 
bano, karaliui alkoliuį, bet tą 
vakarą, kada dalyvavo scenos 
papuošimu’ Šv. Juozapo cho
ras, tai tą visą vakarą bufete 
svaigalai nebuvo pardavinėja
mi. Dar nėra atspėta, ar fė- 
rų rengėjai gerbdami . ehorą 
taip padarė, kad tą vakąrą ru
dį sukimšo į duobes ir jo tą 
vakarą neparodė, nors kaip- 
kas jo ir norėjo, ar mažu kas 
šmaukštelėjo per nosį už ne
pildymą įstatymų. Matyt bu
vo keletą apgynėjų karštai 
viens kitą pašnvbždoms gau
dėsi barruimyje. Na, o ket- 
vergo vakare buvo prigimtų 
lietuviškų kopūstų iškilminga 
vakarienė.

Puiku, vyručiai, kad to
kias puikias pramogas suma
nėte. Žingsnis vienas spar
čiai nužengta atbulvn, iš pro
greso į dumblyną. Bravo!

Paniūra.

veikimą, lošdami su i 
Stoughton Catholic Club. Ka
da dar tarpe lietuvių nėra tam 
panašių ratelių tai rodos, kad 
šįmet vyčiams reikės pas:ga- 
nėdinti vien tik angh} pergalė
jimu. Montelliečiai Basket 
Balliirnkai didžiuojasi, kad 
jie turį stipriausią ratelį lošė
jų visoje Amerikoje. Tai-gi, 
jie paduoda iššauk’mą (chal- 
lenge) visiems rateliams ar jie 
būtų profesionalai, ar semi- 
profęsionalai ar amatura’ nesi
bijo nei prieš vieną stoti. Jei
gu atsirastų panašių ratelių 
kurie norėtų užginčyti, kad 
Montello ratelis stipriausias tai 
teatsišaukia pas Vyčių I kuo
pos administratorių, Petrą 
Moncev’čių, 16 Arthur St., 
Montello, Mass.

Moterų Sąjungos mokykla.
Jau keletas savaičių, kaip 

čionai prasidėjo Moterų Sąjun
gos siuvinėjimo mokykla. Mo
kytoja yra plačiai ž’noma vei
kėja, p-lė Liudvisė Tamulevi
čiūtė. Klesos yra laikomos 
kiekvieną seredos vakarą Šv. 
Roko svetainėje. Kaip girdė
ti nemažas būrelis naudojas ta 
proga ką nors naudingo.

Ergates.N0RW00D, MASS.
L. D. S. 3 kp. surengė gra- 
vakarėlį lapkričio 13 d.

Vietos klebonas aiškino 
D. S. naudingumą bei jos

svarbą.
Buvo pasikalbėjimai “Atei

ties” redaktoriaus su darbi
ninku. Atliko V. Kud’rka ir 
P. Kučinskas ir Žemskio su 
žydu—išpildė S. Verveckas ir

Sakė eiles P. Kučmskas, 
pirmą sykį, bet atliko 

gerai.
Buvo perstatyta komedija 

4 4 Kas Bailys ’ ’ veikiančios ypa- 
tos šios: J. Kavai:auskas, V. 
Sereika, ir K. Akštinas.

Turiu priminti, kad vyrai 
labai gerai atliko merginų ro
les.

Pabaigoje buvo šokiai, žmo
nių neperdaug, bet visi susi
rinkusieji linksmai laiką pra
leido.

MONTELLO, MASS. 
Vyčių apskričio seimas.
Laike vyčii] I kuopos susi

rinkimo, kurks įvyko pereitą 
nedėldienį buvo svarstoma a- 
pie apskričio seimą, kuris pa
gal pereito seimo nutarimų tu
rės ats’būt Montello, Mass. 
Apskričio pirmininkas pranešė

WATERBURY, CONN.
Šls-tas.

Kaip tik iš mūsų miesto nie
kas nerašo, tai klausyk pa
kampiais ’r zurza: Tai, kad 
iš VVaterburv’io nieko nėra pa- laišku, kad seimas turėtų bū- 
rašvta. O kaip truputį rašy- ti laikytas lapkr. 28, 1915.rašyta. < 
damas tik kuriam teisybę nu
piešk, tai ir vėl negerai, tuoj 
išgirsi: Tas Paniūra toks, tai 
toks vis iš paniūrų. O aš, 
vyručiai, merginos ir moterė
lės, taip-pat ir visi mūsų mies
to lietuviai, jumi pasakysim, 
kad aš rašydamas negabu pra
silenkti su teisybe, negailu me
luoti. Jūs mane labiau bartu
mėte, jei meluočiau, negu kad 
dabar kai kuriam teisybę pasa
kau.

Na, šta;, ir vėl pradėsiu 
barabanpt iš mūsų miesto tovi- 

jienas. Ar-gi aš kaltas, kad 
taip atsitiko.

4 4 Naujienos ’ ’ (tokis vienas 
Chicagos la kraštis taip vadi
nasi) kasžin kas praminė 
“Kiaulienomis,” taip dabar vi
si ir bevadna, kiti net ir la
bai garsiai rėkauja “kiaulie
nos, “kiaulienos” Taip ir 
pamisl’ji, kad kas ant gatvės 
nešioja kiaulieną pardavoda- 
mas.

Fėrai.
Pereitą savaitę, Ukėsų kliu- ; 

bo buvo fėrai, buvo prirengti 
su plača programa, sukvies
tos visos pažangesnės draugi
jos; vakarai pamarginti su 
perstatymais, teatrais, daino
mis ir tt

Lapkrič:o 9 d. “Varpiniu 
kai ’ ’ susapnavo ‘ 4 Saliamono 
sapna,” tiesa, taip ir atrodė, 
kad kaž- ką sapnuoja. Tai vis 
puikūs progresyviški mūsų 
scenų papuošalai. Ar šiaip, 
ar taip sakysim, bet šiuose 
1 aikuose, ne truputį bet labai 
daug mūsų aktoriai nedarūgę.

Pėtnyeioje lapkričio 12 d. 
^etobesia prabėgo ir “Aidie- 
čiai” su “Brangiuoju pasibu- 
čyarimn!” “Aido4’ pirminin
kas, suklupo bebučiuodamas. 
Pusė bėdos buvo seredos va
kare lapkričio 10 d. didžiulis 
^v. Juozapo choras sudainavo

Bet kalį pasirodė, kad tokia
me trumpame la;ke kitos kuo
pos negalės išrinkti delegatų, 
buvo nutarta laikyti apskričio 
seimą sausio 8, 1916.

Vyčių Vakaras.
Ant to paties susirinkimo ga

lutini pienai buvo padaryti dėl 
surengimo nepaprasto Vyčių 
vakaro lapkr. 20, 1915. Tas 
vakaras turėjo įvykti lapkr. 13, 
bet dėl nekuriu priežasčių jis 
buvo atidėtas viena savaite vė
liau.

Vyčių I kuopa paveiksluose.
Garbės narys M. A. Norkū

nas pranešė kuopai, kad jis 
turįs daug paveikslų, nutrauk
tų iš I kuopos veikimo ir tuos 
paveikslus bus galima rodyti 
su stereoptikos mašina. Gerb. 
N. Norkūnas prižadėjo vy
čiams paskolinti paveikslus ir 
mašiną dėl surengimo tam pa
našių vakarų. Prie to dar G. 
N. Norkūnas apsiėmė nutrauk
ti kiekvieno Vyčio ir Vytės I 
kuopos paveikslus atskirai ir 
iš tų pave kslų padaryti vieną 
didį paveikslą, kuris bus pa
siųstas į Worcesterį Vyčių Pa
rodom

Parapijos Perai.
Parapijonai dirba, kfi’p bi

tės, rengiasi prie parapijos 
fėrų, kurie prasidės lapkr. 25, 
1915. Didž ausios krūvos į- 
vairių įvairiausių rakandų pri
nešta ir dar nėra galas. Kas 
diena kolektoriai atneša aukų 
riėb’ais. Kaip kurie nevien 
*ik rakandus sukelektuoja, bet 
kas geriau, surenka ir pinigų. 
Matyties, kad iš tokios pra
džios bus pasekmingi fėrai. 
Vyčių atletai pradeda sezoną

Kaįp visados taip ir dabar 
Montello Vyčiai žadiniuose 
narirodė pirmieji. Jau buvo 
’ašvta pirmiau, kad Vvč:ai 
~ūninas; Basket Bali. Scre- 
dos vakare lapkr.

0 B - _ 8 _ E B :Bfl f J. Albavičiaus kalba, kurs nu
Aiškino apie tautos reikalus. '

Lapkričio 14 d. buvo pra
kalbos, kalbėjo gerbiamas 
kun. J. J. Jakaitis daugiaus 
kaip dvi valandi, išaiškydamas 
padėijmą mūsų brobų Lietuvo
je, kaip jie kenčia vargą ir 

į badą. Toliaus ragino visus šel
pti badaujančius, kad suma
žinus jųjų vargus, nurodyda
mas kaip mes galime jiems pa
gelbėti.

Aiškino, kad yra svetys iš Zaldoko paskaitos apie 
Lietuvos atvažiavęs, kuris 
prie progos daug geriaus ir 
nuodugniaus išaiškys Lietuvos 
vargus.

Raibėjo apie Tautos Tary
bą, kad buvo susivažiavimas, 
ir kas buvo nutarta.

Žmoniii buvo pilna salė, vi
si gražiai užsilaikė ir atydžiai 
klausėsi prakalbos.
Renkasi“Darbininką” organu.

Šv. Vardo Jėzaus Draugijos 
susirinkime buvo apkalbėta, 
kad paimt’ laikraštį “Darbi
ninką” už organą, visi pil
nai sutiko ir atidėjo galutinam 
nutarimui, metiniame susi
rinkime.

Tai tiek šiam kartui.
Buvęs.

rodė if priminė velionio -nu
veiktus darbus, jo darbštumą, 
ir koks buvo brangus mums ii 
mūsų tautai. Pabaigus kal
bą, publika dėkojo delnų plo
jimu. .

P-lė A. ■ Berecka’tė gražiai 
padainavo “Sunku gyventi ant 
svieto;” jauna dainininkė sa
vo maloniu balseliu pakėlė 
klausančiųjų ūpą.

Atydžiai v si klausėsi p. jausmus. 
QTMQ * * _Ą ~ T “ * —

BROOKLYN, N. Y.
Choras gerinasi.

Nors jaunutis, bet geri no
rai ir pasekmės gražios pasi
rodė. . Štai ant North 5-tos 
gatvės P. Šv. parapijos choras, 
labai gražiai gyvuoja po va
dovyste p. St. Sokodolskio, 
vargonininko. Bažnyčioje la
bai puik’ai atsižymi savo 
griausmingais balsais, kad net 
miela ir džiugina žmogaus

Linkėtina ir ant toliaus
. .. jiems nenuilstančios energijos

’ PLanu darbuoties, dailės ir dainos sri-
p-le B. Nausiedaitė. tyje Laikyti es vienybėje ir

Ant pabaigos visi sudaina- santaikoje kuopuikiausiai.
vo tautos himną, siuom ir uz- Mes gerai žinome, kur mei- 
sibaigė programas. Publikos Įg.vienybė, tai ten ’r galybė 

^ra^iaJ ir didelių darbų nuveikimas.
Mums kuodaugiausiai, to 

_________ Vienykimės į 
geras kuopeles, o ateityje ra
sime tame didžiausią naudą.

!

I

MELROSE PARK, ILL.
Balius.

Lietu viii Dramatiško kliubo 
buvo milžin’škas-didelis balius, 
kuriame buvo apie pusę tuzino 
merginų ir tuzinas vyrų ir tiek 
pat cic’likučių. Mat vietiniai 
letuviai suprato koks bus tas 
balius ir “sustreikavo.” Nors 
pirm dviejų menesių, pradė- 

jjo mėtyti apgarsįmmus, bet 
tas nieko negelbėjo. Kvietė 
kitų miestų chorus. Vietiniams 
|cic’likams kad padarius gedą, 
! sudainavo smarkiai ir graudin- 
įgaiChicagos choras, o vieti- 
;n:ai cicilikučiai užbliovė, kaip 
ožiukai ganyklose. Mat jųjų į 
abazas labai silpnas.

Toliaus buvo deklemacijų, 
monologų, vis dėl išmokinimo 
Vyčių; perstatė Vyč’ų gene-: 
rolą ir sakė spyčių, kad tik: 
apjuodinus katalikiškąją spau
dą ir katalikus. Nes jie nega
li kitaip kovoti su katalikais, 
tai griebiasi visokių nešvaru
mų.

Bet susipratusieji to nepai
so.

SO. MANCHESTER, CONN.
Balius.

D. L. K. V. dr-jos buvo pa
rengtas balius, bet nekaip nu
sisekė.

Buvo išlaimėjimas lietsar
gio ir “Keleivio.” “Keleivi” 
visai pigiai nupirko tik už 39 
atvirutes, o lietsargį už 106. I 

Vyčių prasižengimas.
No.rs labai apgailestauda- j 

mas, bet priverstas paminėti, 
kad nekurios Vytės patarnavo 
cicilikučiams, kitos net nėjo 
į darbą, kad geriaus pr siren-! 
gus Raulus su spyčiais pa
sitikti.

Bet neką’p nusisekė, nes iš 
kitur nepribuvo, o pas mus 
visai jų mažai yra. Buvo ke
li lenkai, taip kad ant Raulų 
baliaus visai mažai kas buvo, 
daugiausia merginų, kurioms 
nebuvo, nei kas šaltakošės už- 
fundvtų, nes Raulai neturi iš 
ko.

Než’nau ar-vfsose kuopose 
taip yra, nesusipratėlių, ku
rios vientik žemina visos orga
nizacijos vardą; perkratvki- 
me gera’ visus narius, ar kar
tais neatrasime ir daugiaus pa
našių narių. Jeigu dar kitą 
kartą taip pasielgs, paskelbsiu 
viešai pavardes, kurias šiuom 
kartu aplenksiu.

Nevisi taip daro; yra pas 
mus daug gabių jaunikaičių 
bei mergaičių — Vyč’ų, kurie ir prisibijodama, kad cicil'kai 
darbuojasi, mokinasi persta- nepagarsintij savo šlamštuose, 
tymėlių, rengia vakarėlius. ■ nusiskubino kuogreičiaus:ai 

Užėjau keliose vietose, kur pas juos. Mat kokių yra žmo- 
atradau padorias vvtes, skai
tančias geras knygas ir laik
raščius, kitos mokinasi šį bei 
tą.

Kitur atradau skaitančias 
“Darbminką,” mokinasi eiles, 
ypatingai p-lė Ona Kar... kuri 
meldė, kad radęs kur eilių nu- 
rodyčiau jai.

Kad visi panašiai ve;ktų 
galėtumėm nuveikti milžiniš
kus darbus.

Tikiu, kad su la’ku viskas 
susitvarkys.

užsila’kė. Pageidaujama, kad r;_ _
ir kitos L. Vyčių kuopos prie' taį jį- trūksta? 
panašios progos surengtų pa
našius vakarėlius. • ’

Kp. Korespondentas.
BROOKLYN, N. Y.

Nueikite vyčių vakaran.
Mūsų jaunimas nesnaudž’a

— darbuojasi išvieno visi.
Štai, ką tik susitvėrė L. Vy

čių 41 kp. ir jau gražiai gy
vuoja veikia.

Nors dar visai jaunučiai 
daug darbų ir nuovargio pa- 
nešdami, vienok neatsižiū
rėdami žengia pirmyn.

Lapkričio 24 d. prieš Padė- 
kavonės dieną vakare, bus 
perstatymas komedijos, kuri 
paimta ’š Lietuvos kaimiečių 
gyvenimo. Paskui bus pra
kalbos, lekiojanti krasa, tau
tiški žaislai ir daug kitokių 

! pamarginimų. Muzika B. 1). matydami kad nieko iš to ne- 
jVenckaus. Todėl kviečia, vi
sus iš apielinkių, ateiti ant to ■ žiūrėt nenori, 
vakarėlio.

Atsibus P. Šv. parapijos sve- nors gerti; karčiamimnkas pa
tai nėję North 5-tos ir Haveme- d 
yer gatvė, Brooklyn, N. Y. kurio ieško. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Paremkime jaunimą — Vy
čius.

vo
krašto Suvienytų Valstijų; 
žėjo į karčiamą ir klausia kar- 
čiamninko: girdi ar nežinai 
tokio ir tokio žmogaus, nes v- 
ra mano švogeris, vienas iš jų 
ta'p tarė. Karčiamininkas at
sakė, kad labai gerai žinąs, 
nes ir laiškai jo pas jį ateina, 
bet uždyką nesakysiąs. Pa
keleiviai pradėjo a’škytis, kad 
esą iš labai toli, ir yra strei- 
kieria:, parodė nuo draugijos 
ir unijos paliudijimą. Bet

Negeras pasielgimas.
Buvo nemalonus atsitikimas 

Šv. Onos Draugijoje. Viena 
mergina, būdama raštininkė, 
nežiūrėjo gerai rokundų ir trū
ko k :ek ten pinigų, tai draugi
ja prašalino nuo raštininkavi- 
mo. Norėdama turėti garbę

Vyčiai gyvuoja.
Čia stipria^ gyvuoja Vyčiai, 

rengia visokius vakarėlius ir 
tt.

Lapkričio 20 d. bus iškil
mingas vakaras su perstatymu, 
dainomis, prakalbomis ’r kito
kiais įvairumais Franko sve
tainėje ant 23 Avė ir Lake, 
prasidės 7 vai. vakare.

Valio Vyčiai.
Muzikantas.

CHESTER, PA.
Kalbėjo p. St. Šimkus.
Buvo pakviestas kalbėtojas 

p. St. Šimkus ir buvo susirinkę 
pusėtinai žmonių ir maišiai už- 
sila’kė visi. Po kalbėjimo bu
vo padarytas aukų rinkimas 
dėl nukentėjusių dėl karės ir 
snrašytojai buvo 3: Juozapas 
Rodis, Jonas Mikolunas ir Jo
nas Grigaitis.

Aukavo po 5 dol šie: Jonas 
Mikoliūnas, Edvardas Albrik- 
tas. Po 2 dol.: Navickas M., 
J. Bežmonas, M. Morkeliunas, 
P. Grigaliūnas, P. AvėŽa, B. 
ValonČis, J. Banevičius, J. 
Rodis, J. Murackns, St. Rap- 
šis, P.
J. Stanožis, 
Citavisis, K. 
kus.

J. Laikus 
Po 1 dol. 

kus. K. K
T. Šile viris, 
Kuklauckas, 
Pusvarakia, J.

Išviso su smulkesnėmis au
komis $67.33. < A

Juozas Kodi-

i
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ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimų, veselijų, krikštynų ir tt. KAM EITI KI- 

‘ TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.

K. ŠVAGŽDYS,
242į W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Virš “Darbininko” spaustuvės)
Telephone So. Boston 620.

NEWARK, N. J.
L. D. S. 14 kp. buvo susi

rinkimas, kuriame svarstyta 
apie įsteig’mą darbo biuro, su
sižinojus su miesto darbo biu
rais ir darbo įsta’gomis arba 
dirbtuvėms, pasiteirauj ant, 
kur ir kokiomis išlygomis dar- 
bin'nkai dirba.

Svarstyta plačai apie koope
raciją, bei jos svarbą.

Prie kuopos prisirašė 8 nau
ji nariai, daugelis pasižadė
jo ant ateinančio susirinkimo 
prisirašyti.

Žmones labai patenkinti 
“Darbininku” kuris tik dasi- 
žino apie išlygas, ta’ tuoj ir 
rašosi prie L. D. S.

Dilgėlė.

CHICAGO, ILL.
Paminėjo sukaktuves.

Lietuvos Vyčių 4 kuopos 
naskaitų komisja parengė va
karėlį lapkričio 11 d. a-a. vys
kupo JL Baranausko 80 m. gi
mimo „ sukaktuvių paminėji- 
mtu. ; ' *' ''

Programas buvo įvairus, 
bet ga'Ta, kad dėl kokių ten 
priežasčių buvo sutnimpytas.

Visų pirmu prasidėjo kun.

PRAMOGA,
Į kurią visi privalo atsilankyti,

i^C RENGIAMA
LIETUVOS DUKTERŲ DR-CIJOS

Atsibus

Lapkričio-Nov. 24,1915
LIETUVIŲ SALEI,

So Boston, Mass.

Visi, mylintieji gražias pramogas, 
norintieji smagaus pasilinksmini

mo, ateikite musų pramogon. 
Iki sočiai pasilinksminsite.

Muzika p. Dragašiaus
Bus gardžių užkandžių, skanių ga

rimų. Tik ateikite, t, .
Visas pelnas nukentėjusiai Lietuvai!

TETAS.)
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o gal tik Blėdį at-

I

iglų laik
raščių reporteriais išrinkta ta- 

, Į kurią pateko J. 
S. Vasiliauskas, J. Pautienius,

suisivenijime (union)
4 C

kers of America.” Ta umja su-

IOS DIENOS DARBAS.
Jei ne kitu kuom, tai bent 

sumanymais mes tikrai galime 
pasigirti.

Paimk bent kurį laikraštį ir 
tenais beveik kiekviename nu
meryje rasi naujų sumanymų. 
Tarp daugumos turėjome ir 
gerų, bet kas su jais atsitiko! 
Ar j’e tapo įkūnyti! Anaiptol! 
Beveik visi gerieji sumanymai 
ir liko sumanymais. Tam prie
žastis, tai minčių skirtumas; 
mūsų išsidalmimas į visokias 
partijas ir partijėles, o ypač 
svarbiausia priežastis 'žlugimo 
net ir geriausių sumanymų tai 
mūsų “aš.” Jei bent kuris 
paduoda kokį nors sumanymą, 
nors jisai būtų ir geriausias, 
tuojaus priešingoji srovė pasis
tengia kad užslopinti arba vi
sai neatkreipia atydos. , Ne 
dėlto, kad tasai sumanymas 
nėra tinkamas, bet dėlto, kad 
jį sumanė ne “aš,” ar ne 
“mes,” bet kas kitas.

Žinoma, tą turime pripa
žinti, kad niekuomet negali 
būti vienodos mintys pas visus.

Kaip tenais nebuvę su ki
tais dalykais, bet kuomet 
svarstoma gyvagai__reikalas — 
Tautos likimas, ypač šium 
laiku, kuomet mirtis galanda 
dalgį mūsų tėvynei. Kuomet 
mūsų numylėta močiutė ištie
sia rankas iš suklekusio krau
jo, pralieto jos sūnų, šaukia 
mūsų pagelbos; deda visą vil
tį mumyse. Tuomet ne laikas 
sakyti: “kam jisai sumanė, ko-; 
dėl ne aš.”

Kokiuo būdu geriausiai ir | 
greičiausiai šiandiena mes ga-1 
lime suteikti pagelbą mūsų j 
motinai.

. Šiandiena mes privalome už
miršti savo “aš” ir visus ypa-1 
tiškus nesusipratimus, bet su
jungtomis pajėgomis imties 
prie darbo, darbo, z kurio ne
galima atidėti rytojui, kuris 
privalo būti atliktas šiandien!

i Tiesa, nors nekurie ir su
judo prie darbo: sutvėrė fon-; 
dus, renka aukas. Bet pasi- ‘ 
rodė, kad dalykų stoviui per- Į 
simainius, t.-y. patekus Lietu- Į 
,vai į Ivokieč.i.ų rankas. , tai ir I 
pašelpos suteikimas tapo ap-' 
sunkintas, nes Lietuvoje buvu
sios draugijos ir komitetai šel
pimui nukentėjusių nuo karės, 
pasiliko rusų pusėje. Tai-gi 
sumanyta steigti komitetą prū
sų Lietuvoje, kuris neva at
liktų šelpimo darbą.

Tas būtų gerai, bet aplin
kybėms keičianties mes nežino
me, kas gali atsitikti ateityje; 
gal čionais taip-gi darbas bus 
sutrukdytas.

Tai-gi kad mūsų pagelba bū
tų priduota kuogreičiausiai ir 

‘ten kur ji pirmiausiai yra rei
kalinga, tai mes privalome ap
svarstyti ’r priimti kitus, tin- 
kamesnius sumanymus.

Man rodos bene bus vienas

Dar kvėpuodamas moksla'- 
, nės oru, įgauna tas mintis, 
, kad “užpulkite ant manęs 

nors visi ant karto, bet ašai 
stovėsiu, kaip uola ir jūs nu
silenksite prieš mane!” Ap
leidžia mokslainę pilnas pra
kilnių minčių, su pasididžia
vimu ir entuzijazmu griebiasi 

I pildyti savo pasiuntinystę. Bet 
vėliaus pamato, kad neviskas 
taip yra, kaip kad jam moks- 
lanėje prikalė į smegenyną. 
Vienur ir kitur pasirodo tru
kumas, trukumas platesnių 
patyrimų.

Tai-gi dabar kaip sykis ir y- 
ra gera proga jauniems gydy
tojams įgauti platesnių patyri
mų ir tuom pačiu kartu atlik
ti prakilni) darbą.

2) “Iš kur imsime pinigų 
tam reikalui!” Manding tas 
būtų visai nesunku. . Susitvė
rus tam būreliui, kiekvienas 
narys galėtų pasiskirti tūlas 
kolionijas taip, kad nei vienos 
nepraleidus, kur tiktai randa
si lietuvių. Pirm išvažiuo
siant atlankyti jas visas, lai
kyti prakalbas, išaiškinti žmo
nėms šio būrelio tikslą, ir be 
abejonės, kad aukos plauks 
daug daugiau, negu kad jos 
kad dabar plaukia. O taip-gi 
ir tarp svetimtaučių galima bū
tų rinkti, rengiant “Tag Dav” 
etc.

3) O ar rusų arba vokiečių 
valdžia netrukdytų darbą tam 
skrajojančiam būreliui ? Ka-1 
rėš laiku gan yra keblu, net ir 
Suvienytų Valstijų pilietystė 
kaip kada neką galėtų gelbėti. Į 
Bet man rodos, kad galima 
būtų gauti įgaliojimą nuo Rau-j 

■ donojo Kryžiaus Draugijos. 
Tai-gi tuomet turint universa- 

Įlišką ženklą, galima stumti 
savo darbą pirmyn be jokių 
kliūčių.

Apsvarsčius plačiau dalykų 
stovį, ir tie “negalimi” pasi
rodo galimais įkūnyti, tiktai 
reikia pradėti.

Tai-gi gerbiamoji Tautos Ta
ryba, gydytojai ir šiaip jau in
teligentija, meldžiamieji išrei

kškite save nuomones ir kuo- 
Iveikiausiai pradėkime šį pra
kilnų daibą, darbą kaip jau 
minėjau, kurio negalima ati
dėti rytojui.

Gydytojas J. B.

ją ir daro kontraktus.
Tos unijos santaika tokia: 

1) darbininkai ir darbininkės 
dirbanti upijistų dirbtuvėse tu
ri prigulėt unijose. 2) darbi
ninkai unijistai bile ligoj gau
na pašelpos $3.00 į savaitę, u 
jeigu reikalinga, tai daugiaus 
pašelpos gauna ekstra. 3) u- 
nijistai nepbnų metų nuo mo
kesnių paliuosuojami. 4) u- balsio, nei vienas tėvynės bal

sas nepaliko neišgirstas, nei 
vienas jos maldavimas nepali
ko neiškalusytas. Persiirus 
per vandenyną svečiams nebu
vėliams “Saulės” dr-jos reika
lais, — nepamiršta atiduoti 
jiems savo duoklę.

Atvykus Dr. Basanavičiui 
su M. Yču — apdovanota ir 
■juos aukso gabalu. Ne tuščio
mis kišenėmis išvažiavo iš Ex- 
porto ir kun. M. Gustaitis. Pra
dėjus teutonui draskyti Lietu
vos žemelę, plėšti, karti ir de
ginti jos gražias sodybas, Ex- 
porto lietuviai vieni iš pirmųjų 
suorganizavo Tautos . Fondo 
skyrių ir ligšiol jau surinko a- 
pie 200 dol. Tos visos aukos 
liudija gilų atjautimą savo Tė
vynės reikalų ir vargų, už ką, 
žinoma, exportiškiai pagyri
mo verti.

Mėgsta Exporto lietuviai ir 
pasiskaityti. Laikraščių pa- 
reina:“I)raugo”12 egz., 
bininko” — 10, ““
— 3 ir keli kiti.
gaudavo dar iš Lietuvos: ‘Vil
tį,” “Šaltinį,” “Vienybę” ir 
kitus. Pora žmonių buvo įsi
rašę ir į Šv. Kazimiero draugi
ją

Draugijos randasi dvi: Sal
džiausios Širdies V. Jėzaus ir 
Susiv. L. R.-K. Am. 125 kuo
pa. Į pirmąją priklauso 45 
nariai ir turi 1000 dol. kasoje, 
į antrą — suvirš 20.

Blogosios pusės. 
Paminėjus gerąsias puses,

nija tikybiniuose reikaluose 
neturi. jokių principų. 5) u- 
nija šelpia unijistus gyvus ir 
mirusių žmoną, jei reikalauja 
pašelpos.

Unija ateivius priima taip: 
jeigu ateivis pataiko į gerą lai
ką, tai jis gal gaut greit dar
bą, ir tas darbininkas nėra ra
ginamas užsimokėti -per kelis 
mėnesius arba per metus. Bet 
jis neskaitos unijistas be po 6 
mėnesių po įstojimo į uniją.

Dar šiuomi pranešu apie 
Chicagos rubsiuvių strekierius. 
Chicagos rubsiuriai darbinin
kai kelių kompanijų sustreika
vo jau antras mėnuo. Strei
kuoja 20.000 darbininkų ir dar
bininkių. Tai-gi dar nesusi
taiko darbininkai su kompani
jomis, o su skebais čiela bėda. 
Streiklaužiai (skebai) sū poli
cija apsistatę pas mus kaip Eu
ropoj kad dedasi.

O mes unijistat dirbanti sa
vo dirbtuvėse, gelbstime strei- 
kierius; jau nuo pat pradžios 
streikavimo, mes aniems mo
kam kožnas dešimtą nuošimtį 
nuo savaitinės algos.

Darbininkas.

nais 
dėlių d 
ma, negalėjo, nors prakilnios 
dvasios vyrų jų tarpe visados 
atsirasdavo. Didesnį veiklu
mų Eiporto lietuviai pradėjo 
rodyti apsigyvenus čionai tau
tiečiui kunigui. Nuo tada joks 
svarbesnis tautos reikalas ne
praėjo, kurs nebūtų radęs at-

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

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

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

$150.00, $250.00, $506.00, $750.00, $1000.00. -
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietę, išleidinėja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
v

5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody
mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.

6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi- 
nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo ad
resu: —

J. S. VASILIAUSKAS,
112 N. GREENE ST., :: :: BALTIMORE, MD.

“Dar-
Pažangos” 
Prieš karę

BALTIMORE, MD.
Tautos Fondo skyrius 

darbuojasi.
Atsiskyrus nuo tautininkų 

katalikiškoji visuomenė sutvė
rė Tautos Fondo skyrių ir sto-

' jo niekeno netrukdomi
Laiko savo susirinki- negalima praeiti neužkliudžiusdarbo.

mus kas sekmadienis. Kadan- peiktinuosius lietuvių tarpe 
gi Tautos Fondo skyrius daly- apsireiškimus. Didžiausia Ex 
vauja arti 40 ypatų atstovau- portiškių yda — tai girtuoklys 
jančių visas katalik’škąsiąs dr- tė. Geria po 
jas, tai susirinkimai labai gy- po “špykyzias, 
vi ir daug svarstoma apie sura- karčiamoje

- _ ti po peticija parašus ir pa-
MŪSŲ UNIJA. įsiusti T. T. rašt. Delei rnfor-

Aš esu darbininkas rubsiuvių ravimo svetimtaučių Įaikraš- 
2"j (union) prie IčlU0se aPie Lietuvą ir uŽmezgi- 
Amalgaifiated Clothing Wor- mų artimų ryš’ų su ang , 

-.... ..............1—” Ta unija su- r - .
sitvėrė Chieagoj balandžio 15; P°T^0I?/.s^a’ 
1911 met. Ta unija turi 4-ris 
skyrius (Locals), narių apie ^r. Juras ir Ciuplinskas. 
40,000. a) Lietuvių Skyrių; b) 
Lenkų ir Slavokų Skyrių; c) 
Čekų Skyrių; d) ir Žydų st 
Italais Skyrių.

Ta unija priguli prie ‘ ‘ Ame
rikos Darbo Federacijos.” Na-

Geria po namus, geria
, ’ ’ geria savo 

s — kliube. Lietu- 
dimą būdų kaip daugiau surin- viška karčiama, tiesa, Ex- 
kus aukų nukentėjusiems dėl porte atsirado nepersenai, bet 
karės. Tam tikslui yra išrink- alučio jau tiek išgurkšnota, 
ta iš 6 ypatų komisija, kuri kad palėjus ant žemės, tai te- 
nutars padaryti prieš Šv. Ka- kančio alaus upelis Pittsburgą 
lėdas kokią nors pramogą, kad pasiektų, o “viskutės” tiek iš- 
parinkus aukų ir Naujuose lakta, kad Adams Express
Metuose sulošti kokį teatrą Co. vargiai apsiimtų viename 
naudai nukentėjusių dėl karės, traukinyje į Exportą pristatv- 
Apart to nutarta subaigti rink-, ti. Šitas kliubas — tai pavo

jingiausia votis ant Exporto 
lietuvių kūno. Ir atsirask tu 
man tokio neišmintingo vyro, 
sumaniusio savo brolių kruvi
nai uždirbtais centais brayar- 
ninkų pilvus auginti. Kur 
protas, kur gėda dingo?! Dau 
giau sveiko proto, brol’ai. 
daugiaus drąsos piktos valios 
žmonių prikalbinėjimams pasi
priešint’, o panašūs negarbę 
mums daranti urvai — kliubai 
neturės mūsų tarpe pasiseki
mo. Exportiškis.

geriausių sumanymų, tai p. M. Iriai, prigubnti toje unijoj įs- 
Yčo — “siusti į Lietuvą skra- tojimo mokėjo $3.00, kas 
jojantį būrelį iš 20—30 ypatų, mėnuo vyrai moka po 60c. o 
susidedantį iš gydytojų ir šiaip | moters ir merginos po 50c. 
jau pagelbą galinčių nešti ypa- Į 
tų.” - ■

Mes žinome gerai, 
bar Lietuvai labai, 
dikališka pagelba yra 
linga. Tai-gi toksai skrajo-j Ta un-ja turi sąlygas su 
jantis būrelis galėtų suteiktiI darbdaviais šitokias: unija pa- 
tokią pagelbą, kokia labiau- sidaro sau “agreementą“ 
šiai yra reikalinga. O taip-gi 2 arba 3-jų metų, ant kurių 
ir amerikiečių aukos būtų su- darbdaviai pasirašo šitokiu liu

dijimu; a) darbininkai turin
ti 21 metus amžiaus gali dirbti 
10 vai. į dieną; nemažiaus tu
ri uždirbti $8.00 į savaitę, b) 
darbininkės ta»p-pat turi dirb
ti 10 vai. į dieną, uždarbis tu
ri būt nemažiaus, kaip $5.00 į 
savaitę.

Darbininkai turėdami 16 me
tų gali dirbti 8 vai. į dieną ir 
uždirbti turi nemažiaus, kaip 
$4.00 ir $3.00 į savaitę.

Darbininkai šiandien jau 
numetė nuo savęs tą sunkų ka
pitalistišką jungą, kaip susi- 
sivienijo į unijas, ir uždarbis 
yra padidintas jei ne antra tiek 
tai ant trečois dalies. Darbi
ninkai (unijistai), kada dirba 
viršlaikį, tai gauna mokėti 1| 
mokesčio, o jeigu dirbs šven
tą dieną, tai bus mokėta dvi
gubai.

. Buvo streikas 1911 metais, 
ir streikieriai išlaimėjo.

Darbdaviai pripažįsta uni-

Lietuvių Skyrius (Local)
269 turi narių apie 500 vyrų 

kad da- ir moterų. Bet kituose sky- 
o labai me- riuo, galima tikėti, kad pri- 

reika- guli lietuvių apie 500.

naudotos tam tikslui kokiam 
jos yra sudėtos.

Kaip kitiems ta;p ir šiam 
sumanymui atsiranda ir kliū
ti* . .. X

1) “Ar atsiras norinčių y- 
patų prie to išgamngo ir gar
bingo darbo prisidėti!”

Ašai manau, kad nei vienas 
gydytojas, atsimindamas savo 
pasiuntinystę (“nešk pagelbą 
savo art’mui”) neatsisakys 
nuo šio prakilnaus darbo. Ži
noma išėmus tuos, kuriem šei
myniškos aplinkybės nepaveli
ja-

Mes turime daug jaunų gy
dytojų, o taip-gi ir medicinos 
studentų, kurie žiūri pro atvi
ras duris į šią (medicinos) 
mokslo šaką; .mato kaip jinai 
yra plati kaip neaprubežiuo- 
ta, kurios studijavimui nesi
mato galo.
Tą taiĮ 

dytojas

•».

' - y ■>

jaunas gy-1 J— , “ - J 1

” ant

Spaudos Draugija auga.
Spaudos Draugijos kuopos 

metiniai nariai daro susirinki
mus kas nedėldienis, kad pa
traukus daugiau narių. Rū
pinasi, kad parinkus daugiau 
prenumeratorių ‘ ‘ Metraščiui3 ' 
Išrinko iš savo tarpo komisi
ją, kuri eina per draugijas už- 
kviezdami prisidėti prie išpla
tinimo katalikiškosios spaudos 
raštų ir ragindami užsisakyti 
“Metraštį.” Apart to yra iš
rinktos kelios ypatos, kurios 
eis per stubas rinkdamos pre
numeratas.

Blaivybės dirva apleista.
Niekur tur būt blaivybės 

dirva nėra taip apleista, kaip 
Baltimorės padangėse. Kuo
pa labai neskaitlinga, o kaipo 
tokioj nėra daug gyvumo.
- Geistina, z kad ypatos, už

jaučiančios blaivybės idėjai, 
rašytūsi prie tos prakilnios 
draugijos ir stotų į kovą su gir-, 
tuoklyste, kuri čia taip labai 
yrą išsiplat’nust

Nemokantieji prisitaikinti 
prie dabartinio gyvenimo rei
kalų nekartą lieka užpakalyj, 
nors turėtų diplomus ir augš- 
tus mokslo laipsnius. Ne ko 
mokinaisi ir ne kuomi esi, bet 
ką moki dirbti—štai obalsis 
mūsų amžiaus.

BALTIMORE, MD.
Žodis į Korespondentus.
Rašant kritiką bei kores

pondenciją negana yra teikti 
kokiai draugijai bei pavieniai 
vpatai laurų vainiką per laik
raščius vien dėlto, kad turi
ma gerą širdį, arba manant, 
kad ot pagyrus nors ir neuž
pelnytai, ydos bus pataisytos. 
Taip-gi negalima prakilnius 
darbus kokios draugioj s bei y- 
patos sumaišyti su žemėmis iš 
keršto, neapykantos ir dar la
biau iš pavydėjimo. Rašant 
reikia pasiklausyti sąžinės bal
so, apsvarstyti dalykus beša
liškai ir atiduoti “kas Dievo 
Dievui, kas-ciesoriaus — cie
soriui...” Bet, deja, taip 
nėra. Tie patys koresponden
tai, kiek esu patyręs, visai 
ką kitą mąsto ir šneka, negu 
skelbia į laikraščius. Kam gi 
čia taip veidmainiauti... Juk 
korespondencijos rašomos ne 
dėl tų ypatų, kurios supranta 
ir žino tuos dalykus gal dar ge
riau, negu patsai rašytojas, 
,bet skleidžiamos žinios plačiai 
visuomenei apie nuotikius, kad 
parodžius kur ir kaip yra vei
kiama. Ir kritikas, tik, ži
noma, teisingos kritikos nerei
kia bijoti, nes kritika — tai 
mokykla. Kiekviename žmo
guje, nekurioj draugijoj ir 
kiekviename nuoveikalyje už
tėmi jame blogas, taisytinas v- 

;das. Tad aprašant tuos nuo- 
tik-us, kodėl šalyj gerųjų pu- 
sii) nepaminėti blogąsias, jeigu 
jos stovi greta. Skaityda
mas “Darbininką” tankiai už
tinku žinučių ir iš Baltimorės. 
Tai labai pagirtinas dalykas. 
Bet dabar skaitydamas 24 No. 
“Darbininko” radau p. J. P. 
K. korespondenciją apie “Mo- 
'terų Sąjungos” parengtąjį va
karą, kurios pabaigoje nu-

peikia tūlą “Ten Buvusį,”kad 
būk jis “Darbininko” 19 No. 
visai neliogiškai papeikė Vy
čių statytą 28 d. spalio Šv. Ag
netę. Paskui klebonas at
kreipęs domą į tokį korespon
dentą ir išbaręs jį. Kodėl p. 
J. P. K. nenurodė kame “Ten 
Buvęs” prasižengė su liog’ka. 
Juk jei aš anoj savo korespon
dencijoj truputį pakritikavau, 
tai juk neišeina, kad nupei
kiau arba pasmerkiau, arba 
dariau tą norėdaams pažemin-

ti, pamokinti. Visai ne. Aš 
myliu jaunimą, man brangūs 
vyčiai ir noriu, kad j’e visa
me turėtų kuogeriausias pasek
mes, kad visame būtų pavyz
dingi. O jei kalbame nepasi
elgia, kaip turėtų, tai juk a- 
pie tai galima jiems priminti. 
Jei nedarysi patėmijimų, jei 
nenurodysi kas taisytina, tai 
tos klaidos, tos ydos- gali už
silikti, gali įs’šaknyti. Laiks 
nuo laiko ir išpuola pakalbėti, 
bent užsiminti, apie klaidas, 
ydas. Tas teisybė galima pa
daryti asmeniškuose pasikal
bėjimuose, jaunimo susirinki
muose, bet viešai ištarti žo
džiai, viešas pasakymas yra 
svaresnis, didesnį įspūdį daro. 
Ir tegu žino visuomenė, jog 
čia ne be ydų esama. Jei y 
dos, nedatekliai nurodoma, tai 
nereikia užsigauti. Visi esa
me su ydomis, visi turime silp
nybių, o iš mūsų susideda dr- 
jos, kuopos, sąjungos, susi
vienijimai. Todėl įeidami su 
savo ydomis į tas organizaci
jas, įeiname į jas su savo ydo
mis, silpnybėmis ir tos mūsų 
silpnybės apsireiškia organiza
cijų gyvenime. O jei pakriti
kuojame vieni antrus, jei vie
ni antriems patėmijimus daro
me. tai tuomi tobulinamės.

Tiesos Mylėtojas.
Red. prierašas. Korespon

dencijos rašymas gali būti dve
jopas : bešališkas pranešimas 
atsibuvusios pramogos arba ki
to nuotikio ir kritiškas apra
šymas, t.-y. su patėni’jimais 
apie gerąsias ir blogąsias pu
ses, su nupeikimais, pagyri
mais, komplimentais. Kad 
kritiškai aprašyti dalyką, tai 

' visų pirmu reikia, kad pats 
aprašytojas turėtų išmanymo 
apie aprašomąjį dalyką. To
liau jei jis nori ką nors pamo
kyti, tai jau jis turi turėti pe
dagogo auklėtojo gyslelę^ Jis 
turi žinoti, kad bizūno rody
mas visai netinka, t.-y. peiki
mu, nurodinėjimu vien klaidų, 
ydų, blogų papročių mažai te
pataisysi, 
neši.

Geras 
auklėjimas

mokinimas, tikras 
guldosi ant atsi- 

kreipimo į mokinių, jaunimo, 
žmonių gerąją, pozityvišką-ją'— 
pusę, o ne Į blogąją, negaty- 
viškąją pusę. Papeikimu, šal
tu klaidų nurodymu atšaldai 
nuo darbo, atstumi nuo savęs. 
Tai-gi pirmiausia reikia kredi
tą duoti už gerą, o paskui švel
niai. taktiškai užsiminti ir a- 
pie tai., kas reikia taisyt, ge
rinti.

Augštas ir prakilnus tiks
las. taip puikiai ištolo spin- 

' dėjęs, ūmai nustoja vertės, 
i kaip tik ji pasiekiame—tada 
prieš akis sužiba kita žvaigž
delė. prie kurios artinamės su 
dviguba energija, sustiprinta 
jau pasiektuoju tikslu.

Reporteris.

EZPORT, PA. <
Veikli kolonija.

26 mylios į rytus nuo Pitts- 
burgo, tarp dviejų kalnų, gu
li išsitiesęs nedidelis mieste
lis — Eiportas. Šitas užkam
pis lietuviams jau yra žinomas 
nuo senų baikų — nuo 15-20 
metų. Sykį lietuviai Impor
tą, buvo bepradedą užgyventi, 
bet 6 metai atgal, iškilęs Ir
vino distrikte angliakasių mil
žiniškas streikas, išblaškė 
lietuvius taip, kad šiandien 
randas čionai nedaugiau kaip 
40 šeimynų su keliai pavie-

PASITEISINO.
•Juozas Nišlvs, našlys, 63 

Dabar Amerikos metP amžiaus, atėjo pas vie- 
kleboną su jauna Onute 

' ' “ ' . Kle
bonas, matydamas nelabai pri
tinkančią porą, sako jauna
vedžiui. — Juozai, ar ne per 
klaidą sumanei, būdamas sep
tintoje dešimtyje savo amžiaus, 
pasiryžai vesti tokią jauną 
merginą sau už moterį? Juk 

i ji tau duktė geriau pritiktų. 
— Et klebonėli, jau man įsipy- 

i ko tos senos moterys; jos 
pridirba per daug kaštų.

Taip dažnai veselijas iš
kelk, numirus ir vėl palaidok; 
dėk ir dėk pinigą. Štai; jau 
Dievui dėku:, keturios senes
nės gan daug grašio man su
ėdė. Todėl, sakau, nors ant 
senatvės reikia pasilsėti. To
dėl ir sumaniau, jauną apsi
vesti, mažam jš tų savo ne
paprastų vargų išsiliuosiuosiu. 
— Tai-gi ir aš ką sakau. Ar 
tau nebūtų geriau į vietą mo
teries pasiimti ištikimą tarnai
tę.—Pasakė Klebonas.

— Taip, brangus klebonėli, 
visi man taip sako, kad man 
pritiktų gražiad našlauti, bet 
jie nežino mano gyvenimo ap
linkybių, o ypač mano senų 
papročių. Atsakė senas jau- 
navedis.

Ąustripos užsienių reikalų
ministeris. L____ _________
ambasadorius Ryme ir Viennoj tin!
reikalauja iš jo pilnų inf orimu yos 19 metJl ant užsakų, 
cijų ir išaiškinimo apie Anco- 
nos nuskąridiniTną.

EN GŲERNSE.Y lętCKEO A PAT H TO GLORY-• X
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/’ aiškina tikėjimo ir do- 
atskalūnų prikaišiojimus ii
cataliku Bažnyčios, deda U

i

UŽSISAKYKITE RIMTĄ MeNRAŠTĮ-

1800 W. 46 ST CHICAGO, ILL

NORI SVEIKO JUOKO

Karo stovis. Augščiausiuoju 
įsakymu senatui, duotų š. m. 
spalių 2 d., Maskvos mieste ir 
Maskvos apskrityje įvedamas 
karo stovis.

“DARBININKĄ” — SA
VAITRAŠTĮ (subatos numerį) 
galima užsisakyti skyrium. Me
tams kaštuoja $1.50. Pusei 
metų — 75c.

energ-jos.
kam koks “džiaabs

Toliau

Pažink Tikybos ir Doros Dėsnius.
.. , ■„ ■ ...... . , , — ---- ———»

Žinok, kad nuo amžių lietuviai buvo maldingi 
žmonės. Didžiuma lietuvių ir Amerike tebėra to
kiais. Tie tai geri tautiečiai privalo žinoti, jog
jiems yra leidžiamas laikraštis vardu “TIKYBA LR 
DORA.“ Kiekvienoj maldingoj katalikiškoj šeimy
noj privalo rastis tasai laikraštis.

“TIKYBA IR DORA 
ros klausimus, atremia i, 
ir užsipuldinėjimus ant katalikų Bažnyčios, deda 
gražių apysakėlių.

“TIKYBA IR DORA’’ rūpinasi žmogaus sielos 
lavinimu ir jos tobulinimu.

Užsisakyk tą gerą laikraštį, o jis lankysis pas 
tave du kartu mėnesyje. Kainuoja metams tik 75 c.

Jei “TIKYBOS IR DOROS“ dar nematei, tai 
rašyk ir paduok savo adresą o vieną rąimerį gausi 
dykai. < ’<

“DRAUGAS” PUBL. CO.
1800 W. 46 ST., :: :: :: CHICAGO,

DARBININKAI, 
DARBININKO” - 

PRIETELIAI!

Toliau “Kat.” pasigyrė esąs t 
didžiu Vyčių prieteliv, o jųl 
laikraščio ir-gi nepasveikino. Į 

J. Antanas Šlegaitis. , 
Cicero,UI o

Adresas:
1644 WABANSIA AVĖ. :: :: CHICAGO, ILL.

savaitraštį — savo or- 
Leisime už $1.00 me- 
Tik visi turėtų imti.

------------------------- ' 4

Ši moteris, minjunierė su
laukia lapkr. 21 d. 80 metų am
žiaus. Nežiūrint į senumą ji 
uoliai darbuojasi

VFiTF OF YFLE į

Gražiausi pasaulyj darbai 
nuveikta jaunystėj—sako Rus-j 

’kin. Pasaulio likimas pirmo-Į 
se rankose sudėtas pas Dievą, 
antrose pas jadnimą.

Nebūk be gero
Katalikiško laikraščio

1 L-l~ ■ A- ta-ta■ A ę iMM A 83vo nem°ksliui nariui privalė-
A CcO a. C* Uvlv« duoti tą patėmijimą, jog to- 

--------  kį faktą nepaminėti yra nege- 
Būdamas “Kataliko” skai-Į rai

tyto j u, negaliu iškęsti neišrei
škęs to, ką aš matau ginče 
“Kat.” su “Darb.”

Kai perskaičiau “Kataliko” 
No. 262 straipsnį “Koks tai y 
ra geradaris“Darbininką,” tai 
net nusijuokti turėjau.

“Katalikas“ ima aiškinti, 
kas yra tas kun. Kemėšio įs
teigtas ‘ ‘ Darbininkas. ’ ’ Nuo 
pat pradžios ilgo straipsnio 
ima krėsti nesąmones. Iš- 
tikrųjų, juk ne kun. Kemėšis- 
įsteigė “Darabininką,” o L. 
D. S.

Žinoma, kun. Kemėšis ne
mažai darbo pridėjo prie to 
laikraščio įsteigimo. Už tai 
jam darbininkai yra dėkingi..

Antra nesąmonė. “Katali
kas” klausia: Ar nepersunkią 
naštą paėmė ant savo pečių 
nabagas “Darb.” Toliau sa
ko: “Ar nereikės jam šauktis 
kitų pagelbos, jei tikrai norės 
atlikti tai, ką pasižadėjo.” 

Kam č;a sirgti svetima liga. 
Jei “Darb.” įsteigė ne viena 
vpata, bet darbininkų organi
zacija, tai jam reikale ateis 
talkon darbin:nkai. Susipra
tę darbininkai įsteigė sau laik
raštį ir rūpinsis jį užlaikyti.

Nors “Kat.” sako, kad iš- 
tikrujų tas “džiabas” (t. y. rū
pinimąsi darb’ninku reikalais, 
vedimas krikščionišku keliu, 
laikraščio redagavimas), kun. 
Kemešiui visai netinkąs, bet 
drąsiai sakau, kad “Darbinin
kas” nuo pat pasirodymo pra
lenkė “Kat.” savo turiniu, 
apdirb’mu, gausumu smagių 
raštu. O ateitis dar daugiau 
lemia. “Kat.” sausas, kaip 
džiovos nualintas. O “Darbi- 
n;nkas,” kaip tik pasirodė, tai 
rodos nauja gadynė užėjo. Iš
budino miegalius ir įdavė 
jiems kokios tai nepaprastos 

Tai mat, kaip ir 
” tinka.

“Kat.” sako būk 
kun. Kemėš:s nesenai atvažia
vęs iš Lietuvos nepažįsta čio
nykščio gyveninio. Ilgai “Ka
talikas,” jau gyvuoja, net 17- 

~ti metnh" ~bef-sktrt’an( “Darbi
ninką,” tai aiškiai mafei, kąd 
“Darb.” kelis syk’us geriau 
supranta ir gyvenimą ir darbi
ninku reikalus negu “Kat.” 
Juk prie “Darb*.” daug darbi-j 
ninku ir net čia gimusių susis- j 
pietė: todėl anas “Kat.” pri
kišimas fesiog nonsensas yra.

Taip, “Katalike,” nepavy
dėk kun. Kemešiui “džiabo;” 
už tą “džiabą” jam darbinin
kai bus labai, labai dėkingi. 

Dar “Kat..” prikiša “Darb.” 
neapykantą, nekrikščionišku
mą. Turbūt iš krikščioniš
kos meilės pas “Kat.” gimė 
ternrnas “Kemėšinė” politi
ka.

“Kun. Kemėšio politikoje 
gnuli mūsų, katalikų pragaiš- 
,” sušuko “Kat.” Turbūt 
Katalike” yra išganymas.

Ne, katalikai darbininkai 
jau pamatė savo snaudulio 
vaisius. To snaudulio vaisiai 
buvo cicili 'mo išs'p’Stojimas, 
šlamštų užplūdimas. Po ilgo 
snaudulio mes katalikai suju
dome ir buvome geroka’ išju
dinti ir nubudinti kun. Kemė
šio. Dabar džiaugiamės turį 
energingą vadovą, sekame jo 
ir, Dieve, laimink mūsų darbus.

Galop “Kat.” rašo: “No
rėtume paklausti, ar kun. Ke- 
mėš s skaitė Suv. Valstijų kon
stituciją ir įstatus?” 0 aš no- 
ėčiau paklausti ar ‘-‘Kat.” 
edaktorius yra skaitęs tą kon- 
ituciją ir įstatus?

Baigdamas šią savo pasta
bėlę, ’šreiškiu savo širdingus 
linkėjimus gerbiamiems redak
toriams ir bendradarbiams. 
Vepriu “Darbininkui” kuodid- 
ž ausio prasinlatininmo ir bu- 
jojimo. Širdingai veliju L. D. 
S. pasisekimo ir klestėūmo.

Kaip “Kat” giriasi, tai 
jis rpšęs apie Moterų Sąjun
gą tiek ir tiek, o apie Darbi
ninkų Sąjungą nieko, ta; vis
gi L. D. S. neprivalo nusimin
ti. Beje juk “Kat” nei dar
bininkų laikraščio “Darb’nin- 
ko” pasirodymo neęaminėjo, 
nenranešė savo skaitytojams 
apie nauja laikrašti. Rodos 
tą padarė visi be VKat.” 

. Kadangi “Kat.V yra uolud

i
I

Pasirūpinkite, kad katalikiš
kos draugijos imtų “Darbinin- 
ką”WM 
ganu, 
tams.

, ANT RANDOS.
Du kambariai ir virtuvė ant 
viršaus ’ “Darbininko” spaus
tuvės. Atsišaukite į “Darbi
ninką,” 242 •’CV. Broadway, So. 
Boston,’ Mass.

vUžsirašik sau ar savo pažįstamie- 
| ms Lietuvoj bei Amerikoj 
| Išeivių “Drangą” 
S KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS 
g IR PADAILINTAS, TALPINS:

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe- 

rėjūnas“ (trankimasis po Vokietiją, Lusemburgą ir 
Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos 
į Lietuvą ant motocikletkos.”

4. “Škotijos Lietuviai“ II Lanarkshire, UI Linlithgowshire,
IV Midlothian, V Dundee ir tt x .

į? 5. “Lietuviai Anglijoj.“
H 6. Korespondencijas.
=g 7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą, 
ugs 8. Dainas, paveikslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių 
5? ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; me- 
tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Ad- 

fig resas:

n 

o 
 n 
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Rev. Jos. Norbut,
MOSSEND, LANARKSHIRE, SCOTLAND.

• ??

Juoku, pašaipos, pajuokos Laikraštis

iMMiiintitiiiiggil

“Žvirblis”

[BOLE5 O F HfiFVfiFD
Photos by American Press Association

Yale ir Harvardo unievrsitetų gabiausieji footballininkai.

Skaityk “šviesą
DU KART MĖNESINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS. 

JEI RŪPI BLAIVYBĖ,
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ, 
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

SKAITYK “ŠVIESĄ.
KAINA, METAMS 50c.; UŽ RUBEŽIO 75c. 

PAVIENIS NUMERIS 5c.

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.

Jei trokšti apšvietos 
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisą vairinį 
, iliustruota jaunimo laikraštį

“Vytį.”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 

Amerikoje.
“VYTYJE.“ telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, 

literatų ir studentų.
“VYTYJE“ rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau

nuomenės gyvenimo.
“VYTIS“ leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje. 

“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija.
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c. L. 

ry"ių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.

Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:
n

731 West 18-th str., Chicago, III

Draugas” - Nesugriaunama 
Tvirtove.

i.-. ės

Sako, kad šioje gadynėje nesą' nesudaužomą, 
neišgriaujamų tvirtovių. Netiesa.

Jau daug metų, kai socialistai ir laisvamaniai 
sujungtomis spėkomis atkakliausia bombarduoja ir 
antpuldinėja Amerikos lietuvių katalikų tvirtovę 
“DRAUGĄ.” Ta tvirtovė netik kad atsilaikė, 
netik kad nubFoškinėjo visus priešų smūgius ir ant
puolius, bet dar išleido savo spėkų statyti tvirto
ves kitur, kur priešininkai yra Įsigalėję.

Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus tas 
laikraštis “DRAUGAS.” Jo spėkos yra šauniai 
sumobilizuotos. Stok ištvermingųjų, nepergali
mųjų pusėn, užsiprenumeruok “DRAUGĄ.”

Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Adresas:

Pažangą”
‘PAŽANGA“ yra mėnraštis ir skiriama prasi

lavinusiems lietuviams ir apsiskaieiusiems darbi
ninkams.

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius 
Amerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildo
ma, todėl, originaliais raštais.

“PAŽANGOJ“ gvildenama aktualiai lietuvių 
tautos klausimai.

“PAŽANGOJ“ rasi dailiosios literatūros, nes 
jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos 
literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsi
reiškimus.

“PAŽANGA“ nušviečia ir gvildena gyvenimo 
klausimus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.

Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, at
skiras numeris 25 c.

Adresas:

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai 

Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir 
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams. Kaina 
5c., imant (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeliu.

2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.

Surinkta: Deklemacijos, Eiles, Dainelės, Monologai, 
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis, 
Patarlės, Žaisi ės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems 
scenos, ir juokų mylėtojams. Medegos užtektinai' ilgo 
viešo vakaro papuošimui.

Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo. 
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
sę, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam 
vieną egzempliorių gaidų, su metiodijomis tų dainelių.

Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų 
pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių 
nekaltų juokų. d

Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui 
pažaisti. -- • ,

3) Dvi komediji. Vienoje knygutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJAS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS“ kaina 8c.

Šie visi veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet 
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.

Tos visos knygutės galima gauti pas:
J. V. KOVAS, 

___ 21 CONGBESS AVĖ., :: :: :: WATERBURY, CONN.
(Tain-pat ir kituose knygynuose.)

Nuo spalių mėnesio 1915 m. eina naujas vienatinis visoj 
Amerikoje juokų ir satyros mėnesinis laikraštis vardu : 
“ŽVIRBLIS,“ kurs visiems lietuviams didžiai reikalingas ir 
labai naudingas. Už ištisus metus prekiuoja tik vienas 
dol. Reikalingi agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus 
25 centus, o už kožną šimtą surastų prenumeratorių (me
tinių) gaus dovanų dar (po 5 dol.). Jeigu norite naudingai 
praleisti liuosą laiką ir širdingai pasijuokti, tuojau pa-

> >

šio jo priešo tvirtovės ir drutvieffis. 
ijos, nurodymai, instrukcijos kari- 

tegikoj, ginklų, amunicijos, provizijos,

*$* kvieskite į savo namus “ŽVIRBLI.

Xi

didmies- 
nriesteliuose visose kolonijose. Pakeiki-

cijos leidžiamos kas mėnuo. Per metus

■■0

rr
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Jei esi nuliūdęs, - “Ežį - Skaityk.
JEI PATS SUGEBI, Į — “E'tĮ” — RAŠYK. 

NORI SVEIKO JUOKO? — PRIE — “EŽIO“ EIK. 
PAŽINK FIRMA — “EŽĮ“ — IR TUOKART PEIK.

-EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame
rikiečius. lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk adresą ir 
gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai 
visad “Ežį“ skaitė. Kaina metams 75 centai, pusmečiui 
40 centų. Pinigai siunčiami money orderiais.

Kare, mobilizacija
Visi tautiečiai, jauni ir seni, vyrai ir“moters, mer

ginos ir vaikai, nei minutos neatidėliodami marš į mobili
zacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės į baisią, sunkią, 
ilgą karę. Sujuųgkime jėgas kariauti su baisiu, galingu, 
beširdžiu priešu, kurs baigia mus teriotl Baisusis prie
šas pasalingu būdu įlindo mūsiškių tarpan ir skerdžia mū
siškius, kaip meitėlius. Nejučiomis baisusis priešas pri
veisė tarp mūs Visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių, 
bjaurių šliūžių. \ Dėl to įsibriovusio priešo mūsų tarpan 
mūsiškiai ėmė sk :sti varguose, nedorybėse.

Todėl apšauki line jam karę, kuri gal truks dešimtme
čius, gal šimtnM Sius.

Kelkime kovoi balsą nuo krašto iki krašto, 
čiuose miestuose, 
me balsą, sujuskime,' kad nuo mūsų balsų ir sujudimo 
sudrdiėtų žemė, suvirpėtų oras ir kad nuo to sugriūtų - 
paskutinės didži

Visokios inf 
niame muštre, 
kreiptis į generalinį štabo buveinę.

atsieina tik 50c. Geieralifiko štabo adresas:

“Tautos Rytas”
Rev. J. Valaitis

28 CHERRY STREET, SHAMOKIN, PA.

Leidėja Ona Janušyte, X
Box 576 Forest City, Pa. X 

X ♦

. Adresas: “
213 STATION ROAD, DY1

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį 

“Žvaigždę” 
“ŽVAIGŽDĖ“ yra seniausias lietuvių katalikų 

laikraštis, 16 pusi, didumo suteikia įvairių žinių iš 
Amerikos rr viso pasaulio gyveninio.

METAMS ATSIEINA TTK $2.00. 
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu

• L V
3654 RTCHMOND ST



Ateina Žiema

662-672 Washington St., Boston, Mass

PIRK

Newark N J

Vienatine Lietuviška

Krautuve

Neskaityk čionai,

PARSIDUODA.
(forničiai) ant 4

svei- 
bus

Niekad aklas neverktų, 
kelią matytų.

Kuri užlaiko visokio ta 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

t Ant LENGVŲ ISMOKESCIŲ J
Nemokėk randos, buk savininkas.

Pas mane gali pirkti lotus ir stubas geriausiose 
vietose už prieinamas kainas.

Gerų Ūkių Pigiai.

Jei nori ko mokytis, pradėk 
šiandien, nes rytoj gal norėsi, 
kad jau mokėtum.

Keistutis žuvo nuo Jogai
los rankos, bet jo darbai, it 
spindanti žvaigždė, švies am
žiais ūkanotoj Lietuvos padan
gė-

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

C. P. YURGELUN,
377 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS

C. & P. Phone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuotojas

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

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

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 SO. PACA ST.,

BALTIMORE, M. D.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

l’roškos nuo nerviško 
vos skaudėjimo 10

Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų 
čeverykų, tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj 
yra užlaikomi geriausi tavorai.

ČEVERYKAI. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge
riausia padaryti, pagal naujausią madą, kožna 
pora gvarantuojama.

VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ.
Šiaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdalus, 

marškinius, sveterius, pirštines ir t. t.
mūsų kainos žemesnės už kitų.

NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOME.

$500.00 duosim dovanų kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti, prieš mūsų nebuvusi pasiūlymą, pardavinėjo ant 
21 akmenio 14K Gold Filled ant 20 metų Garantuotą Laikrodėlį pigiau, negu mes. ir davė 31 prezentą prie laikrodėlio 
Dykai, tai tam duosim $500.00 grynais pinigais už tai. O idant mūsų ant 21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlius 
Garantuotus ant 20 metų kuolabiausiai praplatinti, darome dar nebuvusį 'pasiūlymą, nes parduodam tuos brangius laik
rodėlius tik už $6.75 ir prie kiekvieno laikrodėlio 31 augščiau patalpintą prezentą duodame visai Dykai. Taigi kas mums 
prisius savo tikrą adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir 25 centus prado t k® stampomis arba kvoterj, tai mes išsiųsim jam 
tuo jaus ant 21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlį, Garantuotą ant 20 įmetu, su geriausiu tos rūšies mechanizmu pa

ntą visai Dykai, kaip seka: Retežėlį su kabUu- 
Setą spintų. 32 cal. (model) Revolverį , Brit- 

' Importuotą atdarą (model) laikrodėlį, Durklą, 
ludniką-laikrodėl}. Širdžiuke su retežėliu, (mi- 

Žiūroną. Kada atneš tau į namus Laikrodėlį ir Prtzentus ir būsi užganėdintas, tai užsimokėsi
$6.50, taip-gi 30 centų už prezentą persiuntimo išlaidas. Jeigu nebūtum užganėdintas, tai nepri-
mes su grąžinsim tau 25 centus pradotko. Apart to primenam, kad mūsų laikrodėliai yra ant 21 

14K Gold Filled, Garantuoti ant 20 metų, ir mes laike tų 20 metų mūsų laikrodėlius pataisom arba apmai- 
kitų visai Dykai prisiuntus mums tik 25 centus ant persiuntimo išlaidų. Tai-gi, pirkdamas iš mūs laikro

dėlį, visiškai nieko nerizikuoji,. Iš Kanados visus pinigus reikia prisiųsti iškalno. Adresuok aiškiai taip:
UNITED COMMEROIAL COMPANY, Knickerbrocker Bldg. Dept 182 (Ptfth Ava.) NEW YORKJf Y.

JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ 
REKORDŲ.

Mes patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti 
gražų, naujos mados gramofoną ir linksmintis.

- Naujausi lietuviški rekor- 
*'=3==M=^==K dai, indainuoti M. Petrausko

ir kitų garsių dainininkų. Be 1^ dainų yra visokių maršų, vai-j 
sų, polkų ir daug kitokių 
gražių melodijų.

Reikalauk gramofonų ir 
rekordų katalogo. Visiems

. siunčiame dykai. Tik reikia
prisiųsti keturių centų stam- 
pę parsiuntimui.

Be gramofonų turime dra- 
panų ir čeverykų didžiausią 
pasirinkimą. Tavoras geras. 
Kainos mažesnės kaip kitur.

GRAMOFONŲ KAINOS NUO $15 IR AUGKIAU.
Be gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausią pa- 

ririnkimą. Tavoras geras. Kainos mažesnės kaip kitur.

Chas. Urbon ir A Pilvinis,
133 Broadway, (prie c st) So. Boston Mass.

saulyj, ir prie kiekvieno laikrodėlio duosim augščiau parodytą 31 pre: 
ku, žiedą, Pypkę, Branzalietą, (miniature) Branzalietą su laikrodėlit 
vą, Armoniką, Kryžiuką, Veidrodėlį su 3 prietaisais, Peiluką, Dirž^ 
Skūrinį tabakui krepšelį, Nikelinę dėžutę dėl degtukų, (miniature)^ 
niature) 
likusius 
imk, o 
akmenio 
nom ant

Tel. .Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

sto- 
ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas Gyvenimas

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

GERA PROGA! .
Gramatika angliškos 

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

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

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

si rokundų, su paveik
slais i apdaryta) ........... 35e.

Pajieškau savo sesers, Onos Ab- 
akaitės, Kauno gubernijos, 
Šiaulių pavėtos, Papilės parapijos. 
Girdėjau kad jį gyvena Chicagoje 
Ji pati ar kas kitas atsišaukite: 
ŽKSfr*’* "Sr 
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Pajieškau savo draugų Jono 

Daunio ir Juozo Balčiūno abu iš 
Kauno vedybos, pirmiau gyveno 
Lisbon Falls, Me. Jie patys ar 
kas kitas teiksitės man pranešti 
apie juos po sekančiu adresu: 

Jos. A. šūkis,
11 Alpine St, Woreester, Mass.

Jeigu nori būt šiek tiek į 
apsišvietęs, tai pliovok prieš i 
Dievų, tikėjimų, dvasiškius j 
ir prieš visus tuos, kurie tiki j 
Į Dievų ir į Bažnyčių, kuriuos ! 
katalikais vadina, ypač įsi- 
tėmink gerai žodį “klerika
las.” Beje, paskui juos visaip 
išjuok, išplūsk visokiais žod
žiais. Užvis daugiausiai mo
kykis keikti. Ska'tyk “Kiau- 
lienas” “Mėžemųjų,” “Valka
tų” ir kitus visus, kurie tik 
bed'evių priterlioti. Būsi pa
vadintas apšviestūnas. (Tik; 
žinoma ne nuo visuomenės, bet Į 
nuo keleto pirmeivių.)
—Taip sako cicdikėliai, be- į 
dieviai, štuptarnėliai ir visi, 
kiti tų laisvųjų pažiūrų tamsu-1 
nėbai.

I'/.laikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiarns, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

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

ko nemoki, o gal nemo 
rašyti, nei skaityti, 
darbo, kuris tau

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų .
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mestis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

V. LUKOŠEVIČIA, 4 
Minersville, - - Pa. Y

75c 
gal- 
ir 25c 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c 
Tikra lietuviška Trejanka

25c

i f Siūdinkite drapanas 
pas mus.

i
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'♦♦♦ Padarom moteriškus drabu- 

, ♦♦♦žius, vasarinius ir žieminius 
♦♦♦po naujausiai madai.
♦♦♦ A. ČEPULIONIS,
♦♦♦ 242| W. Broadway,

/♦♦♦(Virš “Darbininko” spaustuvės.) 
♦♦♦ So. Boston, Mass.

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

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Eurom>s daktarų, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o m<s prisiusime 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu :

K. ŠIDLAUSKAS

JUOZAS ZUPKAUSKAS
Įsidėkite gerai adresą:

HARRISON COMPANY

» • * iD

Kiek galėtum ant maisto tu- i“ 
rėti sutaupinęs centų, ir ant ; 
ilgo laiko užtektum, ėmęs į 
šiandien visų pragerk, o jei į- 
neįstengtum tai padaryti, tai J 
ant rytojaus pabaigk ir vėl ‘ 
lauk, kol kepti karveliai pra- ■ į 
dės kristi iš debesių.—Taip sa
ko jauni vyrukai, Lietuvos žie- j 
dai, kurie nepriguli nei kokiose 1 
prakilniose draugijose, o visų į 
brangųjį la'kų perstovi smuk
lėse, trvdami alkūnėmis “ba-i 
rą” |.

> ♦;♦ 
nei ♦ 
Pa-jX 
sy- A 
da-I A fPa- A 
I)a;» 

pulsi į “lakupų, tada turėsi j 
dykų duonų.—Taip sako iš-j ♦♦* 
tvirkęs jaunimas, kuris-neri-Į 
ki į Pieva, prasišaiinęs nuo,ti- j__
kėjimo, nuo doros kelio, kurie į 
nenori prigulėti jaunimo pra-!jp 
kilniose draugijose. |<

Dr. Paul J Jakmauk
(Jakimavičius)

Priėmimo valandom:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki b vakare - 

509 BP.OADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. | 
Tel 502 S. B.

PARODYKITE PRIELANKUMĄ
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. Augščiau minėta firma suteikė man tiesą, par 
duoti visiems lietuviams specijališkomis kainomis, kad tuo
mi juos užganėdinti. Todėl ateikite visi ir duokite man 
progą parodyti jums puikiausius H A R K O SIUTUS ir 
OVERKOTUS — ištikrųjų geriausius gatavo darbo drabu

žius visam Bostone, už sekančias kainas :
NUO $12.50 iki $25.00.

**T*-vj** kur yra 
□į-■. • •• GAUJOS, barbeną. ■

Ofisas:
224 Broadyray, So. Boston, Mass

Pirmutįąis.ir. geriausias barbe^ 
ris. Plaukus kerpa Šiokiomis 
dienomis už ,15c. subatomis už 25c. 
Tai-gi žinokite ir plaukų kirptis 
ateikite šiokiomis dienomis. Busi
te čia geriau nukirpti, negu pas 
italijonus. Jei kam plaukai slen- 
ka, tai pas jį padeginama su 
Žvake ir plaukai nustoja slinkę.1 
Tik reikia laiku nueiti. Tai tik
ra teisybė, išbandytas dalykas. 
Dar veidą paprosina su elektri- 
kos mašina. Mašina nuima nuo 
veido papučkšs ir taip pagražina 
veidą.

Todėl, tautiečiai atsiminkite I 
mano ofisą .įt atsilankykite pas; 
mane.

Broliai ir seseriš, siuvimo 
darbus paveskite mumis. Iš 

I pirmo karto įsitikinsite, jog 
darbą atliekame prideramai.

JONAS BERZELCNIS & C0. 
j 28 Chandler St, Bostoa, Naši. 
Į Vienos durys nuo Berkley st

j
Telephone So. Boston 605.

ANTANAS ŠAPALIS 
meistras

; indeda telephonus, dengia
i gus, ir atlieka visus
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