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I Amerikos Lietuvius.

KIEK KANADIEČIŲ 
ARMIJOJ.

Ottawa, Ont.
pradžios kanadiečių įstojo ar- 
mijon 350,657. Bet nei pusė 
jų nėra dar nugabenta karės 
laukan.
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TAUTOS TARYBOS A- 
MERIKOJE ATSI

ŠAUKIMAS.

vis.

P. S. Visokias tame dalyke 
pastabas, patarimus ir prane
šimus prašome siųsti vardu T. 
T. sekretoriaus kun. F. Kemė
šio,

“Laisvamanių
Nei 

kaip

ji išplės savo išganingą keturis praeivius ir paskui pa
peikimą po visą Lietuvą, kad degė savo drabužius ir pats 
ją atstačius iš griuvėsių, kad sudegė. Jis buvo gabus kal-

50 W. 6-th Str., 
So. Boston, Mass.

Mesopotamijoj nieko svar
baus neveikiama. Užėjo ne
apsakomi karščiai. Termo
metras pavėsyje rodo 120 lai
psnių.

RAŠYKITE Į LIETUVĄ.

Užimtąją Lietuvą laiškai eina 
tik vokiškoj kalboj rašyti.

Bile kas negali vokiškai para
šyti laiškų. Tai “Darbininkas” 
siuntinėjime į užimtąją Lietuvą 
laiškų patarpininkaus — įsteigė

VERTIMO IR IŠSIUNTINĖJI
MO LAIŠKŲ BIURĄ.

Tai-gi norintieji siųsti į Lietu
vą laiškus, gali siųsti juos į 
“Darbininką.” čia jie bus iš
versti vokiškon kalbon ir be jo
kio atidėliojimo išsiunčiami Lie
tuvon per švedų-Lietuvių biurą 
Stockholme, Švedijoj. Stock- 
holme tie laiškai bus užregistruo
ti ir pasiųsti Lietuvon. Jei ad
resatų neatsiras, tai laiškas su
grįš. Vertimo ir siuntimo visi 
iškaščiai bus 40c., t. y. už tuos 
40c. bus atlyginta vertikui, išmo
kėta už popierą, konvertus ir 
apmokėta krasos iškaščiai.

A L. R. K. Moterų Sąjunga at
siekė troškiamojo narių — 
1.600 — skaičiaus iki antrojo 

Seimo. Turi kupiną tūk
stantį.

Šuoliais tesididina Moterų 
Sąjunga!

Baisioji karė, skaudžiai pa
lietusi mūsų Tėvynę — Lietu
vą, uždėjo ir ant mūsų, Ame- 
rikos lietuvių, daug svarbių 
priedermių. Pirmiausia turė
jome gelbėti savo brolius ir se
seris nuo bado ir šalčio. Dar- į 
bavomės, kaip supratome ir 
mokėjome; nors ir turime vi
si pripažinti, jog dėl bereika
lingų savytarpių vaidų mes tik 
dalelę tos savo piredermės iš- 
pildėme.

Bet štai jau laukia mūs ki
tas darbas. Karė jau nualsi
no kariaujančias valstijas: vie
noms gresia badas, kitoms su- 
sibankrutijimas — ir taika ga
li jau nepoilgo įvykti. Turi
me žiūrėti, • kad ta taika ne
užkluptų mus neprisirengu
sius, turime užtikrinti savo 
tėvynei laisvą, šviesią ateitį 
ir gerbūvį. Ta priedermė tu
ri būti, aiški ypač mums, Was- 
hingtono šalies gyventojams, 
kur piliečiai džiaugiasi iš savo 
politiškos laisvės ir gerovės.

jiet tą laisvę ir gerovę galės 
užtikrinti Lietuvai tik sveiki, 
šviesūs, darbštūs žmonės, gy
venantieji Lietuvoje, ir jų pi
nigai. šiuo laiku mažiausia 
milijonas lietuvių randasi sve
tur, už ribų sav* ^tėvynes. 
Vieni išsibarstę po Amerikos 
miestus ir miestelius, kiti var
gsta po plačiąją Rusiją, treti 
Anglijoj, ar dar kur kitur.

Bet kada Tėvynė —Molyną 
pavojuje, visi jos vaikai turi 
pulti gelbėti jos gyvybę. Ka
rė daugelį Lietuvos vietų pa
vertė į tyrlaukius. Godūs kai
mynai kėsinasi ant jos žemiu. 
Baisus klausimas stovi prieš 
mūsų akis: BŪTI AR NEBŪ
TI LIETUVAI ANT ŽEMĖS 
PAVIRŠIAUS Ir Jeigu po 
karės išeivių minios negrįš į 
Lietuvą su sveikomis ranko
mis, su mokslu ir su pinigais 
— Lietuvos gyvybė ir ateitis 
labai bus abejotina.

Tad laikas jau mums pra
dėti ruošties į Tėvynės atbuda- 
vojimo darbą.

Amerikoje dabar randasi 
jau nebe šimtai, bet tūkstan
čiai šviežių lietuvių: profesijo- 
nalų, amatninkų, biznierių, 
randasi daugybė pinigingų 
žmonių. Visoje Europoje pra- 
matomas po karės didelis eko
nominis atgijimas. Apims 
jis ir Lietuvą. Svetimtaučių 
kapitalai ir smegenys puls į 
Lietuvos ūkį, prekybą ir pra
monę, atsiras Lietuvoje dau
gybė gerų darbų ir uždarbių. 
Bet ar bus džiaugsmo Lietuvai 
ir lietuviams, jei viską apims 
svetimi. Su svetimais žmonė
mis eis į mūsų kraštą svetima 
dvasia, svetima kalba ir pap
ročiai. Taigi, kad neįvyk
tų visiškas ekonominis, o pas 
kui ir tautinis Lietuvos paver
gimas, mes turime tuoj po 
kares sutraukti į krūvą visas 
savo jėgas ir Lietuvos žemę, 
pramonę ir prekybą imti į savo 
rankas. LIETUVA-LIETU- 
VTAMS! — štai mūsų pirmasai 
obalsis.

Lietuvių Draugija Rusijoj 
jau pradėjo ruošties prie to 
darbo. Kaip tik karė pasi

nę ir prekybą.
Bet tada Lietuva ir pasiges 

savo išeivių sūnų ir dukterų. 
Išeiviai grįš su savo pinigais, 
jeigu žinos, kad ten Lietuvoje 
gaus sau tinkamo darbo ir ge
rą vietą savo pinigams. Tad 
čia reikės tiktai geros organi
zacijos, kuri surištų Lietuvos 
pastangas su mūsų išeivijos 

Į pajėgomis ir kuri kiekvienam, 
j galinčiam grįžti po karės į Lie
tuvą, nurodytų vietą jo dar
bui ir pinigams.

Turime netrukus bendromis 
pajėgomis sugalvoti gerą pie
ną visam veikimui šioje srityje 
ir užmegsti. darbo pradžią, čia 
daug ką gero galės sumanyti 
ir patarti mūsų gerbiamieji a- 
matninkai, biznieriai, pra 
monininkai, finansistai, pro- 
fesijonalai, arba ir šiaip jau 
šviesūs darbininkai. Tik rei
kia visiems suvažiuoti ir pasi
tarti.

“Tautos Taryba Ameriko
je” šiuomi kviečia į suvažiavi
mą — dėl pasitarimo apie Lie
tuvos atbudavojimą — visus, 
kuriems tas atbudavojimas rū
pi ir kurie nors prie to ati>u- 
davojimo galėtų prisidėti, vi
sus be skirtumo lyčių, tikėji
mo ir pažiūrų.

Suvažiavimas įvyks S. Bos
tone 28, 29 rugsėjo mėn. šių 
metu, tuojau po L. R. K. Fe
deracijos Kongresui.

T. TARYBA AMERIKOJE.

Didi talkininkų bombardavi 
mai ir smarkios atakos.

VERČIA BAISIĄ UGNĮ.

Anglai užimtose nuo vokie
čių vietose susitvarkė, susta
tė batarejas ir pradėjo didi 
bombardavimą tolimesnių vo
kiečių pozicijų. Verčia į vo
kiečių pusę baisią ugnį, griau- 
ja vokiečių drutvietes ir tai
so kelią naujoms atakoms.

Angiai apšaudo vokiečių 
drutvietes arti ir toli esančias, 
užpakalyje. Anglų armotų 
krikimas nei kiek nesiliauja. 
Gi iš vokiečių pusės tik silp
nai tešaudoma. Nežinia ko
dėl jie taip elgias, gal taupo 
šovinius, o gal jų jiems trūk
sta.

Vokietijos orlaivių irgi ne- 
i sirodo padangėse, o anglų ir 
i francuzų orlaiviai nuolata 
varsto orą.

Po tų milžiniškų bombarda- 
' vinių ir baisių atakų nieko ne- 
i lieka miestuose ir kaimuose. 
. Viskas paverčiama į pelenus.ir
■ griuvėsius.

O tarp tų griuvėsių tekšo la-
, vonai žmonių ir arklių.
; Po kiekvienu miestu, po 
, kiekvienu sodžių yra požemi
niai urvai ir i» jų priseina prie
šininkus iškraptyti. Po vie
nu sodžių vadinamu Bazentin- 
le-Grand urvuose buvo 15.000 

Į vokiečių.
Užpakalyje mūšio linijos 

į Somme fronte, kaip franeu-
■ zų, tai ir vokiečių pusėj dau
gybės yra kareivių ir karinės 
medžiagos. Abi pusi daro 
didžias pastangas, kad atsi
laikyti savo vietose.

Francūzai tame fronte daro 
kart-kartėmis atakas ir turi 
pasisekimų.KONFISKAVO LAIŠ

KUS.
Iš Amsterdamo pranešama, 

jog Anglijos valdžia konfiska
vo visus laiškus, kurie buvo 
gabenami Halland-America 
garlaiviu Noordam. Tas gar
laivis plaukė iš New Yorko į 
Rot-vedam.

Ž’JVO 200 ŽMONIŲ.
Indijos vandenyne palei pa

kraščius salos Ceilono buvo 
neišpasakytai smarki audra. 
Dėl audros žuvo 200 žvejų.

—

SUSTREIKAVO DĖL
ŠČIO.

Toledo, Ol;io. — Malleable 
Castings kompanijos sustrei
kavo 160 darbininkų. Sus
treikavo todėl, kad buvo bai
siai karšta dirbti. Darbininkai 
pasakė jie eisią dirbti, kai vė
sesnės užeis dienos.

UŽSAKĖ MEDINIŲ KOJŲ.
Vienas Londono milijonie

rius užsakė New Yorke medi
nių kojų už $1.000.000. Tos 
medinės kojos bus Australijos 
ir Naujosios Zelandijos sužeis
tiems kareiviams.

PABLUDELIO DARBAS.
I

Newark, N. J. — Tūlas Sal- 
i vatore Castwova, 53 metų am
žiaus netikėtai sublūdo pašovė

Piktadarybes 
Berline.

jog kaikurie batalijonai buvo 
visai sunaikinti. O nuostoliai 
užmuštais ir sužeistais per pa
starąsias 20 dienų buvę 150.000 
kareivių. O į nelaisvę pate
ko per tas tris savaites 20.000 
vokiečių.

Vokiečiai skelbia, jog tame 
fornte mūšiai verda. Pripažįs
ta savo pralaimėjimus. Skel
bia, jog anglai buvo įsigrūdę į 
Longueval ir Delville miškus. 
Bet vokiečiai darę kontrata
kas ir atmušę atgąl, bet an
glai užsilikę kaikųriose miško 
dalyse ir miesto artimose apy
linkėse. Paėmę į nelaisvę 300 
anglų ir keletą oficieriu.

Vokiečiai taip-gi skelbia, komybėj 
jog Somme fronte eina di
džiausi artilerijos Šaudymai.

Talkininkų oficieriai tvirti
na, jog vokiečių atakos dabar 
kur kas silnesnės, negu pir
miau. Aiškiai matosi vokie
čių nusilpnėjimas.

MILIJONAI BOMBŲ ANT 
VOKIEČIŲ POZICIJŲ.

Neapsakomas daugybes šo
vinių verčia anglai ant vokie
čių pozicijų. Numeta kasdien 
po pusę milijono šovinių. Nuo 
birželio 27 d. iki šiol anglai 
numetė į vokiečius 10.500.000 
šovinių.

Vokiečiai prieš anglus kar
tais pavartoja baisius gazus. 
Kuomet Somme fronte vokie
čiai buvo netekę kelių pozicijų, 
tai ryžosi jas atgauti. Prieš 
atakas debesius troškinančių 
gazų paleido anglų pusėn. 
Paskui darė atakas ir bandė 
kyliu įsigrūsti tarp francuzų 
ir anglų. To nepavyko pada
ryti.

ATAKOS.
Po didelių, smarkių*Tom- 

bardavimų francūzai ir anglai 
Somme apskrityje padarė ata
kas. Atakose turėjo pasiseki
mus. Prancūzams ypač pa
vyko, nes jie pralaužė vokie
čių liniją ir pastūmė vokiečius 
atgal ant septynių mylių fron
to. Anglai pastūmė vokie
čius atgal ant 1.000 jardų fron
to.

Tose atakose francūzai paė
mė 2.900 vokiečių nelaisvėn, 
tris armotas, apie 30 kulkos
vaidžių ir daug karinės me
džiagos.

Į anglų rankas pakliuvo 
svarbūs vokiečių užrašai. Tuo
se užrašuose besą išskaitliuoti 
vokiečių nuostoliai. Sakoma,

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
troškimas — PASIEKTI 1.000 
NARIŲ IKI SEIMO — išsipil-; 
dė. Turi tūkstantį narių sa , ! 

viršum.
Patrigubinkime narių skaičių 

L. D. S. iki antrojo seimo.
1

Sudinamitavo 
karą.

RUSŲ PRANEŠIMAI.
Liepos 18 d. 17 vokiečių 

aeroplanų atakavo Lamiren, 
stotį netoli nuo Baranovičių. 
27 bombos buvo nupūstos ant 
ligoninių. Jos užmušė tris 
žmones medikalio štabo ir 
penkis šiaip žmones sužeidė. 
Ligoninėj tai užmušė 10 paci
entų ir 23 sunkiai sužeidė.

Dniestro upė labai patvino. 
Išsiliejo ant krantų ir nunešė 
tiltus. Atkalniai pasidarė 
slidūs, jog negalima jais lip
ti.

Rygos fronte, kaip vokie
čiai praneša, tai rusai tarp 
Ekau ir Kekau darę atakas, 
bet buvę atmušti. Rusų di
deli būriai žvalgi} bastėsi vo
kiečių fronte ir visur jie buvę 
nuvyti.

Vienas vokiečių zeppelinas 
keletą kartų atakavo Rygą. 
Bet vieną kartą rusams pavy
ko jį pašauti ir mašina nukri
to ties Tukumu. Lakūnų di
džiuma išliko sveiki.

ŽMOGŽUDYSTĖS, PATŽU- 
DYSTĖS, PIKTADA

RYBĖS BERLINE.
Kaizerio sostinėj kasdien 

atsitinka baisiausių dalykų. 
Prasiplatino visokios piktada
rybės. Prasiplatino vagystės, 
biauriausios žmogžudystės ir 
tt.

Laikraščiuose apie tai 
žai teužsimenama, viena 
to, kad žmonėms dabar go
biausia apiena karė, o antra 
tai kad nevesti į nusiminimą 

j žmonių parodant didžias žmo
nių žaizdas.

Kriminologai sako, jog ne
tekimas per karę genčių, ar
timųjų ir nedavalgymas yra 
tų piktadarybių priežastimi.

Buvo pavyzdžiui toks atsi
tikimas: Dvi merginos apvo
gė trečią. Kad išvengti atsa- 

, jos norėjo apvog
tąją pakarti. Nelaimingoji 
prašė, kad verčiau ją papjau- 

I tų. Tos paėmė skustuvą ir 
veik visai nupjovė galvą. Pas
kui sudėjo lavoną į skrynią ir 
pasiuntė kitan miestan. Pik- 
tadarės vienok, buvo suimtos 
ir pasmuktos miriop.

Savininkas vieno didžiau
sių restauranfų vieną vakarą 
nusižudė dėl to būk jo pati ne
buvo ištikima. Tai restau- 
rante muzika nesiliojė groti, 
kai Javonas buvo išvežamas.

AŠTRIAI ELGIASI SU 
STREIKLAUŽIAIS.

Wilkes Barre, Pa. — Jau 
nuo spalio 14 d. 1915 m. čia 
sustreikavo strytkarių darbi
ninkai. Nei viena puse neno
ri nusileisti. Kompanija sam
do streiklaužius, bet visuome
nė boikotuoja karus ir neva
žiuoja jais. Visvien kompa
nija nenusileidžia. Karai ei
na kaikada, bet visuomet veik 
tušti.

Ketverge streikininkai pa
vartojo dinamitų prieš streik
laužius. Dinamitas į šipulius 
sudraskė karų, kunduktorius 
ir motormanas sunkiai buvo 
sužeisti. Žmonių kare nebu
vo.

Vokietijoj susitvėrė komite
tas, kurs rūpinasi įvykdinimu 
garbingos taikos. Tas komi
tetas savo veikimą pradės nuo 

' rugpiučio 1 d. 50 miestų bus 
laikoma prakalbos apie taiką.

Vokietija matyt ištroško 
į taikos ir kartu mato, jog jos 
žvaigždė gęsta. Tai dabar 
jai patogiausia susitaikinti.

Laikraštis Frankfurter Zei- 
tung užsiminė, kad Vokietijos 
valdžia padarytų su kariaujan
čiomis valstybėmis sutartį ir 
kad būtų tūlam laikui pertrau
kti kariniai veikimai. Tai 
Vokietijos kareivių didesnė 
dalis galėtų sugrįžti balsavi
mui, nes šiemet pripuola rin
kimai į Reichstagą.

NUSKENDO PAČIOS 
AKIVEIZDOJE.

Westboro, Mass. — Harry 
Mclntyre, 31 metų amžiaus 
maudėsi Chauncy ežere. • Ne
tikėtai širdis apsilpnėjo ir nu
skendo. O jo pati ir penki 
vaikai buvo ant kranto. Kai 
ėmė skęsti, tai kiti besimau- 
dantieji puolė gelbėti, 
traukė tik lavonų.

KALINYS ĘEIKALAVO 
ATLYGINIMO.

Pottsville, Pa.
Howan išsėdėjo kalėjime 53 
metus. Kai buvo paleistas, 
tai jis pareikalavo, kad už 
kiekvienų dienų, prabūtų ka
lėjime jam būtų užmokėta po 
$1.50. Tai tuomet kalėjimo 
valdžia jam paskaitė už valgį 
ir užlaikymų po $1.50 dienoje 
ir taip liko avis čiela ir vilkas 
sotus.

Saugoja 
Submariną.

RUSAI PRISIRENGĖ UŽ
PULTI VENGRIJĄ. ..

Vokiečiai pripažįsta, jog 
rusai Bukovinoj prisigabeno 
daug pėstininkų ir raitelių ir 
pradėjo užpuolimus ant aust
rų, kad įsigauti į Vengriją.

Rusai darė prisirengimus 
per dvi savaiti. Ir vokiečiai 
pripažįsta, jog rusų veikimas 
yra smarkus, ir jų artilerija 
svarbią rolę lošianti. Bet 
austrų karinė artilerija su pa
sisekimu atmušinėja rusų ata
kas. Vokiečiai sako, jog aus
trai atsilaiko ir atakuojančių 
rusų daug žūva ir grioviai pri-^ *■ 
sipildo jų lavonais.

Maisto stokos klausimas Vo
kietijoj mažėja. Galicijoj pra
sidėjo pintis ir užderėjimas bu
vo neblogas. Iš Austrijos pri
buvo į Berlinų tam tikra ko
misija, kuri darys sutartį 
kaslink javų gabenimo į Vo
kietijų.

Be to vienas Vokietijos lei
tenantas išrado būdų išimti iš 
kaulų valgomų dalių. Esą 
galima sunaudoti 25 nuoš. kau 
lų maistui.

Vokietijos submarinas Deu- 
tschland jau priliuoduotas ir 
kas valanda gali išplaukti iš 
Baltimore.

Anglijos laivai plaukinėja 
pakrantėse ir jos šnipų daugy
bės sustatyti įvairiuose punk
tuose tėmys submarino žings
nius. Anglai budriai saugos 
ir pavartos visų savo gudru
mų, kad paimti arba nuskan
dinti submarinų.

Submarinas dar ramiai 
plauks iš Chesapeake užlajos 
ir paskui įvažiuos į jurę. Bet 
anglai neturės teisę submari- 
nui kenkti, kol jis bus tolumo
je trijų mylių nuo kranto. Tai 
submarinas turės progų paner
ti ir plaukti kur norės.

NUGALABIJO UŽ JU- 
DOŠYSTĘ.

Sesore Battisti, ex-socija- 
listas, buvęs atstovu Austri
jos parlamente perbėgo į Ita
liją ir pastojo į armiją. Buvo 
ten oficieriu ir dalyvavo mū
šiuose su austrais. Bet pate
ko nelaisvėn. Austrai pasiel
gė su juo kaipo su išdaviku ir 
nugalabijo.

Graikijon pribuvo pabėgė
lių iš Mažosios Azijos. Jie 
pasakoja, jog Smirnoj ir 
Smirnos apskrityje siaučia ba
das ir giltinė ten turinti gau
sių rugiapiutį.

MONTELLO, MASS.
Gavo didelį kariškų čeverykų 

orderį-
Praeitame laike šiame mies

te darbai silpnai ėjo. Daugelis 
dirbtuvių orderius mainė. Da
bar po permainos darbai taiso
si, beveik visi gali lengvai 
darbą gauti. Nekurios dirb
tuvės pradės dienoms ir nak
tims čeverykus dirbti. Lie
pos 19 d. Fred F. Field ir Chas 
Eaton Co. gavo labai dide
lius Italijai kariškų čeverykų 
orderius. Tos. dvi dirbtuvės 
pradės dienomis ir naktimis 
čeverykus dirbti, 
daug darbininkų 
ir daug reikalaus.
ji darbus — t.y. ant mašinų 
dirbti — gerai pasipelnys.

Montello Skruzdė.

NEGIRDĖTA NAUJIENA.
Nuo rugpiučio 1 d. pradės išeidinėti tokie leidinėliai, 

kokių dar nebuvo tarp Amerikos lietuvių, o kokie nuo se
nai jau buvo reikalingi. Pradės išeidinėti

Į redaktorius pakviestas visur pagarsėjęs, visiems 
žinomas Dėdė Jackus.

Tai jau niekas negali nei krislelio abejoti apie bu
riančių leidinėlių gerumų.

“Laisvamanių Žiedai” privalo pasiekti visas lietuvių 
kolonijas, privalo jų būti visose grinčiose.

Skaitymėlių bus visokiausių, įvairiausių, smagiau-

Atskiro numerio kaina lc. Užsisakant po daugiau 
daromas didelis papiginimas. Užsisakant 100 ekz. 70c.; 
imant 200, 300, 400 ekz. po 60c. už šimtą. Imant nema
žiau 500 ekz. po 50c. už šimtą.

Agentų, raštų platintojų prašome išanksto užsisa
kyti po kiek ekz. ims platinimui.

Leidinėliai bus keturių puslapių didumo.
Jšeidinės daug maž reguliariai kiekvieno mėnesio 1 d. 

15 d.
Visus kviečiame skaityti ir platinti

Žiedus;” žinokite, jog tai didžiai geri leidinėliai, 
vienas laikraštis neturi tinkamesnio redaktoriaus 
“Laisvamanių Žiedai.”

Kas norės gauti “laisvamanių Žiedų numerį 
tas turės atsiųsti krasaženklį už 2c.

Užsakymus siųskite į “Darbininką.”
242 W. Broadwav, So. Boston, Mass
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Žmogus ir darbas
I

— Nekankinkie manęs, o. varguži, žiaurus! 
Nevargink jaunosios krūtinės!
Atsiimkie nors kartą savuosius skausmus; 
Širdužę nustokie rakinęs!

• • •• • • ••
— Nors prieš mirtį kada, duok, liuosai

[atsikvėpt 
Liuosai pažiūrėt į pasaulę!
Valandėlei nors laiko duokie man pailsėt; 
Lai šviečia šviesiau kada saulė!

—i Surakintas visuomet, it piktas žmogus, 
Nuo mažo turiu vis kentėti.
Ar šviesesnis kada pasirodys dangus, 
Ar leisi ramiai pailsėti?......... a

— Pailsėsi tada, kad tavąsias akis 
Užbers jau pilkoji žemelė... 
Pailsėsi tada, kad baisioji mirtis 
Pabaigs tavo vargo dienelę...

21-VT-1916 m. L. Šilelis.

Ne tas yra draugas...
Ne tas* yra draugas, kurs laimėj tave 
Pažinęs, džiaugsmu jis dalinsis;
Tas yra veidmainis, kurs girdams save 
Už prietelį tavo skaitysis.
Ar baliuje būsi, ar šoksi kame, 

Matysi draugijoj linksmybę?
Jei būsi turtingas ir džiaugsies tame, 
Draugų susilauksi daugybę!
Ne tas yra draugas, nors vyno stiklu 
Priims, kad laimingas tu būsi! 
Džiaugsmuose jis gelbės visokiu ginklu; 
Turtingas jo rankos nežūsi!
Tik tas yra draugas, kurs vargo tvane 
Pamatęs, skubės į pagelbą!
Jei būsi nelaimės ir verksmo tvane
Tas draugas, kurs duos savo ranką! 

18-VI-1916 m. , L. šilelis.

■ . ■ ■■■!■ ------------------------------ ------------------------------------------------ --

jis gerai mokinasi, mokyklą visuomet 
daboja, viską gerai atlieka, ir man
dagiai elgiasi. Aš tikrinu, kad jis 
to nenorėjo padaryti, bet kad kartis 
buvo nedrūta, tai lūžo, ir per nelaimę 
vargšas turėjo nekaltai nukentėti.

▲domukas. Bet jis kaltas kad lipo...
Stepukas. Kam jau taip kaltint vieną, juk ir 

tu lipdavai pasivartyti, ir kiti, kuo
met susirinkdavome pas jus pažaisti. 
Tas vis nieko. Bet, kad tau taip bū
tų atsitikę, ir tu būtumei gavęs Juo
zuko bausmę, tai tikrai būčiau nudžiu
gęs.

▲domukas. Na, ir ką jūs sakot? Jis būtų 
džiaugęsis, kad aš būčiau gavęs plak
ti!..

Stepukas. Dar ir kaip! Nes tu daug bloges
nis ir išdvkesnis vaikinas, negu tavo 
brolis. O Juozuko man gaila.

▲domukas (užpykęs.) Tylėtum geriau, po ply
nių, ir gana! Juk išdvkesnio vaiki
no, kaip tu, sunku ir surasti.

Stepukas. Matai, Adomuk kaip tu teisybės 
nemyli. Su tavimi ir draugauti neiš
pultų, nes tu savo blogus darbus tuoj 
primeti kitam ir stengiesi, kaltas bū
damas, save išteisinti. Gana bus 
man su tavim draugauti, iki kol pasi
taisysi. O dabar bėgk namo; nesival- 
kiok po gatves, nes ir vėl nuo tėvo 
gausi, kad vėlai sugrįšti namo.

▲domukas. Tai ne tavo darbas! Jei aš gau
siu; tai aš ir kentėsiu, tau neskaudės. 

Stepukas. Žinau, kad man neskaudės, bet aš 
noriu turėt gerą draugą, ir patol su 
tavim nedraugausiu, kol nepasitaisy
si ir nebūsi mandagesnis. Lik Švei
kas! (Išeina.).

Uždanga.

Kada.
r

X

Žemės drebėjimas.

f +

drovių ir tverkime,' kur tik galėdami, naujas, . 
nes kooperacijos kilimas tai darbininkų laimė
jimas, tai išveizimas svarbaus ginklo iš mū
sų priešo, iš kapitalizmo rankų. Juo mūsų 
kooperacijoj bus didesni kapitalai, juo mes 
būsime galingesni. Kapitalas — tai yra su
taupytas darbas ir kaipo toksai gabių, susior
ganizavusių ir apsišvietuvių darbininkų ranko
se atneš neišmieruotą naudą darbininkų luomui 
ir visai žmonijai

Kapitalistų kapitalą niekas negal apga- 
lėt kaip tik viens darbininkų kapitalas — tai v- 
ra — kooperacija.

Politika.
Politika yra tai mokslas ir visuomeniš

kas veikimas, kuriuo pasinaudoja visokie di
plomatai dėl pervedimo naujų sumanymų, nau
jos visuomenėje ir valstybėje tvarkos. Jinai la
bai plačiai yra vartojama ir geriems ir blogiems 
tikslams. Jinai gal būti ir gera ir bloga, 
nes nuo to priguli kokiems tikslams ir kaip ją
ja pasinaudoja.

Visose žmonijos perversmėse didžiausią ro
lę lošė politika ir nekartą taip atsitiko, kad 
viens gabus politikierius užtraukė ant čielų ka
ralysčių nelaimes, arba jas prašalino. Ir da
bartiniuose laikuose veik visos karės ir 
tarptautiniai nesusipratimai iškįla pasidėko- 
jant netikusiems arba nedoriems politikieriams. 

Politika taip-pat plačiai yra vartojama 
srovių santykiuose, laikraščiuose ir agitacijo
se.

Iš Lietuvos praeities tai buvo didžiausiu 
politikierium Did. kun. Vytautas. O iš kata
likų, tai skaitoma didžiausiu ir gabiausiu poli
tikierium a. a Šv. Tėvas Leonas XIII.

Mes politika naudojamės dviejuose daly
kuose: 1. Lietuvos reikaluose. 2. Darbininkiš
kuose reikaluose.

Politika užsiimti, Bažnyčia nedraudžia, 
tik užgina vaitot politiką nedorą, nekrikščio
nišką. Dėlto ir mes darbininkai netik ką ga
lim, bet ir turim pasinaudoti politika, kaipo 
vienu iš geriausių ginklų ir įrankių kovoje su 
mūsų išnaudotojais kapitalistais ir kitais nevi
donais.

galėmis, vien tiktai krikščionių demokratų par
tija, vien L. D. Sąjungos veikimą, nes tik jinai: 
viena tinkamai varo mūsų politiką, ir tinka
mais būdais kovoja su mūsų išnaudotojais ir 
priešais, krikščioniškais būdais, ir pagerbia 
mūsų šventus tautiškus ir tikėjimiŠkus jaus
mus ir įsitikinimus. O kitas darbininkiško ju
dėjimo organizacijas, taip sakant, tiktai tole
ruokime, kęskime ant tiek, ant kiek jos mū
sų nuomone to užsipelnys, tai yra bus vertos. 
Ant kiek jos už ekonominius principus ir rei
kalus kovodamos, neužgaulios mūsų švento ti
kėjimo, mūsų tautystės ir nebus kenksmingo
mis abelnai darbininkų luomo gerovei, o ypa
tingai lietuviams darbininkams.

Ir jeigu tiktai pastebėsime kurioje organi
zacijoje priešingą veikimą tai tuojaus kelsime 
aikštėn, kad ir visi mūsų draugai žinotų su 
kokiais kaimynais turime reikalą ir kad grę
siantį pavojų pasistengt kogreičiausiai praša
linti.

Tai tokie mūsų santikiai turėtų būti su so- 
cijalistais, pramoniečiais, anarchistais ir ki
tais... Ir jeigu to prisilaikysime, tai pasielg
sime gudriai, teisingai ir dorai, vienu žodžiu 
tariant — krikščioniškai.

Apšvieta.
Jf r
* •

apsi-

Dirba.

Kada išryto skaisčioji saulutė 
Auksiniais savais spinduliais 
Auksuoja kasas geltonplaukės sesutės — 
Papuoš ją gražiais sūkuriais.
Kada žolė nuo rasos sidabrinės 
Karoliais papuošta jinai.
Kada paukštelių daina rytmetinė 
Suskamba, suskamba linksmai!
Tada šienpjuvėliai dainą užtraukia — 
Pas’girsta galingi balsai;
Savąjį dalgį per žolę jie traukia 
Suskamba ir dalgių garsai.
Tada juk linksmos visų yr’ krutinės 
Nespaudžia jokie jų skausmai!
Nors nuo šienpjutės pavargsta dieninės, 
Vistiek jie dainuoja linksmai.

13-VI-1916 m. L. Šilelis.

DIJALOGAS. <
Jaunųjų artistų scenos mylėtojų perstatymėlis. 
Pavestas lietuvių mokyklų vaikučiams.

. Parašė J. V. Kovas.
♦ Veikiančios ypatos:

Adomukas ir Stepukas — du kaimynų vaikinu. 
(Veikiama trioboje, kieme, girioje, paupyj ir 
tt.) Abudu scenoje susitinka.
▲domukas. Na, sveikas gyvas! Kur vaikšti

nėji?

Stepukas. Esu sveikas, kai ridikas, o vaikš
tinėju ten, kur kojos neša.

Adomukas. (Nusistebėjęs) Kas-gi šiandien su 
tavim, kad toks linksmas?

Stepukas. Žinoma, kad linksmas. Nusidavė 
gerai kvotimus išlaikyti; kitais me
tais pereisiu į augštesnę klesą.

. Adomukas. Tai tu laimingas, vaikine! O ma- 
no, tai dar dreba kinkos; nežinau 
kaip nusiduos...

Stepukas. O kas-gi tau kenkė, kad taip susi
vėlinai?

▲domukas. Matai, dažnai apleisdavau mo
kyklą, kitą-syk net po pusdienį.

Stepukas. Tai tau ir gerai, žinosi kitą syk kad 
reikia daboti mokyklą. Aš manau, 
kad tau tėvas užtai ir gerai atkaišė 
kailį.

▲domukas. Tas tai jau paprasta, nereik nei 
aiškinti. Aną dieną pas mus ir buvo 
maž-ne drebėjimas žemės.

Stepukas, (žingeidžiai) Drebėjimas žemės?..
▲domukas. Taip, tikrai...
Stepukas. Eik jau, eik melagiau! Kur-gi tau, 

žemės drebėjimas?..
▲domukas. Bet, Stepuk — tikrai buvo, net 

didelis žemės drebėjimas.
Stepukas. Tai kodėl mes nejautėme, nei ne

girdėjom ?
.▲domukas. Jūs tai negalėjote jausti nei girdė

ti, nes durys buvo uždarytos.
"Stepukas. Jau tokį atsitikimą vis-gi galima 

būtų išgirsti?
▲domukas. Kur tu girdėsi, kad mūsų visos 

durys buvo uždarinėtos.
Stepukas. Tai kaip-gi jūs girdėjote prie užda

rytų durių?
▲domukas. Kad drebėjimas žemės ištiko vidu

je trobos.
• Stepukas (nustebęs). Viduje triobos?.. Nesu

prantu kaip tas galėjo būti, kad jūsų 
troboje buvo žemės drebėjimas o kitur 
'niekur nieko negirdėt?..

▲domukas, šitaip buvo. Klausyk! Mūsų 
Juozukas kamaroje, kur buvo suka 
bintos drapanos ant karties, užsilipo 
pasivartyti, ir vos tik pradėjo, tuo; 
kartis, triokšt, nulūžo, o krisdamas, 
galu karties pataikė Onai tiesiog į gal
vą ir išmušė ant kaktos didelį guzą.

Stepukas. Tai tu šitą atsitikimą vadini žemės 
drebėjimu?

▲domukas. O, tai dar ne viskas! Tėvas pasi
mirkė vandenyje storą virvagalį ir ska
niai Juozukui nušveitė kailį...

Stepukas. Visai nėra ko džiaugties, kad Juo
zuką plakė. Juozukas geras vaikinas,

v •

Iš po darbininko 
plunksnos.

«

(Tąsa). 

Kooperacija.
Prie svarbiausių būdų kovos priklauso taip- 

pat ir kooperacija. Kooperacijos tikslas yra 
ns, kad pelnas kuris tenka visokiems komi- 
santams, prekėjams, agentams, tektų patiems 
darbininkams suvartotojams, taip sakant atlik
tų jų pačių kišenėse.

Kooperacija Europoje labai plėtojasi o 
Anglijoje tai daro į metus suviršum milijardą 
rublių apyvartos^ Tenai yra kooperacijos krau
tuvės, kooperacijos dirbtuvės, kooperacijos 
lankos ir farmos ir tt. Ten darbininkai prie 
cooperacijos prigulinti tur viską savo be jokio 
tarpininkavimo iš šalies ir, žinoma, ant to 
<ogeriausia išeina.

Ir kitose šalyse kaip Vokietijoje, Belgi
joje, Franci joje ir tt. ir mūsų Lietuvoje koope
racija bujoja ir atneša dideliausią žmonijai nau
dą.

Jau ir Amerikoje iš dalies pradeda prigyt 
kooperacijos idėja, nors dar ir nebujoja taip 
kaip reikėtų. O ir lietuviai jau kur ne kur 
pradėjo steigti kooperacijos krautuves ir ant to 
neprakiša, bet pelno.

Pirmas tikslas kooperacijos yra tai, kad 
tas pelnas, kurs eina visokiems tarpininkams, 
agentams, prekėjams, tektų patiems suvarto
tojams. 2.) pagerint žmonių darbininkų būvį 
iš ekonominio atžvilgio, 3.) lavint jų tarpe or
ganizavimo ir bendro visuomeniško veikimo 
gabumus ir idėją. 4.) užmegsti ir stiprinti ry
šius tarp produkuojančių ir vartojančių darbi
ninkų, tarp sodiečių ir miestelėnų paremiant 
vienybės idėją praktiškais išrokavimais.

Kooperacija tai ir yra ta galybė, prieš 
kurią kapitalistai — tik nykštukai. Kada ko
operacija tinkamai išbujos, tai jinai bus tas 
kapitalas, kurs apgalės kapitalizmo kapitalą, 
o tai dėlto, nes su kooperacija eis išvien pro
dukuojanti ir suvartojanti spėka tai yra, visi 
darbininkai, o kapitalistai pasiliks vieni su sa
vo kapitalais. O kapitalas be apyvartos, be 
darbininkų spėkos tai yra lavonas, kurs nega 
išduot vaisių, ir kaipo toksai, negal būti kon
kurentu prieš darbininkų kapitalą — prieš ko
operaciją.

Dėlto, broliai, kas gyvas prisidėkime 
kiek galėdami prie esančiųjų kooperacijos ben-

Unijos.
Dauguma yra visokių unijų Amerikoje ir 

kiekvienam darbininkui būtinai reikia prigulėt 
irie unijos savo darbo srities, nes unijos vieni- 

; a darbininkus, auklėja juose supratimą bend
rų darbininkų luomo reikalų. Ištikus kovai 
su kapitalistais arba streikuojant unijos vadai 
organizuoja darbininkus ir prigelbsti laimėti 
streiką. Nelaimėse suteikia pašelpą ir daug 
titokių visokių gerumų yra iš prigulėjimo 
prie unijos.

Tiesa, kartais pasitaiko, kad ir unijos 
viršininkai prigauna darbininkus, bet tai čia 
jau ne pati unija kalta, bet darbininkai kam 
negerus viršininkus išsirinko. Ir dėlto per 
rinkimus visados reikia stengties rinkti gerus 
dorus žmones, o tada apgavysčių nebus.

Katros unijos yra geros, o katros ne, 
tai geriausia apie tai sužinot galima ant vie
tos, kur gyvenate, tėmijant tų unijų veikimą, 
ir jų veikimo vaisius ir pasekmes. Amerikos 
darbininkams ypač patartina yra tos unijos, 
kurios priguli prie Amerikos Darbo Federaci
jos (American Federation of Labor) nes ta 
Federacija jau ir dabar yra didžiausia darbi
ninkų pajėga.

Dėlto broliai kožnas prisirašykime tuo
jaus prie unijos ir dalyvaukime visuose mitin
guose ir veikimuose, ir būkime veikliais unijų 
nariais, o tinkamai atliksime savo priedermę 
kaslink darbininkų reikalų ir būsime naudin
gais visuomenės nariais — darbininkais.

Socijalizmas.
Socijalizmas yra tai politiškoji darbininkų 

partija, kuri stengiasi išgriaut dabartinę žmo
nijos visuomenės tvarką, valstybinę tvarką ir 
surėdymą, o nori užvesti taip vadinamąją “ko
munistiškąją tvarką.” Panaikinti privatinę 
nuosavybę, o užvest valstybinę nuosavybę, pa
naikint valdonus valstybės su jų rubežiais o už
vesti vieną tarptautišką visam pasauliui demo
kratiškais pamatais darbininkų komunistiškąją 
valstiją. Ir jie mano, kada tai atsieks, tai 
žmonija būsianti laiminga, dėlto jie, socijalis
tai ir nesigaili savo triūso, energijos, nei aukų 
tai kovai, ir vartoja visus kovos būdus ir įran
kius, kokiuos tik sumano.

Prie to viso dar jie prideda kovą su V. 
Dievu, tikėjimu ir Bažnyia šventa, ir platina 
kiek galėdami bedievybę; ir dorišką ištvirkimą 
platindami, nedorą spaudą, laisvąją meilę, 
ardydami šeimynos šventumo židinį, ir tai vi
sa daro, būk vardan laisvės, apšvietos, susi
pratimo, vardan darbininkų būvio pagerinimo, 
vardan socijalizmo idėjos, vardan žmonijos 
gerovės. Ir, žinoma, labai klysta.

Dėl to mes, katalikai, prie jų ir negalime 
tuose visuose veikimuose prisidėti, nes jie 
stačiai eina prieš mūsų šv. tikėjimą, prieš do
rą ir prieš patį V. Dievą.

Mes su jais galime išvien veikti tiktai 
kooperacijoje ir streike, nes čia tai mūsų tie 
patys tikslai ir reikalai kaip ir jų, o daugiau ki
tur visur tai mūsų keliai, taktika ir reikalai 
daug kuomi skiriasi ir įvairuoja ir su jais su
sidėti ir išvieno veikti nėra galima, nei prakti
kos, nei idėjos žvilgsniu. Ir mes jiems galime 
vien palinkėt gerų pasekmių jų triūsui ir dar
bams, bent tiems kurie šiokią ar tokią naudą 
žmonijai žada arba nors iš dalies gal prisidėt 

i prie tos taip pageidaujamos darbininkų gero
vės. Lai jiems Viešpats padeda visame kame 
kas yra gero ir nepeiktino jų programoje ir 

> vekime.
Mes-gi iš savo pusės remkime visomis iš-

Dabar pasaulyje tokie laikai, kad 
švietimas nevien didžturčiams ir inteligentams 
yra reikalingas, bet ir kiekvienam vargdienė
liui darbininkėliui.

Žinoma, kas yra turtingas, tai tam leng
va ir apsišviest tinkamas mokslo įstaigas belan
kant Bet ir mes vargdienėliai taip-pat turime 
stengties kiek galint apsišviest, lavinant savo 
proto gabumus.

Turime stengtis lankyt vakarines mokyk
las; skaityt geras knygas ir laikraščius, lan- 
kyties ant gerų, dorų prakalbų, paskaitų ir su 
rimtais, išmintingais, apsišvietusiais žmonė
mis šnekėt apie rimtus, naudingus dalykus. .Jei 
tai padarysime tai nors ir neturime mokslo to
kio,kaip tie ką mokslainėse mokinosi,bet vis-gi 
daug maž apsišviesime, ir būsime gudresniais, 
negu dabar kad daugelis iš mūsų yra. Tiktai 
reikia gero noro, o viskas yra galima.

Jeigu kurie turime vaikus, tai turime juos 
leisti į mokslaines, kad jie mokintusi, taip-pat 
vakarais tegul lanko lietuvių kalbos ir istorijos 
kur yra lietuvių steigiamus kursus, nes tas kai
po lietuviams labai yra svarbu.

Malonu kiekvienam pasišnekėt susiėjus su 
žmogum apsišvietusiu, apsiskaičiusiu, kursai 
apie viską kad nors ir ne perplačiausiai, bet 
teisingą turi nuomonę ir supratimą, ir žino kuo
mi esąs, kaip gyvenimas plaukia ir delko tas 
ar kitas dalykas, taip o ne kitaip yra, ir kaip 
iš tiesų turėtų-būti.

Suaugęs žmogus gali geriausiai apsišviest 
skaitant geras knygas ir gerus katalikiškus 
laikraščius, o jų turime čielą ištisą litaniją: 
“Darbininkas,” “Draugas,” “Pažanga,” 
“Tautos Rytas,” “Apšvieta,” “Santaika, 
“Tikyba ir Dora,” “Vytis,” “Moksleivis” ir 
tt

Jeigu tuos laikraščius, arba bent kurį iš jų 
skaitysi, tai per ilgesnį laiką beskaitydamas 
ingvsi reikalingas tau žinias ir supratimą apie 
tai: kas dabar darosi, ir delko taip darosi pa
saulyje, ingysi sveiką supratimą apie daugelį 
dalykų, kurių dabar nesupranti, arba ant kurių 
visai domos neatkreipi, — žodžiu sakant, 
daug maž išsilavinsi, apsišviesi ir tikrai apsi- 
šviesi, teisingoje to žodžio prasmėje. Ne taip 
kaip tie, kurie save šviesimais vadina dėlto, 
kad prarado tikėjimą, dorą ir save priskaitė 
prie beždžionių anūkų, arba gyvulių meilės 
pasekėjų.

Būsi tikinčiu, doru ir apsišvietusiu darbi
ninku, ir, žinoma, iš to bus ir tau pačiam 
džiaugsmas ir kitiems malonu. Dėlto pasi- 
steng ir nepasigailėk triūso, kad tą prakilnų 
tikslą atsiekus, kad apsišvietus, bent tiek, 
kiek tavo amžiuje ir gyvenimo aplinkybėse yra 
galima — o nesigalėsi.

Susipratimas — ne ištvirkimas.
Labai tankiai mes girdime vartojant išsi

reiškimą “susipratęs darbininkas” ir dažniau
siai tie žodžiai pritaikoma prie tų, kuriems 
jokiu būdu jie nepriklauso.

Jeigu koks vaikinas sncicilikėja, subedie- 
vėja ir paleidęs liežuvį, kaip žydo mazgotę, vi
sokias blevyzgas pliauškia prieš Dievą, prieš 
tikėjimą, prieš dorą, jeigu geriausius žmo
gaus jausmus purvais apdrebia, visas širdies 
šventybes terlioja, murzina, ir neapykantos, 
keršto ir šmeižto gausumais dergia, tai papras
tai tokiam suteikiama “susipratusio” vardas. 
Tai čia yra didžiausia melagystė ir tiesos iškrai
pymas.

Toksai žmogus ne susipratęs, bet ištvir
kęs ir jam, kaipo tokiam, ir vardas tur būt 
prisegtas tinkamas tai yra — “ištvirkėlis.”

Susipratusiu darbininku mes galime ir tu
rime vadinti tokį darbininką, kurs numano ir 
supranta darbininkų luomo reikalus ir žino kaip 
reikia kovot ir ką veikt dėl pagerinimo darbi
ninko būvio, o tokiuo, žinoma, niekados ne
bus koksai ten paleistbumis, ištvirkėlis — bet 
rimtas darbininkas, kursai mokės ir Dievą, ir 
tikėjimą, ir žmonių nuomones ir įsitikinimus 
pagerbti. Nes jisai yra ne kvailas, bet susi
pratęs, ir žinoma daugiau negu kiti žino kaip, 
kur ir kada apsieit reikia ir kaip reikia kovot 
už darbininkų būvio pagerinimą ir už kitus 
svarbius dalykus.

i Dėlto stengkimės visi būti tokiais tikrai 
susipratusiais, o iš to bus visiems nauda ir 
garbė.

M

f. v.
a

. KOMPOZITORIAUS 
DARBAS.

Virpėkit stygos ir 
skambėkit, akordai 
liekitės upe garsų 
jautrių žavėjančių 
maloniai: dailės, es- 
titikos, grožės tobu
lumu.

Štai mistras jūsų atsisėdęs 
svajoja, mąsto ir galvoja. 
Kaip aras etero mėlynių aug- 
štumoj, kaip vandenyno pla
tumoje laivas. Kaip ta žvaig
ždelė vakarinė, taip dailės 
mistro akys šviečia, veidas 
užkaista, rausta, bala, an
takiai kelias, leidžias...

Tai malonumas iš veido 
spindi, tai pragaro žaibai 
švysti, tai vėl žėri aniolo šyp
są; tai kančią parodo... ir 
tuomi pat laiku beviltę su vil- 
čia sujungia, neapykantos 
kruviną kerštą spinduliuos 
meilės paskandina ir viltį gim
do ten-kur jos nėra.........

Svajoja... galvoja, aps- 
kaitliuoja iš visų pusių kompo
ziciją, kurią mintyj savo ne
šioja, savo širdies jausmais 
gaivina savo jausmų jautrumo 
skausmais peni.........Apgalvo
jęs ir apdirbęs, taisyklių sie
tu persijojęs kritikos koštuvu 
perkošęs, kaip motina kūdikį 
mieliausią, taip jis paleis ją 
į svietą. Skambės tie akor
dai, melodijos; žavės harmo
nija įstabia. Tas ritmas, tak
tas, kontrapunktai: — užvar- 
dijimų čiela eilė, tai vis siū
lai, gabumais mistrų išrasti, 
ir visi reikalingi — ar būt 
puikūs ar prasti... Jais mist
ras dvasios dalį savo veikale 
prirakina ir tą žmonijai paau
koja. .. Ką-gi jis gaus už tai 
dėl savęs? už dvasios auką, 
auką jausmų, meilės, kraujo, 
gyvasties dalelės, kuri jo bu
vo sava?... Sava, kaip ir sa
va širdis savoj krūtinėj...

Kuris iš minios tūkstantinės 
atjaus mistro jausmus ir jais 
gėrėsis, tobulinsis, kils į pa
sviečius idealų... bet tokių bus 
mažai... mažai — begalo!...

Bet mistras dailę myli, 
Dailei patsai save aukauja; 
Ir garsų aido vilnyse 
Jausmais svajonių viešpa- 

[tauja...
Nors širdis verda kraujuose, 

Darbe ramybę randa.
Nes jisai tikras mistras — 
Muzikantas. — Idealistas.

F. V.

*

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

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

Pirmininka/f
Motiejus Žioba, 

29 AVebster St., 
Molden, Mass.

Vice-Pirmininkas:
J. B. Šaliunas, 

866 Bank St., 
AVaterbury, Conn.

Sekretorius:
J. E. Karosas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Finansų Sekretorius:
A. F. Kneižis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas:
Mikolas Venis, 

28 Story St., 
So. Boston, Mass.

Globėjai:
Jonas Petrauskas, 

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

Vincas Kudirka,
37 Franklin St., 

Norvood, Mass.
M. Abračinskas, 

187 Ames St., 
Montello, Mass.

Literatiška Komisija:
. Kun. F. Kemėšis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranas Gudas,
242 W. Broadway, 

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

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.



/

“DARBININKAS.”

L.Vyčių 4-tąsi 
Kongresas.
Lietuvos Vyčių organizaci

ja kasdieną auga ir stiprėja. 
Amerikos jaunimas pajutęs, 
kad po Vyčių vėliava randasi 
tinkamiausia dirva jaunuome
nės, tėvynės ir tautos labui 
pasidarbuoti, spiečiasi į Vy
čių organizacijų ir uoliai vei
kia visų lietuvių naudai

Geriausiai Lietuvos Vyčių 
siekius, darbų ir troškimus 
gali apibudinti Liet Vyčių IV 
Kongresas, įvykęs liepos 10, 
11 ir 12-tų dienų Šv. Trejybės 
parapijos bažnytinėje svetai
nėje, Wilkes Barre, Pa. 
Kongresas prasidėjo liepos 10 
dienų ir tęsėsi 3 dienas, nors 
buvo skelbta, kad bus tik dvi 
dieni. Dauguma svarbių rei
kalų sulaikė visus delegatus 
dar vienai dienai, kurioje dar 
daug naudingų sumanymų iš
kelta aikštėn ir padaryta gerų 
nutarimų Vyčių organizacijos 
linkui

Delegatų į Vyčių IV Kon
gresų suvažiavo netikėtai 
daug, nes arti 70. Buvo at
stovaujama bemaž visos lietu 
vių kolonijos, kur tik yra įsi
steigusios Vyčių kuopos. Vi
si delegatai, tai rinktiniai 
jaunuomenės veikėjai, ku
riems pirmoj vietoj rūpėjo 
jaunimo reikalai Tarpe de
legatų matėsi ir visos mūsų 
jaunosios pajėgos, pastarai
siais laikais iškilusios viršun. 
Į Kongresų delegatai važiavo 
su pasiryžimu dirbti, kaip ga
lima geriaus sunaudoti Kon
gresui paskirtų laikų ir atsie
kė savo tikslo. Liet. Vyčių 
IV Kongreso nutarimai savo 
naudingumu ir prakilnumu 
paliks gilias žymes organiza
cijos veikime ir pakels Ameri
kos jaunimų prie darbo, pa-ŽAV& I<1UJLLJLI11<X OAJLC UdlUV, U<X- • • • . . .. _ A -u gusm ir vienas ateivis.ragins musų jaunuomenę siek-, • • • v , , .° ~ c niicnu TW*TTT1 IrriC!
ti prie augštesnio tikslo, prie 
tobulumo ir rimto veikimo.

Lietuvos Vyčių IV Kongre
sas pradėta iškilmingomis pa
maldomis Šv. Trejybės bažny
čioje. Šv. Mišias laikė L. 
Vyčių organizacijos dvasiškas 
vadovas, kun. H. Vaičiūnas, 
jis ir pamokslų pasakė. Po 
pamaldų delegatai susirinko 
bažnytinėn svetainėn, kur ir 
prasidėjo L. Vyčių IV Kon
gresas. Pirmų posėdį atida
rė Centro pirmininkas, p. J. 
E. Karosas. Priimta delega- j 
tų mandatai, paskiaus išrink
ta Kongreso vedimui valdyba, 
į kurių inėjo: A. Aleksandra
vičius — pirm.; J. B. Šaliunas
— vice-pirm.; J. Brazauskas
— raštui.; Al. Račkus — raš
tininko pad.; sekė įvairių ko
misijų paskyrimai, po to uži
ma savo vietas naujai paskir
ta valdyba ir prasideda, rei
kalingoms pietums pertrau
koms praėjus, raportai ir svar
stymai. Iš buvusios valdybos 
raportų paaiškėjo, kad L. Vy
čių organizacija bėgyje vie
nų metų dvigubai padidėjo. 
Praėjusių metų Kongrese Vy
čių tebuvo tik 1100, šiemet-g! 
organizacijoj jau randasi 2200 
narių. Nauji] kuopų susitvė
rė net 32. Finansinis stovis 
gana silpnas, bet atsižvelgus 
į didelius šių meti] Centro iš
kaičius organizacijos legaliza
vime, padaryme naujų kon
stitucijų ir aplikacijų, reikia 
tik džiaugties, kad mūsų jau
nimas ir tiek ištesėjo savo rei
kalams sudėti. Jei ir toliaus 
taip seksis, tai be jokio var- i 
go galima bus vykinti gyveni- 
man ir tie svarbūs nutarimai, į 
kuriuos padarė vėliaus L. V. i 
IV Kongresas.

Vienu iš tų svarbiųjų nuta
rimų yra leidimas “Vyčio’* 
savaitraščiu. Bemaž visos kuo
pos, visi delegatai išreiškė 
vienbalsiai norų, kad Ameri
kos jaunimo vienintelis laik
raštis — budintojas jaunos 
dvasios persikeistų į visuome
nišką, savaitinį laikraštį, ir 
dažnai lankant mūsų jaunimo 
padanges bendrintų jų siekius 
ir veikimų. Kongresas vien
balsiai nutarė tų prakilnų Vy
čių organizacijos narių pagei
davimų išpildyti ir nuo Naujų 
Metų, jei aplinkybės bus tam 
prielankios, Amerikos lieta-

vių visuomenė susilauks dar ' 
vieūo gyvo, jaunimo idėjų < 
skleidėjo — laikraščio savait- I 
raščio, kuris pradės išeidinė- ; 
ti Wilkes-Barre iš savo jau i 
spaustuvės. Malonu tas žy
mus jaunimo judėjimo apsirei
škimas pažymėti, bet dar lin- : 
ksmiau darosi atsiminus, kad 
ir Pennsylvanijoj, kur ligšiol 
neturėjome gyvesnio katalikų i 
laikraščio, nuo Naujų Metų 
pradės katalikų dvasią stip
rinti naujas švietėjas — “Vy
tis.” Kad tas greičiau įvyk
tų, visi Vyčiai o ir mūsų 
katalikų plačioji visuomenė 
privalėtų paremti prakilnų 
jaunimo darbą, prisidedant 
aukomis ir paskolomis prie 
“Vyčio” greitesnio išleidimo. 
Savo parama parodys, kad ne 
tik ant žodžių jiems rūpi ka
talikiškos spaudos praplatini
mas, bet tai yra mūsų visų 
katalikų didžiausias troškimas 
ir pareiga. Vyčiai tą jau su
prato. Besisieluodami savo 
organu, nepamiršo ir kitų ka
talikiškų laikraščių. Katali
kiškos spaudos praplatinimas 
jiems lygiai rūpėjo, kaip ir 
visoms kitoms Amerikos lie
tuvių katalikiškoms organiza
cijoms. L. D. S. 1-ojo Seimo 
obalsin, Liet. Vyčių IV Kon
gresas priėmė vienbalsiai ka
talikiškos spaudos platinimui 
išneštas rezoliucijas ir tuojaus 
visi delegatai pasižadėjo kuo- 
smarkiausia pradėti veikti 
steigime Katalikų Spaudos 
Komisijų ir rengime Katalikų 
Spaudos Savaitės, kuri jau 
pabaigoje šių metų turės įvyk
ti.

Gyvai parūpo Vyčiams su
tvarkymas ir milicijos reikalų, 
būtent, muštro, maršavimų 
ir gimnastikos. Dėl stokos 
laiko negalima buvo šis svar
bus klausimas plačiau apkal
bėti, užtai jis pavesta sutvar
kyti tam tyčia išrinktai komi
sijai, kurią sudarė du čia au- 

.................................Ko
misija žada netrukus turėti 
šiuomi reikalu pasitarimus ir 
per spaudą skelbti, kaip jai 
sekasi su milicijos klausimo 
išrišimu. Nuo savęs palinkė
čiau komisijai, kad ji savo 
pasižadėjimus kuogreičiausiai 
išpildytų, nes milicija lietu
vių jaunuomenei šiandieną be
galo svarbus apsireiškimą*. 
Taip-pat toji komisija turės ir 
uniformų klausimu pasirūpin
ti.

Moksleivių šelpime Vyčių 
TV Kongresas nutarė prisidėti 
prie “Motinėlės” ir tam tiks
lui galimais būdais parinkti 
aukų, ar tai nuo pavienių y- 
patų, ar tai rengiant karts 
nuo karto tam tikslui vakarus. 
Buvo kilęs klausimas, kad 
Vyčių organizacija įsisteigtų 
savo Moksleivių Šelpimo Fon- 

i dą, bet tas pasirodė neprak- 
' tiška, ypač, kad jau yra se- 
; nai įsisteigusi moksleivių šel
pimui draugija, prie kurios 
nutarta prisidėti, ineinant į 
jo* narių skaičių ir geriau mo
ksleivių šelpimo reikalus šu
tau. kyti.

Be tų nutarimų dar daug 
padaryta kitų, apie kuriuos 
be . be.'onės, papasakos mums 
L. Vyčl•>. IV Kongreso proto
kolas. Visus juos čia gvil
denti būtų neparanku: užim
tų per dar g vietos ir laiko. 
Geriaus dabar pažiūrėkime 
kaip mūsų delegatus sutiko ir 

i pavaišino V i'kes-Barre ir a- 
pielinkių jaunimas.

Išsyk reikia pažymėti, kad 
daugumą delegatų Wilkes-Ba- knygas paskleisti kuoplaČiau- 
rre Vyčiai apgyvendino pas šia tarpe Amerikos lietuvių — 
save, kitiems buvo nurodyta išlaimėsime sau daug naujų 

į patogūs viešbučiai, kur buvo 
j linksma ir malonu praleisti 
Į nuo Kongreso posė^Lų atlie
kamą laiką. Bet niekas tokio 

i malonaus įspūdžio nepadarė, 
I kaip delegatų palinksminimui 
surengti vakarai Liepos 10 
dieną, vakare Šv. Marijos Au- 
gštosios Mokyklos salėje su
vienyti Wilkes-Barre, Edwar- 
dsville, Pittstono ir Scranto- 
no chorai sudainavo keletą 
gražių dainelių, kurių skam- 
bėsis žavėjo visų jausmus ir 
širdį. Pastatytos tą vakarą 
operetės “Lietuviškas Milijo
nierius” ir “Consilium Fa- 
cultatis” nepaprastai gerai 
ntfsisekė. Išsyk matai, kad 
Wilkes-Barre su apielinkėmis

turi ir gerų artistų, ir gerų 
dainininkų, ir šaunių vedėjų. 
Kaikurie iš artistų tiesiog 
profesionalus galėtų pervir- 
šinti.

Tokias pajėgas turint, gali 
vilkes-barriečiai su savo kai
mynais kingstoniečiais ir ki
tais kelti ne tik Pennsylvani- 
jos lietuvių dvasių, bet ir vi
sos Amerikos. Neveltui Liet. 
Vyčių IV Kongresas ir “Vy
tį” vilkes-bariečių ir jų kai
mynų globai pavedė. Jie tai 
jau neužvils!

Gražius įspūdžius delegatai 
ir svečiai išsinešė iš pirmojo 
vakaro, visi patenkinti išsis
kirstė po savo stabas. Ne 
vienas manė, kad tuomi ir pa
sibaigs vakarų malonumai, bet 
kur tau! Liepos 11 dienų nau
jų siurprizų delegatams Kon
greso rengėjai pagamino. Va
kare užkvietė visus į puikų 
Redingtono viešbutį ir kaip 
pradėjo visus vaišinti skaniais 
valgymėliais, tai žmogus tik 
spėk valgyti ir dar vis norėk. 
O dvasios maistas! 23 mūsų 
delegatų ir svečių trumpais, 
bet pilnais minties, tėvynės ir 
tautos meilės žodžiais, ragino 
jaunimų prie darbo, pasišven
timo ir pamylėjimo visko kas 
gražu, prakilnu ir dora. Ir 
kalbėjo netik mūsų dvasiškiai, 
netik inteligentai, bet ir pa
prastas darbininkas, vargo 
bitelė, kurio kalba buvo dar 
malonesnė, dar nuoširdesnė, 
nes plaukė iš tyros, viskų my
linčios krūtinės. Šiame va
kare pasirodė ir mūsų jauni
mas, išaugęs, išbujojęs Ame
rikos padangėse. Jų karštos 
kalbos, pasiryžimai dirbti iš
vien su kitais, jų paraginimai 
prie savo tėvynės meilės — iš
ties buvo siurprizu ne vienam, 
nustojusiam vilties, 
merika kuomet nors 
Lietuvai veikėjų, 
apsireiškimas buvo 
gal jį pagimdė valandos įspū
džiai, bet vis-gi tai buvo gra
žus ir prakilnus apsireiškimas, 
kuris, kaip norisi ir dabar ti
kėti, neišnyks, neišdils, bet 
leis giliai savo šaknis mūsų 
jaunimo gyvenimam

Prakalbos buvo paįvairin
tos dainomis ir muzika, kurias 
Išpildė geriausios wilkes-ba- 
rriečių ir jų kaimynų pajėgos.

Taip tai atrodė man Liet. 
Vyčių Kongreso rengėjų pa
teikti delegatams ir svečiams 
vakarai. Manau ir kiti tais 
pačiais įspūdžiais gyveno ir 
džiaugėsi.

Anglų spauda apie Vyčių 
Kongresų labai plačiai rašė. 
Kiekvienas posėdis ir vaka- 

> ras buvo atskirai pažymėtas 
• ir tai vis ant laikraščių pirmo 
l puslapio. Tai darbas p. Ta

rno Žeimio, iš Kingston, Pa. 
kurs jau nuo senai vietinę an
glų spaudų užpildo žiniomis iš 
lietuvių gyvenimo.

Tuomi ir baigsiu savo nors 
ir nepilnų L. Vyčių TV Kon
greso aprašymų, tardama* 
ačiū Kongreso rengėjams, va
karų išpildytojams ir visiems, 
kurių viešingumą ir prietel iš
kurnu prisiėjo patirti.

Delegatas.

kad A- 
išauklės 

Gal tas 
laikinas,

v —

(atalikiį Spaudos Savai 
te.

Spauda — mūsų galybė. 
Jei mes, lietuviai katalikai, 
sugebėsime savo laikraščius ir

pozicijų ir dirvų tolimesniam 
mūsų veikimui. Augant ka
talikų spaudai — augs sykiu 
su ja visuomeniškas lietuvių 
veikimas, daugiaus pastovu
mo ingysime, prablaivės mū
sų skurdo ir vargo padangės 
— darbininkų luomas pakils, 
kur ikišiol bemaž pilnais vieš
pačiais buvo tamsos ir iškri
kimo apaštalai: smuklė ir ne
susipratimas, pagalios nusto
sime nerangumo ir savo reika
lus taip sutvarkysime, kad 
niekas svetimas nebegalės ka
talikų šeimynoje šeimininkau
ti ir versti juos prie klaidų.

Prie to viso mums trūko 
vieno dalyko. Trūko pažini
mo savo spėkų, kurios prade- 

t I

jo vystyties katalikų spaudos 
augime. Į tai mes žiūrėjome 
labai šaltai ir neretai dar truk
dėme visą darbą. Visai kitaip 
į katalikų spaudos praplatini
mą pažiūrėjo šimeli ni ai L 
D. S., Vyčių ir Moterų Katali
kių Kongresai Rimtai kata
likų spaudos reikalus apsvar
stę, Darbininkai, Vyčiai ir 
Moterys, supratę spaudos au
gimo svarbų, išdirbo projek
tus pasekmingesniam katalikų 
spaudos praplatinimui ir krei
piasi į plačiąją lietuvių Kata
likų visuomenę Amerikoje, 
kad ji prigelbėtų prakilnius 
užmanymus įvykinti gyveni
mam

Nėra abejonės, kad lietu
viai katalikai tą seimų šauks
mą išgirs ir imsis darbo, bet 
pirm negu pradėsime dirbti, 
turime atsiminti, kad tas dar
bas yra nelengvas ir prie jo 
reikia iškalno prisirengti Tas 
naujas veikimas palies ne be 
vieną kokią draugiją, bet vi
sus Amerikos lietuvius, o tų 
lietuvių tūkstantinių minių iš
judinimui nebe užteks vieno, 
kito mūsų veikėjo pastangų, 
bet visiems bendrai prisieis 
stoti darbam

Turime iškalno susiorgani
zuoti ir ne taip organizuoties, 
kaip kad ligšiol buvo daroma, 
bet tvirtai, kad jokios kliū
tys mūsų pastangų nebesuar- ' 
dytų. :

Mūsų katalikų laikraštija 
turės arčiau prie širdies visą 
šį klausimą paimti. Nebeuž
teks čia vieno žmogaus ar lai
kraščio paraginimo, jau rei
kės visiems sykiu prabilti ir 
patol kalbėti, raginti, agi
tuoti, pakol nesuorganizuosi- 
me užtektinai pajėgų būsian- 
čiąjam darbui Reikia tikė- 
ties, kad spauda savo užduo
tį atliks ir nesigailės gerų pa
tarimų prakilnios idėjos įvy- 
kinimui. Daug svarbiau bū
tų šiandieną pakalbėti apie 
pareigas tų organizacijų na
rių, kurios tą visą klausimą 
ir iškėlė aikštėn. Tai mū
sų Vyčiai, Darbininkai, Mo
terys, Blaivininkai ir Moks
leiviai. Ant jų pečių guls vi
so to sunkaus darbo našta ir 

; tik jų pastangomis mes galė
sime pasiekti savo galutino 
tikslo — katalikiškos spaudos 
praplatinimo. Dirbti reikės 
daug ir sunkiai, bet atsibu- 

; vusieji katalikiškų organiza
cijų kongresai jau surado.

■ kaip tą darbą palengvinti 
Jau turime gatavai išdirbtus 

i projektas, tik jais naudoki- 
, mės, tik dirbkime. Prisitaikin- 
. kime prie šių patarimų ku- 
j riuos savame projekte teikia 
» lietuviams katalikams L. D. S. 
. 1-asis Seimas:

1. Katalikų Spaudos pla
tinimo darbų pasiima ant sa
vęs Katalikų idėjinės orga
nizacijos, kaip: Katalikų 
Spaudos Dr-ja, L. D. S., Vy
čių, Blaivininkų, Moterų 
Sąjungos ir L. R. K. Moks
leivių S-mo kuopos.

2. Kur yra paminėtų or
ganizacijų kuopos, jos išren
ka po kelis žmones iš savo 
tarpo į bendrą “Katalikų 
Spaudos Komisiją.”

3. Ta komisija daro kas 
savaitę susirinkimus ir taria
si apie savo veikimą.

4. Komisijos nariai turės:
a) . Pasiskirstyti savo ko

loniją į rajonus, kuriuos tu
rės kartkartėmis pereiti ne
aplenkdami nei vienų lietu
viškų namų, siūlydami laik
raščius ir knygas.

b) . Išrinkti iš savo tarpo 
korespondentus, kurie nuo
lat praneštų į katalikiškus 
laikraščius žinių iš savo ko
lonijų.

c) . Komisija neapleis nei 
vienų prakalbų, nei vieno 
vakarėlio (saviškių steigia
mo), kad nesunaudojus tų 
pramogų spaudos išplatini
mui. Ji prie inėjimo turės 
staleli apkrautą savais laik
raščiais ir knygomis. Be to 
pertraukų laiku vaikščios a- 
gituodami tarp susirinkusių.

d) . Komisijos susirinki
muose kiekvienas komisijos 
narys išduos raportą, ką y- 
ra tuo laiku nuveikęs, ko- 
misijos-gi pirmininkas, ar 
sekretorius kas mėnuo pra
neš į laikraščius pasekmes 
pasidarbavimo visos komiai-

' ■ i

nepakalbinta jie užsisakyti 
vienų iš katalikų laikraščių.

22-29 spalio bus Amerikos 
lietuviams kvotimo laiku. Ar 
iš tų kvotimų visi katalikai ge
rai išeis — sunku šiandienų pa
sakyti, bet kad didžiuma iš jų 
pasirodys esu tikrais lietu
viais, tai galima jau ir dabar 
t Virtinti.

Katalikų Spaudos praplati
nimo pasisekimas daugiausia 
prigulės nuo Kat. Sp. Komisi
jų. Daugiaus turėsime šių 
komisijų, daugiaus galėsime 
nuveikti. Tai čia kaip tik ir 
atsiranda proga mūsų Darbi
ninkams, Vyčiams, Moterims, 
Moksleiviams ir Blaivininkams 
pasirodyti savo darbais ir vei
kimu.

Subruskime, vyručiai, su- 
bruskime, sesutės! 22 spa
lio nebetoli Lai iš mūsų tar
po nesiranda nei vieno, kuris 
šiuokiu ar tokiu būdu neprisi
dėtų prie katalikų spaudos au
ginimo.

Kam stinga žinių apie bu
dus Katalikų Spaudos Komisi
jų ir Savaitės rengimų, tuo
jaus jų reikalaukite. Visiems 
bus patarta, patarnauta ir 
smulkmeniškai visas dalykas 
paaiškintas.

Jei norime laimėti, turime 
kovoti, o prie kovos išanksto 
turime prisirengti Tegul nei 
viena pastanga nenueina vel
tui, bet viskas lai būna sunau
dota katalikiškos spaudos pra
platinimui

Reikalaudami paaiškinimų, 
patarimų, kreipkitės šiuo an
trašu:

J. E. Karosas,
L. D. S. Sekretorius, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass,

j«- ]
e). Ypatingą veikimą ko- - 

misija turės parodyti laike 
* ‘ Katalikiškos Spaudos Sa
vaitės.” Ant tos savaitės j 
komisija pasiprašys sau tai- ; 
kon daugiau žmonių, atsi- i 
kvies gerų kalbėtojų ir pra
neš visą veikimą pagal iš an
ksto apgalvoto pieno. Tą 
savaitę neturėtų likti nei 
vienos statos neaplankytos, 
ne vieno žmogaus nepakal
binto katalikų spaudos rei
kalais.

5. Pavardės išplatinusių 
daugiaus laikraščių ir kny
gų bus paskelbiamos laik
raščiuose dėl pavyzdžio ir 
pagerbimo.

6. Katalikiško laikraščio 
išleistuvės duos dovanų kny
gomis : kiekvienam padariu
siam tam laikraščiui biznio 
už $10.00 — duos dovanų — 
už $1.00; padariusiems biz
nio už $20.00 — duos dovanų 
už $3.00. Padariusiems biz
nio nemažiau kaip už $50.00 
— duos dovanų už $10.00 
(knygomis.)

7. Komisija galės darbuotis
ir pamatais paprastos biznio 
agentūros. Tada ji gaus nuo
šimčius, duodamus kiekvie
nam agentui bet daugiaus 
nieką ....

Ir kuomet tą viską išpildy- 
sime, nei nepajusime, kad 
jau didesnę pusę sunkiojo dar
bo atlikome ir esame prisiren
gę prie Katalikų Spaudos Sa
vaitės. Kiekvienoje koloni
joje, kur tik randasi L. D. S., 
Moterų Sąjungos, Vyčių, Mo
ksleivių, Blaivininkų ir R, K. 
Spaudos Draugijos kuopos, te
gul jos tuojaus iš savo išrink
tųjų narių sudaro Katalikų 
Spaudos Komisiją, kuri pri
silaikydama augščiau pažymė
to proekto ir tvarkys Katali
kų Spaudos Savaitę. Iki 22 
spalio visose kolonijose turėtų 
susitverti ne tik Katalikų 
Spaudos Komisija, bet jau 
viskas būtų sutaisyta Katalikų 
Spaudos Savaitės rengimui. 
Kuri iš kolonijų pirma tą dar
bą atliks, įsteigs Kat. Sp. Ko
misiją, tegul apie savo veiki
mą tuojaus praneša spau
doje, kad kitos kolonijos ga
lėtų jos pavyzdžiu paskatin
tos ir griebties to darbo. Pir
miems katalikų spaudos plati
nimo darbininkams prigulės 
padėka už pradžią darbo, vė
liaus stojusieji darban susi
lauks pagarbos už plėtimą pra
kilnių sumanymų.

Tuojaus, neatidėliojant, 
dirbkime, nelaukime kol kas 
paragins. Reikalas taip svar
bus ir naudingas, kad kiekvie- 

; na sugaišta valandėlė didelius 
nuostolius katalikams gali at
nešti

Kuo ankščiau susitvers Ka- 
| talikų Spaudos Komisija, tuo ' 
Į geriau viskas susitvarkys. Rei- ■ 
kės išanksto išdirbti Katalikų I 

i Spaudos Savaitės programą, 
suorganizuoti vaikų , jaunimo 
armijas, kurios tuo laiku par
davinės knygas ir laikraščius. 
Programas turės būti įvairus, 

1 gyvas ir turiningas. Kiek
viena valanda privalės būti su
naudota kuotinkamiausia mū- 

i sų spaudos išplatinimui. Rei- 
• kės per tą savaitę rengti pra

kalbas, kuriose ir gi turėtų 
būti nurodinėjama Katalikų 
Spaudos svarba ir nuopelnai. 
Čia atsiras daug darbo ir mū
sų kunigams klebonams. Pa
raginimai, paskatinimai iš sa
kyklų pakels žmonių ūpą; baž
nyčiose parengtos iškilmingos 
pamaldos, pradedant ir užbai
giant Kat. Sp. Savaitę, susti
prins žmonių dvasią.

Amerikoje randasi šimtai 
tūkstančių lietuvių, dauguma 
iš jų geri katalikai, mylintieji 
savo tikėjimą, kalbą, bet ar 
daug iš jų skaito katalikišką 
laikraštį ir knygą.. Tik la
bai mažas nuošimtis. Visi 
kiti ar socijalistų laikraščių 
pamokinimais gyvena ar visai 
neindomauja spauzdintu žod
žiu. Nors dalį tų lietuvių tu
rėtume per Kat. Sp. Savaitę 
laimėti katalikų spaudai. Kat. 
Sp. Komisijos jau išanksto 
tari taip savo veikimą sutvar
kyti, kad nepasiliktų jų veiki
mo srityse nei vieno lietuvio, 
kuriam Kat. Sp. Savaitės lai
ku ne būtų pranešta apie kata
likų laikraščius ir knygas ir ganizuoti aukų rinkimą viso-

Nauja įstaiga 
pagelbai teikti 

Lietuvai.

i

Vos tik karė palietė Lietu
vą, tuoj atsirado reikalas šel
pti nukentėjusius dėl karės lie
tuvius. Pirm visako turėjo 
apie tai pasirūpinti pati lietu
vių visuomenė. Dar 1914 me
tais įsikūrė Vilniuje tam tikra 
Lietuvių Draugija, kuri su
organizavo vietinius skyrius 
beveik visuose Lietuvos už
kampiuose ir per juos šelpda
vo pabėgėlius, pasitraukusius 
iš vietų, kame karės siautimas 
neleizdavo žmonėms gyventi. 
Vokiečių kariuomenei einant 
pirmyn, rusų valdžia suma
nė prašalinti iš karės lauko 
daugelį vietinių gyventojų ir 
varu pavarė juos Rusijos gi
lumom Tuomet Lietuvių

ae kultūringose šalyse ir teik
ti pašalpas Lietuvos gyvento
jams be skirtumo tikybos, et
niškos kilmės ir pavaldinystės. 
Komitetas pasiryžo inkurti 
vietinius skyrius stambesniuo
se Šveicarijos miestuose, bet 
tuo tarpu pavyko jam pa
siekti realių išdavų vientik 
Bazelyje.

Susiorganizavimo atžvil
giu Komitetas pasižymi tuomi, 
kad į jo sąstatų įeina be jau
nosios Lietuvos atstovų dar 
Lietuvos dvarininkai. Pri
minsim, jog sulenkėjusi Lie
tuvos dvarponija iki šiolei 
daugumoj tebegyvena idėjo
mis, išdygusiomis iš kadaise 
egzistavusios Lietuvos unijos 
su Lenkija, Dvarponija ide
alizuoja historiškosios unijos 
laikus ir dabar net mato Len
kijos laimėje savo ir Lietuvos 
tikslų. Lenkų kultūros iškė
limui nesigaili ji moralių bei 
intelektualių pajėgų, kaip ly
giai materialių aukų, o tuo 
tarpu link apleistosios Lietu
vos nepripažįsta pilietiškumo 
priedermių. ' Nustojusi dau
gumoj realio gyvenimo pajau
timo, ji nenumato, jog 
laikas stato naujus reikalavi
mus, ir jog Lietuva šitų rei
kalavimų spiriama eina savais 
keliais susiieškotų sau tinka
mos ateities. Vienu žodžiu 
savo idealogija, papročiais ir 
palinkimais Lietuvos dvarpo
nija stengiasi prie Lenkijos, 
laikydama pastarųjų už metro
polijų, o Lietuvą — tik už 
provinciją. Lietuvos dvari
ninkai nejaučia net, kad taip 
besielgdami jie nusižengia 
prieš tikrą giriamosios unijos 
supratimą, kuris reikalauja 
lygių teisių abiem susiviem- 
jusiem pusėm. Aiškus daly
kas, kad etnografiškoji Lie
tuva nebėgai ramiai žiūrėti į 
nusakytąsias dvarininkų ten
dencijas, nes gerai supranta, 
jog delei šitij tendencijų dvar
ponija virsta jos kūne svetimu 
gaivalu, tarnaujančiu vien tik 
lenkinimo įrankiu.

Tečiaus įėjusieji į Generalį 
Komitetą nukentėjusiems dėl 
karės Lituvoje šelpti dvarinin
kai jau tuo pačiu žygiu paliu
dijo, jog pripažįsta Lietu
vą atskiru kraštu, turinčiu 
savuosius reikalus ir savotiš
kuosius jų patenkinimo įran
kius. Karės meto apystovos 
užtektinai prirodė, jog viešas 
Europoj Lietuvos vardo pripa
žinimas būtinas yra net ele- 
mentarės teisybės atžvilgiu^ 
Taip,karės sunaikinta Lietimų.., 
paslėpta delei pergyventosios- 
unijos tradicijų už Lenkijos i 
pečių, negalėjo iki paskuti^ 
niam laikui susilaukti plates
nės tautų pašalpos, tuo tarpu 
kuomet Belgija,Serbija ir Len
kija senai jau pilnu saiku nau-Draugija nukentėjusiems dėl

karės šelpti (toksai jos pilnas dojasi pasaulio duosnumu. To- 
vardas) turėjo persiskirti į kiu būdu Lietuvai dar kartų 
dvi dali, iš kurių dviejų vie- teko įsitikinti^ kiek jai kenk-teko įsitikinti, kiek jai kenk-
na pasiliko Lietuvoje šelpti smingas yra Europos nežinoji- 
vietinius gyventojus, antra mas tikrojo jos padėjimo ir 
gi persikėlė Petrapilin pagel- reikalų.
bai teikti pavarytiemsiems iš Į Prisidėjusieji prie Genera- 
tėvynės lietuviams Be šitos'lio Komiteto dvarininkai pa- 
centralės įstaigos susitvėrė Į rodė savo luomui, kokiu keliu 
dar kur-ne-kur Lietuvoje ir j privalo eiti dvarponija, kad 
Rusijoje vietinios T 
draugijos, kurios pradėjo vy
kinti tuos pačius šelpimo tiks
lus.

Beeinant antram pusme
čiui 1915 metų ėmė rūpinties 
pagelbos teikimu nukentėju- 

I šiai dėl karės Lietuvai svetima 
i tauta, būtent — neutralė Šve
dija. Tam tikslui susitvėrė 
iš įžymesnių šios valstybės vy
rų Komitetas, kurio pirmi
ninku sutiko būti Stockholmo 
meras - Lindhagen’as. Šisai 
Komitetas ištyrė per savo de
legatas materialį Lietuvos pa
dėjimą ir jau pasiuntę tenai 
natūroj stokuojančių daiktų 
transportą.

Tų pačių 1915 metų pabai
goj įsisteigė ir kitoj neutralėj 

Šveicarijoje Komite
tas nukentėjusiems dėl karės 
Lietuvoje šelpti, apie kurį ir 
manoma čia bent-kiek plačiau 
pakalbėti.

Komitetas pasivadino Gene- 
raliu Komitetu nukentėju 
siems dėl karės Lietuvoje šelp
ti ir pasirinko sau buveinę 
Friburge (181 Rue de la Pre- 
feeture). Jo tikslas — suor-

šalyje
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lietuviu užsitarnavus lietuvių akyse pi
lietiškumo teisių pačioje Lie
tuvoje. Dvarponijoje gal bū
ti visokių politiškųjų orjcnta- 

l ei jų, bet ji netur užmiršti a- 
' pie savo krašto labą jei ne- 
j nor būt skaitoma Lietuvoje 
' svetimu elementu, iš pamatų 
priešingu pačiam jos buvimui. 

Generalis Komitetas politiš- 
i kai Lietuvos nereprezentuoja, 
nes sulvg savo įstatų pasižadė
jo politikos vengti Todėl nė
ra reikalo šičia kalbėti apie 
politiškąsias įėjusių į Komite
tą dvarininkų pažiūras; te
čiaus yra pageidaujama, kad 
šitas jų žygis virstų tikro Lie
tuvos dvarponijos susipratimo 
pradžia ir kad pastarajai pra
dėti] rūpėti tautiškasis politiš
kasis ir ekonomiškasis Lietu
vos pakėlimas.

Julius Goštautas.

Drasko, kaip žvėrys-

Prarijo, kaip meška nagų.
• _______
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Nestatykime sa 
ves ant juoko.
Ne vienas labai nustebo, 

kuomet pamatė “Drauge” 
Chicagos apskričio valdybos 
atsišaukimų, šaukiantį Susiv. 
kuopų susirinkimų, dar-gi kas 
šaukia, o-gi “Draugo" zece- 
ris, apskričio pirm. p. Sut
kus, buvęs delegatas 31-ojo 
Seimo, susirinkimo tikslas — 

. protestuot prieš Seimo nutari
mus! Kiekvienas gali su
prast juos. Sutkų biednelį 
stumia kitos “Draugo” galy
bės t y. “Draugo” “bosai,” 
kaip ir pasirodė ant paties ap
skričio susirinkimo, tie “bo
sai*’ ir gųzdino delegatus, kad 
esu pirkimas namo, grųso Su
sivienijimui dideliu paojum, 
nes namas būsiųs užrašytas 
seni kelių žmonių, tie-gi žmo
nės norėdami, paliksiu tų na
mų savo vaikams! Juokingas 
tas jų gųzdinimas ir motyvavi- 
nsaš, ar negeriau būt, idant 
tie mūsų neva “apsaugotojai” 
išeitų ir aiškiai pasakytų, kad 
jiems ne apsaugojimas Susiv. 
rupi, tik biznis, apskritas do
leris! j

Jeigu mes iš seimų parva
žiavę, laužysime tų ką nuta
rėme, tai kam-gi mums šauk
ti tuos Seimus

Kam varginti delegatus ir 
daryt kelionės lėšas?

Juokingiausias dalykas, kad 
tie msų Susiv. griovėjai, ant 
Seimo tylėjo, net apsiėmė būt 
komisijos nariai! Jeigu jums 
vyručiai, išrodė kad Susiv. 
bus skriauda iš pirkimo namo 
ir įsteigimo savo laikraščio, 
tad kodėl nesakėte ant seimo? 
Bet ne, jūs netik pritarėte, Į 
bet dar apsiėmėte padėt 
pirkti namų! Kaip-gi 
me užvadinti dabartinį 
elgimąsi ir protestus?

Bet niekas iš tų jūsų

mūsų Susiv. jau užaugęs ir su
brendęs vyras, vis dar it ma
žas kūdikis duos save vedžiot 
neprašytoms ir nereikalingoms 
auklėms?

Tad nepaisykime griovėjų. 
Paisydami jų bizniškus kap
rizus, pasistatytume save ant 
juoko. Šalin visos niekingos 
pastangos kliudyt prakilni, 
darbų, viskas kų galime da
ryt, tai palinkėt išrinktai ko
misijai geriausios kloties, pir 
kime namų ir įsteigime savo 
namo!

nų.
Mūsų vyskupais ir pralo

tais prisidengę norėjote gauti 
pinigų... tiesa, Lietuvos gel
bėjimui, bet vienkart ir savo 
partijos išaugštinimui. Ir kuo
met tai nepasisekė, stengiatės 
kitus nukaitinti. Ar nevertė
tų į save kritiškai pažvelgti ir 
iš nepasisekimų šio to pasi
mokinti

Paskatinis žodis
pirm seimo.

(? Red.) 
R. Commi- 
jis yra už-
Amerikos 

ir charities

lėti prie prakilniaisios jaunimo 
draugijos — Vyčių organizaci
jos. Išjudinkime savo visas 
pajėgas, gabumus-pritraukime 
prie Vyčių organizacijos šim
tus naujų narių. Tverkime 
naujas kuopas, senąsias di
dinkime. Nuo pasekmingo 
mūsų organizacijos augimo, 
prigulės ir pasekmingas įvyki- 
ninimas L. V. IV Kongreso 
nutarimų. Prie “Vyčio” iš
leidimo savaitraščiu reikės ne-;, 
mažai pinigų. Narių makes- 
niais neužkišime visų spragų, 
neįsteigsime savo spaustuvės. 
Kaikurios kuopos, atskiri na
riai suparto tų dalykų ir iš- 
anksto pasižadėjo po šimtų, ki
tą dolerių paskolinti “Vyčio” 
spaustuvės inrengimui. Dau
gume net aukų jau sudėjo. 
Kurios kuopos dar to nepada
rė, tegul dabar išpildo šventą 
savo pareigą Vyčių organiza
cijos linkui. Centro Valdyba 
netrukus išdirbs paskolų priė
mimo projektą, pagamins pa
liudijimus, pagal kurių ir tu
rės tvarkyties “Vyčio” savait
raščio bizniškoji pusė. Žino
ma, paskolos bus reikalingos 
tik pradžiai viso šio milžiniš
ko darbo.

Vyčių oragnizacijai paau
gus iki 5.000 narių ir pasko
las galėsime -ugrųžinti ir dar 
pagerinti naujos katalikiškos 
spaustu*, ės biznį. Visi dabar 
kreipkime kuodidžiausių domą 
į “Vytį” ir žadamų inrengti 
spaustuvę: paremkime tuos 
naudingus ir būtinai jaunimui 
reikalingus sumanymus savo 
centais. O kad “Vytis” sa
vaitraštis lygiai tarnaus visai 
Amerikos lietuvių katalikiškai 
visuomenei, tai, beabejonės, 
visiems lygiai šis reikalas rū
pės ir lygiai visų bus remia
mas.

Iki Naujų Metų “Vytis” 
išeidinės po senovei: du syk į 
mėnesį.

Kitas L.V. IV Kongreso nu
tarimus gal pasiseks lengviaus 
sutvarkyti. Apie tai savo lai
ku bus pranešta visuose kata
likiškuose laikraščiuose po
draug, žinoma, ir savame or
gane.

Bet pirm visako vykinkime 
svarbiausi L. V. IV Kongreso 
nutarimą — steigkime savo 
savaitraštį. Prie to galime 
jau ir šiandien rengties. Kuo 
greičiau išauginsime savo or
ganizaciją, kuo daugiaus su
rinksime savo spaustuvės in
rengimui pinigų — tuo grei
čiau turėsime “Vytį” savait
raštį, visuomeniškų katalikų 
laikraštį. Tai mūsų šiandie
ną svarbiausias tikslas.

J. E. Karosas
L. Vyčių Pirmin.

P. S. Su užklausymais apie 
Lietuv. Vyčių organizaciją 
“Vytį,” paskolas galime krei
pties pas šias ypatas: J. E. Ka
rosas, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.; J. B. šaliunas, 
866 Bank St., Waterbury, 
Conn.; P. Mulevičius, 6329 So. 
Fairfield avė., Chicago, III.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
P. KARUŽA SUGRĮŽO 1$ 

EUROPOS.
Brooklyn, N. Y. 17 d. lie

pos, Draugelio salėje p. Ka
ruža turėjo pasikalbėjimų su 

į vietiniais lietuviais veikėjais 
apie savo kelionę po vakarinę 
Europos dalį.

P. Karuža pradėjo pasakot 
apie savo kelionę, nuo pat 
išvažiavimo iš New Yorko į 
Stockholmų, važinėjimų iš 
Londono į Paryžių, Šveicari- 
jų ir iki vėl pasiekė Ameri
ką. Kelionėje išubvo tris mė
nesius.

Pribuvus jam į Stockholmą, 
buvęs suteiktas įgaliojimas 
jam nuo Draugijos dėl karės 
n. š., važiuot į Rymą pas po
piežių, išprašyti paskirti Lie
tuvių dienų, kurioj bus ren
kamos aukos po katalikiškas 
bažnyčias. Ryman p. Karu
ža negalėjęs nuvažiuoti, nes 
italų valdžia neįsileidus. Ap
lankęs Londoną ir Paryžių, va
žiavęs į Šveicariją į šaukiamą 
konferenciją Važinėjimas po 
Francija ir Angliją esąs la
bai apsunkintas iš priežasties 
karės, taip kad ant kožno 
žingsnio, darą kratas ir bile 
į vietų neleidžia važiuoti. Iš 
Francijos į Šveicariją labai 
sunkiai įsigavęs. Valdininkai 
netiktai, kad iškratę iki ma
žiausiam daiktui, bet dar tu
rėjęs į dvi valandi visų savo 
biografiją ir tikslą kelionės 
ant popieros surašyti valdinin
kų akyse.

Šveicarijoje susitikęs ir su 
katalikų atstovais kun. Bartu
ška ir Dr. Bielskiu. Čia p. Ka
ruža papasakojo, kų tie ats
tovai Lietuvoje matė ir patys 
patyrė nuo vokiečių geležinės 
letenos.

P. Karuža pakartojo atsto
vų papasakojimus, maždaug 
tokioj formoj:

Įvažiavus jiems į Vokietiją, 
vokiečių valdžia sutiko juos 
gana mandagiai ir pavelijimą 
suteikus atsilankyti visoj Lie
tuvoj; bet vienų nepaleidus, 
pridavus jųjų kelionėj daboti 
Steputaitį.

Važinėjant po Lietuvą vi
sur vokiečių oficieriai, juos 
vaišinę ir bandę suteikti jiems 
gerą įspūdį ir parodyti jų, ty. 
vokiečių gerą šeimininkavimą 
užimtose vietose. Aplankę 
Vilnią Kauną ir Šiaulius, 
gavę leidimų apsilankyti ir 
savo tėviškėse. Kun. Bartu
ška Pilviškiuose, Suvalkų gub. 
ir Dr. Bielskis Beisogaloje 
Kauno gub.

Lankydamiesi tėviškėse, tu
rėję progos pamatyti padėjimą 
sodžių.

Sodžiuje gyvenimas nesąs 
taip blogas, kaip kad yra mie
stuose. Turį pasislėpę val
gių; nekurie turį užslėpę vi
sus gyvulius.

Gyvulius slėpią taip: iška
sa didelę duobę pamiškėje, su
varo ten gyvulius ir apdengę 
šakomis laiko. Jeigu užtin
ka vokiečiai, paima ir ūki
ninkų smarkiai nubaudžia. E- 
santi baudžiava įvesta daug 
sunkesnė, negu seniau kad bu
vus. Ūkininkai turį eiti dva
ran dirbti po dvi dienas savai
tėje, be jokio atlyginimo. 
Jeigu kuris pasivėlina vieną' ktinai žmones pavalgydyti. 
valandą, tas turi vieną dieną] Tiek maž daug p. Karuža 
viršaus dirbti. Visokių esą papasakojo kų girdėjo nuo at- 
skundų, šnipinėjimų ir baudi
mų.

Užėmus vokiečiams Lietu
vą, buvę sudaryti būriai ka
reivių, kurie ėję sodžius nuo 
sodžiaus ir išrekvizavę turtą 
sistematiškai. Paimdami tur
tą ir duodami kvitas vokiškai 
rašytas, su kuriomis daug 
lietuvių labai nukentėję delei 
nemokėjimų vokiškai skaityti. 
Buvęs toks atsitikimas: Pas 
vienų ūkininkų paėmė vokie
čiai 100 pūdų grudų ir išrašę 
korčiukę pažymėdami numerį 
“100.” Ūkininkas manė, kad: 
tas numeris reiškė 100 pūdų ’ 
grudų ir manė, kad gaus at-i 
lyginimą. Kuomet nuėjo gau
ti pas komendantų pinigų. Ii-Į

škė ne 100 pūdų grudų, bet 
žiurkių ir komendantas primę- 
tęs bėdų ant ūkininko, kad, 
girdi tu pats parašei tokių kor
čiukę ir dar pinigų nori? Ir 
taip daug vietų mūtų žmonės 
buvę apgauti nesąžiningų vo
kiečių.

Daktarų miesteliuose nėra, 
jeigu suserga turi važiuoti ko
kį 20 mylių pas kariškų dak
tarų, bet nuvažiavę randa to
kių eilę pristoję žmonių, kad 
turi laukti kelias dienas ir la
bai tankiai, grįžta nepriėjęs 
prie daktaro. Kuris prieina, 
nesušneka, vienok pinigus di
delius atlupa.

Tai maždaug toks esąs so
džiaus gyvenimas.

Miestuose gyvenimas esąs 
nepakenčiamas. Darbų jokių 
nėra; -fabrikai uždaryti; pra
gyvenimas neapsakomai bran
gus ir iš miesto neišleidžia iš
važiuoti. Vaikščioja žmonės 
apdriskę ir alkani.

Iš Vilniaus į Kauną negi- 
iš Kauno į Vilnių niekas ne
gali atvažiuoti. Laiškus per
neša bobos arba elgetos ir jei
gu sugauna, valdžia nubaud
žia. Tokiuo būdu kun. Dr. Bar
tuška buvo nubaustas 1.000 
markių užsimokėti ir savaitę 
Kauno kalėjime sėdėti, už pa
siuntimų laiško į Amerikų ir iš 
Beisogalos kun. Dambrauskui 
į Kauną.

Iš Beisogalos kun. Bartuška 
pasiuntęs laiškų kun. Dam
brauskui per elgetų, kurį val
džia nutvėrė, atėmė tų laišką 
ir kun. Dr. Bartušką nubaudė.

Vokiečių valdžia labai pri- 
dabojanti inteligentus veikė
jus; kunigų daug išgabenę į 
Vokietiją.

Atstovams esant Vilniuje, 
pasisekę pasiliuosuoti nuo Ste- 
putaičio pusantros valandos ir 
tuom pasinaudodami, atlaikę 
slaptą susirinkimą su Vilniaus 
lietuviais inteligentais, kokioj 
tai restauracijoje. Padarę 
šiokius tokius nutarimus nors 
laiko nebuvę.

Susirinkime buvęs ir Dr. J. 
Basanavičius, bet kaip pama
tęs atstovus, pradėjęs verkti 
ir nieko negalėjęs pasakyti. 
Pirmeiviai, Janulaitis su 
Biržiška, apspietę kun. Bar
tušką ir su ašaromis prašę, kad 
sugrįžęs į Ameriką pasakytų 
amerikiečiams socijalistams, 
kad mestų tas kvailas bames, 
nes dabar nelaikąs, o imtųsi 
gelbėti Lietuvą, kad jos žmo
nės badu neišmirtų.

Miestuose ir miesteliuose e- 
są pristeigtų paleistuvystės na
mų, kur tėvas savo dukteris, 
o vyrai moteris, siunčia ant 
uždarbio, delei palaikymo sa
vo gyvasties. Kaimuose dar 
nesą išsiplatinę, nes kaimie
čiai dar įstengiu su paleistu
vyste kovoti, bet miesčionys 
prispirti skurdo ir bado, ne
išlaiko. Iš tos priežasties pla
tinasi ligos ir daugelis miršta, 
nes nėra daktarų.

Kurie gauna darbo prie ka
simo tranšėjų, gauną užmokė
ti 2 markes į dienų, bet pra
gyvenimas kaštuojąs nuo 8 iki 
12 markių į dienų.

Esą įsteigtų maitinimo pun
ktų, bet tos draugijos delei 
mažo turto nepajėgia paka-

Visi ginčai darosi per kito
kį supratimų, arba aiškinimų 
prasmės kito išreiškimų. Bet 
rimti ir be jokių įsikarščiavi
mų ginčai vis-gi yra labai nau
dingi, nes jie išaiškina daly
kų kaskart vis šviesiau. Štai 
dabar matome, kaip “Darbi
ninko” Redaktorius man pa
aiškina, kad uždėjimas blai
vininkams po dešimtukų ant 
mėnesio nebūtų “prievarta, 
vien tvarka.” Dabar-gi aš 
esmi priverstas vėl pripažinti, 
kad nesipriešinčiau nei tai 
tvarkai, kad būtų galima ją 
taip užvesti be jokio sumažini
mo blaivininkų skaičiaus. Bet 
tam kas darbavosi ant blaivy
bės dirvos bent keletu metų 
nereikia būti pranašu, kad ga
lėtum spėti, kad tokia tvarka 
nei tiek nenuveiks, kiek yra 
nuveikta ligšiol. Kaip mūsų 
tauta yra nuskurusi taip ir pa
siliks savo skurde, jei mes dar 
daugiaus stengsimės pliekti 
tuos, kurie ir patys nori vež
ti šiek tiek. (Koks čia plieki- 
mas? Taip pliekia save vi
sos draugijos. Red.) Prie blai
vybės plėtimo negalima paly
ginti nei Vyčių, nei kitų or
ganizacijų. Prie kitų bent tuš
čia garbė dažnai pritraukia 
naujus narius, o blaivybės na
riai gali tikėtis vien panieki
nimo. Praktika parodys jog 
tiesų sakau. (Dori ir išmin
tingi žmonės blaivininkų ne
niekina. Red.)

Kurie yra buvę Blaivinin
kų Seime Chicagoje gal atsi
minti, kad kaikuriems nuta 
rimams aš su visai mažu skai
čiumi atstovų buvau priešin
gas, ir sakiau pamatysite, 
kad iš tų nutarimų nebus jo
kios naudos, taip ir buvo. 
Tiktai gaišinimas brangaus 
laiko Seimuose!

Kun. P. Saurusaitis.

• v

tančius lietuvius, ne dėl vai
dų, ginčų, ar barbės.

Dr. Basanavičius, Dr. J. 
Šliupas, vyskupas Karevičius 
ir kiti, yra mūs broliai lietu
viai; kokios čia svetimos 
plunksnos?

Šis komitetas norėjo atsto
vauti lietuvius, o ne kokių ypa
tingų srovę.

Kad sutverti visiems ištiki
mų komitetų mes stengėmės 
užinteresuot žymius žmonės a- 
merikonus ir kvietėm intek- 
mingiausius žmonės šalyje, 
kad prisidėtų prie L. A.-R. 
Committe ir kontroliuotų au
kas ir veikimų. Tarp kitų bu
vo kviestas ir kardinolas Far- 
ley. Mes kreipėmės visur, kur 
tikėjomės gaut pagelbų, ar 
nors intekmę. Stebiuosi, kad 
“Darbininkas” iš šipulio pris
kaldė vežimų: tiek daug pai
so apie mano atsinešimų į kar
dinolų Farley; ir vėl tik iš 
mano priežasties kardinolas 
Farley paaukavo diktų dova
nų ir prisidėjo prie katalikų 
sutverto fondo; juk jie būt 
niekad nesusipratę to padaryt 
(? Red.), ir vietoje dėkos su
silaukiau užpuldinėjimo. Bet 
aš keršto jokio nejaučiu, aš 
džiaugiuosi, kad katalikai pra
dėjo dirbti, ir ypatiškai nuo 
savęs kalbant aš mielu noru 
jiems padėčiau patarimu ar 
veikimu, jei jie to geistų.

Užrašyt žymesnius vardus 
negana, reik mokėt naudoties, 
gaut da daugiau ir veikt. Aš 
katalikų darbo neardysiu ir 
už akių jiems neužbėginėsiu, 
kaip yra pasielgęs tas žmo
gus Šeštokas.

Veikimo L. A. 
ttee nieks neslėpė, 
rekorduotas per 
Raudonųjį Kryžių
Directory; raportai ir aukos 
skelbta “Vienybėj Lietuvnin
kų,” ir nekuriuose N. Y. dien
raščiuose. Straipsniai ir skel
bimai šio komiteto buvo dali
nami visiems didiems New 
Yorko laikraščiams, bet, ne 
apmokant, tikt nekurie kų 
minėjo, o kiti nieko. Tarp 
kitų New York Times daugiau
siai kų talpino.

Viens mano straipsnis “Dis- 
tress . in Lithuania,” tilpęs 
N. Y. Times Aug. 8-1915, bu
vo pakartotas beveik visuose 
dienraščiuose Amerikos ir net 
Japonijoje, bet lietuvių pre
są to nepatėmijo.

Aš nerūgoju, bet stebiuosi, 
kad lietuvių spauda Ameriko
je greit patėmija skandalus, 
užpuldinėjimus, labai noriai 
užsiima kolionėmis, vaidais, 
bet viso kiltesnio lenkiasi. 
Pykti — nėr už kų; viską su
prast — viskų dovanot, jie ne
žino, kų daro.

P. S. Vilmontas.
N. Y., Liep. 10-16.

Red. prierašas. Veltui Tam
sta, p. Vilmontai, stengiesi 
save' visai nubaltinti, o tik 
kitus nukaitinti.

Tamsta ir Tamstos pritarė
jai pasielgėte netinkamai, kuo
met 1) savo užmanymų slėpė
te nuo kitų srovių žmonių į sa
vo komitetų intraukėte tik vie
nos srovės veikėjus, surinkę 
juos iš įvairių Amer. kolonijų, 
tuo tarpu, kada nepakvietėte 
nei vieno iš vietinių katalikų 
kėjų; darbų pradėjote labai 
partyviškai; 2) į komitetų į- 
rašėte vyskupų Karevičių ir 
kitus Lietuvos dvasiškius, vi
sai jų nepasiklausę. Pasiel
gėte nepadoriai. Svetimtau
čiams juos parodėte, kaipo 
narius savo komiteto, tai-gi 
pamelavote; dabar vėl, patys 
savo melagyste patikėję, sten
giatės ir lietuvių, visuomenę 
apmeluoti; 3) Dr. Šliupų iš
drįsote aukščiau pastatyti už 
vyskupų Karevičių. Visos 
tautos gerbia savo augštesnę 
dvasiškijų ir jai pagarbių vie
tų skiria- (Žiūrėk lenkų ko
miteto narių surašą: greta 
vyskupų yra įvairių krypsnių 
svietiškių, bet vyskupai pir 
moję vietoje). Pasielgėte be 
galo netaktingai. Dabar vėl 
bereikalo užgauliojate katali
kų visuomenę, sakydami, k: d 
tik jūs jų išjudinote į darbų. 
Ar-gi Tamsta nežinai, kad 
Tautos Fondas senai ir pasek- 

Komitetas susitvėrė dėl mingai darbuojasi ne vien tarp 
lietuvių, bet ir tarp ameriko-

Susiv. senas narys.
Red. prierašas. Pritarda

mi vedamaijai minčiai straip
snio autoriaus, mes vis dėlto 
turime čia pažymėti savo nuo
monę, jog negalima būtu 
smerkti “Draugo” bosų, jei
gu jiems visų-pirma iš bizniu
ko atžvilgio rūpėtų kuoilgiau- 
siai palaikyti susivienijimų 
prie “Draugo.” Juk tie bo
sai anaiptol nesitiki iš “Drau
go” turėti kada nors savo ki
šenini gražaus pelno. Jie 
“Draugų” remia ir myli, kai
po katalikų idėjos laikraštį. 
Jie kalti tik savo siaurumu ir 
nesupratimu to, kad katalikų 
visuomenė šiandien jau išaugo 
ir išsiplėtojo, kad vieno 
“Draugo” jai jau nebepakan
ka, kad negalima visų visuo
menės reikalų palenkti tarna
vimui “Draugui,” kad ne vi
suomenė dėl “Draugo,” bet 
“Draugas” turėtų būti dėl vi
suomenės.

P. Vilmanto pasi
aiškinimas.

Gavome iš p. Vilmanto 
pasiaiškinimą, kurį ir de
dame čia ištisai. “Darb.” 
red.

Nesenai man tapo prisiųs
tas numeris “Darb.” ku
riame tilpo straipsnis apie 
“Lithuanian - American Re- 
lief Fund’ų.” Nei tonas nei 
logika straipsnio neužsitar
nauja kritikos, bet dėl abel- 
nos mūsų visuomenės skaitau 
reikalingu paženki int kelis pa- 
tėmijimus.

The Lithuanian - American 
__ MeZpradė-j Committee tapo sutver

iame jau susiprasti ir prare- i ^as rinkimo aukų lietuvių 
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nepaisant tų protestų ir agita-. Romėnės.
^ij^’  *  ------------ ——, . .y. .

komisijai vykinti 31-mojo Sei- iai. aktyvr»kai 
mo nutarimus! _

Visi suprantame ir matome amerikonų per keno rankas ei- 
rakalų kad mums savo namas na dalinimas, (distribution), 
ir laikratšis būtinai rėikalin- Į pagalbos, ir kad geidžiant ga
gas, jeigu jau jaunutės orga- Į ^tų tiesiog į Lietuvą siųst au- 
nizacijos. 'kaip “Vyčių” jr kas ant vardo pažymėtų rėmė- 
Mot. Są-ga rūpinasi steigti sa- . .. ~ /f
vn laikraščius, tad kaip-gi vienintelio siekio gelbėti mirs- 
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nu
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visų
pastangų jau ačiū Dievui ir' 
pasidarbavimui mūsų pasi
šventusių veikėjų, Susiv. lyg 
ligonis, pradeda kelti iš po il
gos ligos, ir nors jį tūli žmo
geliai norėtų užslopinti ir gul
dyti atgal ant patalo, bet tas 
jiems nepasiseks, jie negali 
mus visus Susiv. narius ve-, 
džiot už nosies, ir liept šokt į 
pagal jų muzikų.

— viskas kas belieka, tai1 splpimni tarpe amerikonų vi- 
---------- Ten buvo pažen- 

varyt dabar toliu, t. v. Į klyti įžymūs lietuviai - rėmė-
* ,a-1 —”1--i prisidedanti

prie šelpimo lietuvių dėl žinios

Nauji sumanymai 
naujas darbas.

VYČIŲ DOMAI.
Lietuvos Vyčių TV Kongre

sas nutarė įvykdinti daug 
svarbių permainų, sumanymų 
ir pagerinimų Vyčių organiza- 
ciojje. Nuo Naujų Metų nu
tarta Wilkes-Barre leisti “Vy
tį” savaitraščiu, išreikšta pa
geidavimas, kad Vyčiai prisi
dėtų prie platinimo katalikų 
spaudos ir surengimo Katalikų 
Spaudos Savaitės, taip-pat su
manyta sutvarkyti ir išdirbti 
projektų Vyčių milicijai, su
rengti žaislų vadovėlį, prives
ti Vyčių organizacijos reikalus 
prie galutinos tvarkos. Vieni 
sumanymai pavesta išpildyti 
Liet. Vyčių Centro Valdybai, 
kitiems apdirbti paskirta į- 
vairios komisijos. Išsyk tų 
visų nutarimų ir pageidavi
mų nebus galima įvykdin- 
ti. Kol dalykai susitvarkys, 
paaiškės, gal praeis savaitė, 
kita, bet tas neturėtų blogai 
atsiliepti ant Vyčių organiza
cijos reikalų ir Vyčiams reikė
tų tų organizacijos tvarkymosi 
laikų sunaudoti savai naudai. 
Centro Valdyba, Komisijos 
savo darbo pasekmingai nenu
veiks be visų Vyčių paramos. 
Išleisti “Vytį” savaitraščiu 
tik tuomet galėsime, kuomet 
mūsų organizacija paaugs iki 
5.000-7.000 narių. Todėl, drau
gai Vyčiai ir draugės Vytės, 
iki Naujų Metų išauginkime 
Vyčių organizacijų iki 7.000 
narių. Stokime darban išsi
juosę ir gyvu žodžiu skatinki
me Amerikos jaunimų prigu-

I

Tamas šeimis. Kingstono 
ir aplinkinių miestų jaunimo 
žymus veikėjas. Lietuvių 3-ios 
Dienos, surengtos Valley 
View Parke, sekretorius ir 
vienas iš rengėjų Liet. Vyčių 
IV Kongreso, kuris įvyko Wil- 
kes-Barre, Pa liepos 10, 11 ir 
12-tą dienų. »

Kad tik sveikas būtum.

K"m Dievas duos ir per 
daug įmes.

stovų sugrįžusių iš Lietuvos.
Tolesniai, sako p. Karuža, 

kaip sugrįž katalikų atstovai 
į Amerikų (jie čia busiu už 
poros savaičių) važiuosiu 
drauge po lietuvių kolonijas ir 
šauksiu susirinkimus vietinių 
draugijų ir bandysiu užvesti 
sistematišką aukų rinkimo bū
dų. Priminė, kad dabar no
rint suteikti pagelbų lietu
viams reikalinga kas mėnuo 
12.000 dolerių.

Didelė pašelpa esanti reika
linga ir tiems kurie esu Vo
kietijoje nelaisvėje. Kun. Ste
ponavičius turįs surašęs 20.000 
lietuvių belaisvių Vokietijoje, 
p. Karuža sako kun. Stepona
vičius per Velykas siuntęs be

kosi nubaustas ir primuštas, laisviams dovanų, kurių buvę 
Paskesniai išaiškino, kad toj 10.000 siuntinių. Tie šiunti- 
končiukėj, numeris “100’, re i- niai susidėję daugiausia iš

H



“DARBININKAI.”

duonos šmotelių. Tas siunti-! 
mas atnešęs tokią naudą, kad 
vokiečiai tuos išskįrę iš lage
riu ir geriau prižiūrėdavę, nes 
iš to persitikrinę, kad tie be
laisviai nėra rusai, o lietu
viai. Tad kun. Steponavi
čius prašąs siųsti tiems belais
viams nors kokią dovaną, su 
pažymėjimu kokiu nors lietu
viškumu, kad vokiečiai galė
tų atskirti nuo rusų.

P. Karuža žadėjo savo vei
kimą Europoje, viešai praneš
ti per spaudą, o kuomet atva
žiuos anie du atstovu, tie irgi 
.gyvu žodžiu papasakos važinė
dami su prakalbomis.

Brooklynietis.

lietuvių R. K. P. Blaivininkų 
Susiv. A. 42-ra kuopa pilnai 

pasirengus sutiktikti VI 
BLAIV. SEIMĄ.

Liepos 18 d. š. m. nepapras
tame kuopos susirinkime tapo 
apkalbėta ir sutvarkyta galu
tinas Seimo ir Seimo vakaru 
projektas. Idant atsakančiau 
viską sutvarkius buvo išrinkta 
iš kelių sąnarių tam tyčia spė- 
cialė komisija, kurios užduo
tim bus vakarus rengti, dele
gatus priimti ir tt.

Atvykusiems iš kitų miestų 
delegatams apsiėmė vietiniai 
blaivininkai parūpinti apsisto
jimui vietas, taip jog, kas no
rės, tam nereiks eiti viešbu- 
tin. Pribuvusieji delegatai 
svietiškiai kreipkitės ant se
kančio antrašo: Mr. Kašėta, 
161 Ames St., Montello, Mass. 
Kunigai kreipkitės į Šv. Roko 
kleboniją, 20 Webster St., 
Montello, Mass. Norintieji 
apsistoti viešbutyje ras vietas 
Norris Hotel, 75 Commercial 
St., Brockton, Mass., netoli 
nuo Brocktono gelžkelio sto
ties.

Posėdžiai atsibus Šv. Roko 
parapijinėje svetainėje, kam
pas Webster ir Fletcher gatT 
vių. Pasveikinimo laiškus ir 
telegramus į Seimą siųskite 
šiuo antrašu: 20 IVebster St., 
Montello, Mass.

Posėdžiams užsibaigus ant
radienio, rugpiučio 1 dieną, 
7:30 vai. vakare. Tautiškame 
name bus negirdėta pramoga. 
Programas bus labai platus ir 
įvairus, linksmas ir naudin
gas. Brocktono ir So. Bosto
no Bažnytiniai suvienyti cho
rai išpildys visą p. Sasnauskio 
kantatą “Broliai.” Be to dai
nuos daug linksmų dainų, so- 
lų... Išsilavinus orchestra 
grieš apie tuziną gražių, šir
džiai malonių šmotelių.

Apart to viso bus dar ke
letas pamokinančių ir naudin
gų prakalbų. Kalbės gerbia
mi svečiai: kun. J. J. Jakai
tis iš Worcester, Mass., kun. 
Dr. F. Augustaitis iš Girard- 
ville, Pa., kun. H. Valaitis ir 
kiti. Geistina, kad kuoskait- 
lingiausiai atsilankytų į šį va
karą.

Įžanga suaugusiems 35 ir 
25 centai. Vaikams tik 10 cen
tų.

Antras vakaras.

Toliaus, jei Seimo sesijos 
trauksis ir trečiadienyje, tai 
vakare 7:30 vai. bus prakal
bos, dainos, driliai ir tt. Šv. 
Roko svetainėje.

Labai pageidaujama, kad 
nei vienas montellietis lietuvis 
nepraleistų Piln. Blaivininkų 
Seimo vakarų. Tokią progą 
dar pirmą kartą turi montelie- 
čiai, kitą panašią negreit su
lauks. ...

Po Seimo tikimasi, kad 
daugelis mes vartoję svaigalus 
ir seks šventą ir prakilnų pa
vyzdį — pavyzdį Pilnosios 
Blaivybės. Valio Pilnųjų Blai
vininkų Seimas ir susivieniji
mas, Valio!

Seimo Rengimo 
Komisija.

deklemavo p-lė Adelė Monke- 
vičiutė.

2) . Choras sudainavo “Lie
tuva tėvyne mūsų.

3) . Sveiki broliai daininin- 
kai”.

4) “Broliai vienybėn,” — 
deklemavo Emilija Puščiutė.

5) “Tikiu” A. Morkevičiu- 
tė.

6) Choras “Sėdžiu pas lan
gelį.”

7) “Mylavos” deklemavo P. 
Baltrašiunaitė.

8) “Iš kur karė” E. Puščiu
tė.

9) Choras “Oi ant kalno 
liepele * *

10) “Sėdžiu pas langelį.”
11) “Pasakyk man mielas” 

deklemavo J. Dovidonaitė.
12 Dijalogą atlošė Burbai- 

tė, Dovidonaitė ir Laščinskai- 
tė.

13) Choras “Kumelaitė ir 
Ubagas”.

14) “Drąsiau” deklemavo 
E. Tamošiūnaitė.

15) “Pasikalbėjimas su upe
liu” Ad. Monkevičiutė.

16) “Spalvos” atlošė šios 
p-lės: ,

a. Apolonija Petrauskaitė
b. Burbaitė “baltas.”
e. Dovidonaitė “raudonas.”
d. A. Morkevičiutė “mėly

nas.”
e. Anast. Morkevičiutė “ru- 

žavas.”
f. A. Andriliunaitė “žalias.”
g. A. Tamošiūnaitė “gelto

nas.”
h. A. Petrauskaitė “juodas”
17) “Ir kogi man norisi ver

kti” deklemavo S. Laščins- 
kiutė.

18) Choras “Čigonėlis.”
19) Prakalba, kalbėjo moks

leivis K. Bajoriunas apie vai
kų auklėjimą, kur buvo labai 
graži pamoka tėvams.

20) Choras “Čiulba ulba 
į paukšteliai.”

21) “Kareivio mirtis” dek- 
lemavo E. Puščiutė.

22) Choras “Kada noriu 
verkiu.”

23) “Po mūšio” deklemavo 
J. Dovidonaitė.

24) “Ant Vislos” S. Laščin- 
į skaitė.
’ 25) Choras “Lakštingalė.”

26 “Kur namas mus” dekle
mavo Ap. Petrauskiutė.

27) “Tinginėlis” J. Majaus- 
kiutė.

28) Kvartetas “Kur mano 
tėvynė” sudainavo: Majaus- 
kiutė, Burbaitė, Dovidonai
tė ir Laščinskaitė.

29) “Ūžia giružė” deklema
vo A. Baltreniutė.

30) “Papratimas” E. Tamo- 
šiuniutė.

31) “Aš myliu” A- Čepulio- 
niutė.

32) Choras “Labanakt.”

Šios visos augščiau minėtos 
p-lės, neišskiriant nei vienos 
atliko kuopuikiausiai savo už
duotis. Matyt, buvo gerai 
išmokusios savas roles. Ne
mažai užžavėjo klausytojus ir 
didelę intekmę padarė ant jų 
dvasios. Užtat užsipelnė pa
garbą ir pagyrimą. Geistina 
batų, kad tos p-lės ir ant to
liau nesiliautų dirbusios. O 
Atholiečiai susilauksime naujo 
jaunimo gyvesnio ir tvirtesnio 
lietuviškoj dvasioj.

A. Grigaliūnas.

Pramoga prasidėjo 3 vai. po 
pietų. Pirmiausia užgaudė 
benas visokiais balsais. Ma
lonu buvo klausytis. O dar 
buvo smagiau, kai ėmė lietis 
balsai Vyčių choro. Tai pra
kilnus jausmai perėmė visą 
žmogų, pakėlė upę, pralink
smino dvasią. Ištikro Lietu
vos Vyčiai atlieka pasigėrėti
nus, naudingus darbus. Po 
to puikiaus dainavimo pasi
girdo malonūs balsai švilpy
nių, klarnetų ir triubų.

Už gražų grojimą už puikų 
dainavimą publika gausiai 
plojo rankomis.

Palinksminimas tęsėsi nuo 
3 vai. iki 6 vai. vak.

Mieli tautiečiai leiskite sa
vo sūnūs ir dukteris prie Lie
tuvos Vyčių o jie turės ten 
didžiausią naudą, prasila
vins gražiausiuose dalykuose 
ir suteiks visuomenei daug 
smagumo.

Lietuvos Jaunikaitis.

ATHOL, MASS.

Mirė jauna mergelė.

Liepos 8 d. persiskyrė su 
šiuo pasauliu Emilija Vineiu- 
naitė, 22 metų amžiaus. Ji 
liepos 3 d. buvo nuėjus į ves
tuves pas pažįstamus. Su
grįžus naktį pasijuto negerai. 
Buvo pašauktas daktaras, bet 
jis didelės ligos nepripažino. 
Buvo pašauktas kitas, kurs 
sakė, jog jai pakenkė kokie 
nors valgiai. Sunkiai pasir- 
gražiai slaugojo jos tetulė Pau- 
gus, numirė. Sergančią ją 
liną Baltrinienė ir šv. Onos 
narės.

Velionė buvo dora, gera 
mergelė. Prigulėjo prie L. 
Vyčių kuopos, Blaivininkų 
kuopos ir šv. Onos dr-jos. Pa
laidota labai gražiai. Kun. 
P. Meškauskas ir šv. Onos dr- 
jos narės paėmė iš namų ir ly
dėjo bažnyčion.

Velionė turėjo brolį Bos
tone, Mass.

Jos draugė.

BROOKLYN, N. Y.

Išvažiavimas.

Liepos 16 d. Karalienės A- 
niolų par. choras — didelių ir 
mažų — turėjo išvažiavimą į 
Magle Grove parką. Progra
mas susidėjo iš tautiškų žais
lų ir dainų po vadovyste p. A. 
Kvedero. Dainos gerai išėjo, 
taip kad daug svetimtaučių 
apstojo ir klausėsi. O kai 
choras nustojo dainuoti, tai 
klausytojai išreiškė savo padė
ką ir pasitenkinimą delnų plo
jimu.

Su gailesčiu ir sarmata tu
riu pasakyti, jog išvažiavi
mas neapsėjo be svaigalų. Iš
tuštino porą bačkučių alaus. 
Prie to tuštinimo prisidėjo net 
priaugliai.

Broleliai ir sesutės, supra
skite, kas negerai, meskime 
blogus papročius, būkime pa
vyzdžiu tamsesniems mūsų 
tautiečiams.

Ten buvęs.

K. Sližius 25c., V. Eglins- 
kas 5c., K Bukauskas 20c., 
V. Skirmontas 10c., J. Vaiš
vilas 5c., B. Ulbaitė 10c., A. 
Gailius 10., J. Straučius 25c., 
K. Pareigys 10c., K. Ulba 25c., 
J. Žilius 10c., J. Gemgulis 10c., 
O. Josaitė 10c., A. Kalnius 
25c., J. Klipštas 25c., • J. Šiau
ria 5c., A Ūsas 10c., V. Sta
nevičius 25c., P. Lukauskas 
25c., M. Balsienė 10c., J. 
Šimkus 10c., P. Klora 25., V. 
Sakalauskas 25, A. Danielius 
25, S_ Adomaitienė 25, S. 
Juškienė 10, J. Adomavičiūtė 
25, J. Gedvilienė 20, P. Jur
kus 10c., J. Zelega 10c., 0. Ze- 
legienė 5, B. Ruigaitė 5, P. 
Lapė 10c., V. Ubavičius 10c., 
V. Andrikevičiutė 25, A Jur- 
ikenė 7, J. Kardelis 15, N. 
Zansitienė 25, V. Zeudanskai- 
tė 10, S. Zansitis 10, L. Rau
ktis 10. Lietuvos Vyčių mi
tinge 51c., parinko p. J. Žaus- 
sitis.

Viso yra $6.53, ta visa su
ma bus pavesta Lietuvos Vy- 
čjų 34 kuopos knygynui.

St. A. Striaukas.

HOMESTEAD, PA
Piknikas.

Liepos 26 d. š. m. Homes- 
tead Parke Lietuvos Vyčių 11 
kuopa rengia pasilinksminimą 
t. y. pikniką. Pradžia bus 
10:30 ryto, bus lietuviškų ir 
angliškų šokių. Bus saldžių 
gėrimų ir šaltos košės (ice 
cream). Nuoširdžiai kviečia
me visų tautiečių atsilankyt 
kaip Homesteadiečių taip ir 
apielinkės. Kviečiame visus 
be skirtumo, senus ir jaunus 
ir mažus. Galėsit pažaisti su 
mumis ant tyro oro, būsit pil
nai užganėdinti.

Kviečia Liet Vyčių 11 kp.

ATHOL, MASS.

Puikus vakaras.

Liepos 16 d. šv. Pranciš
kaus parapijos mažojo choro 
atsibuvo koncertas, surengtas 
p. vargoninko, P. Vyšniausko. 
Jis pats ir buvo vedėju šio va
karo.

Prn'rrsmin buvo tokis: —-

N0RW00D, MASS.
Birželio 25 d. svečių būrelis 

susirinko pas Feliksą Karpa
vičių ant jo sūnaus krikštynų, 
kur besilinksmindami neužmir
šo nei savo brolių Lietuvoje. 
J. Jaruševičius užmanė parin
kti aukų dėl nukentėjusių nuo 
karės ir kiti tam pritarė auka
vo šios ypatos:

J. Jaruševičius $1.00, J. 
j Tat&siunas 50c., F. Karpavi- 
Į če 45c., Aid. Jaruševičiutė 
! 35c., T. Karpaviče 35c., P. 
Pupai aigis 25c., J. Smelstorius 

! 25c., S. Kamarauskas 25c., B. 
Juntas 25c., And. Pupai aigis 

j 10c., viso $3.75c. Pinigai 
L perduoti vietiniam T. Fon- 
j do skyriaus komitetui.

Tautos Fondo sekr. 
P. Kudirka.

BROOKLYN, N. Y.

Nelaiminga mirtis kūdikio.
Liepos 16 d. šeštą valandą 

vakare po No. 143 North 9 gt. 
Vaitukaitienė pasiguldė kūdi
kį vienų metų amžiaus į veži
mėlį, kitą ant rankų. Po 
langu sėdėdama migdė; Tė- 
mijo į kitus žaidžiančius ant 
gatvės suvis nepatėmijo, kai 
nelaimingas kūdikis išlipo iš 
vežimėlio ir nuo antrų lubų iš
tiško per langą, sumušdamas 
į geležinę tvorą savo galvutę. 
Paimtas į ligonbutį, sekančią 
dieną numirė. Didelis nusi
minimas tėvų iš baisios nelai
mės ir nors nelaimių negalima 
išsisaugoti, bet vis motinos 
atsargiau su kūdikiais.

K. D.

CLEVELAND, OHIO. 

Smagi pramoga.

Liepos 16 d. L Vyčių 16
I kuona buvo surpnems niūkia

EASTON, PA.
Ačiū.

Visiems eastoniečiams tariu 
širdingą ačių už aukavimą dėl 
p. Al. M. Račkaus prakalbų. 
Dalykui virtus kitaip ir nesu- 
ren .n s prakalbų pasirodo, kad 
surinktieji pinigai bus paskir
ti Lietuvos Vvčin knvjrvnni.

CHICAGO, ILL.

Spaudos draugijos 
susirinkimas.

Visuotinas susirinkimas L. 
K. Spaudos Draugijos buvo 
laikytas liepos 3 d. vakare Šv. 
Jurgio parap. svet.

Buvo išrinkta valdyba susi
rinkimo vedimui, kurion pa
teko pirm. kun. Ežerskis, rašt. 
P. Cibulskis.

Pirm, atidarius susirinkimą 
senasai rašt. kun. V. Kulikau
skas pakviesta perskaityti 
protokolą, iš praeito susirinki
mo, kuris tapo vienbalsiai pri
imtas.

Priimta mandatai ir per
šaukta delegatų vardai.

Finansų rašt. kun. Kuli
kauskas išdavė raportą iš 
draugijos piniginio stovio, kas 
po apsvarstymui vienbalsiai 
priimta.

“Metraščio” atskaita pasi
rodė dar neužbaigta. Išriši
mui nekuriu painesnių tame 
reikale dalykų išrinkta komi
sija kurion pateko kun. Ežers
kis, kun. Ig. Albavičiuš, kun. 
V. Kulikauskas ir P. Cibuls
kis.

Valdybon ateinantiems me
tams išrinkta: pirm. kun. E- 
žerskis, jo padėjėju kun. Ig. 
Albavičiuš, rašt. J. Tumaso- 
nis, ižd. Nausėda, iždo glo
bėjais A. Nausėda ir P. Cibul
skis.

Literatiškon komisijon išrin
kta kun. V. Kudirka, kun. Al- 
bavičia, kun. F. Kemėšis iš 
Bostono ir kun. P. Lapelis.

Knygų revizijos darbas pa
vesta p. Klimui ir iždo globė
jams. Perskaityta kuopų ine- 
ši^ ai iš kitų miestų. Nutar
ta išleisti kalendorių 1917 me
lams, kurio kaina būtų 10-15 
centų.

Sekantis visuotinas susirin- 
į kimus nutarta laikyti Chica
go je Šv. Jurgio parap. svet.

Nutarta atsišaukti į Ame
rikos lietuvius kunigus, krio

kiant prisidėti išplėsti Spaudos 
Į Draugijos veikimą visose ko- 
Į Joni jose. Draugijos reikalus 
garsinti “Drauge” ir “Darbi- 

i ninke.”
P. Cibulskis, 

prot. rat.

BROCKTON, MASS.

. Moksleivių susirinkimas.

Liepos 17 d. š. m. A. L. R. 
M. S. IV-o s kr,oTx>s atsibn-

atidarė raštininkas p. A. Bud- 
reckis. Tam vakarui pirmi
ninku tapo išrinktas kl. Pr. 
Juškaitis. Praėjusio susirin
kimo protokolas buvo skaity
tas, likos priimtas.

Po tam kl. Pr. Juškaitis 
trumpai prakalbėjo į mokslei
vius ir skaitė nuo kun. Pr. Vir- 
mauskio IV-os kuopos moks
leiviams laišką. Laiško tuįk 
nys buvo išreiškimas padėkos 
už dalyvavimą jojo primicijų 
iškilmėse, gerus jam linkėji
mus; ant galo skatino prie 
didesnio veikimo “pešamos 
tautos Lietuvos dirvoje.” Ga
liausiai ramino IV-os kuopos 
sąnarius esą “nors aš ir persi
skyriau su jumis, bet dvasio
je nepersiskirsiu niekados.”

Toliaus buvo kalbama ir 
svarstoma kaip ir kokiu būdu 
pabudinti iš miego rytinių val
stijų miegančius moksleivius. 
Vienbalsiai tapo nuspręsta vy
kinti šios apielinkės mokslei
vių apskričio susivažiavimą 
So. Bostone. Tame reikale, 
su Bostono ir Worcester’io ir 
kitais moksleiviais susižinoti 
ir iš vien dirbti, tapo išrinkta 
komisija. Komisijon pateko: 
kl. Pr. Juškaitis, pp. J. Ra
manauskas ir Alf. Budreckis. 
Susivažiavimo laikas paliktas 
paskirti komisijai, bet turi 
įvykti prieš būsiantį mokslei
vių seimą Chicagoje.

Kadangi jau mūsų seimas 
nepertoli, tai gerbiamos mok
sleivės ir moksleiviai rytinėse 
valstijoje esanti subruskime, 
rengkimės prie šio susivažiavi
mo. Į Chicagą mums dauge
liui, jei ne visiems, pertoil 
keliauti, o į Bostoną beveik 
visi galėsime. Būtų geistina, 
kad manantieji dalyvauti išlai
ko praneštų. Kol kas galite 
siųsti ant sekančio antrašo:

Pr. Juškaitis,
20 Webster St., 

Montello, Mass.
Tarp daugelio kitų inešimų 

susirinkime, tapo sumanyta 
parengti bent vieną puikią 
pramogėlę: sulošti neilgą pa
mokinantį veikalėlį ir pasaky
ti naudingą prakalbą. Veika
lo parūpinimu, rolių paskirs
tymu ir mokinimu vienbalsiai 
išrinktas kl. Pr. Juškaitis. Su
manyta taipgi įsteigti vaka- 
rinias lietuvių gramatikos pa
mokas. Pamokos atsibus pir
madienio vakarais 7:30 valan
doje. Į jas galės atsilankyti 
nevien moksleiviai, bet ir Vy
čiai ir kiti. Mokįs kl. Pr. 
Juškaitis, Šv. Roko svetainėj.

Kitą susirinkimą nutarta 
laikyti 24 liepos, tuojau po 
liet. gram. pamokų. Prie kp. 
prisirašė ir užsimokėjo į susi
vienijimą už visus metus se
kantieji: Panelė Apolonija A- 
bračinskaitė ir p. Jonas Kašė
ta. Randasi dar ir daugiau 
šiame mieste lankančių “High 
Schools”, bet kiti labai ne
rangus, o ypač pas paneles 
tas nerangumas tuno. Tiki
masi su laiku visus patraukti 
prie susivienijimo. Tik la
biau dirbkime, rodykime pa
vyzdį kitiems, o jie persitik
rinę seks mūsų geroms pė
doms.

*

Gerai perskaityk!!!
APSVARSTYK IR PAGALVOK, o kada persi

tikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų 
miesto krautuvėse, tada pasiskubink parsitraukti nors 
vieną sau reikalingą daiktą iš mūsų. Mes nupirko
me didelę daugybę visokių tavorų už -labai pigią kai
ną. Dtlto ir jums galime pigiai parduoti. Pamė
gink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir sa
vo pažįstamiems ir draugams. Tegul ir jie nuo mū
sų nusipirks, o jums už pasakymą visuomet padėka- 
vos.

ŠTAI MŪSŲ TAVORAI IR PREKES.
1. Drukuojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja, Aįduoi aiautiai uiukuuju, 

lė, galima ją ir į švarko kišenių įsidėti. Labai vi- A 
kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedide- A 
siems naudinga ir paranki. Jos kaina buvo 30 dolerių. 
O mes parduodame už $7.50.

Kita didesnė drukuojama mašinėlė, 
dojama visuose ofisuose. Jos vertė 100 
parduodame už $16.50.

Ir dar viena vardu Number - one
Auksinis atramentas. 

kas tuo atramentu parašytas, 
atramentu parašytą gromatą negali atsidžiaugti, taip 
kaip jam šimtą dolerių dovanotumei. Bonkutės kai- y 
na $1.00.

Sidabriniai milteliai užpilti ant 
ga, atrodo labai gražiai. Tinkami 
kams rašyti — 50c.

3. Geriausios britvos skusties. 
ralius Jurgis neturi geresnių už šitas, 
per saldų pieną plaukia. 
$2.50, $3.50 ir $4.00. 
jama. 
tos vietą duosime kitą, 
mainyti.

X 
Y kokia nau- y 

dol., o mes yi
$24.50 X

Atrodo labai gražus laiš- y 
Kiekvienas gavęs tuo y 
imli ntsiH™ano4i tai n

Bonkutes kai- y 

atramento, bliz- A 
meilingiems laiš- A

Y
Nei Anglijos ka- *|* 

Atrodo kaip *|* 
Labai aštrios. Kaina $1.50, Y 

Kiekviena britva gvarantuo- $ 
Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes į X 

Nors dešimtį kartų gali i 
t♦

4. Grynos skuros pustai (diržai). Kaip ant jų y 
britvą papustai, tai ji ima barzdą, kaip dalgis žolę, y 
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00.

5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams ga- A
ląsti $1.00, $2.00. y

6. Ar girdėjai kuomet apie žiūroną Tai labai Y
puikus daiktas. Nuėjęs teatran, į pikniką arba kur į *$* 
laukus, prisidėk žiūroną prie akių ir visus toli esan- Y 
čius daiktus pamatysi, nors daiktas, mergina, ar vai- j 
kinas būtų už 10 mylių tolumoj. Atrodys, kad tai X 
matai prieš save tik už kelių žingsnių. Ir viskas kuo- i 
aiškiausiai matoma. Daug džiaugsmo turėsi, kuomet i 
tavęs ištoli niekas nemato, o tu viską matai. Gera X 
žiūroną įsigyti dar ir turintiems silpnas akis. Pa- Y 
mėgink nusipirkti. Kaina labai pigi, tik $4.00, $6.00 A 
ir $8.00. Paauksuoti, su šilkiniais pasaitėliais, taip A 
vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50. A

Kas pirks šiomis dienomis ir prisius šį apgarsi- X 
nimą podraug su pinigais, tam duosime geras dova- X 

nas: porą šilkinių pančekų ir šilkinę skepetaitę. Tik A 
reikia paminėti, kokių pančekų nori — ar vyriškų ar A 

dėl merginų. * X
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu: Ai 

•4
Y
YY
Y
Y kurių €♦'I

O pas mu- 
Vadinami y 

• - - Y ---- — y 
Pasiskubinkite nusi- y

YA

Jack Mailing Order Co

Moksl. Susiv. Bitelė.

NAMAI ANT PARDAVIMO.
6 šeimynų namai ir dėl 1 šei

mynos ra 8 kambariais, maudy
nė fr kiloki Įtaisymai, vištinyčia 
ir et c. Daug .aus kaip 14.000 pš- 
dų žemės.

Parduosime visai pigiai. At
sišaukite.

General Delivery.
Terre Haute,lnd.

1) Ar reikia gerų baisekliu (dviračių), 
nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važiuoti

ir būtų nebrangūs? Jei tokių nori, pirk iš mūsų, y 
Savo mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. M “ — ** 
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. 
pirmo gatunko $18.75.

Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai dar 
triūbą dėl signalo vertės $3.00. 
pirkti, nes nedaug teturime.

♦♦♦2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi- * 
...............................................baisekliu? J*

ir vakare t 
Kas turi X 
Labai ge- X ,L. v

nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu 
Ryto metu į darbą nereikia anksti kelties 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo, 
štyminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio, 
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baisekliu mes duodame 
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti. Mū
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.

3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, 
17 akmenų, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis 
$13.25 ir $15.50.

4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritraukia, 
14 karato aukso — $1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00

Turime daug visokių armonikų, koncertinų ir tt 
Pinigus ir laiškus siųsdami adresuokite:

Jack Mailing Order Co.,
| Gen. Del.Terre Haute, lnd.

x

PLATINKITE



Atsišaukimas
Nebūk be katalikiško

laikraščio

Vanduo keleivis.

uz organą

K Voveris,

Kriaučka
Lietuvys Graborius

Gurkliutes
Siųskite

Agentai, knygų platintojai

Važiuojame ir fkitus miestus 
nei kiek brangiau nerokuodami

Žiemelė motinėlė, 
lė baikininkė.

L. D. S. Centro valdybos 
1-as Posėdis įvyko “Darbinin
ko” Redakcijos kambariuose, 
242 W. Broadvay, So. Boston,

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE.

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JOBO DRAUGIJOS

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis) 
Metams 50c.

314 Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.

3554 Richmond Street, Philadelphia, Pa.

Jonas Klimas
Kvietkų Išdirbėjęs

A. ČEFULIONIS,
273 Fourth St., 

So. Boston, Mass

M. Žioba ineša, kad iždi- | 
ninko kaucija būtų sutvarkv- g 
ta pagal valdžios reikalavi- Ę 
mus. Ižd. M. Venis aiškina, į 
kad jo kaucija randasi geriau- J 
šioje tvarkoje. Centro vai- [ 
dybos susirinkimas atranda i 
reikalingu iždininkų, pastatyti į 
po $1.000 kaucija. Taipo-gi 
ir L. D. S. Centro finansų ras- e 

tininkas ir administratorius p. | 
A. Kneižis pastatyta po $1.000 | 
kaucija. Centro iždininkas ir P 
administratorius pasirašo ant 
visų čekių.

Toliaus nutarta, kad “Dar
bininko” administracija iš
duotų savo ineigų ir išeigų at
skaitas Centro Valdybai kas 
mėnuo per Centro Valdybos j 
susirinkimus. j

Kįla paskiaus klausimas, 
kaip L. D. S. suspenduotus na
rius atgauti atgal savo organi
zacijai. Trumpai apkalbėjus 
šį dalyką nutarta prašyt kuo
pų valdybų, kad jos iš suspen
duotų narių išreikalautų užsi- J 
likusias mokesnis ir paskiaus 
visos kuopos reguleriai savo 
narių mokesnius siųstų į Cent- | 
rą, kad toliaus L. D. S. nesi- I 
rastų suspenduotų narių. Tuo- I 
mi reikalu galėtų pasirūpinti I 
kuopų raštininkai, išrinkda- I 
mi iš narių visas reikalauja- | 
mas mokesnis.

Galutinai nuspręsta sutvar
kyti narių mokesnių apyskai
tas ir išsiuntinėti jas kuopų 
raštininkams. Paskiaus per. 
organą paraginti visas kuopas 
ir narius atsiteisti su organiza
cija.

Susirinkimas toliaus pripa
žįsta reikalingu paimti į spau
stuvę dar vieną mokinį, nes to 
reikalauja atlikimas spaustu-1 
vės darbų.

Nutarta kalendorius pradė
ti tvarkyti tuojaus. Kviesti 

' kalendoriui sandarbininkus. I 
Kitus kalendoriaus leidomo į 

į reikalus palikta apsvarstyti; 
| kitame susirinkime.
I ■ I

Nutarta skirti subsidijas išJ
Į Agitacijos Fondo Pr. Šivickiui | 
ir K. Česnulevičiui, L. D. S. Į 

i organizatoriams. Tuomi rei- Į 
1Į kalu išdirbti projektą pavesta 

kun. F. Kemešiui ir A. F. Į 
Kneižiui ir sekančiame susi
rinkime pranešti Centrui.

Susirinkimus Centro Val
dybos laikyti pirmą seredą | 
kiekvieno mėnesio po 15.

Susirinkimą uždarė 11 vai. 
vak. pirm. p. M. žioba.

J. E. Karosas, ..
LDS. Sekretorius, i

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)

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



Debatai.
Taip labai garsinami deba

tai tarp p. Šimkaus ir p. Bulo
tos atsibuvo 18 < liepos, sve
tainėje 48 Green gt Prasidė
jo apie 8-tą vai vak. Deba
tų vedėju buvo p. T. Matas, 
kuris atidarydamas paaiškino, 
kad tai pirmu kartu savo gy
venime tokią svarbią vietą 
užima. Debatą tema:

Ar Centralinis Komitetas 
šelpia teisingai nukentėjusius 
nuo karės?...

Pirmas kalba p. A Bulota, 
nurodydamas anot jo “fak
tais” klaidas “Centralio 
Kom.” “Faktais” ir “do
kumentais” apkrauna visą 
stalą, darydamas citatas iš 
“Lietuvią Balso,” iš išduotą 
atskaitą “Lietuvos Žinią” ir 
Lt. Tie, kurie laukė tąją 
“debatą” bei į juos atsilankė, 
troško išgirsti ką tai indo- 
maus, pamokinančio bei paro
dyti aikštėn kaip lietuviai mo
ka veikti organizatyviškam 
darbe. Svarbiausiu gi uždavi
niu buvo tas, kaip p. A. Bulota 
užatakuos savo oponentą, bei 
kokia to viso bus svarbioji pa
pėdė.

Žodis į žodį paduoti — už
imtą perdaug laiko, o antra 
tai nelabai būtą nei svarbu... 
Tečiaus visgi buvo galima su
čiupti pačią šaknį to viso, už 
ką tas viskas iškilo. P. Bu
lotos svarbiausiuoju punktu, 
apie kurį visą vakarą kalbėjo, 
buvo tas: .____ ZL
Komitetas” steigė mokyklas, 
gimnazijas

Kam “Centralis

“tetas” na ir inteligentus... 
Didelė svarba dedama ant tū
los “Kavolienės,” kurios pa
sikalbėjimas tilpęs “Ateityje” 
ir tuomi p. Bulota remdama
sis vadina Centralinį Komitetą 
“Vagią Šaika”... Visoje sa
vo kalboje visur nurodinėjo, 
kad “Centralis Kom.” šelpia 
tik 61.000 pabėgėlią. Sut
raukus viską abelnoje išvaiz
doje p. Bulota maišė viską su 
purvu, kas tik tapo veikta 
“Centralio Komiteto.”

St. Šimkus. Nurodinėjo, 
kad “Liet. Dr-ja” tur tiesą 
šelpti ne tik badaujančius, bet 
privalo rūpinties visos tau
tos likimu ir ateitim — (Bulota 
šaukia, “ne tiesa.”). St. 
Šimkus: *4 Labai Bulota maži
na skaitlią, ką šelpia “Centr. 
Kom.”, nes kaip parodo ats
kaitos, tai randasi ją globo
je 114.000, iš kurią apie 20.- 
000 Maskvoje ir 25.000 Pet
rograde. Be to dar yra ir 
kitur draugiją, kurios šel
pia savystoviai, tečiaus tan
kiai gauna pašelpą ir iš “Cen
tralio Komiteto.”(Bul. “netie
sa”...) Gimnazijos steigimui 
valdžia, tiesiai asignavo 100.- 
000 rub. O netaip kaip kad Bu
lota nurodė, buk tai pinigai 
buvo paimti iš “Centr. Ko
miteto.” (Bulota bėga prie 
Šim. žiūrėti į skaitlines, triuk
šmelis...) Šimkus nurodinė
jo, kad steigimas laikraščio 
buvo neatidėliotinas reikalas 
(plojimas ranką). Bulota se
ka Šimką kalboje ir trukdo 
kalbėti. Šimkus klausė — ar 
mes kalbėsime kaip kad rąžan
čią?.. . (triukšmas) Šimkus 
daro pastabą, kad jeigu tik 
sanatorija bei tas piečius Bu
lotai apeina, tai verčiau rei
kėjo būti Lietuvoje, nes va
žinėdamas ir šmeiždamas 
“Centr. Kom” daugiau atsė
jo jam kelionė, negu, kad toji 
sanatorija... St. Šimkus čia 
išskaitliuoja čielą virtinę skai- 
tlinią ir parodo, kad tas vis
kas yra kitokioje šviesoje ne
gu, kad pas p. Bulotą. Už- 
reikšdamas, kad p. Bulota ne
gali remtis kokia ten “boba” 
Kavoliene ir vadinti “Vagiu 
Šaika,” tai yra nepadorus da
lykas.. . Tuomi St. Šimkus už
baigia.

— Bulota su smarkumu užsi
puola, kad Šimkus neturi tie
sos vadinti 4 4 Kavolienės ’ ’ 
“boba” (nors patsai pirmiaus 
vadino biaurybėmis mergai
tes). Čia nuvažiuoja į ypatiš- 
kumus ir jau girdėties Bulotą 
vartojant tokius žodžius “par- 

” “vaikėzas” ir nenuosta-

Pasirodo, kad valdyba suside
da daugiau iš žydą, ir pra
neša, kad ir tai Dr-jai ‘4 Centr. 
Kom.” paskyrė 3.000 rublių.

Šimkus — jeigu žydai inga- 
liojo, tai tarpe žydą verta ir 
aukas rinkti... (triukšmas) Bu
lota skaito Žemaitės laišką, 
Pastaroji, pasisako “algos” 
neėmus! Šimkus aiškina, kad 
kaip visi taip ir Žemaitė gavo 
algas ant savo ranką ir galėjo 
jas panaudoti šelpimui ne tik 
nepasiliekant sau už savo triū
są, bet dar ir pridedant...

Šimkus — užmeta Bulotai, 
kad paskalos einą būk Bulota 
imąs po $25.00 į dieną?

Bulota į tai nieko neatsakė.
Beje, labai ilgai ginčytasi 

už p. Leono laišką, kuris ne
senai prisiąsta į Ameriką ir 
tilpo spaudoje.

Jau publika buvo beprade
danti eiti Bulota norėjo, ką 
tai kalbėti, bet publika su
kaukė, sučypė, baisus triukš
mas iškilo. Socijalistai pra
dėjo šaukti, tai “Vyčiai” triu
kšmą kelia... Bulota ir tą pa
tį pripažino . Tuomi ir už. - 
sibaigė...

J. B. šaliunas.
P. S. Publikos atsilankė a- 

pie tris šimtus ypatų, matėsi ir 
iš aplinkinių miestelių. Daly
vavo: “Vienyb. Liet.” P. Nor
kus, “Tėvynės” Pr. Bajoras, 
“Ateities” Rimka, “Laisvės” 
Pruseika ir eibės kitų.

Ruoškitės Seiman.

visai netinkamus 
per tai visas Sei- 
buvo trukdomas, 
norėtume matyti

Atitiko kirvis kotą.

“DARBININKAS.”

1514 Carson Str., 
Pittsburgh, Pa.

Iždo globėjai: —
A. Nausiedienė,

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

J. Miliauskas.
PITTSBURG, PA.

Kimbu, kaip smala.

Lietuvių Balsas

IŠ

5

š 
IŠ

Sukimšęs, kaip kiaušinius.

Nei uodas snapo neinkištą. 
(Pilna žmonių, daiktų).

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- g 
tos sąmonę ir stiprina ją dvasią, kad kantriai lauktą ka- BĮ 
ro pabaigos. z

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- .g 
ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasinio- g 
kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 22 
gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsą tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti g 
tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš- g 
ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję B 
ginklai, taojau grįžtą Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- 
virtusi per karą dirvonais, prirausta duobią ir griovių, g 
laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvą kapai — g 
aptveriami, ž3;

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

LIETU VIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 33 
9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metą) Į3
2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mene- g 
siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams g 
6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; B
3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium §
numeris 5 centai. g
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė g 

(dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 S 
kap.; po teksto 
minią arba darbo petito eilutė po teksto 
Amerikoje prieš tekstą 50 centą, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminią ieškantiems po teksto 10 centą 
petito eilutė.

Darbininko" knygyno

KATALOGAS
Geros knygos talpina savyje prakilnias mintis, patyru

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

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

Spauda, tai yra knygos ir laikraščiai, yra didžiu įran
kiu pastoti kelią laisvamanybei, girtuoklybei, cicilianui, 
meksikoniszui. Tokiu įrankiu kiekvienas aprišarvuos užsi

sakydamas “Darbininką” ir išsirašinėdamas iš jo knygyno 
knygas.

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

30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi-
10 kapeikų.

lietuvių Balso :-:^adresas: g
Petrograd, Baskov 29. g

E

MUSŲ LAIDOS KNYGOS.
1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir F. K 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizacijų nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą___________________
2 Darbininko Dovanėlė Da.rhininka.Trs Parašė F. V.
32 pusL Talpina auksiniij nurodymų, patarimų, per
spėjimų kiekvienam darbininkui_________________
3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi.
Rinkinys gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tin
ka pasiskaitymui seniems ir jauniems___________
4 Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi. 
Knygelėje yra: Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Visi šie vei-

Kiekvienas norįs len- 
turi įgyti šią knygelę.

5

5

o ypač — Amatą 
mokyklą, kuriai tapo nupirk
tas piečius Vilniuje prie Obja- 
zdovos gt po No. 1-mu. Čia 
p. Bulota sušunka į publiką: 
■“amerikiečiai, ar jąs žinote, 
kur jūs pinigai nuvėjo? Tai 
intaisymui amatą mokyklos!..’ 
Čia išskaito komiteto vardus, 
kurie taja mokykla rūpinosi, 
pabrieždamas, kad už plečiu 
užmokėta 17.000 rub., gi jo
sios užlaikymas atseinąs apie 
3.410 rub. Pinigai buvo pa
imti iš auką surinktą Lietu
vos bažnyčiose ir amerikiečią. 
44Lietuvią Balsas,” anot p. A. 
Bulotos,"Yčo ir Kompanijos or
ganas, esąs vertas didelio pa
peikimo ir tas laikraštis be ver
tės. O ką jau bekalbėti apie 
gimnaziją!... Kiek ji anot p. 
Bulotos atseina, tai baisu net 
ir pamislyti... O kad nors 
būtą radusi gana pasekėją... 
Čia vėl pacitavo iš “Liet. Bal
so” apgarsinimą, kad lietuviai 
važiuotą į savąją gimnaziją... 
nes kaip tik atsiras ganėtinas 
skaitlius kandidatą, tai bus
atidaryta Čia Bulota krei-, šas 
piasi į publiką ir didžiu balsu bu, kad jeigu p. Bulota te
šaukia: “Ar-gi tai buvo reika-j kios taktikos laikėsi kalbėda- 

‘linga... Žiūrėkite, juk visos mas ir su Puriškevičium Rusi- 
buvusios Lietuvoje gimnazijos jos Durnoje, tai ne juokais ir 
tapo iškraustytos į Rusiją ir pragarsėjo... Šimkui Bulota 
ten lietuviai galėjo sutilpti!... 
(skaitliuoja mokyklas) Su di- 
džiu-gi sarkazmu atsiliepia: 
“Štai, sako, nors “Lietuviu 
Balsas” ir šaukia, kad eikite 
į savo gimnaziją, vienok 
mokinių stinga... Ypač tąją 
bjaurybių mergaičių neprisi
renka (Matote koks tai 
geradėjas!...) Toliau pažy
mi su didele panieka: “gir
di, ir Marijampolės “Žibu
rio” progimnazija išsikraustė 
į Rusiją, juk toje mokyklo
je tik negali ištvirkti. Tą sa
kė pabrieždamas. Bulotos ša
lininkai ploja... tą paseka ir 
Įeiti ir išreiškia ovaciją “Žibu
rio” mokyklai. Užsipuola ant 
Yčo, kam pastarasis važiavęs 
į Voronežą, kuomet buvo a- 
tidarymas gimnazijos ir iš
skaitliuoja, kad perilgai ten 
buvęs, duoda didelį papeiki
mą p. Baron’ui Stasiui Šilin
gui už pametimą socijalistų, 
užkliūva už sanatorijos “džio
vininkams” Jaltoje, sakė: 
“būtą geriau, kad būtų įkū
rę kur “Kirgizą Stepuose...” 
(Vakaro vedėjas sako laika'’ 
pasibaigė) Bulota skaitliuo
ja toliaus sakydamas; kad tik 
vienoje Maskvoje užlaikoma 
30 inteligentą, kurie viską 
tvarko pabėgėlią tarpe. Algos 
mokama; pradedant 150 rub. 
ir augščiau. , Taigi ir sakau,

I kad “Centralis Komitetas” ir 
šelpia tik savo “švogerius/"

primeta lenkišką par., užsi
puola ant Jablonskio, žodžiu, 
buvo kalba toje vietoje taiko
ma į ypatas, toliaus taip de- 
batoriai išsikarščiavo, kad tik 
ypatos ir kyšojo iš ją abiejų... 
Bulota užbaigia. Šimkus klau
sia — Ką Tamsta atstovauji? 
Bulota priduoda “Liet. Šelpi
mo Fondo” paliudijimą. Šim
kus atsako, tai amerikiečią 
paliudijimas. O su Tamsta 
kalbu vien kaip su privačiu 
žmogum... Šimkus — nors 
lenką pinigais mintu, bet lie
tuviams dirbu. Prie to pa- 
brieždamas, kad Bulota jo

LIETUVIŲ PILNŲJŲ BLAI
VININKŲ SUSIV. AME

RIKOJE VI SEIMAS.
L. P. B. S. Šėmas įvyks šį

met Rugp. 1 d. (utarninke) 
Brockton, Mass. L. PI. B. S. 
visos kuopos malonės sušaukti 
susirinkimus delegatų išrinki
mui į Seimų. Seimas nusiseks 
tik tuomet, jeigu kuopos pa
sirūpins atsiųsti atsakančius 
delegatus ir su gerai apgalvo
tais įnešimais Seiman, kaip 
sulyg pačios blaivybės idėjos 
praplatinimo, taip lygiai ir 
organizacijos sustiprinimo.

Dažnai per mūsų seimus ten
ka matyti 
delegatus, 
mo darbas 
Mes šiemet
Seime žmones suprantančius 
blaivybės ir mūsų organizaci
jos svarbų, šiemet daug reikė
sią vėl pasvarstyti apie mūsų 
organizacijos sutvarkymą, 
konstitucijos patobulinimų ir 
tt... Mūsų organizacija gal 
dėlto netaip labai pasekmin
gai veikia, kaip ji turėtų veik
ti, kad pati vidurinė jos tvar
ka nėra tobula

Kuopos delto-gi teiksis rin
kdamos delegatus ir pasvars- 
tys kokiuos padaryti pačioj 
organizacijoj potobulinimus.

Per šiuos kelis mūsų orga
nizacijos gyvavimo metus ji
nai ingija vis daugiau prita
rėjų, visuomenė kas kart la
biau atjaučia ir supranta kad 
blaivioms tautoms priguli 
šviesi ateitis, tai-gi pasirū
pinkime visiems atidaryti du
ris į mūsų organzaciją, palen
gvinti įstojimų.

Šitasai Seimas tai-gi ir tu
rės tai padaryti.

Kun. Pr. Augustaitis 
P. BĮ. Susiv. Am.

Pirmininkas.

B
B
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žodžius falsifikuoja taip-pat ir
skaitlines.
tasias

Šimkus sako, kad
skaitlines parvežęs iš

Rusijos p. R. Karuža ir ją tei
singumą galįs patvirtinti...
Bulota.
atkartodamas apie

Kalba vėl tą patį
“Centr.

Komit.” Šimkus daro pasta
bą nefalsifikuoti jo žodžią ir
Šimkus kreipiami prie ten sė-
dinčio p. R. Karužos, kad
patvirtintą nekurią citatą tei-
singumą.
bėti.

Karuža nori kal-
Bulota pataria Karu-

žą laukan išmesti...
trukšmas..

Bulota

Baisus

sako — Netik ma-
ne ingai iojo aukas rinkti
Š. F.•9 99
tinimo Dr-ja.

“L
bet ir Gydymo ir Mai-

Ir skaito komi
teto pavardes. Šimkus reika
lauja, kad Bulota pasakytą
kiek ten yra išviso lietuvią.

X * M

Tautos Fondo
valdyba

Pirmininkas: —
Kun. J. J. Jakaitis,

Providence & Waverly St,
Worcester, Mass.

1-mas vice-pirm.: —
Adv. A Šlakis,

3255 So. Halsted St,
Chicago, UI.

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

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

Sekretorius: —
K. Pakštas,

3255 South Halsted Str.
Chicago, III.

Iždininkas: —
B. Vaišnoras,

kaleliai pilni gardaus juoko, 
gvaus, smagaus pasiskaitymo, 
Veikalėliai labai tinka lošimui
5 Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi.
Toje knygelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir iš
dėstyta atskalūno Jono Huss’o herezija___________

KNYGOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusL Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausių paveikslų. Jis bus in- 
domus, geras pasiskaitymui metų metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarų 
Su apdarais ________________________
7 Žinynas. 
392 pusi.
8 Vaičaičio eilės.__________________________
9 Deklematorius. Eilių ir monologų rinkinys
10 Raistas. Parašė Upton Sinclair. Apd______
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas___
12 Pajauta.

čio gyvenimo.
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis___
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis
15 Katriutė. ____
16 Šv. Kazimieras.
17 Oliveris Twistas.

18 Huckleburry Finnes
19 Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikščio-

20
21 
22
23
24
25 Liet. Vyčių Dovanėlė.

rėti._____________
26 Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi____
27 Laiškas iš Kelionės po Palestiną.________
28 Vilkų Lizdas _____________ ____________
29 Dukterys Pilipo Kareivio________________
30 Surinktos Dainos ________ _____________
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją_________
33 Gyvenimas V. Jėzaus___________________
34 Anima Vilis.__________________________
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas______________
36 Pergyventos Valandos_________________
37 Pelenių Jurgutis ____ __ _______________
38 Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė

zaus Kristaus Bažnyčią___
39 Naujas Būdas išmokti rašyti
40 Teisių Vadovas ir Patarėjas
41 Klaida. - - - -

10

5

’l

75 
.$1.20 

Žinotini dalvkai iš mokslo ir istorijos 
____________ ______________________ _$ 1.50

_ 75 
_ 50 
$1.50
.$1.00

Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme- 
Apd. _________________________ $1.25

10
15
15
20

Parašė Chas. Dickens 520 p__ $1.00
75

Pranešimas.
šiomis dienomis “Darbininko” knygyne gavome 

auksuotais kraštais, su kabutėmis ir be kabučių. 
Parduodame visai pigiai.

MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI.
Juodos, minštos, slidžios skūrelės, apvaliais 

kampais, aukso kvietka, auksuotais kraštais, kry
žius ir parašai $1.10

Juodais, minštais skūros apdarais su kabute, 
auksuotais kraštais, apvaliais kampais $1.00
Juodais, minkštais skūrelės apdarais su auk

suota kvietka ant viršelio
ANIOLAS SARGAS.

Juodais skūros viršeliais, auksuotais kvietkais 
ir kryželiu, su kabute. Labai paranki knygelė. $1.00 p

Juodos slidžios skūros viršeliai, auksuotais 
kraštais, kvietka ir kryžius, kabutės. Kaina $1.00. 

GILUS ATSIDUKSĖJIMAS.
Graži, paranki knygelė lietuviams katalikams vi

sokio amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai
dėmis, drobės viršeliais raudonais kraštais. Kaina 50c. 

VIEŠPATIE PASILIK SU MUMIS.
Juodi kieti viršeliai, aukso kryžius ir pamargini- 

mai. Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senes-
•o^utujoa o^erneu šmotu

.75

inj

UC

I

čįjj
-4

auksuotais kraštais ir kryželiu

i i
Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti 

•O06UUTB3 '
Minkštos skūros, juodais apdarais, Spausdinta 

didelėmis raidėmis, 
Kaina $L75.

Kiekvienas lietuvis katalikas privalo nusipirkti 
sau dailių maldų knygilę, kad nuėjus į bažnyčių galė
tų garbinti savo Sutvertojų

DABAR GERIAUSIA PROGA
Jeigu dar neturi nusipirkęs, tai tuojaus rašyk į 

“Darbininko” knygynų išpirkdamas “money orderį” 
arba krasos ženkleliais,

Taip-gi turime visokių rožančių ir škaplierių. No
rėdami nusipirkti, neužmirškte padėti tokį adresų: 

“DARBININKAS,”
W. Broadway, South Boston, Mass.

i

I,

ruų ___________________________________
Braižynėliai. Smagus skaitymėliai_________
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė...
Karės metu. Sceniškas veikalas___________
Blogi kūdikio papročiai _____________________
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga _____

Kiekvienas vytis tur ją tu

$1.00
45 

_ 5
15 

_ 20 
_ 10

______ 10
______10
______50
______ 35
______ 25
______ 35
_____$1.00
____ _$2.35
_____ $1.00
______ 75
______ 75
______ 35
______ 50

_ 10 
_ 10 
$1.00 

Parašė Lazdynų Pelėda. Apysaka iš lie
tuvių gyveninio “Laisvės Metu.” 520 pusi.

42 Šatrijos Raganos Apysakėlės__________
43 Gyvenimo Pamatai. Joj išgvildenta svarbiausieji

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

131 pusi._____________________________________
46 Pirmieji žiedai_______________________________
47 Gamtos istorija. Trumpi ir aiškus pasakojimai a- 

pie žmones, žvėris, medžius,
48 Vyrų Vergija. .Komedija 56 pusi
49 Vienuolio Disputą. „Komedija
50 Trumpa Senovės Istorija
51 Žvaigždė.
52 Katekizmas apie alkolį

Rytų pasaka 17 pusi

.$1.00 
_ 25

10
15

25
10

akmenis 209 pus.___ 50
_ 20 
_ 10 
,1$.00 
_ 15
_ 5

53 Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova su

i_______________

Sutaisė mo 
Labai suprantamai iš- 

Viai rašantieji ko- 
žinias, straipsnelius privalo pasi- 

To lengviausia pasi-

“DARBININKAS
So. Boston, Mas*

joms
54 Tiesos žodis socijalistams _
55 Lietuvos Istorija. Parašė Pranas

I

56 Meilė
57 Aureolė.

Poema. Parašė M. Gustaitis
Parašė M. Gustaitis

58 Ar Kristus turėjo brolią ir seserų
50 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika.

kytojas J. Damijonaitis.
aiškyta lietuvią kalbos rašyba.
reapondencijas.
mokyti taisykliško rašymo.
mokysite iš šios gramatikos

“DARBININKAS

15 
10
25
15
10

5

35

I

242 W. Broadway,



Vietinės žinios.

L. D. S. I-os KP. SUSI
RINKIMAS.

L. D. S. 1-os kp. susirinki
mas atsibus 23 d. liepos (July) 
1-mą vai. po pietų Šv. Petro 
parapijos salėje 5-ta gt., So. 
Bostone.

Visi nariai malonėsite susi
rinkti, nes po Seimui yra be
galės darbo, kurį mums rei
kės pradėti dirbti. Kaip tai: 
Katalikų Spaudos Savaitė, 
rengimas vakarų streikininkų 
fondo naudai ir eibės kitų. 
Tam visam darbui reikės iš
rinkti komisijos, kurios pradės 
tą darbą varyti pirmyn.

Yra daug ir kitokių reika
lų kurie reikės apsvarstyti.

Tad, gerbiamieji nariai ir 
narės, malonėkite visi ateiti į 
šį susirinkimą.

Taip-gi visi užvilkusieji sa
vo mokestis, teiksis šiame su
sirinkime atsiteisti, kad ne
liktų išbraukti.

Valdyba.

VYČIUS SUSIRINKIMAS.
Utarninke liepos 25 d. 8 v. 

vak. Šv. Petro salėj įvyks L. 
Vyčių 17 kuopos susirinkimas. 
Visi nariai malonės pribūti.

Valdyba.

TEPASAKO.
Vinkevičius buvo užsipuo- 

lęs ant manęs būk aš rinkda
mas parašus prieš saliūnus ap
gaudinėjęs žmones, t. y. tie pa
rašai nebuvę prieš saliūnus. 
“Darb.” No. 81 jisai sako nuo 
kitų apie tai girdėjęs ir reika
le galįs pasakyti. Tai tepa
sako, teparodo faktiškai, ar
ba jei ne tai teatšaukia. Jei 
Vinkevičius nurodys žmonės, 
kurie jam pasakojo apie mane 
būk aš suvedžiojęs žmones, tai 
tegu kartu išrodo, jog anie jam 
teisybę pasakojo.

John L. Kazmauskas.

PIRKITĖS REIKALINGUS

DAIKTUS “DARBININKO”

KRAUTUVĖJ.

Vietos ir apielinkės lietuvius 
kviečiame atsilankyti į “Darbi
ninko” sankrovą ir pasipirkti sau 
reikalingų daiktų. Galima gau
ti popieros laiškams, konvertų, 
rašylo, plunksnų, kotelių, pai
šelių. Įsigykite tų kiekvienam 
reikalingų daiktų pas mus. Atė
ję pasipurkite taip-gi smagių va
saros laikui tinkamų knygelių.

“Darb.” Admin.

Paveikslai.
Papuoškite savo namus gra

žiais paveikslais. “Darbinin
ko” knygyne galima gauti 
dailių, įvairių, visokių, di
džių ir mažų, pigių ir bran
gių paveikslų.

Vietinius ir apielinkės lie
tuvius kviečiame atsilankyti ir 
išsiskirti sau tinkamų paveik
slų. Kitų miestų lietuviai ga
li išsirašyti

Štai paveikslų surašąs:

PO 15c. DIDUMAS 11X14 
COLIŲ.

Šv. Rita. Spalvuotas.
Šv. Juozapas. Juodas ant balto. 
Šv. Cecilija. Juodas ant balto. 
V. J. Kristus su erškėčių vai

niku. Juodas ant balto.
Širdis V. J. Kristaus. Juodas 

ant balto.
Nekalto Pras. Panelės Šv.

Juodas ant balto.

PO 25c., DIDUMAS 16X20 
COLIŲ.

Šv. Teresa. Juodas ant šviesiai 
geltono.

Šv. Juozapas. Juodas ant balto. 
Jėzaus paveikslas. Juodas ant 

balto.
Panelė Šv. su Kūdikėliu. Juo

das ant balto.
Apreiškimas Aniolo Gabrieliaus.

Spalvuotas.
Užgimimas V. Jėzaus. Spal

vuotas.
Bėgimas i Egiptą. Spalvuotas.

PO 50c., DIDUMAS 18X24 
COLIŲ.

Šventoji Šeimyna. Spalvuotas. 
Panelė Šv. Skapliernos.

Spalvuotas.
Sv. Juozapas. Spalvuotas.

PO 75c., DIDUMAS 16X24 
COLIŲ.

šv. Antanas. Tamsiai spalvuo
tas.

Nekalto Prasidėjimo Panelės šv. 
Spalvuotas.

Po 75c., DIDUMAS 22X28 
COLIŲ.

Malda Darže. Spalvuotas.
Panelė Sv. Ražancava. .

Spalvuotas.
Paskutinė Vakarienė.

Spalvuotas.
Šeimyna Šventoji Spalvuotas. 
Panelė Šv. Skapliernos.

Spalvuotas.
Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
Kristus beldžia duris.

Spalvuotas.
Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.

DARBININKAI VIENYKI- 
MĖS IR KAS TAI YRA 

SOCUALIZMAS?
Parašė F. V.

Apie vienybę visas pasau
lis kalba, bet vargiai ją suran
da. Kas nori sužinoti ant ko 
turi remties tikra darbininkų 
vienybė, tegul šią knygutę 
perskaito. Čia ir-gi suras 
daug žinių apie socijalistų 
mokslą. 32 pusi....................... 5.

<< DARBININKO” AGEN
TAMS IR PLATINTO-

JAMS.
Dabar geriausia proga, pa 

sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

Utarninko ir ketvergo “Dar
bininko” No. parsiduoda po 2 
centu, subatos 3c. Gabus ir 
apsukrus veikėjas gali gana 
daug išplatinti, jeigu pats ne
gali pardavinėti suorganizuok 
vaikų būrelį, jie geriausiai iš
platins.

Taip-gi neužmirškite parsi
traukti iš “Darbininko” kny
gyno visokių knygelių, labai 
pigiai galite gauti.

“Darbininkas” priima viso
kius spaudos 
tus, tikietus, 
tt. ir atlieka 
ir pigiausai.

Bemkite kuo galite, nes ži
note kad “Darbininkas” vie
nintelis darbininkų užtaryto
jas.

Visokiais reikalais kreipki
te:

darbus, plaka 
konstitucijas ir 

darbų geriausiai

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Paieškau brolio P. Čereškos, 
Kauno gub., Ukmergės pav., 
Deltuvos miesteliou 12 m. 
kaip gyvena Amerikoje. Pir- 
miaus gyveno St. Louis, Mo. 
Meldžiu jo paties atsišaukti, 
ar kas kitas šiuo adresu:

Antanas čereška,
75 Broadway,

So. Boston, Mass.

KAS TAI YRA 
ESPERANTO?

Esperanto yra tai dirbtinė 
kalba, geniaŪškai išrišanti 
nuo amžių tarptautiškos kal
bos klausimą.

Esperanto yra tai gražiai 
skambanti kalba, kuri duoda
si neišpasakytai lengvai links
niuoti apie visokeriopų minčių 
bei išsireiškimų; nėra tokios 
minties, kurios žmogus Espe
ranto kalboje negalėtų išreikš
ti.

Esperanto yra tai neutra- 
lišks įrankis komunikacijai 
tarp intelektuališkos žmonijos.

Esperanto neturi tikslo pa
naikinti tautines kalbas, bet 
šalia tautiškų kalbų tarnauti 
tarptautiškuose reikaluose.

Esperanto atneša Lietu
viams garbę, nes jos autorius 
gimęs Lietuvoj.

Esperanto lygina visų tau
tų žmones ir prašalina neapy
kantą, nes kalbant esperantiš- 
kai nereikia nusižeminti prieš 
svetimas kalbas.

Esperanto kalba yra di- 
džiausis kultūriškas išradimas 
devynioliktam šimtmetyje ir 
turi didelę ateitį prieš save.

Esperanto kalbos gramati
ka neišpasakytai lengva; vi
dutiniškai prasilavinęs žmo
gus ją gali išmokti į valandą 
laiko.

Esperanto kalbos žodynas

1S1C ėda ii kelią tūkstanžii; 
grynai tarptautiškų šakninių 
žodžių, beveik visiems ap
šviestiems žmonėms žinomų, 
tai-gi daugiau kaip pusę nerei
kia nei mokintis.

Esperanto šiandien ant tiek 
jau yra išplatintas, kad nera
site pasaulyje miesto ir net di
desnio kaimo, kur nebūtų es- 
perantistų.

Esperanto kalboj parašytą 
tekstą galima skaityt su pagel- 
ba žodyno, net nesimokinus 
gramatikos, kas kitose kalbo
se yra visai negalimas daik
tas.

Esperanto, užkariavęs pa
saulį, atneš žmonijai tą nau 
dą, kad žmonės galės skaityt 
viską, ką tik rašėjai yra per 
amžius parašę, ar parašys, nes 
tą viską lengva bus išverst į 
esperanto kalbą.

Esperanto milžiniškais žing
sniais žengia pirmyn; jį tūk
stančiai draugysčių platina, 
turi daug laikraščių ir suvir- 
šum 5000 tomų literatūros, 
verstos ir originališkos bei 
tūkstančius prakilnių priete- 
lių rėmėjų.

Tat mokinkimės ir platin
kime tarptautiškų neutrališką 
kalbą ESPERANTO.

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtaissu

sąuiuz soju3 soiqjĮp§iuu jį sruąnvĮ 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

H
vPasiuvam drapanas sulig nau 

jausios mados ir pagal Jūsų noro 
JONAS BERZELONIS & CO.

28 Chandler Str., Boston, Mass 
(Casfle Sųuare’s Block’e.)

Tel. Osford 4900.

J. P. TUINYLA,

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

DR. SPRINGER
DENTISTAS

4E Chabers St.,
' _.S .• .fir West End

364 H&rison Avė

S. E. Bcstoū

LIETUVIS KRIAUCIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVI0IUS,

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

Wilkes-Barre, Pa.

Vienatinė Lietuviška

Krautuve
I

Remkit Savuosius.

DR. F. MATULAITIS
Ofiaojdyaoa
1-SP.M.7-9P.M.

KRAUTUVE PARSIDUODA.

4 kampas nuo mokyklos, ge
roje vietoje, geras biznis. PAR-' 
DUODAME PIGIAI. Savininkas 
turi du bizniu ir negali apdirbti, i 
Kreipkitės:

128 B St., So. Boston, Mass. į

Gydo visokia, ligas
Priakiria^kkiniua

419 Boylston St, Boston, Mass.

ATMINK.

1.00
1.00

75c.
50c

1.00

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

ros sekančios gyduolės.

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

SVARBI ŽINIA.
So. Bostono Vyčių 17 kuo

pa rengia didelę “Lietuvių 
Dieną,” kuri atsibus spalio 
12 d. (Columbus Day) darže 
“Calidonia Grove,” West 
Roxbury, Mass. Svarbiausia- 
yra tas, kad visas pelnas tos 
dienos bus skiriamas dėl ka
rės nukentėjusiems lietuviams. 
Bus Imtynės, “Baseball,” 
Lenktynės, Prakalbos, Dai
nos ir daug dar pamarginimų.

Taigi meldžiame visų apie- 
linkės draugijų ir kuopų ne
rengti nieko ant tos dienos, o 
ruoštis važiuoti į tą Vyčiij 
rengiamąją pramogą.

Rengėjai.

Kiekvienas rakandas pir
ktas mūsų kratuvėj ženklina 
taupumą jums visiems

IR
Už kiekvieno daikto rasi mū
sų gerą vardą, įgytą per 38 
metus teisingo pirkliavimo.

Aisbaksis lygiai toks, 
kaip paveikslas parodo

Iš gryno ąžuolo. Sanita
riškas. Geriausio išdirbinio. 
Taupina ledą.

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.

TulkfmoncSo. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
VViUiam F. J. Howard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada- į
H-I' 

I

I ■h
iit

i

r *<

ryti Bostono firmai 
BOSTON BADGE CO. ;
Lietuvių tautiškos spal- I 

vos, žirgvaikis ir parašai ■ 
anglų ir lietuvių kalbomis, j į 
Puikiausiai Ur.ka plafin-r .

y

B

i
Tel. So. Bo.tnn 270

DR. JOHN MacDONNELL. M. D. i
Galima susikalbėti ir littuvisskai. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9. vai.

, Popietę 1 iki S t.
vakarais 6 iki 9

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, ❖ 
_ p. V

TEL. BACK BAY 4200

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.

Valandoa 
nuo 9 vaL ryta 
iki 8. vaL vakare.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPAMS

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

tėe darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broad^ay, 133 Bowen St 
SO. BOSTON, MASS.

š 9 3 F

1 ’•** *

Užlaikom ciiuz 40 4*l‘< til >1

Eimantų, laikrodžių v visokių 
žiedų, ir k -tus. d'<’o-
lxui ar>l harsro ir ant :š»')oke8Či,.Į. 
•n? lelijų išlyvj 
rne agentų kiekvienam mieste St-j- 
vienytų Valstijų ir Ksnx«i i <1* 
delį nuošimtį 
•nams. didelį. nauj« 
siunčiame ant pa reikp u(!<> A
25 centus

J. P. TUINILA 
%2 Wash:nirt<m St.. Boston

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

LIETUVIUS.

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

WORCESTER, MASS.

Reikalauja merginos prie 
namų darbo.

Nereikia dirbti nedėliomis. 
2823 Washington St., 

Roxbury, Mass.
D. L. K. V. B. 

MUZIKALIBKA MOKYKLA. 
Mokinama ant smuiko Piccolo 

Klarneto 
Piano
Korneto 
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų. guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ee- 
luloidu. Išdirbu tarpas, 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.

V. 
b.

Vienatine Lietuviška

A P T 1 E KA

H

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimu 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00
1.00 
50c.
1 00 

00 
auc. 
25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokiu oaslap 
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 būtų Amerikos ar Europos daktarų 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

eipresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu-

K. ŠIDLAUSKAS

S

kk

iįį k
į
į 226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass. *

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis1 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 neprisirašaL

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

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00. ‘
2) Moka pašelpą nariams-ligouiams 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.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi

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

Instojimas j 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,
11S N. GRKENZ ST, :: :: BALTIMORR, MD.

C. & P. Telephone St Panl 5347
G RABININKA8 

a
BALZAMUOTOJAS.

Pagrabu* atiteka pigiai ir gra
šiai. Era išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystte mokslu ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitu miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

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

JONAS GREBLIAU8KA8, 
900 So- Paca Street,

Baltimore, M. D.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.
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•JIVisokie kvepianti 

muilai 10,
Perfumos visokių

50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

15 ir 25c . J 
gėlių 25, J
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