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Išrodo mums, jog nėra la
biau pageidaujamo, kaip to, 
kad daugintus skaičius tų, ku
rie gali ant gero sunaudoti sa
vo raštiškus gabumus ir kad 
geri laikraščiai kuodidžiausia 
išsiplatintų, taip kad kiekvie
nas kasdieną, turėtų gero skai
tymo kuriame pamokinama, 
sustiprinama ir pakeliama 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.

Veltui jūs statysite bažny
čias, veltui remsite misijas, 
veltui steigsite mokyklas — 
visi tie jūsų darbai, visos tos 
jūsų pastangos nueis niekais, 
jei jūs nesugebėsite vartoti ap
sigynimui ir užpuolimui to tin
kamo ginklo, kokiuo yra gry
noji ir tikroji katalikiškoji 
spauda.

Popiežius Pijus X.

Federacijos
Kongresas

Federaciją,

ŠEŠTAS (VI) FEDERACI
JOS KONGRESAS.

Rugsėjo 26 ir 27 d. atsibus 
šeštas Federacijos Kongresas 
So. Boston, Mass. Laiko ne
daug teliko. Atlikę įvairių 
organizacijų seimus ir seime
lius ruoškimės milžiniškan 
mūsų Federacijos Kongresam • 
Per ištisus metus mažai ką te- 
gir dėjome apie
mažai jos idėjos praplėtimui 
tepasidarbavome, nes 
mintys, jėgos ir energija bu
vo nukreiptos link žūstančios 
Tėvynės - Lietuvos. Nepaliau- 
aami šelpti mūs brolių nuken
tėjusių nuo karės, t.y. augin
dami Tautos Fondą,. nepamir
škime ir savo vietinių reikalų, 
kuriais kaip tik rūpinasi mū
sų Federacija, visų draugijų, 
organizacijų rišys ir vainikas. 
Federacijos užduotimi yra 1) 
padaryti mus galingais, suvie
nijus krūvon visas mūsų drau
gijas, sąjungas ir parapijas.. 
2) apsaugoti mus amerikiečius 
nuo ištautėjimo, inkarus aug- 
šiesnę mokyklą bei kolegiją, 
išrišus žemesnių mokyklų ir 
joms vadovėlių klausimą, kad 
kuoilgiausiai pasiektumėme j 
lietuviais ir kuoilgiausiai bū- 

Jtupiėme naudingais savo Tėvy-

mūsų

nei, 3) skleisti mūsų tarpe Ma i n f orill 
sveiką apšvietą, pastačius ant * 1.0.11 lld II4

sutartis.kojų katalikiškąją spaudą ir 
jcs platinimo planus sutvar
kius. Draugijos tatai, para
pijos ir Įvairios sąjungos bū 
tinai dalyvaukite šimetiniame 
Kongrese, So. Boston, Mass.. 
juo labiau, kad Kongresui už
sibaigus bus plačiai tartasi per 
dvi net dieni (rūgs. 28 ir 29 
d.) apie sunaikintos Lietuvos 
atbudavojimą, apie grįžimą po 
karės Į Lietuvą ir tojo grįži
mo sutvarkymą ir t.t.

Gerbiamieji inteligentai, 
kaip svietiškiai, taip ir dva
siškiai nuo Jūs ypač prigu
lės Kongreso pasisekimas. Ne
pasigailėkite laiko nei triūso 
Federacijos naudai. Tegul 
neatsiranda nei vienas kampe
lis. kur nežinotų apie Federa
ciją. jos uždavinius ir VI Kon
gresą nigs. 26 ir 27 d.

KUN. J. MISIUS. 
Fed. Pirm.

P S. Kiti laikraščiai malo
nės atkartoti

Kun. J. M

Lietuvos 
reikalai

KIEK GAVO LIETUVIAI
“Rieč“ paskelbė atskaitą 

D. K. Tatjanos komiteto. Ats
kaita yra nuo gegužio 1 d. iki 
birželio 1 d. 1916 m. Atskai
toj matome kiek lietuviai 
vo Būtent:

Lietuvių Centraliniam
Bilietui 130.737 rubliai.

Vilniaus Lietuvių Dr-jai 
“Žiburėlis" 1.000 rubl.

Lietuviu Dr-jai “Žiburis" ypatingus mokesčius. 
3.000 r.

Petrogrado Lietuvių Dr-jam r mokestį mokės tie, 
39.000 r.

ga-

ko-

L.R.K.P.B1. S. A. Seimas
ir jo iškilmės.

BĮ. Seimas šiemet at- 
Seimas nėra tai koks 
Tam pačiam mieste

Gal būt jau visiems žinoma, kad P. 
sibus Brockton’e rugpiučio 1, 1916.

i kasdieninis nuotikis bei atsitikimas. 
■ jis kartojasi tik po ilgo laiko. Norint tokia proga atsakan- 
i čiai pasinaudoti ir gerą vaisių - pasekmę sulaukti, reik prie 
jos gerai prisirengti. Nors ir į trumpą laiką mūsų vietinė 
kuopa, su kitų .pagelba, spėjo gerai prisirengti ir sutikti 
minėtą seimą.

Atstovams, iš kitų miestų atvykusiems, vietas apsisto- 
> jimui, ap-Mimame parūpinti pas gerus žmones. Tai-gi visi 
svietiškiai nenorintieji eiti viešbutin malonėsite kreipties ant 
šio antrašo: P. Kašėta, 161 Ames St, Montello, Mass. Iš 
ten bus nurodyta ir parūpinta vieta. Norintieji-gi apsistoti 
viešbutyje, parankiausią ir geriausią vietą ras Norris Hotel’- 
vje. 75 Commercial St., Brockton, Mass., netoli nuo Brock- 
tono gelžkelio stoties. Dvasiškiams, kiek galima, bus pa
rūpinta vieta klebonijoje: 20 Webster St., Montello.

SEIMO PRADŽIA.

. Vl-as Seimas prasidės antradienyje, rugpiučio 
su augštomis iškilmingomis Šv. Mišiomis ir 

Sv. Roko Bažnyčioje (Kampas Ames ir Sawtell 
Pageidautina kad kuodaugiausiai atstovų atsilan- 
Mišias. Po Šv. Mišių, parapijinėj svetainėj, tuo- 

Įnešimų, pasveikinimų laiškus ir

. F. BĮ
1 d. 9 vai. ryte.

■ pamokslu, 
gatvių}. 
kytų Į Šv
jau prasidės posėdžiai, 
telegramų? Muškite ant 20 Webster St., Montello, Mass.

ŠEIMINIAI VAKARAI.

7:30 vai. vakare, priėmimui ger- 
svetainėj rengiama pramogėlė. 
deklamacijos ir tt. Visi iš va-

Pirmadienyj liepos 31.
■ biamų atstovų, parapijinėj 
Bas daugiausiai prakalbos, 
.-caro atvykusieji atstovai malonės į šį vakarą atsilankyti.

Artrdienyje, rugpiučio 1 d.. 7:30 vai. vakare. TAUTIŠ
KAME NAME, Brockton’o ir So. Boston‘o Bažnytiniai chorai 

- vangia. labai puikią ir linksmą pramogą. Susijungę abu cho- 
Jrai išpildys sekantį programą:

Pirmojo Lietuvių Darbininkų Sąjungos Seimo delegatai, kurie iš įvairių kolonijų suvažiavę liepos 3-4 dd. į 
South Bostoną padarė svarbius ir naudingus nutarimus darbininkams ir lietuvių tautai.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .,į_.. ■.. ... .. , —
----- f c-g-vę v_ . .

svarbiausiąją jų tvirtovę Er- į * 
zingan. Tai dabar visa Ar-

. menija rusų rankose.
Turkai buvo sutraukę svar

biausias savo jėgas prieš ru
sus. Sutraukė rusų frontan 
350.000 kareivių. Tikėjosi 
atgauti Erzerumą. Bet neat- 

t si laikė prieš rusus ir dabar ne
teko didžios tvirtovės. Mažo
joj Azijoj turkai daugiau ne- 
•ur atsispyrimo punktų.

Austrų fronte rusai po tru
puti žengia pirmyn. Iš viso 
tame fronte dabar jie paėmė 
6.250 teutonų nelaisvėn. 5 ar- 
motas ir 22 kulkosvaidžiu.

Vokiečiai skelbia, jog ties 
Vidžiais vokiečiai darė atakas, 
bet buvę atmušti.

MAINIERIAI LAIMĖJO.
Mainieriai Missouri, Kan- 

sas, Arkansas ir Oklahomo* 
valstijų padarė su kompani
joms sutartį, kuri tęsis du mo
tu. Kompanija sutiko pakel
ti mokestį. Tose valstijose 
mainierių yra 35.000.

I 
ei jos 
jurėj 
besą 
sakė, 
buvo
kendo 
jo uvo 
jau 
1U IV

Fran-
Jis 

kurio
Jie

Anglai tebsigrumia i 
su vokiečiais.

Rusai uždavė didį smūgį 
turkams.

Nesulaukia vokiečių subma
nno

VAKARO PROGRAMAS:

Petrauskio.
Chorai.

Moniuško2. “Temsta Dienelė"..................................
P-ni Karbauskienė.

3. “Skambančios Stygos"............................................ Petrauskio
Duetas: P. Varaitis ir V. Juška.

L “Siuntė Mane Motinėle“........................................ Sosnauskio
Chorai.

5. “Kada atsibus mūs Tėvynė“ ............
P-lė Liutkevioiutė.

6. “Karvelėli Mėlynasis"..........................

Petrauskio

Sosnauskio
Chorai.

N. N.

RADO 7 ŽMONĖS.
Algeriją atplaukė 
pačtinis garlaivis, 
sutiko plaustą ant 
septyni žmonės,
jų garlaivis Euphorbia 
sutorpeduotas, ir nus
keltą dienų atgal. Ant 

30 jurininkų, tai 23 
urbūt prigėrė. Tas gar-
* buvo Anglijos.

IŠVAŽIAVO SUFRAGIETĖ.
tam -ii Anglijos sufragie- 

tė F,mi..' Ine Pankhurst 
plaukė iŠ X?w Yorko į Liver-
pooi. Nuo sausio 15 d. š. m. 
ji darbavosi šioje šalyje serbų 
reikalams.

IŠPLAUKĖ.
Iš Bostono išplaukė garlai

vis Missourian į St. Nazaire, 
Francijoj. Išsivežė 1.350 ar
klių. daug plieno ir avižų.

sustip- 
didžiu 
fronte

NEPAPRASTAS MŪŠIS.
Anglai ir vokiečiai užvedė 

nepaprasto baisumo mūši. V o 
kiečiai sutraukė daug 
tinimų ir kertasi su 
smarkumu. 5 mylių
eina t-as ant žūt būt mūšis.

Viršus tai vis anglų pusėj, 
nors ir jie labai mažai ką lai- 

iš-;mėjo. Tik tie užimtieji punk
tai svarbūs tolimesniame vei
kime.

Didžiausias anglų laimėji
mas yra tai Pozieres užėmi
mas. I)el to miestelio mūšiai 
ėjo per 11 dienų. Vokiečiai 
ten turėjo 200 kulkosvaidžių

ŽUVIS ĮTRAUKĖ VAN
DENIN.

Zanesville. Ohio. — Obner 
5 oung meškeriojo Muskingum 
upėj. Užkibo didelė žuvis ir 
įtraukė meškeriotoją upėn, kur 
jis ir prigėrė.

Lietuviu
J u rieve 800

studentų 
rub.

Dr-jai

APKRAUS MOKESČIAIS 
NEVEDĖLIUS.

Paryžiaus valdžia sumanė 
Suma-

j nė apkrauti mokesčiais neve- 
. | dėlius ir merginas. Tam tik- 

kurie
i valgys pavieniais valgyklose 
ir suvalgys daugiau, 
dolerį.

' ir iš jų liko tik 30. Visi bu
vo sunaikinti baisia Anglijos 
artilerija. Vokiečiai. gynu- 
šieji tą miestą veik visi padė
jo savo gaivas. Kai angiai 
užėmė paskutinę to miesto 
drūtvietę. tai rado jame tik 
-; gyvus vokiečius.

Angiai tik tuomet tegali 
užimti vokiečių poziciją, kuo-; 
met išmuša pynėjus arba kuo
met sulaužo ir sutrupina 
ginklus. šiaip vokiečiai 

raukia iš pozicijų.
T1P

TURKAMS SMŪGIS.
Mažojoj Azijoj rusai užėi

4 ‘
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čia parodoma lietuvių veikėjai laikiusieji konferenciją 
Šveicarijoj. Iš kairės į dešinę: kun. Daumantas-Dzimidavi- 
cius. dailininkas ir veikėjas, Dr. J. J. Bielskis. T T. įga 

negu už sotinis, J. Gabrys, Informacijos Biuro vedėjas. R. Karuža. 
, A. L. T. Sandaros įgaliotinis.

NESULAUKIA SUBMA
RINO.

Bostoniečiai laukia vokiečių 
submarino ir negali sulaukti. 
Dabar >ako, jog submarinas 
susivėlino dėl miglos.

DŽIOVA ARMIJOJ.
Iš Francijos pribuvo Į New 

\ orką Wm. HollingAvorth. .Jis 
iš valdžios sužinojęs, jog iki 
bai. 1 d. š. m. iš Francijos ar
mijos paleista 116.000 karei
vių. kurie sirgo džiova.

PREZIDENTAS ATSIŠAU
KĖ I KAIZERI LENKŲ 

REIKALUOSE.

Amerikos ambasadorius 
Berline Gerard inteikė užsienio 

I reikalų ministeriui von .Tago- 
: wui prez. IVilsono notą lenkų 
šelpimo reikale. Ta nota tuoj 
buvo nutelegrafuota kaizeriui, 
kurs dabar yra vakariniame 
fronte.

ŽIEMAVOS PARUBEŽYJE

7. Piano Duetas.....................................................................
Panelės: Abračinskiutė ir Moncevičiutė.

8. “Vieversėlis Čiulba“.......................................................Niskovski
P. Karbauskas.

9. “Miškas Ūžia“
Vyrą Choras.

Naujalis

10. “Laivyne"....................................................
Panelė E. Narinkevičiutė.

Guonod.

. . Šimkaus
Chorai.

12. Kalba apie Blaivybę......................................Kun. J. J. Jakaitis.
13. Blaivininkų Hymnas...................................................Sosnauskio

Chorai.
14. “Tykiai Nemunėlis teka".........................

Panelė A. Jarmalavičiutė.
15. Plaukė sau Laivelis.......................................

Merginų Choras.

Petrausko

Šimkaus

Petrausko
/ ’

Šimkaus.
P. Varaitis.

tuviais esame gimę"..................................
Chorai.

18. “Kur bakūžė samanota"....................................
Panelė M. Raipaitė.

19. Kantata “Broliai"...............................................
Chorai.

Akompanuos Algirdo Orchestra.
Kantatoje solo dalį išpildys p. V. Juška ir p-lė M. Raipaitė.
Diriguos................................................................p. M. P. Karbauskas
Pianistas bus garsus...................................................p. F. T. Burke.

Įžanga į šį vakarą bus tik 50c., 35c. ir 25 centai 
Vaikams tik 10 centų.

f . “T

Šimkaus

Sosnauskio

TREČIADIENIO VAKARAS:

Massachusetts valstijos mi- jo svetainėje.
licijantams, kurie tapo nu- Visųsvar'uausis. įvairiausi.* 
gabenti Meksiko parubežin. (antradienyje rugp. 1 d. 
užsakyta žieminiai drabužiai. į būt didžiau-’a ir publika. 
Iš to aišku, 
naiviai 
bus ten per žiemą.

jog nugabenti ka-1 užganėdintas. 
Meksiko parubežyje Užprašome visus

I

Jei posėdžiai trauksis per dieną, vakare bus parapijinė- 
prakalbos su įvairiais pamarginimais.

ir puikiausi* vakaras bus tai 
Todel-gi geistina kad tame vakare 

Kiekvienas atėjęs Į šį vakarą išeis

SEIMO RENGIMO KOMITETAS



savo

F. V.

Kodėl socijalizmas
Kodėl jie neapsiveda

Kaip senas yra socijalizmas?

v.

• v

✓

0 kur bėgi, sesute?

o

Naujas Veikalas
Surengtas Vienam Balsui ir Piano

MEILE
f

I 
I

O sesute, sesute mieloji! 
Gal nuvyto jau rūtų žiedai, 
O sesute, ar jų tu raudoji, 
Gal darželį sumintą radai?

tai 
tas 
ką

Sakyk tikrą tiesą, neteisink savęs, 
$tai dienos senystės šaipos iš tavęs. 
Kokią tu nelaimę čionai sutikai, 
Kad iki senatvės nevedęs likai.

Ir taip girtuoklystės tvane paskendau, 
Per smarvę degtinę vardą praradau. 
Mergelės nenori su girtu kalbėt, 
Nei eiti į porą, už vyrą turėt.

Ar balius tai buvo, ar šiaip vakarėlis, 
Neatmenu Šiandien gerai?.... 
Dainavo ir sukos jaunimo būrelis, 
Kanklių ten skambėjo garsai.

Sukausi jų tarpe ir aš kiek galėjau, 
Dainužę kartojau kartu;
Visi ten linksmučiai gyvai tupinėjo; 
Visiems gana buvo smagu.

I

Ką-gi ant to jūs sakysit? 
Ko taip visi tylit?

— O kur bėgi sesute jaunoji, 
Ko išbalę skaistieji veidai; 
Ko širdelė taip gailiai vaitoja; 
Kame skausmą tu tą suradai?

Kam tą juodąjį rūbą ant savęs 
Jau nešioji jauna būdama, 
Kam akyse-gi ašaros tavo,
Kur eini taip graudžiai verkdama?

Vaikinas atsakė: “Ne mano kaltis, 
Degtinė užmigdė prakilnias mintis. 
Svajoti ir vesti nebuvo kada, 
Per valandas liuosas gėriau visada.

Atsiliepkite.

Bet jeigu ant žemės meilės nerasi, 
Būsi nelaimingas, kaip apsivesi. 
Nesantaika, vaidai vien tik viešpataus, 
Giliausis liūdnumas slėgti nepaliaus.

Kur meilė, vienybė, ten yra viskas, 
Didžiausią ramybę gyvenime ras. 
Nerastum pasaulyj saldybės kitos, 
Kaip saldus likimas tinkančios poros.

Vaikinai, mergelės, kurie manot vest 
Stengkitės sau lygią kiekvienas surast. 
Bet jeigu negalit sau lygią sutikt, 
Daug sykių geresniai nevedus palikt.

,U. Gurkliutė-Gudienė.

Ir taip keistos mintys sėdėjo galvoj, 
Savęs nepaklausiau kas laukia rytoj. 
Dabar susilaukiau senatvės laikų, 
Mylėčiau turėti pačią ir vaikų.”

Kur gi bėgi su rožėm rankose; 
Tą vainiką!... kur dėsi tu jį-!... 
Ką-gi rasi dabar ten laukuose ? — 
Kur sesele skubi, kur skubi?!...

F. V.
12-VII-1916 m. Athol, Mass.

Nors mane mergelės mylėjo labai, 
Buvau visko pilnas nespaudė vargai 
Bet mano niekšumas privertė susent, 
Dėlto kad bijojau su pačia gyvent.”

Tik štai netikėtai jos mėlynos akys 
Sutinka manąsias akis!....
Užgęso manyje linksmumas it žvakė... 
Verksmu prisipildė širdis...

Nebuvo mergelės, kuri man tiktų, 
Prie mano širdelės visai priliptų, 
Kuriai bflč’ galėjęs širdį atiduot, 
Glaust prie savęs, meiliai veidelį bučiuot.

— Aš-gi bėgu ant tolimo kapo... 
Ir vainiką tenai aš nešu;
Mano mylimas užmuštas tapo... 
Tai papuošti aš jįjį skubu...

22—VI—1916 m. L. šilelis

Kur nubėgsi?... laukuos vieni vėjai 
Tebepučia labai siųsdami;
Juk namuose vis būti žadėjai, 
Ką manai taip toli bėgdama?!

I

Devintas suriko: “Bijojau aš vest, 
Nors lengvai mergelę galėjau sau rast. 
Bet kam ją maitinti ir dengti turiu, 
Kad aš pragyventi be josios galiu.

Jos mane mylėjo daugiau, negu aš, 
Jos visos man’ vieną, aš vienas visas. 
Bet taip veidmainiaudams nusigyvenau, 
Visos man’ apleido ir aš pasenau.

Dešimtas man sako: “Aš jautrus buvau, 
Tinkamos mergelės aš sau negavau, 
Kurią aš galėčiau tikrai pamylėt 
Ir imti už draugę per amžius turėt.

Pamylo vaikinas antras iš šalies, 
Patraukė mergelę prie savo širdies.

„Antros negalėjau gauti panašios,
Dėl to pasenėjau, -likau be pačios.”

Septintas vėl kalba: “Perpuikus buvau. 
Didžiausiu pasaulyj pats save stačiau. 
T prastą mergelę gėdinaus kalbėt. 
Vieną iš puikiausių maniau sau turėt.

Šis penkta* taip sako: “Mylėjau vieną, 
Lankydavau tankiai — kas antrą dieną. 
Nors toji mergelė buvo mylima, 
Bet meilėj netvirta, neištikima.

trečias taip kalba: “Turtingas buvau, 
Lygios sau mergelės niekur negavau, 
Idant savo turtais mane pralenktų 
Graži ir patogi, turtinga būtų.

Kokios sau norėjau, tokios neradau 
Ir diena po dienai visai pasenau. 
Šiandiena, kaip matot, nevedęs likau, 
Dėlto kad turtingos sau nesutikau.”

Patarsiu jaunimui visiems iš eilios, 
Atkreipkit atidą prie meilės tikros. 
Gražumas ir turtai veikiausia pražus, 
Jei meilės tikrosios tarp jųjų nebus.

Ketvirtas kalbėjo: “Aš buvau meilus, 
Nors ir neturtingas, bet labai dailus.

: Norėjau mergeles visas pamylėt, 
j Arisoms būti geras ir visas turėt.

Svajonėms kitoms jau pripildė krūtinę 
Tie meilės pirmieji jausmai. 
Vaikystės jau buvo diena paskutinė, 
Pras’dėjo jaunystės sapnai.

18-VT-1916 m. J L. Šilelis.

Kad tinkamai atsakyti į šį klausimą, 
visupirmiausia reikia žinot, kas tai yra 
socijalizmas, tai yra ką mes suprantame, 
mes vadiname socijalizmu.

Socijalizmas yra tai politiškos ekonomijos 
mokslo šaka.

Žodis “Socijalizmas” pirmiausia tapo 
pavartotas 1835 m. Anglijoj — Roberto Oweno.

Pirmiausieji socijalistų lošėjai: Saint-Si- 
mon, Fourier ir Owen.

Svarbiausis socijalizmo tvėrėjas buvo 
Vokietijos žydas Kari Marx (1818-1883).

Gimė Vokietijoj, mokinosi Berlyne, lei
do laikraštį “Rlieinish Gazette” Cologne (Ko- 
lionijoj), iš ten išvytas, atsidūrė Belgijoj, iš 
ten išvytas nukeliavo į Franci ją, iš ten išvy
tas grįžo Vokietijon, laike revoliucijos 1848-9 
m.; iš ten vėl buvo išvarytas. Apsigyveno Lon
done ir leido laikraštį “Intemational.”

Tasai Marksas, tai ir galima sakyt, su
tvėrė socijalizmą tokį, kokį mes dabar ma
ine.

Palei Markso makslo dabartinė politiška 
ir socialė tvarka visiškai turi būti išardyta ir 

. pakeista terptautiniu visų darbininkų susivie
nijimu be skirtumo tikėjimo, tautos ir spalvos.

Tai yra socijalizmo tikslas, o būdai tą at- 
x siekti yta) dvejopi: arba ramiu evoliucijos iš- 
'"sivystymo keliu, arba smarkiai — su pUgelba 
kruvinos revoliucijos ir anarchizmo.

Čia reikia pripažinti, kad anarchizmas, ar
ba nepripažinimas jokios valdžios nėra socija
lizmo tikslas, tik įrankis.

. Svarbiausias Markso veikalas “Kapitalas.” 
♦ Sulig Markso visas žmonių gyvenimas yra 
daugiau niekas, kaip tik kova tarpu kapitalo 
ir darbo. Kapitalas išnaudoja darbą ir tokiu 
būdu apvagia darbininkus.

Tai taip išrodo tikroje šviesoje socijaliz
mo principai arba pamatai Markso teorijos — 

| moksliškojo socijalizmo.
Dabar verskim antrą pusę lapo, paveizė- 

į kime ir iš antros pusės į tuos pačius dalykus.
Tiesa, kapitalas išnaudoja darbininkus, 

bet Marksas užmiršta, kad kapitalą sutveria ne 
j vien tik rankų darbas, bet dar daugiau pro
tas: visokie išradimai, pagerinimai, maši-
nos. Tai-gi rankų darbas sudaro mažą tik ka- 
pitaio dalį. Už tai negalima reikalauti, kad 

^darbininkai dirbantieji tik rankomis prisisavin- 
[tų sau proto darbą, nes jeigu protas neišrasti] 
'mašinų, pagerinimų, išradimų, tai rankų dar
ybas nepadarytų jokio progreso. Vadinasi 
^žmonės gyventų taip, kaip gyveno du tūkstan
tiu metų atgal. Iš to matyt, kad kapitalas 
negali būti vien tik nuosavybe prastų dar- 
Jūninkų. bet prie kapitalo turi bent kiek di- 

nę teisę tie, kurie moka jį sutverti. Jei- 
kapitalą lygiai padalinsime tarp tų, kurie 

p užpelno fizišku darbu, ir tarp tų, kurie jį 
^užpelno proto darbu ir gabumais, tai nieks ne 
penorės protu dirbti ir visa pramonija nupuls.

Čia tai ir yra silpniausioji pusė socijalizmo 
jteorijoje. Ir tai sakau, kad tik teorijoje nes 
praktikoje tai ir patys raudoniausieji socijalis
tai to principo neprisilaiko — daro visai prie- 
įingai. Jie savo turtais nesidalina su kitais. 
Nekurie socijalistų vadai tampa kapitalistais, 
r; liiijonieriais, kaip toks Bebelis.

Socijalistai darbdaviai, pavyzdžiui laik
raščių leidėjai, taip-pat skriaudžia savo darbi- 
rinkus, kaip ir kapitalistai...

Socijalistai neužlaiko principų intemaci- 
jonalizmo.
t Dabartinėje karėje vokiečių socijalistai y- 

■b didžiausiais priešais savo draugų Ęrancijos 
ir Belgijos socijalistų.

Ar lietuvių socijalistai užlaiko savo prin- 
pus?

Pirmiausias klausimas: ar lietuvių soci- 
listai žilio savo principus? Ai- jie turi tiek 
okslo, kad tuos principus pažinus? Ar jie 
do kas tai yra determinizmas, istoriškas ma- 
pobnuas. kas politikinė ekonomija? Ar 

gj( . socijalizmo mokslą?
ia žodis “socijalizmas.”
Jeigu jau jie, išskyrus keletą, neturi mo į 

iors ką gero i neša į žmonių gy- ’

venimą?’ .Ar išmokina žmoniškumo? Ar 
kalba ir rašo teisybę? Ar susilaiko nuo šmeiž
tų ir nedorų, nereikalingų plepalų? Ar dir
ba kaipo vyrai, ar vien tik šneka ir prisisavi
na svetimus darbus?

Kur socijalistų mokslainės ir apšvietos įs
taigos ?

Delko socijalistai patys kiek galėdami 
kimba į tokius užsiėmimus, iš kurių darbinin
kams yra skriauda, 0 jiems patiems pavojus 
— tapti kapitalistais, kaip kad “Keleivio” ir 
“Naujienų” bendrovėms. /

Tas viskas daroma yra arba nesuprantant 
savo principų, arba juos ignoruojant arba sta
čiai apgaudinėjant kvailesnius už save, 
draugus — kad tik prisikimšt kišenes dole
riais.

Tai yra kovoje už būvį apgaut savo idėji
nius draugus, paniekint savo partijos princi
pus. Ir tas viskas reiškia ne ką kitą, kaip 
tiktai tą, kad jau socijalizmas paseno ir pra- 
rdeda irt, pradeda rodyt savo degeneracijos 
apsireiškimus.

Mes per tiek ir tiek laiko girdėjome tvir
tinimus apie galybę intemacijonalo — tarptau
tinės. Ir iš šalies veizint taip išrodė, kad tai 
yra tokia galybė, su kuria reikėtų skaityties, 
bet kas-gi pasirodė, — kad vis tai yra dau
giaus nieko, kaip vien tik išpūstas muilo bur
bulas, kurs nuo pirmo kapitalizmo pūstelėji
mo sprogo ir dingo amžinai.

Tarptautinė dingo, o dėl to dingo, kad 
neturėjo tvirtesnių ryšių per egojizmą.

Nuvėjo vėjais tiek triūso ir pasišventimo 
mūsų brolių darbininkų ir inteligentų darbinin
kų prietelių vien dėl to, kad buvo prašalina
mas iš partijos svarbiausias ir stipriausias ry
šys — tikėjimas, krikščioniškas pamatas, ir 
vietoje meilės artimo ir pasišventimo, buvo au
klėjamas egojizmas ir kerštas.

Ir išsipildė žodžiai psalmisto. “Jeigu Vieš
pats ne statys namus — uždyką nueis visas 
triūsas juos statančiųjų.”

Kad taip staiga tarptautinė sugriūtų po
ra metų atgal soeijalistams nei į galvą neatėjo. 
Bet taip tik vieni socijalistai manė apie savo 
stiprybę, o pašaliniai žmonės, kurie į tuos 
dalykus geriau buvo įsigilinę, tą viską, tą 
griuvimą prijautė, tik negalėjo pasakyti, ka
da jis įvyks — bet daug-maž spėliojo, kad tai 
įvyks pirmai didesnei katastrofai pasitaikius 
taip ir įvyko.

Žinoma, socijalistai dar bandys lipyt 
tarptautinę, bet jau tokio užsitikėjimo prole
taro jinai niekados neturės kokį turėjo, ir ka 
pitalistai su ja taip nesiskaitys, kaip kad pir- 
iniaus skaitėsi. O tame visame • kalti patys 
socijalistai — nes neišlaikė kvotimų, o neišlai
kė k votimi] ne dėl to, kad buvo negerai prisi
rengę, bet dėl to, kad neturėjo atsakančiai 
tinkamo pamato pačiam socijalizmui atsispirt, 
nes yėmė visą savo bokštą, ant materializmo 
smiltyno, kursai ir vėjo ir vandens bijosi. 
Dėlto ir sugriuvo.

Negona ką pats internacijonalas-tarptau- 
tinė griuvo, bet tuomi savo griuvimu inešė 
tokią demoralizaciją socijalistų tarpe įvairiose 
pasaulio šalyse, kad tam viskam sutvarkyt ir 
suvest j tvarką reikalingas yra genijus toks, j 
kokio tuom tarpu tarp socijalistų dar nešima-| 
to.

Ir ar toksai atsiras kada nors ar ne, tai 
dar yra labai didelis klausimas, į kurį tinka-! 
mai atsakys — pats gyvenimas.

“Didžiausias žmonijos neprietelis, pats — 
žmogus,” taip sako priežodis, tą pat mes gali
me pritaikini ir prie socijalizmo. Socijalizmui 
daugiau pakenkė patsai socijalizmas ir visiš
kai natūraliu būdu. Socijalizmas platino be
dievybę, kerštą, norą prisisavinti svetimą 

Į turtą ir egojizmą. Logiškai einant, tie visi• 
dalykai susilaukia vieną ir tą patį išsirisimą Į 
arba abelną pasekmių vaisių praradimą doros 
ir žmoniškumo jausmų, susilvginimą žmogaus 
su gyvuliu — doros principų prisilaikyme.

Pakol medelis jaunas, jisai greitu savo i 
augimu puvimo diegus pergali ir jų iš šalies 
taip greit nėra galima užmatyti. Taip ir su 
socijalizmu buvo: jo augimo dienose, kad ir 
matėsi supuvimo, degeneracijos diegai, bet 
socijalizmo uolūs platintojai į tai neatkreipda
vo domos, vien idealizavo vienybės ir laisvės 
obalsius. Plačioji liaudis matė jame savo už- 

! tarytoją, išgelbėtoją ir juomi užsitikėjo daug,1 
daug varguolių. Ir augo socijalizmas, ir bu
jojo kai]) pavasarėlyje žalia žolelė.

Bet kas pasirodė?
Pasirodė tas, kad bežadėdami žmonijai i 

pilną laimę, ir gerovę, išplėšė ir tą varguo-į 
lių laimę, kurią ligšiol turėjo.

Išplėšė jų šventą tikėjimą, išardė jų šei
mynišką gyvenimą, sunaikino dorą nekaltybės, 
atšaldė dorą pasišventimo ir kantrybės, priė
jo jau lig to, kad platina priešgamtišką palei 

istuvystę — net šeimynos židiniuje. Argi gali
ma žemiaus nupulti Ar neturėjo tie visi da 

; iykai iššaukt reakcijos ?
Ir iššaukė. Mes matome visose šalyse 

I pasaulio staigų irimą socijalizmo ir tai visokių 
žvilgsniu.

Tarptautinė-internacijonalas iširo. Vie 
nos valstijos socijalistai didžiausi priešai soci
jalistų kitos valstijos. Visose valstijose tar
pu savęs didžiausi nesutikimai socijalistų va 
dU-

Ligi Europos karės visi socijalistai skel- 
bė, kad jie esą didžiausi priešai karių . IŠ 
kilus karei, pirmi balsuoja už karės kreditus, 

ar jie žino ką j ir tuomi pasirodo, kad jie yra karės priete- 
| liai.

Būdami taip galingi savo internacijonade, 
■pakėlė net protesto balso prieš karę.

Ir pasirodo, kad viskas kas buvo draugų Aštuntas prabilo: “Aš prastas buvau 
skelbiama ir žadama, tai tik vien muilinimas Į Ir tokios mergelės sau nesuradau, 
akių ir apgavystė.

Tiesa buvo didėlis ir išbujojęs socijaliz
mo medis, bet jo vidurys išpuvęs buvo ir, pir
mos audros neišlaikęs, griuvo.

Ką žmonės sutvėrė — žmonės ir vėl su
griovė — žmonių darbai su galu. Pasaulyje 
viskas mainos. Idėjos dygsta, auga, plėto
jasi, persęsta ir nyksta, užleizdamos vietą nau
joms, geresnėms, tobulesnėms. Taip buvo su 

i patriarchalizmu, vergija, feodalizmu, impe
rializmu, taip yra su kapitalizmu ir socijalis- 
mu. Nieko pasaulyje nėra tobulaus nei am
žinai patenkinančio.

Vienas Dievas ir Jo šventos tiesos yra 
amžinos. Tik bėda, kad daug žmonių jos ne
žino ir nesupranta.

Bet kas nor tiesą pažint ir laimę rast, tai 
tas tur jos ieškot, o Viešpats pasakė: “Ieško
kite, o atrasite.”

Dėlto ir mes, broliai ir sesutės, pames- 
kime šuntakius, o ieškokime tiesos vieškelio, 
kurį mums rodo šventas mūsų tikėjimas — o 
būsime laimingi.

Kuri man lygi iš būdo būtų 
Ir mane mylėtų už manę eitų.

• - • • — • •—
“ • «— — • •“ • • •

Ir taip mano dienos vis slinko tolyn, 
Kasdien į senatvę žengiau vis gilyn, 
Pykau ant likimo kam aš gyvenau 
Dėl savo prastumo pačios negavau.”

• • • • • *— — • •_• • •• • • ” • • • •

Kodėl tu, vaikine, nevedęs likai? 
Esi jau pražilęs, beveik nuplikai.
Ar tavo širdelė nenori mylėt,
Kad tu sau draugelės nemanai turėt?

Ar tau nepatinka likimas tėvų?
Ąr tu nemylėjai auginti vaikų? 
Ar tu mergužėlės dėl sau negavai? 
Delko-gi taip sveikas susivėlavai?

Šiandiena sau vienas tankiai apsvarstau, 
Atminęs jaunystę ašaras barstau, 
Kad aš dėl girtybės, degtinės karčios 
Nepajėgiau gauti dėl savęs pačios.”

Antras man atsako: “Galėjau mylėt, 
Bet aš nenorėjau mergelėms tikėt.
Maniau, jog mergelės geros nerasiu, 
Būsiu nelaimingas kaip apsivesiu.

Šeštas pripažįsta: “Aš apsirikau. 
Pats būdama* plikas, turtingą rinkau. 
Suvis neturėjau gėrybių savų 
Norėjau pralobti turtais svetimų.

Maniau sau mergelę turtingą parvest 
Ir vien su jos turtais sau laimę surast. 
Bet štai ant nelaimės tokios negavau 
Palikau nevedęs, susivėlavau.”

Nors puikios mergelės nepaisė manęs, 
Bet aš nenustojau garbinęs savęs.
Ir taip daug manydams nieko negavau 
Mat nesavam puode sriubą ragavau.

Šimtais privedimų turėjau tokių 
Pažinau netiesą iš jųjų akių.
Be priežasties mirties niekuomet nebus, 
Be pamato gero ir namas sugrius.”

Tai šio paskutinio, dešimto tiktai, 
Jo šventą teisybę pagirsiu tikrai. 
Be meilės tikrosios negalima vest, 
0 jos šioj pasaulėj negalėjo rast.

Jau išėjo iš spaudos
Muzika A. Aleksanlrančiaus. 

Žodžiai L. Šilelio.
. Kaina 40 centų ---------

Galima Gauti “Darbininko” knygy e
Pinigai galima siųsti trasos ženkbJlaif.

Broliai, sesers katalikai, 
Lietuviai, lietuvės — 
Vienos tėvynės vaikeliai — 
Lietuvos matulės.

Į vienybę spieskimės glaus- 
[kimės

Į vienybę didžią;
Te vienybė tarp mūs klesti,
Doros žiedais žydi. 

Vyrai, vaikinai, merginos, 
Ir jus moterėlės, 
Ąžuolai ir diemedėliai, 
Rūtos, lelijėlės.

Visi Lietuvos vaikeliai,
Kur kas ne gyvuotų, — 
Stengkimės, kad lietuviu gi- 

[męs
Lietuviu pasentų..

Kad tėvynės neužmrištų, 
Nei išsižadėtų;
Už Lietuvą, jei priseitų, 
Net galvą padėtų.

Taip mes tėvynę mylėkim, 
J ei būt gerais norim — 
Kaip kad bočiai mūsų darė 
Garbingoj senovėj’.

Jie krauju savo užrašė 
Istoriją svieto;
Ten mes matom, kaip mūs bo-

.[čių
Lietuva mylėta.

Ir mes lietuviai ainiai galiu- 
[nų —

Sūnūs ir dukrelės, —
Šiam pasvietyj neužmirškim 
Lietuvos šalelės.

Kur lakštingalės dainuoja, 
Gegutės kukuoja,
Kur Nemunas plačia juosta 
Tarp pievų vinguoja.

Kur mergelės-lelijėjės 
Meilios, gražios, doros — 
Lietuvių dainas dainuoja...
Kur aria artojas.... 

Lietuvos žemelę šventą, 
Kur lietuvis vargsta... 
Kareivijos nukamuoti 
Badą kenčia, alksta...

Kur upeliai krauju teka,
Kur griaudžia kanuolės;
Kur vienuodą vargą kenčia 
Turtingas, varguolis.

Kur vienbalsiai visi šaukia: 
“Duonos, duokit — duonos!!” 
Ir iš bado alpsta... miršta. .. 
Jiems šviečia raudonas

Dangus pašvaistėms nušvitęs 
Nuo gaisrų daugybės....
Su durnais oi? daug nuėjo — 
Lietuvių gėrybės.... ~~

Ašaromis veidus prausia 
Seselės dailiausios!... . 
Badu miršta motinėlės 
Mūsų maloniausios!....

Merdėdamos prie mūsų šau- 
[kias, —

Rankas į mus tiesia,
J ų akyse kibirkštėlė
Vilties spingso, šviečia: — 

“Gelbėkite mus, gelbėkit! 
Kas tik Dievą mylit!!”. ..
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Katalikų Spaudos Savaitės reikalai, ®u
T

Katalikų Spaudos 
Savaites organiza 

cijos projektas.

Nuo 22 iki 29 spalio Ameri
kos lietuviai katalikai turės 
intempti visas savo pajėgas, 
sunaudoti visus gabumus, su
koncentruoti visą veikimą, 
kad tų dienų laike rengiama 
Katalikų Spaudos Savaitė — 
duotų kuogeriausius vaisius — 
katalikų spauda: laikraščiai ir 
knygos paplistų po visas lietu
vių kolonijas, neaplenkiant 
nei vieno lietuvio, nei vienos 
lietuvaitės.

Amerikos lietuviams katali
kams šiandiena turėtų būti 
svarbiausia užduotimi prisi
rengti prie Katalikų Spaudos 
Savaitės surengimo,prie apgal
vojimo iš anksto rengiamos sa
vaitės projekto ir sumobiliza- 
vimo visų geriausių pajėgi),ku
rios nuo 22 iki 29 spalio būtų 
kuotinkamiausia sunaudotos 
katalikų spaudos praplatini
mui. Geriausia tuomi svarbiu 
reikalu galėtų pasirūpinti Ka
talikų Spaudos Komisijos; ir 
nėra abejonės, kad jos tą dar
bą atliks. Kai-kurios lietuvių 
kolonijos jau ir pradėjo tuo
mi reikalu rūpinties. Bosto
niečiai, Worcesteriečiai ir 
Hartfordiečiai jau tveria Ka
talikų Spaudos Komisijas; 
gaunama žinių ir iš kitų kolo
nijų, kad ir ten pradedama 
bruzdėti. Šių kolonijų gražų 
pavyzdį, beabejonės, paseks 
visi, ir netrukus gal turėsime 
progą pranešti linksmą žinią 
apie Amerikos lietuvių katali
kų pilną prisirengimą prie mil
žiniško, bet prie gerų norų 

■ lengvai išpildomo, darbo—ka
talikų spaudos praplatinimo.

Kad geriaus mūsų broliai 
lietuviai ir seserys lietuvaitės 
galėtų orientuoties, tvarkyties 
žemiau paduodama projektas, 
sulyg kurio bus tvarkomas Ka
talikų Šp. Savaitės veikėjų 
darbas ir nurodoma jiems, kur 
reikia kreipti didžiausią atidą, 
kur pastatyti uoliausius darbi
ninkus, kad nei viena Katali
kų Spaudos Savaitės valandė
lė nebūtų praleista už niek, 
nesuvartota prakilniam tiks
lui — katalikų visuomenės su
stiprinimui ir pakėlimui.

Gal būti, kad nurodomas 
projektas nėra tobulas, reikės 
jame šis-tas pamainyti, pridė
ti ar atmesti, bet tą jau galės 
padaryti apygardų, apskričių 
ar kolonijų vietos veikėjai. 
Čia tik parodoma aplamas pro
jektas, smulkmenas daug ge
riaus galima apdirbti ant vie
tų, vietos veikėjams tarpinin
kaujant. Pagal šio projekto, 
kad per Katalikų Spaudos 
Savaitę katalikų spaudos 
praplatinimo darbas geriaus 
nusisektų, Amerikos lietu
vių naujokynai pasidalina 
į apygardas, apskričius ir 
kolonijas; kiekviena apygar
da, apskritis ir kolonija 
turi savo vadus, kurie tvarko, 
prižiūri ir organizuoją katali
kų spaudos platinimo darbą ir 
yra vienijinčiais viso veikimo 
centrais. Apygardų vadai jau 
šiame projekte nurodoma, ap- 
skričiams vadus paskiria Apy
gardų vadai.

Visą šį reikalą sumanė ir 
veda L. D. S. Centras, kuris 
nuo savęs išrinko vedėju viso 
šio darbo J. E. Karosą.

Šis projektas yra toks.
J. E. KAROSAS — 

Centralis vadas.
(242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.)

čiuose ir bus išsiuntinėtos. 
Tuomet be sutrukdymo visos 
gausite. Tik reikia daugiau 
kantrybės.

5. Pasirūpina, kad visos ko- , 
misijos pakankamai turė
tų literatūros Kat. Spau
dos Savaitės laike išpla
tinti.

6. Pasistengia savo apskri- 
čiuose rengiamus vakarus 
sunaudoti ne tik katalikų 
spaudos išplatinimui, bet 
ir centralinių lietuvių ka
talikiškų organizacijų iš- 
auginimui. 
Apskričių viršininkai, Ka
talikių Spaudos Savaitei 
pasibaigus, gavę iš Kat. 
Spaudos Komisijų prane
šimus apie jų pasidarba
vimus, sutaiso pagal gau
tų žinių platų detališką 
raportą, kurį drauge su 
visais Komisijų praneši
mais neužtrukdamas nu
siunčia Apygardos vadui.

Katalikų Spaudos Komisijos:

1. Gauna nurodymus nuo 
apskričių viršininkų apie 
kalbėtojus, knygų ir lai
kraščių gavimo sanlygas, 
apie vakarų programus.

2. Prisigabena literatūros — 
katalikiškų laikraščių ir 
knygų tiek daug, kiek 
galės išplatinti.

3. Kreipiasi į gerb. savo ko
lonijų kunigus, prašyda
mi visam darbui jų intek- 
mingos paramos ir paragi
nimo.

4. Atsikviečia kalbėtojus ir 
surengia Kat. Spaudos Sa
vaitės laiku bent du va
karu, kurių vyriausiu tik
slu būtų kuodidžiausias 
katalikų spaudos išplati
nimas, parinkimas katal. 
laikraščiams prenumera
tos ii- pritraukimas kuo- 
didžiausio skaičiaus naujų 
narių prie didžiųjų katali
kiškų organizacijų. 
Kalbėtojų kelionės lėšų 
padengimui ir kitokių iš- 
kaščių atlyginimui pasis
tengs padaryti nors vieną 
vakarą su apmokama ne
didele ineiga.

6. Jei negalima bus sureng
ti 2 vakaru, Katalikų 
Spaudos Savaitės laiku, 
Komisija pasistengs 
rengti nors vieną.

7. Pasirūpins surengimu 
karų su prakalbomis 
linkinėse mažesnėse kolo
nijose, atsikviesdami ten 
kalbėtojus ir nusiveždami 
literatūros.

• 8. Pasidalins savo koloniją 
į rajonus; kiekvienas ko
misijos narys paskirtą sa
vo rajoną. Kat. Sp. Savai
tės laiku turės pereiti, ne
aplenkdamas nei vienos 
lietuviškos šeimynos.

9. Turės paskyrę Kat. Sp. 
Savaitės laikui vieną ar
ba daugiau centrų, iš kur 
gaus literatūros, informa
cijų ir galės pasitarti su 
kitais draugais apie pa- 
sekmingesnį darbo vary
mą.

10. Savaitei pasibaigus, nea
tidėliodami visi padarys 
susirinkimą ir suves į krū
vą savo pasidarbavimo re
zultatus.

11. Komisijos pirmininkas ar 
sekretorius sutaisys ir tuo
jaus pasiųs apskričio vir
šininkui smulkų praneši
mą, pažymėdamas, kiek 
kuris narys ir kokios lite
ratūros yra išplatinęs ir 
kiek nauji) prenmeratorių 
yra gavęs. Tuo pačiu laiku 
trumpas žinių sutraukas 
pasiųs į centrą; surink- 
tus-gi pinigus išsiuntinės 
pagal paskyrimų vietas. 

Taip-pat praneš, kiek nau
jų narių laimėjo idėjinės 
organizacijos.

12. Labiau pasidarbavusių 
asmenų (jeigu galima, tai 
ir visų komisijų grupas) 
nusiųs fotografijas j laik
raščius, apmokėdami kly- 
šų padirbimo lėšas.

Tai tiek apie apygardų va
dų, apskričių ir Katal. Spau
dos Komisijų pareigas. Ga
lima tikėties, kad tos parei
gos nebus perdaug sunkios 
mūsų gerbiamiems veikėjams 
ir jie pasistengs jas katalikų 
spaudos praplatinimui kuotin- 
kamiausia sunaudoti.

J. E. Karosas.

Į Sąjungietės.
Brangios sesutės sąjungie

tės. Matome, jog ėmėme pa
busti, kilti ir stoti į darbą. 
Liepos 5-6 dd. A- L. R. K. Mo- , 
terų Sąjungos 2-ras Seimas nu
tarė Itistk laikraštį — “Mote
rų Dirva.” Toksai laikraštis 
yra mums labai reikalingas, 
naudingas, senai jis pageidau
jamas. Jisai bus svarbiau
sias gaivintojas ir parama mū
sų Sąjungos ir abelnai moterų 
katalikių ateityje.

Ant ko rėmėsi mūsų visas 
judėjimas ligšiol ir kas paska
tino mus kaskart prie uolesnio 
veikimo? Gyvas žodis veik
lesnių mūsų sesučių ir brolių 
ir taikomi mums straipsniai 
laikraščiuose. Dabar, bran
gios sesutės, kaip mes galime 
būti linksmios, jog mes pasiti
ksime tą senai laukiamą vieš
nią nebuvėlią — “Moterų Dir
vą.” Privalome mes ją su
tikti su džiaugsmu su viltim 
ir tikėjimu, jog ji gaivįs mus, 
pamokys mus, patars mums, 
vienys mus.

Dabar Sąjungietės, mielos 
sesutės, apsvarstykite kas mu
mis labiausia yra reikalinga 
ir pageidaujama ir ko mum* 
šiandie stokuoja. Pamatysi
me aiškiai, kad mums daug 
ko stokuoja. Stoka meilės ir 
vienybės tarpe mūsų. Mes 
sesutės labai mažai apie tai at
simename arba visai užmiršta
me, kad kuodidžiausia meilė 
ir vienybė privalo būti mūsų 
tarpe.

Kur nėra meilės vienybės, 
ten nėra nieko, vien tik pra
žūtis. “Moterų Dirva” vie
nys ir didįs meilę mūsų Sąjun
goje-

Vienok, sesutės, nemany
kite, kad “Moterų Dirva” pri
duos mums riekalingų dory
bių ir privalumų ir padidįs 

j mūsų Sąjungą kokiuo stebuk- 
] lingu būdu. Ne. Taip ne
bus. “Moterų Dirva” bus 
nuolatinė paragintoja, pamo- 
kintoja. O to mums reikia.

Kad mūsų kuopos ir aps
kritai mūsų Sąjunga augtų ir 
didėtų, tai rūpinkimės laiky
ti gerą tvarką kuopose. Jei 
kuopoje graži tvarka, narės 
patenkintos, tai lengva didin
ti narių skaičių. O neduok, 
Dieve, kai ištinka nesutikimų ' 

. kuopose, tai net geros sąjun j 
gietės netenka kantrybės ir no- į 
ro darbuotis.

Tai šiuomi atsišaukiu ir ma-1 
loniai prašau kuopų viršinin
kių vesti kuopų reikalus tvar
kiai.

Mes, Centro Valdybos na
rės, rūpinsimės savo pareigas 
atlikti.

Dar apie mūsų laikraštį.
“Moterų Dirva” visai trum- j 

pai pasirodys — už poros mė-; 
nėšių ar daugiau. Per tą I 
laiką ar negalima būtų pada- j 
ryti štai ką:

Lai kiekviena sąjungietė 
pasidarbuoja Sąjungos labui. 
Lai dvi susidėję prikalbina ir 
prirašo vieną narę. Tokiuo 
būdu mūsų Sąjunga pakiltų i- 
ki 1,500 narių su viršum iki 
laikraštis pasirodys. Argi tai 
nemalonu būtų mums regėti, 
kad mūsų Sąjunga tokį šuolį 
padarytų per tuos du mėnesiu 
iki mūsų laikraštis pasirodys.

Taigi, brangios sesutės, pa- 
sistengkime kiek galėdamos 
pasidarbuoti per tuos du mė
nesiu, belaukdamos tos bran
gios ir prakilnios viešnios.

Padidintam skaičiui būtų 
linksmiau ir maloniau patikti 
mūsų laikraštį.

Geros kloties ir pasisekimo 
jums velijanti.

U. Gudienė
Centro pirm.

pienas.
Pradėjus prie kokio nors 

darbo rengties, reikia iškalno 
žinoti, kas bus veikiama, ko
kios pareigos guls ant veikėjų 
pečių ir kaip pakreipti visas 
veikimas, kad rezultatai bū
tų kuopuikiausi. Katalikų 
Spaudos Savaitės surengimas 
reikalaus daug triūso ir pasi
šventimo iš Amerikos lietuvių 
katalikų pusės. Visiems rei
kės uoliai padirbėti, kad pa
siekus savo tikslo — katalikų 
spaudos išplatinimo.

Kad visi lietuviai katalikai 
stos darban, tai ir abejoti ne
reikia, nes tai visų
pareiga. Apie tai ir kalbos 
negali būti. Tik Čia 

į pažymėti, kaip savo darbą 
tvarkys Kat. Spaudos Savaitės 
vedėjai ir kokios jų bus parei
gos. Kaip jau žinome, Ame
rikos lietuvių kolonijos bus pa
skirstytos į Apygardas, Aps
kričius ir Katalikų Spaudos 
Komisijas, kurie turės savo 
centrą ir vedėjus, ir kurių pa- 
įeigos bus maždaug šitokios:
Centralis vadas:

t , I
a). Cleveland’o (Cleveland,į 

Dayton, Yuongstown ir ki- į 
tos kolonijos.) į

7. Chicagos Apygarda: (III., 
Michigan, Wisconsin, , lova, Į 
Indiana, Nebraska, Minne- 
sota, Kansas valstijos).

KAZYS PAKŠTAS — 
Chicagos Apygardos vadas.

(917-919 West 33rd St.,
5 Chicago, HL

Chicagos Apygardą suda
rys šie apskričiai: —
a)

gardą ineis šie apskričiai:
a) . Bostono (Montello, Staun-

ton, Norwood, Cambridge. 
Brighton, W. Lynn, Law- 
rence, Lowell, Haverhill.) .

b) . Lewistono (Lewiston, ;
Rumford ir kitos.)

c) . Worcester’io (Worcester, !
Athol, Westfield, Gilbert- 
ville, Providence, Spring- 
field, Holyoke ir kitos).

d) . Connecticut’o (Waterbu-
ry, New Haven, Hartford, 
Bridgeport, New-Britain, 
Ansonia, Meriden, So. 
Mancliester, Poąuonock, 
Torifville ir kitos koloni
jos).

e) . N. Hampshire (Nashua,
Manchester ir kitos.)

d). Vermonto (East Arling- 
ton, Burlington ir kitos).

2- New-Yorko ir apielinkių 
Apygarda:(Ne w-Yorko ir-New 
Jersev valstijos).

J. K. MILIAUSKAS —
New-Yorko Apygardos vadas. 

120 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

New - Yorko apygardą su
darys šie apskričiai:
a) . New-Yorko(New-York’as,

Yonkers ir apielinkės).
b) . Brooklyno (Brooklynas ir

apielinkės).
c) Newarko (Newrak, Pater- 

son, Elizabeth, Harrison, 
Bayonne, New Jersev ir 
apielinkės).

d) . Amsterdamo (Amsterdam
su apielinkėmis)

e) . Rochesterio (Rochester,
Niagara Falls, Utica, Bin- 
gliamton ir apielinkės.)

3. Philadelphijos Apygarda: 
(Rytinė dalis Pennsylvanijos 

ir Maryland valstijos.)

KUN. IG. ZIMBLYS
Philadelphijos Apygardos 

vadas.
(324 Wharton St., 

Philadelphia, Pa.)

Philadelphijos Apygarda 
pagal apskričius šiaip pasida
lins:
a) . Philadelphia (Philadelp

hia, Richmond ir apie
linkės).

b) . Baltūnorės (Blatimore. 
Washington.)

c) . Tamaąua (Tamagua, New 
Philadelphia, Shenandoah, 
Mahanoy City, Minersvil- 
le, Girardville, Shamokin, 
Mount Carmel, Hazleton 
ir kitos apielinkės.)

4. Wilkes-Barre Apygarda: 
(Vidurinė dalis Pennsylvani

jos valstijos).
KUN. J. MILIAUSKAS —
Wilkes-Barre Apygardos 

vadas.
64 Church St., 

Pittston, Pa.)

Yčilkes-Barre Apygardą su
daro šie apskričiai:
a) . Vilkes-Barre: (Wilkes- 

B • rre, Kingston, Miners 
Mi’s ir kiti).

b) Scr ".tono: (Scranton, Pit- 
tsto". Forest City, Wana- 
mie ir kitos kolonijos).

5. Pittsburgh’o Apygarda: 
(Vakarinė Mis Pennsvlva-

ni;os).

KUN. S. J. ČZPANONIS — 
Pittsburgh’o Apygardos 

vadas.
(318 Fourth St., 

Homestead, Pa.)

Pittsburgh’o Apygardą su
darys šie apskričiai:
a) . Pittsburgh’o (PitsbUrgh’- 

as su apielinkėmis).
b) . Homestead’o (Homestead, 

Donorą, Ellsworth, Du- 
ryea, Export ir kitos ar
timos kolonijos).

6. Clevelando Apygarda: 
(Ohio valstija).

M. J. RIMONIS —
Clevelando Apygardos 

vadas.
1434 E 51 St., 

Cleveland, Ohio)

Į Cleveland’o Apygardą in- 
eina šie apskričiai:

I

j

I

Apygardų išviso turės bū
ti 7-ios ir jos šiaip pasidalins:

1. Naujosios Anglijos Apy
garda: (Mass., Maine, N. H., 
Conn. ir Vermonto valstijos).

KUN. F. KEMĖŠIS
— Naujosios Anglijos 

Apygardos vadas.
(242 W. Broadvay,

So. Boston, Mass.)

Į Naujosios Anglijos Apv-

PRANEŠIMAS.

7.

šventa

ir ki-

Har-

Raci-

Didžiųjų Chicagos koloni
jų (Šv. Kryžiaus, Šv. Jur
gio ir Dievo Apveizdos 
par. ir Waukeganas.).

b) . Roseland’o (Roseland,
West Pullman, South Chi
cago, Chicago Heights, 
Joliette ir kitos artimos 
kolonijas).

c) Cicero (Cicero, North Chi
cago, Melrose Park 
tos.)

d) . Indijanos (Indiana 
bor, Garv ir kitos.)

1) .Kenosha (Kenosha,
ne, Millivaukee, Sheboy- 
gan ir kitos).

f) . Spring Valley (Spring
Valley, Westville, Keva- 
nee, Oglisbev, Peru, Ben- 
ton ir kitos artimos kolo
nijos).

g) Springfield ’o (Springfiel - 
-das su apielinkėmis).

.h). E. St. Louis (E. St. Lo
uis, Collinsville ir kitos.)

i). Michigano (Detroit, Grand 
Rapids ir kitos.).

k). Kansas (Kansas City, 0- 
maha, Nebraska: Sioux 
City, Iowa; Cedar Ra
pids Iowa; Dės Moines, 
Iowa ir kitos.)

Sudarant šį projektą ypatin
gai kreipta doma į tas koloni
jas, kur daugiausia lietuviu 
randasi; jas ir paskirta cent
rais, kaip apygardų, taip ir 
apskričių.

Daugumo kolonijų dar šia
me projekte nepažymėta; tas 
spragas malonės nuo savęs da- 
pildyti apygardą, apskričių ir 
kolonijų’ vadai.
Kur dar nėra Katalikų Spau

dos Komisijų, tenai be jo
kių atidėliojimų idėjinių or
ganizacijų kuopos tegul tuo
jaus tokias komisijas sudaro. 
Reikalas taip svarbus, kad 
nei vienos valandos negalima 
leisti už dyką. Amerikos lie
tuviai katalikai turi išmėgin
ti savo spėkas, parodyti vi
siems, kad jie galingi netik 
skaičiumi, bet savo darbais, 
organizacijomis, spauda. O 
kas gali būti svarbesnio už 
spaudą? Tik spauda, pado
ri katalikiška spauda tegali 
katalikus iškelti, suorganizuo
ti, suvesti visus prie vieno di
delio židinio. Proga tam pui
ki pasitaiko. Nuo 22 iki 29 
spalio paskelbta mobilizacija. 
Ne karei, ne maištams kelti, 
ne išnaikinimui, bet mobiliza
cija statymui kultūros namo — 
katalikų spaudos tvirtinimui. 
Čia kiekvienas lietuvis, kiek
viena lietuvaitė turi būti ka
reiviai ; apsiginklavę laikra
ščiu ir knyga bėgti stuba nuo 
stubos ir skatinti žmones prie 
apšvietos, pažangos ir susipra
timo.

reikia

‘Liet. Vyčių Conn. Apskričiui ’
Kaip buvo garsinta, kad 

rugpiučio 6-tą d. š. m. South 
End Grove Park’e, New Ha- 
ven, Conn. įvyks Liet. Vyčių 
Conn. Apsk. išvažiavimas, tai 
delei tūlų aplinkybių tas išva
žiavimas neįvyks Liet. Vyčių 
Apskričio Vardu. Tečiaus to
je pačioje vietoje, tą pačią 
dieną rengia išvažiavimą L. 
Vyčių 50-ta kp. LDS., Su- 
mo kuopos ir visos kitos ka
talikų dr-jos. Todėl apielin- 
kių Vyčiai, Vytės nepatingėki
te atsilankyti ir paremti Kata 
likiškų Organizacijų veikimą. 
Žada būti labai įvairus prog
ramas.

Lai tą dieną visi Conn. A- 
psk. gyvenantieji L. Vyčiai ii 
Vytės ir visi geros valios lie
tuviai ten atsilanko

L. Vyčių Conn. Apsk. Pirm 
Juozas B. šaliunas.

P. S. Visas pelnas skiriamai 
nukentėjusiems nuo karės Lie 
tuvoje.

1. Sužino kalbėtojus ir juos 
išskirsto po apygardas.

2. Išdirba Katalikų Spaudos 
Savaitės programų pavyz
džius.

3. Susižino su katalikiškomis 
redakcijomis, spaustuvė
mis ir knygynais apie lai
kraščių ir knygų gavimo 
sanlygas.

4. Išduoda instrukcijas apy
gardų, apskričių vadams 
ir vietinėms Kat. Spaudos 
komisijoms.

’5. Susižino nuolat su visais 
apygardų vadais apie pri
ruošiamuosius darbus, a- 
pie agitacijos ėjimą ir į- 
vairius iškilančius klausi
mus.

6. Centralis vadas paskiria 
apygardų vadus.

Apygardų vadai:

1. Susižino su centraliu va
du apie kalbėtojus, gavi
mo laikraščių ir knygų 
sanlygas, apie vakarų pro
gramus ir apie tą viską 
praneša apskričių virši
ninkams.

2. Savo apygardos kalbėto
jus išskirsto po apskri- 
čius.

v 3. Nuolat susižino su apskri
čių viršininkais, gauda
mi iš jų žinių apie agi
tacijos ėjimą ir tas žinias 
pranešdami centraliui va
dui.

3. Pasistengia suteikti aps
kričių viršininkams įvai
rių instrukcijų ir paragi
nimų dėl pasekmingesnio 
veikimo.

4. Apygardų vadai paskiria 
apskričių viršininkus.

5. Apygardų vadai gavę ap
skričių viršininkų rapor
tus ir komisijų praneši
mus, padaro abelną su
trauką ir visą 
medžiagą drauge 
raportu inteikia 
liniam vadui.

gautą 
su savo 
centrą-

5.

su-

va-
ap-

Liet. Vyčiams ir jųjų kuopoms
Liet. Vyčių IV Kongresas 

įvykęs liepos 10-11-12 d. š. m 
\Vilkes-Barre, Pa., nutarė į 
vesti nemažai permainų pačio 
je mūsų organizacijoje.

Aš žemiau pasirašęs, turii 
sau už garbę pranešti L. Vy 
čiams ir kuopų valdyboms, ka< 
nuo šio laiko visais reikalais 
kurie tik paliečia mūsų L. Vy 
čių organizaciją, ar tai siun 
čiant mokestis, ar tveriant kp. 
trūkstant kokių nors žinių 
kreipkitės žemiau nurodyti 
antrašu. Aš-gi iš savo pusė 
mielai Jums patarnausiu. Lie 
pos mėn. paprastai bun 
siunčiamos mokestis, todėl L 
Vyčių kp. Valdybose esantieji 
pasirūpinkite, kad laiku mc 
kestys Centrui prisiųstume’ 
Pagal IV Kongreso nutarim 
mokestis reikia siųsti kas tri 
mėnesiai, t.y. keturis kartu 
per metus. Siunčiant mokei 
nius, “čekius” ir “money oi 
der’ius” visuomet rašykil 
naujo iždininko vardu:

P. Mulevičius, 
6329 Fairfierd Avė., 

Chicago, Dl.
ir pasiųskite Liet. Vyčių Cen 
ro Raštininkui: .

Juozas B. Šaliunas, 
866 Bank Str., 

Waterbury, Conn.
Centro raštininkas 4 4 čekius 

ir “money orderius” persii 
iždininkui.

J. B. šaliunas
L. Vyčių Centro rai

Ar daug tokių kareivių tu
rėsime — parodys Katalikui 
Spaudos Savaitė — 22-29 spa- i 
lio dienos. Bet ir dabar jau i 
galime tikėties, kad visi lie
tuviai katalikai pakils kaip, 
vienas ir stos prakilnian dar-; 
ban.

Organizuoja savo spaudos Į 
savaites socijalistai, drūtina- Į 
si tautininkai, gi ir mums lie-; 
tuviams katalikams laikas su- į 

Į brusti. Pakilkime vyrai ir. 
Į moterys ir kibkime platinti 
savo brangiausią turtą — ka
talikiškąjį laikraštį *ir knygą, j

Organizuokimės, stiprinki- 
mės ir švieskimės.

J. E. Karosas.

Apskričių viršininkai:

1. Gauna nurodymų nuo a- 
pygardų vadų apie kalbė
tojus, sanlygas gavimo 
laikraščių ir knygų, apie 
vakarų programus ir duo
da reikalingų instrukcijų 
vietinėms Kat. Spaudos 
Komisijoms.

2. Savo apskričio kalbėto
jams parengia maršrutus 
po visas kolonijas, neiš
skiriant nei tų, kur 
nebūtų Kat. Spaudos 
misijų.

3. Pasistengia, kad jų
kričiuose visose lietu
vių kolonijose būtų įsteig
tos Kat. Spaudos Komisi
jos ir tuo tikslu raginda
mi laiškais vietinius kolo
nijų veikėjus ir ypatiškai 
kartkartėmis atsilankyda
mi.

4. Apie kiekvieną naujai įs
teigtą Kat. Sp. Komisiją 
tuojaus praneša Apygar
dos vadui.

dar 
Ko-

aps-

į

CHICAGO, ILL. 
(Bridgeportas.). 

Pranešimas 
L. D. S. 29-tos kp. domai! 
L. D. S. 29-tos kp. susiri 

kibias, atsibus rugpiučio 2 
šv. Jurgio par. salėje, 8 vi 
vakare. Visi nariai malor 
site pribūti ant laiko, neuži 
mokėjusieji malonėsite užsira 
keti.

Taipgi bus galutinai nuti 
tas rengiamasis mūsų kuop 
išvažiavimas, arba gegužin 

Norintieji prisirašyti į 
D. S. maloniai esate kvieči 
mi ateit į susirinkimą.

29-tcs kp. L. D. S. 
Rašt.

KUOPOMS.
Tos kuopos, kurios dar 

neturi konstitucijų ir reikala
vo, bet negalėjo gauti, o ne- 
kurios išanksto net pinigus 
pasiuntė ir konstitucijų nesu
laukė, tai meldžiame turėti 
kantrybės ir nevarginti Cent
ro Iždininkės, nes konstituci
jos visos išsibaigė ir Centras 
pasirūpins su pataisymais Sei
me padarytais jų atspausdinti. 
Kaip tik bus padarytos, tai 
tuoj bus paskelbta laikraš-

KAIP EINA LAIŠKAI.
Laiškai, adresuoti priva 

niems asmenims Vokietijoj i 
ba užimtoj Lietuvoj, grįš 
atgal, nes Anglija tokių la 
kų visai nepraleidžia. To< 
nereikia laiškų siųsti sav 
kiams į užimtą Lietuvą ar 
Belaisviams Vokietijoj. Tol 
laiškai gali būti pasiųsti 1 
per neutralių valstybių įst 
gas — per Suvienytų Yalsti 
arba Ispanijos ambasadas i 
ba konsulus.

“Darbininko” siuntinėju 
ir vertimo laiškų biuras sii 
čia laiškus į užimtą Lieto 
per Švedų-Lietuvių komit< 

į Stockholme. 0 tas komite 
I ]>er oficiališkas įstaigas Vok 
Į tijoj nusiunčia į užimtą Lie 
vą arba nelaisviams Voku 
joj.

£
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jei kas paliuosuotų lietuvius 
nuo svaigulio, tuo pat pra
šalintų vyriausias kliūtis nuo 
kelio, vedančio prie tikros 
iaisvės, kultūros ir gerovės.

O už poros mėnesių So. Bos
tone įvyks Kongresas vyriau
sios mūsų organizacijos, kuri 
vienija visus mūsų judėjimus 
ir organizacijas. Tai mūsų 
Federacijos Kongresas.

Visi atsibuvusieji Seimai 
praėjo šimet nepaprastai lai
mingai ir vaisingai. Iš skel
biamų protokolų kiekvienas 
gaus tam prirodymų.

Seimai suteikė daug naujų 
malonių siurprizų. Turime 
jau gražų būrelį gerų gabių 
kalbėtojų, turime gan apščiai 
gabios inteligentijos, turime 
(ypač Pennsylvanijoj) talen
tuotų ir gerai pralavintų mu
zikalių pajėgų (tai ypač nuo
pelnas kun. J. Miliausko ir vie 
tinių gabių vargonininkų.)

1

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

k

rnonths
$3.00

$1.50
Advertising rates on application 
Address all communications o

DARBI N I N K A S,
242 W. Broadway,

j

So- Boston, Mass

Dėl patogumo ir pu rankamo visokius čekius 
ii- rnoney orderiu? prašome išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai bū tų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokesti s į L. D. S.

Seimus atsiminus.
«

EINAME STIPRYN.
Nesenai praėjo trijų mūsų 

idėjinių organizacijų seimai: 
Darbininkų, Moterų ir Vyčių. 
Būdami patys įsukti į tų sei
mų sukurį, juos praleidę, mes 
nei nesuspėjome jais dorai pa 
sidžiaugti, tinkamai juos api
būdinti. Tad darome tai 
nors dabar.

Visi šitie seimai parodė vi- 
sų-pirma labai svarbų ir džiau
gsmingą faktą: mūsų katali 
kiškoji visuomenė pastarai
siais laikais jau tikrai atbudo, 
išaugo;- sustiprėjo. Brangių, 
prakilnių žmonių mes visuo
met turėjome nemaža. Bet 
ligšiol nebuvo kas jų arčiau 
sujungia ir į bendra darbą prie 
bendrų prakilnių siekių suve
da. Tad mes taip dar nese
nai ir gyvenome kas sau, dir
bome kas sau. Kada katalikiš
kosios Lietuvos priešininkai 
jau nuo senai organizavosi, au
gino savo spaudą, o su ja ir 
savo visuomenės opiniją — tuo 
tarpu mes beveik iki paskuti
niųjų laikų vis lyg ko laukė
me ir tik su skausmu širdies 

. tėmijome priešininkų pasiseki-' 
’ mus.

taus pasekėjai negali būti tam
sesni negu Kristaus nepriete
liai. Lietuvos ateitis turi bū
ti šviesi, bet krikščioniška 
šviesa nušviesta. Ir štai vie
na po kitos ima dygti mūsų 
apšvietos organizacijos. Or
ganizuojasi Vyčiai, Moterys, 
Darbininkai. Visi tie sluogs- 
niai atbunda, visi kratosi 
nuo laisvamanių vadovavimo, 
o nori eiti savo keliu.

SAVOTIŠKUMAI IR 
SKIRTUMAI.

Jeigu reikėtų paieškoti skir
tumų ir savotiškų ypatybių 
tarp trijų atsibuvusių seimų, 
mes sakytume, jog visi sei
mai buvo gražūs, prakilnūs, 
turiningi ir vaisingi. Bet 
darbininkų seimas buvo ypač 
gilus ir pakilus, moterų — y- 
pač rimtas ir tvarkus, Vyčių 
— ypač gyvas, šiltas ir prakil
nus. Darbininkų seime galėjo
me pasigėrėti gausybe gražaus, 
gilaus jausmo, didelės ii- stip
rios meilės savo organizacijos 
ir jos tikslų; moterys savo sei
me davė lekciją kitiems gero 
vedimo tvarkos kaip pačiame 
seime, taip ir savo organiza
cijoj. Nei vieno kito seimo 
delegatės nekalbėjo taip aiš
kiai, trumpai ir turiningai, 
kaip moterys. Vyčiai visiems 
lyg rodyti rodė, kaip reikia 
mylėti Lietuvą ir už ją pasi
švęsti.

Visų tų organizacijų taip 
gražiame bu jojime mes mato
me tikrą garantiją Lietuvos 
šviesesnės ateities.

NEI KIEK NE PERDAUG.

I 
! I 
I

Šiandien tie laikai jau pra- Steigia savo 
ėjo. Mes nebe tiek dairomės 
kitų, kiek žiūrime savęs ir 
savo brolių ir seserų, lietu
vių Katalikų. Pajutę tvirtus 
pamatus po kojų ir daug savy- 

’ jc pajėgų, įsižiūrėję į savo i- 
dealą, mes tvirtu žingsniu ei
nami pirmyn prie Lietuvos ir 
mūsų materijalės ir dvasinės 
gerovės vienybėje su Dievu ir 
Jo įsteigtąja Katalikų Bažny
čia. Nors rojų mes tik po mir
ties tikimės regėti, tečiau ir že
mės vargus ir ašaras sumažin
ti ir Dievo Karalystę čia išpla
tinti — mums galės sektis ge
idaus, negu tiems, kurie čia ant 
žemės veltui ieško rojaus. Ko
dėl! Todėl, kad mes esame 
arti to Gyvojo Šaltinio, kurs 
žmogų kelia, taiso ir tobulina, 
kurs uždega žmogaus širdyje 
pasišventimo kibirkštį, ver
čia mylėti kitus ir dirbti ne 

' tik savo, bet ir kitų brolių
naudai.

Eidami po Kristaus ir Lie
tuvos vėliava, mes į savo pir- 
myneigą intraukiame vis nau
jus ir naujus mūsų tautos 

[ sluogsnius; mūsii draugų skai- 
| čius greitai auga. Dar taip 
į nesenai mokėjome organizuo- 

ties tik dėl duonos kasdieni- 
į nes, dėl pašalpų, dėl pomir

tinių — nors ir tai buvo labai 
svarbu. Šįandįeną jau atbu
do n djasia, atsirado dva- 

me rieškučiomis semti sau ap- 
£ vi etą.

• ‘■•f

r iwkiflW,' ėmė-

Kai-kas ir iš mūsiškių kar
tais pasakydavo, kad tų or- 

I ganizacijų jau mes turime be- 
! ne per daug. Bet, meldžia
mieji, kurią gi iš tų mūsų idė
jinių organizacijų galima bū
tų panaikinti, ir kuri iš jų y- 
ra visai nereikalinga, arba 

Į bent mažiau reikalinga ? Kad 
{ visas tos organizacijos buvo ne 
Į išpiršto išlaužtos, o paties 
Į gyvenimo reikalų iššauktos 
gvvybėn — parodė tai aiškiai 
šių metų Seimai. Vyčiai jau 
trečią tūkstantį renka narių, 
užsimokančių reguleriai savo 
mokesnius į centrą, o tik a- 
pie 4 metai, kaip gyvuoja, 

spaustuvę, leis 
visuomenės savaitinį laikraštį. 
Tik per vieną Kongresą suren
ka į $2,000,00 pasižadėjimų 
spaustuvei inkurti. Be to Vy
čiai ruošiasi eiti gelbėti Lietu
vą ir budavoti jai ateitį. Kas 
Tiepasidžiaugs jų darbais ir pa
siryžimais.

Mūsų moters ir merginos, 
dar tik antrus metus tesidžiau
giančios savo Sąjunga, per tą 
trumpą laiką narių pririnko su 
viršum 1,000, kapitalo išaugi
no arti $2.000.00 ir pasiryžo 
leisti net savo mėnesinį laik
raštį. Kas galėtų nepagerbti 
lietuvių moterų, einančių į 
visuomenės ir tautos darbą, 
norinčių būti’šviesiomis ir nau
dingomis Lietuvos ir Katali
ką Bažnyčios dukromis.

Arba mūsų darbininkai. 
Sujudo, įsisiūbavo katalikų 
darbininkų minios, atmesda
mi nuo savęs socijalistų hip- 
nozą ir tarė savo tautai: ir 

į mes esame lietuviai ir katali ■ 
I kai. Broliai, padėkite mums 
, kovoti už geresnį rytojų, už 
skriaudų pašalinimą. Ir ne
girdėtas dalykas. Kuri kita 

■ idėjinė organizacija surinko 
per vienus metus 1,000 narių? 

j kuri iš pirmų mėnesių įstengė 
' leisti kas antra diena einantį 
laikraštį?

' Po trijų dienų prasi" 
v enos mūsų idėjinės oi 
rijos Seimas; ' tai
Seimą*. Šie dirba bene pa 
matiniąusį darbą.

Įr - y . * f

DĖL 44-tos VYČIŲ KUOPOS 
PIKNIKO.

Mūsų uztikimas korespon
dentas buvo pranešęs mums, 
jog 44-oji Vyčių kuopa per 
savo pikniką šią vasarą varto
jo ir pardavinėjo svaigalus, 
judėjome tą žinutę, dar ir nuo 
savęs pasmerkdami tos kuopos 
Vyčių pasielgimą. Paskui 
gavome iš tos kuopos narių lyg 
ai įtaisymą anos žinutės. Gir
di, jie buvę susirinkime nu
tarę daryti išvažiavimą be 
svaigalų, gi tie, kurie svai
galus pardavinėję ir gėrę bu
vę ne Vyčiai. Į tai vėl gavo
me iš savo net dviejų ištikimą 
korespondentų nurodymus pa
vardžių tų Vyčių, kurie per 
aną pikniką svaigalus, dauge
liui matant, gėrė ir, kaikurie 
net ir kitus ragino. Mes tų 
pavardžių neskelbsime, pasi
tikėdami, kad panašūs daly
kai minėtos kuopos pramogo
se nebeatsikartos. Kuopa gi 
geriausiai padarytų, jeigu 
savo susirinkime išreikštų a- 
r.iems gūrusiems savo drau 
gams papeikimą. Juk jie 
laužė Vyčių Konstituciją, ku
ri įsako visas Vyčių pramogas 
atlikti be svaigalų.

Šiuomi mes užbaigiame tuos 
ginčus dėl minėtos kuopos pik
niko.

“Darb.” redakcija.

AMSTERDAM, N. Y.
Labai tankiai pasitaiko strai- i 

psnių laikraščiuosė iš apielin-1 
kės, bet iš šito miesto veik i 
nieko negirdėti. Tečiau nebū
tų pro šalį pabriežti trumpai 
apie to miesto stovį.

Miestelis turi pusėtiną skai
tlių žmonių, susidedančių iš 
visokių tautų. Tarpe jų yra 
su viršum 2,000 lietuvių. Lie
tuviai gyvena čia labai išmin
tingai ir doriškai. Turi ne
mažą šv. Kazimiero bažnyčią, 
kurios klebonu yra kun. J. Zy- 
danavičius. Vietiniai lietu
viai turi namažą skaitlių drau
gysčių, bet daugelis iš jų yra 
apsnūdę. Vertėtų jas išjudin
ti nuo ilgo miego ir kad pradė
tų veikliau darbuoties. Tai
pogi būtų gana patogu, kad 
čonvkčtė jaunuomenė susipra
stų ir sutvertų nors kokią tai 
inteligentišką draugiją kaip 
tai L. Vyčių kuopą, nes rodos 
čia ne stoka inteligentijos.

Pereituose metuose vietinis 
choras dėl kokios tai priežas-|v ...
ties buvo pakrikęs, bet laikui zmeją po įvairius piknikus, te- 
slenkant atkeliavo čion darbš-: cia^s \r_^* susirinkime
tus ir blaivus vargoninkas Sta
sys Simanavičius, kuris pa
dėjo daug triūso dėl organiza
vimo choro po vardu šv. Ceci
lijos. Choras padarė didelį įs
pūdį į mūsų žmones. Linkė
tina naujam vargoninkui ir 
giedoriams gero pasisekimo to
lesniame veikime.

Kaip visose kolonijose, taip 
ir Amsterdame ne stoka tų 
laisvamanių taip vadinamų so- 
ciialistų, kurie, kaip kalaku
tai pasipūtę vaikščioja su pri
kimštais kišeniąis šlamštų.

Tarp jų tankiausia atsiran
da tokių, kurie veik nemoka 
gerai skaityti, o vis viena no
ri pasirodyti susipratusiais. 
Vienas Išmintingiausiu iš jų y- 
ra barbens, kurs kaip žąsinas 
tarpe žąsiukų rodo kelią, kaip 
elgties laisvamaniškame tarpe.

Yra čia gana nemažai inte
ligentijos. Daugel iš jų lan
ko mokyklas, kiti, gi gerai 
laikosi pramonišfcoje dirvoje. 

; X ienas iš jų tai yra Mikas J. 
' Dovmontas, jaunas gabus jau- 
! nikaitis šiais metais birželio 2.7 
d. baigė High SchooL Atei- 

I nantį rudenį apie 3 d. rugsėjo 
{jisai žada išvažiuoti į Niagara 
j Universitetą, Niagara Falls, 
{ N. Y. ir studijuoti klasiškus 
dalykus.

Darbai čionai eina laimi ge
rai. Šis miestelis pavadintas 
carpet city, nes daugiausia 
čia dirba divonus. Apart to 
yra daugel kitokių dirbtuvių. 
Darbai yra lengvus.

Reporteris.

lietuviškai ir susirinkimas bai
gėsi lietuvių kalboje.

Labai būtų malonu, kad 
tarp moksleivių dažnai atsi
kartotų panašios paskaitos. 
Lai kelia ir žadina jos mūsų 
moksleivių jausmus prie Tė
vynės meilės.

B as ne prošalį priminti, kad 
mokslo bertainis baigsis rug
pjūčio 17 d., 1916 m. Naujas 
mokslo metas prasidės 19 d. 
rugsėjo 1916 m. Norintieji gau
ti platesnių informacijų apie 
šia mokslainę, kreipkitės šiuo 
adresu: Lithuanian Library, 
751 Cyrus St. arba Valparaiso 
Gniversity, Valparaiso, Indi
ana.

Mažas Vincas.

WATERBURY, CONN.
Vyčių pakilimas.

L. Vyčių 7-ta kp. laikė savo 
mėnesinį susirinkimą 23 d. lie
pos apie 4-tą vai. po pietų. 
Nors ir šiltas oras buvo, ir 
daugelis jaunuolių buvo išva-

I

MOKSLEIVIU GYVENI
MO.

Valparaiso, Ind. Liepos 21 
š. m. L. D. L. V. U. laikė 

kuris

Kurše vokiečiai invedė pri 
verstiną vaikų mokymą iki 14 
metų; miestuose ir sodžiuo
se atidarė veltui mokyties pra
dines mokyklas. Rusų kalba 
iš pradedamųjų mokyklų iš
varyta laukan. Mokyklų lai
kymas atiduota miestų ir vals
čių savyvaldų globai.

Visame krašte delei stokos 
vyrų mokytojų, mokina mote
rys mokytojos. Nuo 18 bal. 
vokiečiai pradėjo naujų moks
lo metą, panaikinę vasaros 
poilsį. Daug mokyklų atida
ryta Žemutiniąjame Kurše, y- 
patingai Drobino apskrity’, 

[’.-ųr vokiečiams staigiai užplū-1 Rakštelis,

d.
sąvaitinį susirinkimą, 
buvo- vedamas anglų kalboje.

Paprastai valparaisiečiai 
kiekvieną susirinkimą turi 
programą. Kas su prakalba, 
kas su referatu, tai su eilėmis. 
Nors dr-ja leidžia programa 
dalyvauti kaip kam patinka, 
t.j. lietuvių ar anglų kalbose, 
liet dažnai girdėdavome pro
gramose “spyrius” su “leidės 
and džentlemonaL”1 Buvo ma
nyta, kad ir šiame programe 
nuolat skambės “leidės” ir 
“džentlemanai,’* bet pasigir
do “Gerbiamieji,” tai gi šis 
programas atsibuvo lietuvių 
kalboje. Programe dalyvavo 
p. M. Zujus ir V. Rukštalis: 
P. M. Zujus skaitė referatą te
moje: “Lietuvių Dainos ir jų 
ypatybės?’ Daug turėjo iš
traukų iš tautinių lietuvių dai
nų. Gana plačiai išaiškino ir 
išguldė dainų mintis bei jų 
reikšmę ir sukėlė didelį entuzi- 
jasmą. Moksleiviai, kurie 
kalbėjo angliškai, užmiršo an
glų kalbą ir pradėjo džiaug- 

j ties, gereties lietuvių dainomis 
i ir dai.iai skambančia kalba. V. 

aiškino mūsų dai-
Drasidės dar dtą, nesuspėjo gyventojai iš-' niaus I’ranciškaas Vaičaičio 
ės organiza- bėgti. Be pradinių mokyk’ų bijografiją.
Blaivininkų vokiečiai atidarė vidurinių ♦ Zcdliu su sakant, programas

vyrų-moterų mokyklų su Iš- pa’il:o didelį įspūdį tarpe mok

T .........'......►mąja ir vokiečių kalba. sleivių. Visi prs.dėjo kalbėti

atsilankė gan nemažas narių 
skaitlius. Gražiai ir nuodug
niai mūsų kp. atstovai į IV 
Kongresą, papasakojo apie 
atsibuvusįjį L. Vyčių kongresą 
bei kaip juos Wilkes-Barrie- 
čiai vaišino. Ypatingai gar
siu delnų plojimu sutiko link
smą žinią, kad “Vytis” sa
vaitraščiu virto. Taiposgi o- 
vaciją padarė naujam Centro- 
Raštininkui p. J. B. Šaliunui, 
kuris tapo išrinktas iš L. Vy
čių 7-tos kp. Svarstymai se
kanti: —

“Katalikų Spaudos Sąv.” 
Komisijon išrinko tuos, kurie 
prisižadėjo kiek galint pasi
darbuoti tame svarbiame dar
be. Išrinkti:

P-lė Ona Cemiauskiutė, 
Elena Ulinskaitė, 
Magdė Tamošaitė, 
Juozas Namuras, 
J. B. Šaliunas.

Čia keletą žodžiu pratarė 
apie svarbą “Kat. Sp. Sąv.” 
kp. pirmininkas pabrieždamas, 
kad tarpe kitų kat. laikraščių 
turime būtinai mes, L. Vyčiai 
pasirūpinti savo organu “Vy
čiu” ir įsteigimu jo spaustu
vės. Reikalingi tam pinigai, 
kurie bus renkami paskolos 
būdu. Gausus delnų plojimas . 
ir vienas po kitam daro priža-{ 
dėjimus ir umu laiku ten su-' 
sirinkusieji paskolina $225.00 
Gerb- Kum P. Saurusai'tis daro 
auką knygomis $25.00. Dau
gelis nedalyvavusių narių yra 
pasižacSj » skolinti. Tūli pra
našauja, kad L. V. 7-tos kp. 
nariai paskolins $400:00! Ge
ra pradžia, kas daugiau!..

Gerb. kun. P. Saurusaitis a- 
1 ii uodą esantį parapijos kny
gyną L. Vyčių 7-tos kp. narhj 
globon ir ragina kaip galint 
greičiau tvarkyti jį,- taiposgi 
išduoda atskaitą ir kitos komi- 
sėjos, viskas su mažais patai
symais priimta. Prisirašė 
keturi nauji nariai.

Pašalietis.

nebuspro šalį apie tai ir pla
čiau praneštu Tarpe katali
kų visuomenės nesimato jokio 
visuomeniško veikimo; ar tai 
apšvietos reikale, ar tai kas- 
iink nukentėjusių dėl karės 
Šelpimo, ar tai iš organizati- 
viško atžvilgio; ir nežinia ko 
jie taip snaudžia ir laukia 
gal geresnių laikų. Pagal ma
no nuomones, jei čionykščiai 
katalikai susitvėrė parapiją, 
pasistatė bažnyčią, susilaukė 
sau gerą kunigėlį, ir kodel-gi 
nesigriebti prie veikimo. Gal 
manot jūs, broliai, kad jau 
viską šiuom tarpu turit, bet 
man nurodo, kad kitos kolo
nijos lietuviais apgyventos, tu
ri taip-pat parapijas, bažny
čias, klebonijas ir klebonus, 
ir vis labiau veikia. Tad ko 
gi mums nustoti energijos vi
suomeniškame veikime. Kas 
iš to, kad mes turime parapi
ją ir keletą draugijų, bet jos 
ne yra skaitlingos kaip turėtų 
būti mūsų apielinkėj. Todėl 
ir noriu jus paraginti meilės 
žodžiu ne su kerštu prie dides
nio veikimo ant visuomeniš
kos dirvos. Gal niekam ne
teko pamąstyti, kaip Ansoni- 
jos lietuviai guodoja mūsų ka
talikišką spaudą. Eina į ba
žnyčią, visi rodos katalikai ir 
meldžiasi, prašydami Dievo 
malonių, o parėję iš bažnyčios 
namo, tai pasiima laisvama 
niškus laikraščius, skaito ir 
džiaugiasi tuomi. Kaip-gi tai 
nemalonu pamatyti žmogų 
tarnaujantį kartu Dievui ir 
velniui. Toliaus įsigilinant į 
gyvenimą mūsų brolių, tai 
daugiau rimtesnio ir nepama
tysi, kaip tik vien paskendi
mas alkolyje.

Pasitaiko kartais pereiti 
per lietuviškus saliūnus, vien 
iš žingeidumo. Ką-gi ten pa
matysi? O-gi vien mūsų bran
gųjį jaunimą. Kodel-gi taip 
yra? Tai kiekvienas gali ge
rai suprasti. Viena, kad pas 
mus nėra jokios dėl jaunimo 
organizacijos, ir už tai netu
rėdami vakarais ką veikti tai 
ir traukia į tą smukę. Ar ne 
vertėtų mums pasistoroti, kad 
sutverus jaunimui dorą orga
nizavimo papėdę, o tai už 
viską yra brangiausias mūsų 
jaunolių susivienijimas pa var
du L. Vyčiai. Tad atsiras- 
kft brangūs jaunoliai nors iš 
jūsų ir pradėkit tą taip naudin
gą darbą — organizavimo mū
sų iškrikusio jaunimo. Į dar 
i>ą broliai jaunoliai! Ne lai- 

i kas mums snausti, kuomet 
i visas mūsų jaunimas kruta 
! veikia, o kodel-gi mes ne T 

Skrusdyno Viršininkas.

jime. Lietuviams bnvo pas
kirta birželio 17 d.

Ne vark’o, Harrisan’o ir 
Kearny draugijos parengė di
delę parodą toms miesto iš
kilmėms su tikslu pakelti lie
tuvių vardą tarpe svetimtau
čių. Su gerais norais dėl 
tautos labo apvaikščiojime da
lyvavo apie 8.000 lietuvių.

Todėl atstovai nuo 24 dr- 
jįj ir kuopų savo susirinkime 
birželio 28 d. š. m. ingalioja 
žemiaus pasirašiusias y patas 
užprotestuosi prieš tilpusią ko
respondenciją “Laisvės” No. 
50-tam, po kuria pasirašo tū
las ištautėjęs, žemos kultūros, 
tamsunas J. V. Sweetra.

Taip-gi ingaliojo mus pro
testuoti prieš visus aprašymus, 
kurie šmeižė, kiaurojo vietos 
lietuvius socijalistų laikraš
čiuose. \

Todėl mes žemiau pasirašę, 
protestuojame ir pasmerkiame 
tilpusias korespondencijas 
‘Laisvės” NN. 53,54,55, po 
kurioms pasirašė vienas iš 
tamsuolių, kuris tvirtina, būk 
parodoje dalyvavo su tikslu 
pažeminti pačią parodą (žiū
rėk “Vienybės Lietuvninkų” 
No. 27 aprašymą parodos).

Mes atstovai varde lietuvių 
dalyvavusių parodoje pasmer
kiame viršminėtus žemos rū
šies korespondentus, kurie 
kraipo teisybę ir šmeižia Ne\v- 
arko veikėjus ir lietubius daly- 
vavusiuos parodoje. Per 7 mėn. 
vietos veikėjai nenuilstančiai 
darbavosi <kel surengimo paro
dos. Štai vietiniai socijalistai 
šmeižia tą lietuvių atliktą di
delį darbą. Taip-gi pasmer
kiame “Laisvę,” be jokios gė
dos talpina melagingas žinias. 
Mes atstovai 24 dr-jų ir kuopų 
kviečiame geros valios lietu
vius, mylinčius savo tauta, 
protestuoti prieš panašios rū
šies laikraščius ir korespon
dentus.

Draugijų atstovų ingalioti- 
niai:

M. Truska,
J. Kralikauskas,
S. Pranis,
F. M Petrulioms, 
V- Ambrozevičia.

j.

CHICAGO, ILL.
Neduokite karčiamų adresų.

Liepos 5 d. B. Vaisvidas už
sirašė “Darbininką” ir pada
vė adresą saliūno po No. 4405 
So. Wood St. Laikraštis tik
rai ateidinėja, bet karčemnin- 
kas žmogui neatiduoda. Tur
būt tas karčemninkas yra be
dievis, nekenčia katalikiškų 
laikraščių; jis meluoja sako, 
kad neateina. Veik visi juk 
saliūnininkai nekenčia laikraš
čių, jiems geriau būtų, kad 
tuos pinigus pragertų.

Taigi 
rašykite 
adresais, 
gaunate
nokite ar koks cicilikas nesu
drasko jų.

persergstu. Neišsi- 
laikraščių karčemų 

Ir šiaip, jei ne- 
laikraščio, tai tyri-

K. J Jutas.

ANSONIA, CONN.
Gal nei vienoje kolonijoje 

taip nėra lietuviai apsnūdę, 
kaip pas mus. . Nežinia kas 
do priežastis tam yra: Visu- 
pirma, kaip man nurodo gal 

‘ ' f

E. CAMBRIDGE, MASS.
Mirė jaunikaitis.

C 
i 

I K
Liepos 22 d. 5 vai. iš ryto 

mirė Juozas Cvperas, 27 metų 
jaunikaitis. Nuo sausio mė
nesio sirgo, 
lig?- 
Buvo 
kaitis ir todėl kantriai 
sopulius, viską Dievui auko
damas. Kada jo blužnis tru
ko, tai labai daug kraujo nu
tekėjo ir jo kančios varstė šir-. 
dis visų giminaičių ir jį ma
čiusių. Slaugojo jį jo teta. 
Prigulėjo prie šv Juozapo dr- 
jos ir nariai tos dr-jos lankė 
jį senrgantį ir gražiai atidavė 
paskutinį patarnavimą. Kai 
ant Amžių užmerkė akis, tai 
jo giminaičiai nupirko daug 
gėlių ir velionis tiesiog sken
do gėlėse.

Vieną vainiką gyvų gėlių 
nupirko šv. Juozapo dr-ja, ant
rą jo teta, p-lė M. Saviekaitė, 
trečią jo brolis Povilas, ket
virtą šeimininkas Ignacas Ky- 
montas, pas kurį gyveno 
nuo pat atvažiavimo Ameri
kon.

Liepos 24 d. buvo laidoja
mas. Buvo 14 karietų. Pa
laidotas Molden kapinėse.

Kilęs iš Kauno gub., Šiau
lių pav. iš Kuršėnų.

P. Stražiuskaitė.

turėjo blužnies 
Prisikentėjo be galo, 
doras tikintis jauni- 

nešė

f

NEWARK, N. J.

Protestas ir pasmerkimas.

Šis miestas šiemet apvaikš
čiojo 250 metų įkurtuvių jubi 
lejų. Visos tautos tapo už
kviestos dalyvauti apvaikščio-

CHICAGO, ILL.

Mūsų jaunimas.

Kaip girdisi iš praeities a- 
pie Chicagos jaunimo veikimą, 
tai neklystu pasakęs, kad chi- 
cagiečiai tik mokėjo dailiai pa
sigirti savo veiklumu, bet jų 
veiklumas buvo daug, daug 
silpnesnis už kitų.

Bet jau šiomis dienomis 
mūsų jaunimas pradeda kojas 
taisyti prie žingsnių didesnių, 
pienuoja, galvoja, kad tik ne
pasitikus nuo kitų. Labiau
siai tai sujudino Vyčių IV 
Kongresas. Mat delegatai 
parvažiavę nuo kongreso per 
kuopų susirinkimus išliejo sa
vo nepaprastus įspdūžius, nu
piešė jaunimo judėjimą kitur 
ir tt.

Vyčiai išgirdę delegatų žo
džius, tiesiog sakysiu nerim
sta. Dar per šilta, kad kas 
sunkesnio veikti, bet nepaiso, 
susirinkimus šaukia, plenuo 
ja, galvoja viens kitą žadina 
ir daug yra visokių sumanymą 
kas link veikimo.

Mano žvilgsniu svarbiausiu 
Chicagos vyčių veikimu būtų 
tai suorganizavimas ir išlavi
nimas milžiniško choro, kurs 
ne vien pirmą vietą užimtų 
•tarp lietuvių, bet kurs taip-gi 
pagarsėtų tarp svetimtaučių. 
Juk žinome, jog kitų tautų 
chorai yra kviečiami į didžias 
amerikonų iškilmes.

Tai-gi, ot gerbiamieji vy
čiai, supraskime viską gerai 
nesnauskime ir nelaukime kol 
laikas ateis repeticijų, bet da
bar pradėkime agituoti kuopo
se ir iš anksto išrinkime kiek 
galima dainininkus o laikui a- 
tėjus repeticijoms, galėsime 
sušaukti dainininkus ant laiko.

Kiek aš girdėjau apie Chi
cagos Vyčių Apskričio chorą, 
tai žada milžiniškai veikti, net 
kelis koncertus surengti, bet 
'gerbiamieji, jei nebus iš ko 
gerai sutaisyt choro, tai mu
mis. bus didelė sarmata. 
Tai-gi, dar kartą supraskime 
svarbą, nesnauskime, visos 
kuopos iš Chicagos k apieliu- 
l;ės rengkimės ir organizuoki-



mes kodaugiaus. ■

Vyčių susirinkimas.

20 d. liepos 1916 m. L. V. 
4 kp. atsibuvo pusmetinis su- 
airiakimas. Susirinkimas bu
vo labai gyvas ir įdomus, nes 
buvo perkratinėta, kas yra 
nuveikta, kaip stovi kuopa 
ir tt Iš raportų labiausiai ga
vo pagerbimo ir padėkos tai 
knygiai pp. S. Šimulis ir P. 
Varakulis, kurie kas diena 
(išskyrus sekmadienius) ati
daro knygyną. Tie patys pa
siliko ir ant toliaus.

Delegatas iš kongreso su
grįžęs L. Šimutis labai daug 
pasakė iš Vyčių Kongreso. Vi
si džiaugėsi V. Kongresu. 
Taip-gi L. Šimutis pasižadėjo 
ant kito susirinkimo vėl ką 
tai pasakyti apie jaunimą. La
bai laukėme susirinkimo. Po 
nekuriu nutarimų buvo renka
ma arba ta pati patvirtinama 
valdyba iki naujų metų. Pa
tvirtinti valdyboje šie: Dva
siškas vadovas kun. J. Paš- 
kauskas, pirm. J. Kudirka, vi- 
•ec-pirm. S. Šimulis, nutarimų 
rast. A. Benevičius, finan. 
rast A- Zingulaitė, iždin. Gri
sius, kasos globėjai Stulpinai- 
tė ir Benevičiutė, knygiai S. 
Šimulis ir Varakulis, teatro 
vadovas J. Balsis.

Tikimasi iš naujos valdybos 
daug veiklumo.

S. Dainorius.

t

“DARBININKAS.”

vedėja, plės Aldona Paukščiu- 
tė, Barbora Mališauskiutė, 
Marijona Gildžiutė, Ona Ka- 
linauskiutė, Agota Valenčiu- 
tė ir Aldona Kalinauskiutė, 
pagelbininkės. Žmonių buvo 
pilnutėlis sodas. Sode iška
binėta japoniškos šviesos, taip
gi buvo dainų ir žaislų. Va
karas buvo labai linksmas ir 
gerai nusisekė.

Lietuvos Vyčių šios apielin- 
kės (Kingstono, Wilkes-Bar- 
re ir Plymouth) rengia išva
žiavimų rugpiučio (Aug.) 29, 
į Valley View Park. Bus taip 
vadinamas “moonlight”. Bus 
tenais žaislų, dainų ir tt.

Visi Vyčiai nekantriai lau
kia 29-tos d.

Koresp.

K.
PRANCIŠKA MACIJAUSKAITĖ, CHICAGIETĖ,

viena pirmutinių sąjungiečių, darbavosi prie A. L. R.
Moterų Sųjungos. Jos dėka sutvertos trys kuopos. Už 
tai Centro Valdyba, brangindama jos pasidarbavimų, 
suteikė jai “Sųjungos Žiedą.” Ji yra 20-tos kuopos pir
mininkė. Uoli veikėja visose gerose dr-jose ir veikimuose. 
Darbuojasi Labdaringoj Sąjungoj, moterų pašaipūnėse dr- 
jose, Tautos Fondui ir tt. Buvo pirmutinė M. Sųjungos 

vice pirmininkė, o p askui iždo globėja.

EDWARDSVILLE, PA.
Mirė Burbienė.

Liepos 24 d. mirė p. Burbie
nė. Ji ilgai sirguliavo. Pa
laidota Plymouthe šv. Kazi- 
miefo kapinės0. Buvo labai 
daug žmonių atiduoti velionei 
paskutinį patarnavimų. Ji 
buvo 41 m. amžiaus. Į Ame
riką atvažiavo 21 m. amžiaus.

Koresp.

DARBININKAI VIENYKI-| 
MĖS IR KAS TAI YRA I

SOCUAUZMAS?
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 Į 
daug žinių apie socijalistų 
mokslų. 32 pusi...................5.

ŠIS |2.50 ŽIEDAS UŽ $1.00.

rankos apie 500 
šių žiedų ir ka
dangi daugiau 
jų nemanome 
daryti, tai vi

Turime ant

sus likusius nutarėme parduoti
už tiek, kiek jis mums kainavo 
padaryti.

Šis žiedas yra padarytas gry
no Sterling sidabro.
NERIS MANUFACTURING CO.,

Bos 76 d., Montello, Mass.

Kaina lc. B&eee&s KaumUc.

Jau išėjo iš spaudos

“Laisvamanių Žiedai”
Nuo rugpiučio 1 d. pradėjo išeidinėti tokie leidinėliai, 

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

T redaktorius pakviestas visur pagarsėjęs, visiems 
žinomas Dėdė Jackus.

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

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

Skaitymėlių bus visokiausių, įvairiausių, smagiau
sių. *

Užsisakykite šimtais, nes juos 
labai lengva bus parduoti.

100 egz. 70c. Nuo 200 iki 400 
po 60c. šimtas.

Imant nemažiaus kaip 500 po 50c. šimtas.

HARTFORD, CONN.
Važiuokime į piknikų, 

f
Liepos 20 d. L. Vyčių 6 kp. 

Daikė nepaprastų susirinkimų. 
;Svarstyta daug svarbių ineši- 
imų. Tarp daug kitų inešimų 
:su smukime tapo sumanyta pa
rengta pasilinksminimų 
30 d. amt Langs Grove. 
si dės 1 vai- po pietų, 
lietuviškų ir angliškų 
Bus saldžių gėrimų ir
košės (ice cream). Nuoširdžiai 
kviečiame visų tautiečių atsi
lankyt kaip Hartfordiečius, 
taip ir iš apielinkių. Kvie
čiame visus be skirtumo senus 
ir jaunus ir mažus.

liepos 
Pra-
Bus 

šokių, 
šaltos

gera savo iškalba puikiai nu
piešė Vyčių idealą, kas Vy: 
čiai yra ir ko nori atsiekti. 
Jo kalba visiems patiko. Tar
pe prakalbų jaunutė Vytė p-lė 
Varonika Žvingiliutė maloniu 
balseliu puikiai padeklemavo 
porą eilučių. Tuonii progra
ma pasibaigė. Publikos bu
vo nedaug, nes šiluma sulai
kė. Liepos 16 d. Vyčių cho
ras ant Wade Park turėjo pui
kų dainų koncertą. Progra
mas susidėjo iš lietuviškų dai
nelių kaip va: Vyčių himnas, 
“Tekėjo Saulelė,” “Šalti- 
šius,” “Kad ryt einu sau ta
ku,” “Eina garsas,” “Ei
sim broleliai namo,” “Tegy- 
vuoj mūs tauta” ir “Didi Gar
bė.” Dainos nusisekė puikiai, 
tik “Vyčių Himnas” išėjo 
silpniau. Kitas beveik visas 
turėjo atkartoti, nes

L. R. K. Spaudos Draugija. 
Jiedu lankys kitų dr-jų susi
rinkimus ir aiškins Spaudos 
Dr-jos naudingumą, norinčius- 
gi prirašinės. Taipgi mini
ma kuopa per pereitą mėnesį 
ir šį išplatino už $10.00 “Tau
tos Iždo” ženklelių ir atvir
laiškių. Į kuopą priguli 50 
narių. Tai Hartford’o jur
ginai ir lelijos, šviesusai jau
nimas; be abejo ne po ilgo vi
si Hartford’o prakilnesnieji 
lietuviai susispies į tą vienin
telę apšvietos dr-jų.

Girtas piknikas.
Liepos 23 po pietų L. U. 
Neprigulmingas Kliubas

garsus ko; 
Galėsit i publikos rankų plojimas pri- 

•pažaisti su mumis ant tyro o- vertė. Garbė chorvedžiui p. 
V. Greičiui už prirengimą to
kio puikaus programo. Šis 

1 viešas Vyčių pasirodymas pa- 
j kėlė lietuvių vardą tarpe sve-

!

ro, būsit pilnai užganėdinti.
Rengėjai.

TRENTON, N. J.

Sujudo lietuviai.

Apie čionykščius lietuvius 
ilgai čia nieko nebuvo girdėti. 
Per visų laikų lenkai stelbė 
lietuvius. Ir lig šiam laikui > 
šio miesto lietuviai priguli prie 
lenkų parapijų, dr-jų.

Bet dabar sujudo lietuviai. 
■Ėmė glaustis ir tartis tarp sa
vęs. Kai imta apskaitliuoti 
lietuvius, ti jų besu apie 80 
šeimynų ir apie tiek pat neve
dė! ių- Jie ėmė rūpintis apie 
j-utvėrimų lietuviškos parapi
jos ir pasistatymų bažnyčios. 
Iš pradžios vyskupas nenorė
jo sutikti, bet dabar ačiū Die
vui pergalėjome visas kliūtis.

Lietuviai turi dvi dr-jas — 
šv. Jurgio dr-jų ir L. Politiš
kų Kliubų. Rugpiučio 6 d. iš 
Bound Broock pribus kunigas 
ir atsibus pamaldos už brolius 
kritusius dėl karės; atsibus 
lenkų šv. Jadvygos bažnyčioj, 
prie Brunswick ir Glden Av. 
Po tam bus apvaikščiojimas su 
prakalboms 7 vai. vak. Kos- 
čiuško salėj, prie Olden ir O- 
bio avė.

Kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai.

iĮ

timtaučių. Kaip teko patirti,, 
tai dauguma visai nežinojo 
kas tie lietuviai ir kų jie gali, Į 
bet šis žingsnis davė suprasti. 
Choras susidėjo iš 70 ypatų a-1 
biejų lyčių iš ko svetimtaučiai 
gėrisi ne tik išsilavinimu, bet i 
.jų draugiškumu. Po progra- 
mo dar Vyčiai turėjo visokių 
žaidimų, tarp jų buvo svečiai 
p. Šimutis ir p. Pakštas. Kaip 
matyti, tai svetimtaučiams 
lietuviški žaislai ir-gi patinka. 
Laike žaidimo skaitlingas bū 
rys buvo apstojęs Vyčius 
ir interesavosi jų žaidimais. 
Ištikrųjų šiuom sykiu Vyčiai 
užsipelnė didelę garbę už dai
nas, žaidimus ir jų draugiš
kumų.

Čia buvo atvažiavę pasisve
čiuoti iš Homestead, Pa- šv. 
Petro ir Povilo parapijos var
goninkas p. A. Z. Vismanas su 
p. P. Medoniu. Svečiavosi ke
letą dienų. Susipažino su Vy
čiais ir taip žymesniais asme
nimis. Kaip matyti, tai p. 
Visminui labai patiko Cleve- 
•andas. Viena švarumas mie
sto, kita, tai jaunimo veiki
mas ir jų mandagumas bei ap
siėjimas.

P.
Sighthouse Parke turėjo pik
niką.

Programas buvo šitoks: — 
Muzika griežė, o jaunimas šo- 

biskį toliaus nuo šokių 
vietos, krūmuose gulėjo bač
ka alaus, ant jos sėdėjo boba 
ir keletas vyrų,’ kurie labai 

l stenėjo, nes mat alus nuo ši- 
' lumos buvo perrugęs, o pil
ve dar daugiau rugdamas plė
tėsi, tat nenuostabu, kad “pi
liečiams” reikėjo daug ste- 

' nėti. Maždaug visose pakam
pėse voliojosi bonkos su svai- 

1 galais. Gėda kliubui platin- 
ti girtuklystę; ar jau dėl 

j rengimo girtų piknikų esate jį 
'sutverę ?

Kaip girdėt,, tai ne vien 
' laisvamaniai, bet ir katalikų 
' keletas ten priklauso.

Broleliai! argi jau nėra ge- 
i resnių jums draugijų Buvo 
kviesti ant pikniko ir 6-tos kp. 
Vyčiai, bet jie formaliai atsi
sakė dalyvauti, bet dauguma 
iš Vyčių apie trečią valandų 
atvažiavo. Na tai tuomet su
vis kitkas pasidarė..

Vos keli Vyčiai bei Vytės 
prisiartino prie publikos, ku
rios tarpe stenėjo cicilikas su 
“N. Gadyne” ir kitokiais 
raugais ir kaip tik jis pamatė,

I

i
į kad Vyčiai ateina, tuoj nieko 
: nesakęs, dūmė miškan; mat

M. J. š.
Rengėjai. I

HARTFORD, CONN.
Liepos 23 d. š. m. L. R. K. 

Spaudos Dr-jos 17 kuopa lai
kė mėnesinį susirinkimą, ku
riame nutarė daug svarbių da
lykų; paminėtini yra šie: --

1) Prisidėti prie surengimo 
Katalikų Spaudos Savaitės; 
tam išrinkta komisija iš pp. A. 
Pateckio ir Antano Kučo.

Be to dar minima kuopa 
nutarė surengti toje savaitėje 
du vakaru, 1-mą su prakalbo
mis, dainomis, eilėmis ir ki
tokiais pamarginimais, o ant
rame ty. užbaigiant tą savai
tę, suloš veikalą “Iš tamsos 
į šviesą,” o po lošimui dainos 
ir prakalbos.

2) Išrinkti pp. S. Kneižis ir 
l ojo apie kelionės įspūdžius, j (). Rasmanskas dėl supažindi - 
Antras kalbėjo p. K. Pakštas, nimo Hartford’o lietuvių su

CLEVELAND, OHIO.
Grįždami iš Vyčių IV Kon

•j»reso plačiai žinomi kaipo ga
ilausi jaunimo dirvoje veikė
jai p. L. Šimutis ir p. K. Pak- 

. štas pasiviešėjo porų dienų 
Clevdande. Susipažino su L. 
Vyčiais, pamatė - žymesnes 
C leve lando vietas. Nekuriu 
Vyčiai subatoje 15 liepos sve
čius su automobilium išvežio
jo po visas apielinkes, apro- 
dydami puikiausias Clevelan- 
do vietas. Subatos vakare 
15 d. liep. L. Vyčių 25 kuopa 
buvo surengus prakalbas. Sve
čiai daug ko gero papasakojo. 
Pirmas kalbėjo p L. Šimutis. 
Trumpai, bet aiškiai papasa- Į

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas:
Motiejus Žioba, 

29 Webster St., 
Molden, Mass.

Vice-Pirmininkas:
J. B. Šaliunaš, 

866 Bank Št., 
Waterbury, 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. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Nevėlu dar įgyti

METRAŠTI.
Pradėjime jau antrą metų pu

sę, bet dar nevėlu įsigyti šių me
tų METRAŠTĮ, nes jisai reika
lingas iki pat metų pabaigos. 
Bet šiuometinio METRAŠČIO ver
tė ne kiek tenupuls ir šiems me
tams pasibaigus. Jis yra, kaip 
knyga, kurios vertė laikosi per 
metų metus.

įvairiau- 
smagių 
yra vi- 

pamoki-

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

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

d.
Visus kviečiame skaityti ir platinti

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

ir 15

tur,

‘ ‘ Laisvamanių
Nei 

kaip

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

Užsakymus siųskite į “Darbininkų.”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass

• v 1 • is ki

jis gėdijosi - pasirodyti prieš 
skaistų jaunimą su savo smar
ve.

Vyčiai-gi apsidairė, pavai
kštinėjo ir patraukė biskį į to
limesnę nuo alaus pievelę, o 
ten kad sustojo į ratą ir kaip 
pradėjo žaisti, tai net giria 
gaudė nuo skambių balsų, o 
aplink, tai kai bematant di- 
deliausia minia susirinkus gė
rėjosi Vyčių gražiu žaidimu.

Paskui pradėjo žaisti jau ir 
pašaliečiai. Taip tai Vyčių 
žaidimai, jų mandagumas tik 
ir teužganėdino piknikan su
sirinkusius.

Jonas Jaunasis.

KINGSTON, PA. 
Vakaras.

Liepos 13-tą š. m. Liet. Vy
čių 32 kuopa, Kingston, Pa. 
nurengė vakarą. Vakaras at
siuvo bažnytiniam sode. 
K i ’gstoniečiai pirmą kartų 
pamatė panašios rūšies vaka
rą. Prie surengimo vakaro 
"'’S"'Pabuvo merginos iš vie
tinės kuopos. Komitete bu- 

’vo: p-lė Marijona Obraičiutė,

I

ADRESAI VALDYBOS 
DR-JOS ŠV. JONO 

KRIKŠTYTOJO 
CAMBRIDGEPORT, MASS.
Pirmininkas: —

A. Vaisiauskas,.
14 Moore St., 

Vice-pirm.: —
C. Kavolis,

7 Harrison St., 
Protok. Sekret.: —

K. A. Galinauskas,
719 Main St.,

Finansų Sekret.: —
J. Smilgis,

65 Portland St.,
Kasierius: —

J. Jasinskas,
46 Clark St.

J. Lukšis, 
220 Washington St.

Kasos globėjai: —
K. Voveris, 

. A. Sundukas,
Maršalka: —

J. Žilis.

Ar visi žinot, jog šių metų 
METRAŠTIS yra didžiausia, gra
žiausia išleista lietuvių kalboje 
knyga. Malonu jį paimti į ran
kas, miela jį pasklaidyti, sma
gu paskaityti linksma pasigro
žėti puošniais paveikslais.

Straipsnių visokių, 
šių. Yra gražių eilių, 
apysakaičių, vaizdelių; 
suomeniškų straipsnių,
nančių raštų; yra rimtų raštų a- 
pie dr-jas, apie didžiąsias lietu
vių katalikų organizacijas; yra 
gerų moksliškų straipsnių. Daug 
yra žinių apie Katalikų Bažnyčios 
stovį Amerikoje ir apie Bažnyčios 
surėdymą.

Yra daug visokių skaitlinių, 
išvardyti visi Suv. Valstijų prezi
dentai visi popiežiai išrodyta 
kiek kokioj Lietuvos gubernijoje 
ir mieste lietuvių, rusų, lenkų, 
bajorų. Po šios karės viskas ki
taip stosis mūsų tėvynėje. Lie
tuvoje bus padarytos naujos sta
tistikos ir todėl bus indomu suly
ginti. 0 tie, kurie turės ME
TRAŠTĮ, tą galės padaryti.

Šiuometinis METRAŠTIS tar
naus ne vieniems šiems metams, 
bet jo svarba ir vertė bus didelė 
per desetkus metų.

“DARBININKO” knygyne 
dar yra Metraščių ir galima iš
sirašyti. Kaina be apdarų 75c. 
su apdarais $1.20.

Tie, kurie jau turite MET
RAŠTĮ, patarkite, paraginkite 
išsirašyti tiems, kurie jo dar ne
turi.

Užsakymus siųskite: 
“Darbininkas,” 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Perskaitytus “Darbininko

”,

5. Darbininkai, Vienykimės ir kas tai yra Soci- 
jalizmas? Parašė F. V. Apie vienybę visas pa
saulis kalba, bet vargiai ją suranda. Kas nori su
žinoti ant ko turi remties tikra darbininkų vienybė, 
tegul šią knygutę perskaito. Čia ir-gi suras daug 
žinių apie socijalistų mokslą. 32 pusi.................... 5

0

4. Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. Ka 
mėgia teisybę, lai jos paieško šioje knygelėje, 
tikrai suras. Čia taip-gi sužinos ir apie Jono Hus- 
s’o klaidingą mokslą 32 pusi............................... 5.

“Darbininko” Leidiniai.
1. Imk ir skaityk. Parašė F. V., P. G. ir 

F. K. Ši knygelė susideda iš gražių ir pamoki
nančių straipsnelių apie organizacijų, spaudos 
svarbą ir svaigalų pragaištį. Labai naudinga 
perskaityti lietuviui darbininkui. 48 pusi............. o.

3. Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 
lietuviai darbininkai nori sužinoti, ką apie į- 

darbininku gyvenimą rašo pats darbininkas, 
tai būtinai tegul perskaito šią knygelę. 32 pusi. 5.

2. Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Pa
rašė F. V. Gražesnės dovanėlės mūsų darbinin
kai ir negali susilaukti. Tai tikras darbininkų tur
tas, nes jų gyvenimas šioje knygutėje iš visų atžvil
gių nušviestas. 32 pusi...............................   5.

6. Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. Šio
je knygelėje telpa keletas gražių ir labai juokingų 
scenos vaizdelių. Teatrų rengėjams, scenos my'ė- 
tojams patartina šią knygelę ingyti. Tinka pasis- 

3 kaityti ir visiems. 36 pusi

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

j mnmlteiTtivii j
I

I

numerius nenaikinkite, bet per
duokite tiems, kurie jo neužsi-

LIETUVIŠKI 
PHOTOGRAPHAI. 

Valeika, Laurinaitis & Co.

Vienintėlis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kalia setams $1.50, Fazei meti 75c.,Ktiadeje ažnibežiaai, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rąžyk Adresą tokį 

“AMERIKOS LIETUVIS”, 
1S Millbnry Street, • Worcester, Mass.

PARDAVIMUI
Barber Shop (Barzdasku- 

tyklė) geroje vietoje. Biznio 
padaroma 60 dol. į asvaitę.

Parsiduoda pigiai.
J. J A STONIS,

116 Dorchester Avė.,
So. Boston, Mass.*

Atliekam artistiškai dar
bus ir už pigia prekę. 
Taip-gi padarome didelius 
paveikslus.

Mūsų adresas:
250 W. 4-th St.,

S. Boston, Mass.
(Arti C St)

PLATINKITE
“Darbininko” leidinius



“DARBININKAS.”

i

Dėdės Jackaus kampelis.
DĖDEI JACKUI LAIŠKAS, j 
Gferasis Dėde Jackau: '

Kiek aš turėjau Lietuvoj tų 
dėdžių, tai jie visi buvo geri 
ir visados patardavo ir pamo
kindavo. Lagadną dėdę visi 
myli, o kokio purkšlio neken
čia. Aš tikiuosi, kad Dėdė 
Jackus yra labai geros širdies 
ir maloniai man paaiškins 
šiuos klausimus:

1. Kodėl mūsų laisvamaniai Į sti,
taip dažnai apie pragarą klau- nelaiminga socijalistų šventė 
sinėja; j įvyks. Dėdė Jackus ne koks

2. Kodėl ne visi katalikai ly- j ten pašlemėkas, kad iš jo kas 
gūs?

3. Kur pragaras randasi?
Ištlumočyk, dėdvti, man 

šiuos klausimus. Jei gerai 
paaiškinsi, iki žemei pasilen
ksiu; jei nieko neatsakysi, 
nepyksiu, nes aš pati žinau, ir 
mano teta taip sakė, kad ant 
dėdžių pykti nevalia.

Su gilia pagarba
Lapės Tarnaitė.

Dėdės Jackaus pavirozinimai:-
Esi all-riglit moteriškė, kad 

neturi didelii) pretensijij prie 
Dėdės Jackaus. Vožnų asabų 
negalima bile kokiomis glups- 
tvomis badokh oti. Bet, kad 
Dėdė Jackus yra didelis dž< n- 
telmonas, t*M nenori su leidė- 
mis nemandagiai pasielgti ir j 
iš savo didelės malonės atsako ! 
ant Tamstos klausimų.

1. Laisvamaniai todėl apie 
pragarą taip dažnai minavoja, 
kad jie labai mėgia smalą ir 
degutą, o tij tinksų pragare į 
iki valios. Visiems laisvama
niams užteks.

2. Jei visi katalikai būtų 
lygūs — didelės nelaimės mū
sų pasaulyje įvyktų: “ Kat
kus.” nebegalėti) auginti “ka
talikiško” gaidžio, “Lietuva 
nebeturėtų progos su kuo pasi
ginčyti, o “Ateities-” korės-; 
pondentai ir reporteriai nebe
turėtų kur ieškoti prancūziš
kų dūlių.

3. Pasuk kairėn, išlvsk pro 
kiauros tvoros dešiniąją spra
gą, mauk tiesiai ant žydo ma- į 
lūno ir tuč-tuojaus pamatysi, 
ant dirvos pragarišką vietą.

Dėdė Jackus.

Su necerplievosciu lauksim 
tavo rodos.

Tikri ilgauodegių 
ainiai.

Dėdės Jackaus prierašas.
Ačiū už pranešimą ir pakvie-

1 timą. Ilgai su jumis nekalbė
siu, tik iš savo malonės ap- 

i reiškiu: kad “tautiškoje” jū- 
1 sų dienoje nedalyvausiu. No- 
Į rite Dėdę Jackų pas save kvie- 

o nieko nesakote kada ta

galėtų juokus krėst. Trauki
te savo virves, kol patys ne- 

I pertrūksite, kumščiuokitės iki 
pašėlimo, klausykite mocki- 
nių prakalbų iki apkurtimo — 
vis-vien be mano pagelbos nie
ko gero nenuveiksite. Kaip 
buvote, taip ir pasiliksite il- 

' gauodegiais. Jei atsi versite 
ant gero kelio ir išreikšite Dė
dei Jackui ištikimybės jaus
mus — tai tuomet kitaip pa- 

; kalbėsime.
Ir dabar ant jūsų nepykstu 

į — bet noriu 
i kad su Dėde 
| nekrėstūmete.

jus pamokinti, 
Jackumi Šposų

Dacol!
Dėdė Jackus.

I

‘Sakes’ redakcijoj
(Feljetonas)

Atsidūręs “Esteryje” pir
miausiu dalyku stengiausi su
sipažinti su vietinių lietuvių 
judėjimu ir, jeigu galima, pa
čiam kur norint įsprūsti. Kas 
daugiausiai man rūpėjo tai 
(atsiprašau už išsitarimą) 
Mokslo, dailės ir literatūros 
“ branduolis, ” būtent, “Ša
kės” redakciją ir jos leidėjus į 
pamatyti ir jeigu kaip, “drau
giškus ryšius užmegsti.

Kaikada “Šakės” lapus 
sklaidydamas, negalėdavau 
sau išsivaizdinti kokios tai rū
šies “esybės” sutverdavo to
kį “perlą.”

Tankiai net prieidavau prie 
išvedimo, kad tai “monkių”, 
bet ne žmonių darbas. Užtai
gi ir “troškau” pats ypatiškai 
atsilankyti ir visą dalykų sto-! 
vį ištirti.

Nagi, tūlą vakarą aplinky
bių paliuosuotas ir induomu- 
mo vejamas, einu “Šakės” 
“mėšlyno” (atsiprašau, norė
jau pasakyti, redakcijos) ieš
koti. Drožiu gatve. . Dai
rausi aplink. Beveik ant kiek
vieno žingsnio ūžia kaip avi-1 
liai, anot kaikurių, “tautiš- 

” “Šakės” vis 
_ . . Pradedu nerimauti,

ant Gi čia kas? Skaitau iškabą.— 
‘ ‘ Šakė ’ ’ pagaliaus pradžiugęs 

Pirmiausia akys- 
. jie puikiai .veikia. Užtat irl“^’! !anSa?> Iš buvo 

mes, ilgauodegių ainiai, su- j 
manėm panašią dieną surengti 
ir-gi su labai ilgu programų.
Štai svarbesnės programo da- į 
lys: 10 vai. iš ryto virvės trau- j 
kimas, 2-rą vai. po pietų vir
vės traukimas, 3-čią vai. vir- j 
vės traukimas ir ant 6-tos vai. ’ 
vėl virvės traukimas ir ta vir- j x. 
vė 1 
«Wilkes-Barių iš Wilkes-Barių 
į Scrantus, iš Scrantų į Kings- 
toną, iš Kingstono į Inkerma- 
no Parką. Kalbės, rods, “"ku
nigai” Mockus, Bulota ir Taš
kas. Tarp 9-tos ir 10-tos vai. 
bus kumščiavimasis. Rengian- 
ties prie tokių iškilmių mums 
daugiaus nieko nelieka, kaip 
tik kreipties prie mūsų užtarė
jo dėduko Jackaus, idant pri
būtumėte pas mus ant tautiš
kos” dienos su devyniais jau
čiais vežama galybe. O tuo
met tai jau mes galėsime vi
siems parodyti špygą, kad ir 
pačiam tėvui Šliupui.

— O dienos iškilmių tai ne- 
. sakysiu, nes dar gali kiti su

žinoti, ir surengt panašią die
ną, kaip kad mes rengiam. 
Katalikai surengė amerikonų 
šventėje, o mes turbūt žydų 
šventėje. Kas-žin ar nebūtų ge
rai pr žydų Kūčkas. O gal dė
dė žinai tinkamesnę dieną? 
Tai-gi malonėsit šitame dide
liam mūsų triubelyj pasiturba- 
vot, ir suteiti mums tikros ro
dos visame kame.

PITTSTON, PA.
Garbingas Dėde Jackau:-

Dabar nužemintai maldau
jam Jūsų neatsisakyti mums j 
patarnauti. Štai, kame triu- 
belis. Lietuviai katalikai su
rengė Trečiąją Lietuvišką Die-1 
ną, kuri buvo labai įspūdin-1 kos užeigos, 
ga ir įvairi. Ir dar surengė Į nerandu, 
amerikoniškoje šventėje 1 
Fort Džiulajaus.

Tai-gi matai, dėdyti, kaip Į Pra^- ^au;

I

1 “dailiai” papuoštas “dailiąja 
l literatūra” ir žymesniųjų šaki- 
ninkų, mockų, bimbų ir kito- 

j kių, paveikslais. Atsidūsė
jęs giliai tariam sau: — Kiek 

! čia gardaus maisto sutrūnėju
siai dvasiai, kiek čia mokslo, 

j dailės ir poezijos?!....
Nosį pridėjęs prie lango pa-

Ar pasibaigs karė pirm ne- r 
i n i su Vaire trvs motai t
Ar bus revoliucijų po karės į 

kariaujančiose valstijose!
Ar demokratai ar republi- 

konai laimės prezidentinius 
rinkimus!

Ar Suv. Valstijos kariaus 
su Meksika!

Ar nupuls socijaldemokra- 
tija Europoje, t.y. ar sumažės 
po karės įų atstovybė parla
mentuose !

Ar Jaruzolimas ir Palesti
na po karės liks po turku ?

Ar bus bedarbė Suv. Vals
tijose po karės!

tus ant jų drapstyti. Bet ka-1
daugi tas pasirodė mažai ken- jei sukaks trys metai! 
ksmingu, mes iš “Šakės” nu
kalėme geresnį įrankį klerika
lus naikinti, būtent “Kardą.” 
Su juo tikimės daug daugiau 
nuveikti. Pagaliaus jeigu ir 
* ‘Kardas” būtų negeras, mes 
pasidarytume “bombas”, ar 
kitokius smarkesnius įrankius, 
bet vis-gi mes klerikalus išnai
kinsime, kaip viščiukus. Ar 
ne, sakai!! . Ai-bečalaif, kad 
tas įvyks.” Aš pasakiau, kad 
ir klerikalai tvirti ir galingi... 
pažiūrėkime tik į jų tą jauni
mo armiją, kuri vadinasi Vy
čiais.” Jie apsiginklavę mo
kslu, dora ir tikyba žengia 
pirmyn. Mano “partneris” 
pabalo iš piktumo ir sušuko; 
“kvailys esi ir viskas. Aš 
greitai sprukau per duris.

Žemaičių sūnus.

Nebūk be katalikiško 
laikraščio.

SPĖKITE:
Ar Lietuva liks po vokie

čiu ar rusu!
Ar po karės Lietuvoje liks 

daug maž 1.000.000 lietuvių?
Ar po karės bus didesnė lie

tuvių išeivybė ar ateivybė?
Ar vokiečiai bus išvyti 

Lietuvos ir Lenkijos?
Ar vokiečiai bus išvyti 

Belgijos ir Francijos ?

• v
1S

• v 
ĮS

I
 Lietuviai apsigink

luokite taip j

Nusipirkite savo namus! 
ir už juos randas išsimo-j 
kės, tai senatvėj turėsite? 
lailų gyvenimą. Apdraus-k 
kitę (inšurinkite) na-1 
mus ir rakandus (forui g 
eius), kad nelaimėj atsi & 

Įtikus galėtumėte kitus nu-i 
npirkti, apsaugokite dirb s 
tuves ir darbininkus, ap gi 
saugokite automobilius. B 
arklius ir vežimus nuo vi ai 
šokių nelaimių. į g

j Aš virš minėtus darbus 
B s atlieku kogeriausiai, turiu | 

patsai gerą patyrimą gy- | 
zendamas čia Amerikoj g 

i per 30 metų. Esu tikrai į 
į .atsakantis už visokį dar 3 
|bą, turiu Statė Brokei 1 
| nsurance License, esmu g 
| Notary Public, Justice of g 
| the Peace, Auctioneer h | 
g Agentas, parduodu na t 
| mus, farmas, lotus. Kvie | 
| eiu visus lietuvius ir lietu | į 
1 ves atsilankyti į mano ofi-1 
S są.

B

I
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trauksis iš Pittetono ikil^“’ k~ ."duje dedasi. 
Ika«_ROri„ 45 Pamačiau susiraukusią zmo-

gystą, kuri susikuprinusi kaž
ką rašė. ' Supratau, kad tai 
redaktorius. Nors jisai buvo 
panašus į žmogų, bet vis-gi ir 
nuo beždžionės nepertolimas. 
— Dar ne visai išsivystęs, — 
pamaniau sau. Nedrąsu, bet 
reikia eiti vidun ir susipažinti. 
Įeinu, pasveikinau kaip pri
dera ir pasisakiau savo mie- 
rius. Jisai perleido akimis
mane nuo galvos iki kojų ir 
užklausė, ar neesmu aš kokis 
klerikalų šnipas. Teisinausi, 
kad ne. Atnešė Bimbos pa
veikslą ir liepė prisiegti, kad 
niekam neišduosiu čia girdėtų 
paslapčių. Toliau įsileidome į 
platesnius pasikalbėjimus. Aš 
prie progos užklausiau, kodel- 
gi “Šakė” virto “Kardu.” 
Mano “partneris” nusišipsojo 
ir tarė, — “Tai aš matau, kad 
tu esi visai grinorius,” kad
nežinai net tų dalykų. Pas
kui jisai pradėjo man aiškin
ti šitaip tardamas: — Dalykai 
taip yra. Mes cicilikai no
rėdami klerikalus nuslopinti, 
pradėjome su “Šake” šmeiž-

1

SOCIJALISTAI IR KARĖ.
Socijalistai įvairių šalių 

pradėjo veikti dėl taikos. Ge
gužio mėnesyje socijalistai lai
kė Šveicarijoje, mieste Kien- 
thal konferenciją. Kariaujan
čių šalių socijalistai labai prie
šinosi tai konferencijai. Iš 
Amerikos atstovų buvo dau
giausiai. Buvo atstovų nuo 
28 socijalistiškų organizacijų. 
Buvo du italai, vienas švedas, 
du anglai, vienas rumunas, 
keturi nuo rusų, žydų, lietu
vių ir lenkų; du bulgarai, vie
nas portugalas, vienas iš Is
panijos vienas iš Salonikų, 
vienas iš Danijos, vienas iš P. 
Afrikos, vienas iš Holandijos; 
buvę iš Francijos ir Vokietijos 
taip-gi. Išdirbo atsišaukimų, 
kuris baigiasi reikalavimu, 
kad nuo dabar visų kariaujan
čių šalių atstovai balsuotų 
prieš karines paskolas ir kad 
reikalautų tuoj baigti karę.

Aš pas tave duonos nepra
šau. (Esmi savo patenkintas.)

Kaip lapė su uodega. (Sako
ma į pliuškį).

Plėšia, kaip vilkas.
Išmiegosi, kaip panelę gau

si.

Michael Coran
366 Broadway, 

South Boston, Mass.
94 JEFFERSON STR., 

HARTFORD, CONN. į

LIETUVIAI PAVESKITE Į t 
DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriš- 

kus drabužius, sulig naujau- > 
sios mados. ; i

• Taisau, prosinu, valau ir <[ 
dažau senus. Taip-gi kuni- i; 
gams siuvu SIUTONUS ir J> 
esu gerai įsipraktikavęs ta- 
me darbe, kaip Lietuvoje, <[ 
taip ir čia Amerikoje. Į;

Darbą atlieku greitai ir pi- I; 
giai. !;

Jeigu kas reikalauja, dar- j, 
bą pasiimu ir pristatau tie- 
siog į napius. <;

TeL Charter 2354-4

A. K. NAZALAS

W. W. Chižius
Lietuvys Graborius

Jonas Klimas
Kvietkų Išdirbejas

Važiuojsire ir į'kilus mieštos 
nei kiek brangiau nerokuodami

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo....... lOe
Aritmetika mokinimui- 

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson. N. Y.

Draugijos kurios 
turi “Darbininką” 

už organą.
VALDYBA ŠV. JUOZAPO 

DR-JOS, SHEBOYGAN, 
WIS., KURI PAĖMĖ 

“DARBININKĄ” 
ORGANU.

Prez. Antanas Skieris,
909 Indiana Avė.

Vice-prez. Juozas Bubnis,
733 Indiana Avė.

Fin. rašt. Juozas Rutkauskas, 
1013 Clera Avė.

Prot. rašt. Antanas Brusokas, 
t 1019 Delingham Avė.

Maršalka Juozas Buivydą,
1436 So. 9-th Str.

Kasierius Tamošius Grigaliūnas,
1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda, 
Mateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.

I

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais 
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau pa- 
tinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai 
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui. 
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.

Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio. 
Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis tėmyti gyvenimo bėgį, rei
kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tą pa
žinsime sekdami katalikišką spaudą.

Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai 
esti visokių atskalūnų suklaidinami, tokie įtiki atska
lūnų žodžiams ir kelia netvarką mūsų katalikiškose or
ganizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir visokia
me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingų, 
gerų darbų.

Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nemažai 
ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai
to katalikiškų laikraščių.

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

Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:

“DARBININKAS,”
Metams tris kartus savaitėje $3.00, vieną kartą savai
tėje $1.50.

242 W. Broadway, South Boston, Mass.

“DRAUGAS”
(Dienraštis)

Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50. 
1800 W. 46 St., Chicago, HL

<4

Organo sekretorius, Jonas
Stauskas,

*V. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.

Pirm. — Teklė Blažienė, 
1214 Broad St.

Vice-pirm.— Paulina Gelažiutė, 
41 Capitol Avė.

Prot. Rašt. — Ona Manikaitė, 
234 Park St.

Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė, 
4į Hungerford St.

Ižd. — Felicija Plikunienė, 
103 Bond St.

Iždo glob. — M. Karaliūtė,.
24 Woodbridge St.

Maršalka — Elena Valavičiūtė,
23 West St.

“SANTAIKA” 
(Savaitraštis) 

Metams $1.00, pusei metų 65c. 
2120 St. Clair Avė., -::- Cleveland, Ohio.

“VYTIS”
(Du kartu mėnesyje)

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
(Savaitraštis) 

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

“TIKYBA IR DORA”
(Du kartu mėnesyje) 

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

.X. . 1

310 Broadway, So. Boston.
Tel. So. Boaton, 1385-R ir 1«4.'-R

■;Z

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ADRESAI 
COLLINSVILLE, ILL.

.. Pirmininkas:
Jonas Kurelaitis.

615 Vandalia Str., 
Vice-pirmininkas:

Pranas Stankaitis,
916 Hig Str.,

Prot raštininkas:
Jonas Rudinskas

600 N. Guernsey St. , 
Fin. rašt ..

Kazys Kavoliunas,
419 So. Clinton Str. ,

Iždininkas:
Mikolas Gudei iauskas,

401 N. Hesperia St.,
Iždo globėjai:

Jonas Norkus,
904 Vandalia St.

Maršalka:
Adom. Smuikis,

817 High St. ,
Lankytojas ligonių:

Vincas Kimutis,
315 N. Centre Sta.

Susirinkimai laikomi kas an
trą ketvirtadienį, mokyklos 
salėje 235 Vendalia St., Collins- 
ville. III.

“MUZIKA,”
(Mėnraštis)

Metams $3.00, pusmečiui $1.50.
P. O. Bos 172, Brooklyn, N. Y.

“PAŽANGA”
(Mėnraštis)

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

“ŽVAIGŽDĖ” g
(Savaitraštis) 3
Metams $2.00. g

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

4-

ADRESAI VALDYBOS $V. 
JOBO DRAUGUOS

Cambridge, Mm«
Pirmininkas — A Vaisiausias, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka

volius, 62 Portland St.
Protokolų raštininkas 

Galinauskas, 719 Main St 
Finansų raštininkas 

Smulgis, 545 Main St
Kasierius — J. Jasinskas 218 

SVashington St
Maršalka — J. Lukšis, 220 

Wasbington St.
Kasos globėjai — K Voveris, 

A. Sundnkas, J. Žilis.
A K' ' -r. V--,

«įVt r v . ••
j.. ’■ •■. • S? ". ■. ” '■

K

J.

r

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

“ŽVIRBLIS” 
(Mėnraštis) 

Metams $1.00, pusmečiui 75c. 
Box 576, Forest City, Pa.

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis) 
Metams 50c.

314 Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)

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

“MOKSLEIVIS” 
(Mėnraštis) 

Metams $1.00.
P. O. Box 82, W«tfield, Man.

• •

Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutes Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.
Agentai, knygų platintojai nžsisakykit 
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė.

f/? 4 k

f
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“DARBININKAS.”

Iš LD.S. Centro Raštinės
Eikime prie antro 

tūkstančio

L. D. Sąjunga labai lai
mingai, nes vos tik per vie
nus metus, paaugo iki 1000 su 
viršum narių. Šiandieną jau 
turime savo organizacijoje 41 
kuopą ir 1016 narių, o nau
jos kuopos vis dar tveria
si, naujų narią kasdieną pri- 
būna. Tai linksmas mums, 
Amerikos lietuviams darbinin
kams apsireiškimas. Stiprė
jant ir augant L. D. Sąjungai 
susilauksime geresnių laiką: 
pakils lietuvio darbininko su
sipratimas, susikoncentruos 
geriaus visas veikimas, dau
giaus ir apšvietos ingysime, 
nes prie to viso veda L. D. Są
junga ir jos organas “Darbi
ninkas.” Tik reikia tas dar
bas labiau plėsti, reikia su
rasti kuodaugiausia lietuvių Į 
darbininką, kurie su uolumu ir i 
giliu pasišventimu nuolatos Į 
dirbtą L. D. S. ir jos organo 
“Darbininko” naudai. Dar
bas čia būtą visai nesunkus. 
Virš tūkstančio narią jau ran- 
-dasi mūsą organizacijoj — 
lzaip matome, tai jau milžiniš
ka pajėga, su kurios pagelba 
galima visas Amerikos lietuvi 
iškas kolonijas išjudinti prie 
darbo. Lai-gi tas žmonių tūk
stantis — mūsų geriausios pa
jėgos — pasistengia iki Naujų 
Metą surasti antrą tūks
tantį L. D. Sąjungai narią ir 
4 ‘ Darbininkui ’ ’ skaitytoją.
Kiekvienas darbininkas, kiek
viena darbininkė, L. D. S- na- 
ii ai, tegul suranda dar po 
vieną mūsą organizacijai na
rį, o kur nėra — sutveria 
naujas kuopas, — tai dar iki 
šią metą pabaigos — L. D. Są
jungoje bus ne 1000 narių, bet 
2,000. Išauginę savo organi
zaciją į milžinus, lengvai ga
lėsime ir L. D. S. 1-ojo Seimo 
naudingus nutarimus ir suma
nymus vykinti: didinti Strei- 
kiėrią Fondą, platinti katali
ką spaudą, darbininką luomo 
padėjimą tobulinti ir gerinti, 
ir pagalios prie naują sumany
mą eiti. Darbirfinkų veikimo 
dirva plati, tik reikia ją pu
renti. Darbininkai — pajėga 
— todėl sunaudokime tą pajė
gą geriausiems tikslams: — 
naudingos > darbininkų or
ganizacijos — L. D. S. augini
mui.

Pasistengkime taip padirbė- 
kad šių metų pabaigo- 

galėtume paskelbti, kad 
D. S. jau yra 2000 narių. 

Tam tikslui visas progas su
naudokime: rengkime prakal
bas, kalbinkime pavienias y- 
patas, ant vakarą, išvažiavi
mų. balių nepamirškime pri
minti apie L. D. S., jos tikslą 
ir paraginkime žmones prie 
šios organizacijos dėties ir iš
vien, vienoje didžiulėje orga
nizacijoje, broliij lietuvią ir se
serų lietuvaičių darbininkų 
naudai dirbti.

Apie naujų kuopų susitvė- 
rimą ir senąją padidėjimą sių
skite tuojaus žinias Centran, 
kad galima būti] apie L. D. S. 
S'.ugimą pranešti “Darbinin
ke.” Taip-pat nepamirškit'' 
pažymėti ir tų ypatų vardų, 
kurios daugiausiai prisideda 
prie L. D. S. ir “Darbininko” 
plėtojimo.

Didžiausiu mūsų tikslu šian-1 
dieną yra: 2,000 narių iki 1917 
metų.

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

ti, 
j* 
L.

Kaip susinesti so 
centru.

kuopos dėl tą nesusipratimą ' 
net pakriksta, kuomi padaro 
milžinišką skriaudą mūsą or
ganizacijai. Gali būti, kadį 
tame buvo kaltas centras, gal j 
ir kurios kuopos ne taip viską 
darydavo kaip reikėjo, bet 
kas dabar ant seną nuodėmių 
bepaisys! Pradėkime darbą 
išnaujo tvarkyti ir taip jį pa
veskime, kad daugiaus klai
dą, bent svarbią ir pragaiš
tingą mūsą organizacijai neį
vyktą. Tam gali prigelbėti 
kaip centras, taip ir visi L. 
D. S. nariai ir kuopos, prisi
laikydami tam tikros iš anks
to nustatytos tvarkos.

Susinešimuose su L. D. S. 
Centru būtą geriausia prisilai
kyti šitokios tvarkos:

Reikalaujant kokią nors in
formaciją L. D. S. reikalais; 
ar tai tvėrime naują kuopą, 
ar tai pranešant apie naują 
kuopą susidarymą, ar ieškant 
kalbėtoją, — L. D. S. kuopos, 

■ nariai ar pašaliniai, kurie no- 
i ri sužinoti apie L. D. Sąjungą 
1 — turi kreipties pas dabarti
nį L- D. S. pirmininką:

M. Žioba,
29 Webster St., 

Molden, Mass.
ir L. D. S. Sekretorią: 

J. E. Karosas,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
2. Čarterią, kuopą nume

ną ir mokesnią reikalais, kaip 
centrui, taip ir laikraščiui, 
aplamai visais organizacijos 
finansiniais reikalais reikia 
kreipties pas L. D. S. finansų 
raštininką:

A. F. Kneižis,
242 W. Broadvray,

So. Boston, Mass.
3. Siunčiant pinigus, “mo- 

nev orderius” ir čekius reikia 
visuomet išrašyt ant “Darbi
ninko:”

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 
ir pasiųsti L. D. S. finansų raš
tininkui:

A. F. Kneižis,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 
Prisilaikant tokios tvarkos, 

ir centrui bus lengviau tvarky- 
1 ties ir kuopoms bus galima 

greičiau susilaukti iš centro 
• žinių. Nuo šio laiko kaip 

į centras, taip ir kuopos lai pa
sirūpina aukščiau nurodytos 
tvarkos laikyties.

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

kuopos nepamirškite tverti 
Į Kataliką Spaudos Komisijas 
ir rengties prie mobilizavimo 

Į savo pajėgą kataliką spaudos 
platinimui. Bostonas, Hart
fordas, Worcesteris jau pra
dėjo prie Kataliką Spaudos 
Savaitės rengties. Neužmirš
kite ir kitą koloniją lietuviai 
darbininkai pranešti apie savo 
veikimą kataliką spaudos nau
dai.

I
I praneš Centrui.

Auginkime ir stiprinkime 
L. D. S.

A. F. Kneižis, 
LDS. Fin. Rašt.

L.D. Sąjunga spar
ciai auga.

ATGAUKIME SAVO 
NARIUS.

L. D. S. l-ojo Seimo proto
kole skamba, kad mūsų orga
nizacijoje randasi net 255 su
spenduoti nariai, kurie yra 
neužsimokėję nuo 3 iki 6 mėne
sių. Tai labai liūdnas L. D. 
S. gyvenime faktas. 255 na
riai užmiršo savo pareigas iš
pildyti ir nebesirūpina lietuvių 
darbininkų reikalais, tuomi 
darydami sau ir visai organi
zacijai didelę skriaudą. Taip 
neturėtų būti. Tuojaus tą ne
malonu apsireiškimą turime 
pataisyti. Tą kuopų raštinin
kai, kuriose randasi suspen
duotų narią. tegul neatidėlio
jant pasirūpina tuos narius at
gauti L. D. Sąjungai. Tegul 
jiems praneša apie jų skolas ir 
paprašo atsilyginti. Tiesa, 
suspenduoti nariai dar tesis
kaito esančiais organizacijoje, 
bet po dienos, kitos jie gali 
būti visai iš organizacijos iš-

1 braukti. Ieškokime būdą kaip 
1 tam užbėgus už akiu. Čia 
| gulėtų prigelbėti ir atskiri L. 
ID. S. nariaį, primindami savo 
I suspenduotiems broliams ir se« 
selėms, kad laikas grįšti prie 

I darbo ir sū nauja energija pra- 
I dėti L. D. S. narių eilėse veik- 
iti.

Nuo šios dienos L. D. Są
jungoje tegul nesiranda nei 

I vieno suspenduoto nario, o nuo 
išbrauktų — apsaugok 
Viešpatie.

I

i

L. D. S. kuopos ir narini 
-dažnai rūgoja, kad centras ne
atsakąs ant laišką, neprisiun- 
-čiąs reikalaujamą informaciją 
ir pridarąs daug paklaidą su
sinėsimuose su kuopomis ir 
nariais iš ko paskui kįla tarp 
kuopą ir centro negeistini ne
susipratimai. Gi dažnai pa
sitaiko taip, kad kaikurios

Nuo šio “Darbininko” nu
merio stengsimės kuouoliausia 
sekti L. D. S. veikimą, pažy
mėdami naujai susitvėrusias 
kuopas ^r , paskelbdami, kaip 
naujai susitvėrusią, taip ir 
nuo seniau gyvuojančią kuopą 
narią vardus. Tame dalyke 
malonės mums prigelbėti gerb. 
kuopą raštininkai, pranešda
mi apie įvykusias kuopose per
mainas.

Kad L. D. S. gerai gyvuo
ja, žymiai auga,, tą visi ga
lėjo pastebėti iš žinią telpan
čią “Darbininke” apie L. D. 
S. kuopą veikimą. Liet. Darb. 
Sąjung. stiprėjimas ir augi
mas, beabejonės, džiugina mū
są organizacijos ..narius, taip- 
pat ir LDS. prietelius. Pasis
tengsime kuodaugiausiai tokiu 
linksmą žinią “Darbininkan” 
surankioti. Žinoma, tame 
darbe turės mums prigelbėti 
visi Amerikos lietuviai, sus
kubdami rašyties į L. D. Są
jungą ir tuomi padžiugindami 
mūsą visuomenę. Iš piršto, 
kad ir labai norėtųsi, negi iš 
lauši L. D. S. nario.

Iš vėliausia gautą žinią L. 
D. S. sustiprėjo šiose vietose:
New Haven, Conn. 28 kuopa.

Per LDS. organizatoriaus, 
p. K. Česnulevičiaus, prakal
bas, liepos 16 d., prie 28 kuo
pos prisirašė 17 naują narią: 
10 tuojaus įmokėjo įstojimo 
mokesnis, gi likusieji 7-tyni 
pasižadėjo artimiausiame kuo
pos susirinkime atsilyginti.

Užsimokėjusių vardai: . 
Motiejus Juškauskas, 
Mikolas Dzikas, 
Antanas Diržis, 
Kazys Gudas, 
Ona Stepulaičiutė, 
Juzė Kumžaitė, 
Benedikas Paulauskas, 
Stasys Šlyteris, 
Mikolas Paliauka, 
Pranas Paliunas."

Apie 28 kuopos sudrutėjimą 
praneša kp. raštin. p. V. A. 
Zavorskas.

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

NEUŽMIRŠKITE!

PRISIRAŠĖ 100 NAUJŲ NA
RIŲ PO SEIMUI.

“Darbininko” No. 82 (124) 
buvo pagarsinta 79 nauji na
riai. Šiomis dienomis prisira
šė 21 naujas narys prie šią 
kuopą:
26 kp Rumford, Me...............7
37 kp. Lewiston, Mė.......... 4
5 kp. Waterbury, Conn....... 3
11 kp. Broęklyn, N. Y.......... 2
21 kp. Forest City, Pa........... 2
27 kp. Kingston, Pa............. 2
34 kp. Scranton, Pa.............. 1
18 kp. Paterson, N. J........... 1

Išviso......... . .............. 21
Išviso 21 narys.

L. D. S. kuopą dabar yra 
41, narią 1,016.

Subruskite visos kuopos, 
kiek galima pasidarbuoti, kad 
išauginus L. D. S. ir kad iki 
kitam Seimui skaitytume ne 
tūkstantį narią. bet keletą.

A. F. Kneižis, 
LDS. Fin. Rašt.

CAMBRIDGE, MASS.
Ateikit į susirinkimą.

Liepos 30 d. 1 vai. po pie
tą bažnytinėje salėje atsibus L. 
D. S. 8 kuopos susirinkimas.
Meldžiame visą narią susirin
kti, išgirsite apie Seimo nuta
rimus ir tame susirinkime pra
sidės mokestis po 25 c. mėnesy
je ir visi nariai gaus visus tris 
“Darbininko” numerius savai
tėje.

Darbininko knygyno

Kp. rašt.

BROOKLYN, N. Y.
k

L. D. S. 11-tos kuopos susi
rinkimas įvyks 1 d. rugpiučio 
8 vai. v. Malonės visi nariai 
susirinkti ir naują atsivesti, 
taipgi bus raportai ir apkalbė
jimas tolimesnio veikimo.

Sykiu atsibus mitingas ir 
A. L. K. Spaudos Dr-jos. Pri
siuntė knygas, malonėsit atsi
imti.

Abu susirinkimai bus para
pijos Pan. šv. Apsireiškimo 
svetainėje.

Rašt. P. Pavilonis.

KATALOGAS
Geros knygos talpina savyje prakilnias mintis, patyru

sią žmonią praktiškus nurodymus, persergėjimus. Pra
kilnios minties, gražios sielos, skaisčią jausmą žmonės 
išlieja savo protą, išmanymą, patyrimą, jausmus ant 
raštą. Ją raštus skaitydami, draugaujame su tais prakil
niais žmonėmis, klausome ją išmintingą pamokinimą, indo- 
mią pasakojimą, smagią pajuokavimą.

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 knygą knygynėlį

Spauda, tai yra knygos ir laikraščiai, yra didžh^jan- 
kiu pastoti kelią laisvamanybei, girtuoklybei, ciefflzmui, 
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.
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LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvią tau-
“Lietuvių Balsas
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LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- g
D
S
Ei 
ffl]
Ei

Ei
EĮ 
gB 
e 
e
BĮ
BĮ
B 
E
BS

s .
iŠ ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- 
O kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 

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

IŠ tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš- 
•S ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 

ginklai, tuojau grįžtą Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- 
jgį virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, 
Š laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvą kapai — 
S aptveriami,

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

LIETUVIŲ BAIJSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 
9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metą) 

[g 2 rb. 60 kap.; 3 nienesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne- 
[G8 siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 
ĮS 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; 
įS 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
Ig numeris 5 centai.
g SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė 
S (dalinant puslapį į keturias skiltis) 'prieš tekstą —60 

kap.; po teksto — 30 kap.
-g minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų.

L.D.S. kuopų val
dyboms ir visiems 

nariams praneši
mas.

t

NUSŲ LAIDOS KNYGOS.
1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizaciją nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą ___________________
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V.
32 pusi. Talpina auksinių 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
kalėliai pilni gardaus juoko. Kiekvienas norįs len- 
gvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią knygele. 
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 ___________

KF^GOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916- metams. 438 pusi. 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.
10 Raistas.
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Spausdinta 
auksuotais kraštais ir kryželiu

.35

.....„„j$1.00
. Apysaka iš !ie-
520 pusi............. $1.00
.. -......-............  25

Pabėgėliams, ieškantiems gi-

242 W. Broadway,

15
10
25
15
10
5

$1.00 
_ 45
._ 5
... 15
__ 20
_ 10

§ Amerikoje prieš tekstą 50 centą, po teksto 25 cent. 
BB petito eilutė, giminią ieškantiems po teksto 10 centą 

petito eilutė.

^Lietuvių Balso T adresas
i Petrograd, Baskov 29.

■=“ 

, i nj

- 75 
$1.20 

Žinotini dalvkai iš mokslo ir istorijos 
____________ -__________________ ___ $ 1. 50 

75
Eilių ir monologų rinkinys ___  50

Parašė Upton Sinclair. Apd_________ $1.50
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas <_______ $1.00
12 Pajauta. Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme

čio gyvenimo. Apd. ___ ____________ _$1.25
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis_________________  10
14 Kas Bailys. Sceniškas —veikalėlis_____________  15
15 Katriutė. ____________________________________ 15
16 Šv. Kazimieras._______________ 2_____________ __ 20
17 Oliveris Twistas. Parašė Chas. Diekens 520 p.... $1.00

18 Huckleburry Finnes __ ____________________ 75
Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikšeio-

Braižynėliai. Smagus skaitymėliai _____ ____
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė_
Karės metu. Sceniškas veikalas ____________
Blogi kūdikio papročiai __________ ____________
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga ______
Liet. Vyčių Dovanėlė. Kiekvienas vytis tur ją tu
rėti. _______________________ _________________
Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi_ __________
Laiškas iš Kelionės po Palestiną___ ____________ _
Vilkų Lizdas ......................  _... ..... ....................

29 Dukterys Pili p o Kareivio __ .............. ...__ __ ________
. 30 Surinktos Dainos __ _________ __ ______________

Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo_____ $
Iš Kelionės po Europą ir Aziją ..........  $i
Gyvenimas V. Jėzaus.... .......  ___ __________$
Anima Vilis.__ ___ __ ___________ _ —... ....... . .......
Jėzaus Kristaus gyvenimas ___ _ _____________

36 Pergyventos Valandos ...... ......... .... ............ ................
Š7 Pelenių Jurgutis ........................... . ............................ .....
38 Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatjngai apie Jė

zaus Kristaus Bažnyčią ..... ..........
39 Naujas Būdas išmokti rašyti ........
40 Teisių Vadovas ir Patarėjas ..........

Klaida. Parašė Lazdynų Pelėda, 
tuvių gyvenimo “Laisvės Metu.” 1 
Šatrijos Raganos Apysakėlės ....
Gyvenimo Pamatai. Joj išgvildenta svarbiausieji 
gyvenimo klausimai ------------------------------------------
Antanukas. Parašė B. Prūsas. 46 pusi. .................. .
Mylėk savo artimą. Iš karės francuzų su arabais

Pirmieji žiedai _______ _.......j.---------------- -----
Gamtos istorija. Trumpi ir aiškus pasakojimai a- 
pie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus___ 50
Vyrų Vergija. Komedija 56 pusi. 
Vienuolio Disputą. Komedija .....

50 Trumpa Senovės Istorija 
žvaigždė. Rytų pasaka 17 pusl._ 
Katekizmas apie alkolį ...................
Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova su 
j<»ms --- --------------------------------- '■----------------------
Tiesos žodis socijalistams..__ ___________ _______
Lietuvos Istorija. Parašė Pranas _ _ __________
Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis .... ...............
Aureolė. Parai? M. Gustaitis _______ __ ______
Ar Kristus tarėjo brolių ir seserų .......... ............... ...
Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė m<> 
kvtojns J. Damijonaitis, Laimi suprantamai iš., 
aiškytn lietuviu kalima rašyba Visi rašantieji k<>. 
respondencijns. žinias, straipsnelius privalu pasį. 
mok ?: *ais'kliško rašymo. T<» lengviausia paxj. 
mokysite iš šios gramatikos ________ __________

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 .75
ANIOLAS SARGAS.

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

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
•006 botum

Minkštos skūros, juodais apdarais, 
didelėmis raidėmis, 
Kaina $1.75.

Kiekvienas lietuvis katalikas privalo nusipirkti 
sau dailią maldų knygilę, kad nuėjus į bažnyčią galė
tų garbinti savo Sutvertoją

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

“Darbininko” faiygyną išpirkdamas “money orderį” 
arba krasos Ženkleliais.

Taip-gi turime visokių rožančių ir škaplierių. No
gėdami nusipirkti, neužmirškte padėti toki adresai 

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

Nuo rugpiučio 1 d. 1916 m.!! 
visiems nariams organas 
“Darbininkas” bus siunčia
mas tris sykius į savaitę. •

Kiekvienas narys savo kuo-1 
poje nuo rugpiučio 1 d. turi Į 
mokėti po 25 centus į mėnesį, j

Kuopos, kaip ir ligšiol pa-; 
si liks savo kasoje po 5 centus, 
nuo nario, į Centrą-gi siųs po ; 
20 centų.

Visus pinigus prigulinčius ! 
Centrui turi stengtis prisiųsti j 
ne vėliaus kaip 25 d. kievieno 
mėnesio.

Geistina, kad kuopų val
dybos pasirūpintų atgauti 
neužsimokėjusius narius ir jų j 
mokesnius tuojaus prisiųsti i 
Centrą, nes kitaip visiems; 
neužsimokėjusiems daugiaus 
kaip už tris mėnesius organas 
“Darbininkas“ bus sulaikytas.

Sulig Seimo nutarimo, na
riams primokėjusiems dabar 
už organą 90 centų, nereikės 
mokėti pakelto mokesnio kol 
ją prenumerata pasibaigs.

Pasibaigus prenumeratai 
mo’ ėg po 25c. į mėnesį.

U iriai, kurie negauna o^ 
gan-', tuojaus praneškite sa
vo kuopos raštininkui, kvria

i

mus

Nuo 22 iki 29 dienai spalio 
Amerikoje rengiama Katalikų 
Spaudos Savaitė. L. D. S.



Mirė dėl
karščio

KARŠTIS UŽMUŠĖ 250 
VAIKŲ.

Montreal, Canada. — Pe
reitą savaitę šitame mieste mi
rė 250 vaiką. Daktarai pri
pažino, jog karštis buvo jų 
mirties priežastim. Tokios kai
tros senai buvo bebuvę Kana
doj. Quebec mieste per porų 
dienų dėl karščio mirė 28 vai
kai.

PRISIRENGIMO BILIUB 
PERĖJO.

Suv. Valstijų senatas per
leido bilią, kuriuo skiriama 
700 milijonų dolerių kariniams 
prisirengimams. Ta milžiniš
ka suma bus išleista 1917 m. 
Iš jos eis armijai, laivynui, 
fortifikacijoms ir karinėms 
akademijoms. Dar apie tą bi
lių bus svarstymų, bet be žy
mių permainų jis pereis galu
tinai ir pasirašys po juo pre
zidentas.

Tautos Fondo Visokių vėliausio
valdyba. leidimo knygų

Prt

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Jratoo vlriįna- 
NnoSUtpopteC. Nno 7 iki 8 vakar*
BKOADVAY Cor. O ST. SO. BOSTON.

I

VOKIEČIAI SUMOBILI
ZAVO BITIS.

Rytinėj Afrikoj, kur eina 
mūšiai dėl kolonijų, vokiečiai 
sumobilizavo bitis ir pavartojo 
jas prieš anglus.

Rytinėj Afrikoj žmonės vei
sia bitis tuščiuose rąstuose. 
Vokiečiai prisirinko daug to
kių avilių ir sudėjo į eilę ton 
vieton iš kur buvo laukiama 
anglų. Aviliai buvo sukabin
ti ant vielos taip, jog vielą 
nutraukus visi aviliai krisdavo 
žemėn .

Kuomet atpūškavo anglai ir 
radę “tvorą”, griovė ją, tai 
tuoj aviliai pamtelėjo žemėn, 
o iš jų ūžtelėjo spiečiai įpyku
sių bičių ir ėmė gelti anglus. 
Anglai gynėsi nuo bičių, o tno 
tarpu į juos ėmė spirginti vo
kiečiai iš kulkosvaidžių.

Nereikia sakyti, kurioj pu
sėj buvo viršus tame susirėmi
me.

RŪKĖ, VIENOK, SULAUKĖ 
GILIOS SENATVĖS.

Pittsburgh, Pa. — Israel 
A. Rosenberberg mirė sulaukęs 
107 metų amžiaus. 35 metai 
atgal jis atkeliavo šion šalin iš 
Rusijos. Gyvas būdamas sa
kydavo, jog sulaukęs tokio 
amžiaus dėl to, kad daug man- 
kštinęsis, anksti gulęs, ank
sti kėlęs ir rūkęs cigaretus. 
Jis niekuomet nevažiavo stryt- 
kariu.

NUGRIUVO NAMAI.
Hagerstown, Md. — Buvo 

užėjęs baisiai smarkus lietus. 
Tai vienos valgyklos sienos bu
vo paplautos ir namai griuvo. 
Ant vietos buvo, užmuštas vie
nas vyras ir dvi moterys.

BANGŽUVĖS PALAIKE UŽ 
SUBMARINUS.

Ties Point Allerton buvo at
plaukusios dvi bangžuvės. Be
si maudantieji pergazdinti dū
mė lauk iš jūrės. Bangžuvės 
buvo priplaukusios visai arti 
prie kranto. Nekurie žmonės 
tas bangžuvės palaikė už suh- 
marinus.

Bangžuvės maždaug buvo 
po 60 pėdų ilgiol. Paplauki- 
nėjo pakraštyje apie pusvalan
dį ir nuplaukė sau.

SKĘSTA SKOLOSE.
Anglijos premjeras parla

mente apreiškė, jog jau rei
kią užtraukti naują paskolą. 
Sako reikią užtraukti paskolos 
450.000.000 svarų arba $2.191.- 
500.000. Niekur ligšiol taip 
d’aelė paskola vienu sykiu ne
buvo užtraukta, kaip minėto
ji. Tai išviso nuo karės pra
džios Anglija bus pasiskolinu
si $14.160.000.000.

Tokios skaitlinės ne visiems 
telpa galvon.

Pirmininkas: —
Kun. J. J. Jakaitis, 

Providence & Waveriy 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, UI.

Sekretorius: —
K. Pakštas, 

3255 South Halsted Str., 
Chicago, UI.

Iždininkas: —
B. Vaišnoras, 

1514 Carson Str., 
Pittsburgh, Pa.

Iždo globėjai: —
A. Nausiedienė,

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

J. Miliauskas.
PITTSBURG, PA.

Galimi gauti "Darbi-

įlinko” knygyne 
Agentams duodame

dideles nuolaidas.

T»L So. Booton m

DR. JOHN P. JONĖS 
Ofira rajando.

ano 2 iki 4. m»7 iki» po pM. 
PHYZIKAS ir SURGIJUS 

SpeiaUkai atlieka visokiu, blociaumus 
gydymus. ypatingai ra aleatrania. 

392 .*»/» a. .« j
C. 1 ( A 7 < / .

namų darbo.
Nereikia dirbti nedaliomis. 

2823 Wasbington St, 
Rozbury, Mass.

D. L K V. B. 
MUZIKALIŽKA MOKYKLA. 
Mokinama ant smuiko Piccolo 

Klarneto
Piano
Korneto 
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

GEMA DAUGIAU VAIKŲ, 
NEGU MERGAIČIŲ.

Kanadoje karei prasidėjus 
ėmė gimti vaikų daugiau, ne
gu mergaičių. Per 23 pasta
ruosius mėnesius Kanadoj gi
musių buvo 11.794. Iš jų 6.- 
170 buvo vaikai, o 5.624 mer
gaitės. O per pirmuosius 23 
mėnesius prieš karę vaikų gi
mė 5.710 o mergaičių 5.384.

Nelegališkų gimimų skai
čius karei prasidėjus pasimaži
no. Per karės periodą Kana
doj gimė 561 nelegališkas kū
dikis. O prieš karę per 23 
mėnesius tokių gimimų buvo 
726.

SĄŽINĖS FONDAS.
Suv. Valstijų finansų de

partamentas turi taip vadina
mą Sąžinės Fondą. Į tą Fon
dą eina pinigai tų, kurie šiuo 
kiuo ar tokiuo būdu apgavo 
valdžią, o paskui, sąžinės bal
so verčiami, atsiteisė. Lig
šiol į tą Fondą jau • įplaukė 
$498.763.54. Pirmas atsilygi
nimas buvo 1811 m., kuomet a- 
tėjo Washingtonan laiškas su 
$5.000. Dabar į tą Fondą vis 
daugiau inplaukia. Kįla klau
simas todėl ar žmonių sąžinė 
darosi jautresnė ar daugiau 
apvaginėja valdžia.

SALVATION ARMY 
TURTINGA.

Pasirodo, jog Salvation 
Army yra labai turtinga. Bro- 
oklyne tos organizacijos virši
ninkai pasakė, jog jos turtai 
išneša $8.353.179. Nejudina
mo turto turi $6.846.051.

Paveikslai.
Papuoškite savo naųras gra

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

Vietinius ir apielinkes 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 aut 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 į Egiptą. Spalvuotas.

PO 50c., DIDUMAS 18X24 
COLIŲ.

Šventoji Šeimyna. Spalvuotas. 
Panelė Šv. škapliemos.

Spalvuotas.
Šv. Juozapas. Spalvuotas.

PO 75c., DIDUMAS 16X24 
COLIŲ.

Šv. Antanas. Tamsiai spalvuo-

UžDRAUDĖ STATYTI 
AUGŠTUS NAMUS.

New Yorke dviem metam 
užginta statyti augštns namus. 
Augščiaūsi namai, kokius da- Į 
bar bus galima statyti, bus 35 
augščių. Woolwortho namai 
turi 51 augštį, o jo bokštas Į 
•naši stiebęs toli į padanges. Su 
bokštu tie namai yra 750 pėdų 
Rūgščio.

PABRANGO LAIKRAŠTIS.
Amerikoniškas laikraštis St 

i/ouis Globe-J^ąmockrat # pa- { 
skelbė, jog pąkėfia karafį Nuo i 
ryfPį 1 pardavinėja- i
jffflk pb dn<eR|a. Pakėlė kai- Į 

popieros pabrangimo.

tas.
Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv 

Spalvuotas.

Po 75c., DIDUMAS 22X28 
COLIŲ.

Malda Darže. Spalvuotas. 
Panelė Šv. Ražancava.

Spalvuotas. ,
Paskutinė Vakarienė.

Spalvuotas. . *
teimyna Šventoji. Spalvuotas. 
Panelė Šv. škapliernos.

Spalvuotas.
Nekalto Prasidėjimo P. šv. 
Kristus beldžia duria.

Spalvuotas. •«. -
Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.

informa-

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantucjame.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso ^dynoa Gydo viaokiaa ligai
14 P. M. 7-» P.M. PriakiriaJUrinfaa.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

1.00
1.00

75c.
50e ■

Agentai uždirba 
po $4S.OO i 

savaitę, pardavinėdami mūsų pa
tentuotą be šilumos kelinių pro
są. iKekvienam vyrui reikalin- 

' gas. 150 nuoš. pelno.
Reikalauk platesnių 

cijų.
Neris Mfg Co.,

x Box 76,
Montello, Mass.

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerų farmų 
su budintais, Sodais, apsėtais 
saraaz sojd8 so^ąjįpsiau jį sįbsįubi 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždft- 
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 visokiu 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 eenuts 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 Stato Bank Bldg.
Scotville, Mich.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

DR. SPRINGER

TEL. BACK BAY 4200

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

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 gfryno ąžuolo. Sanita
riškas. Geriausio išdirbimo. 
Taupina ledą.

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.

-ų

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vaL ryta 
iki 8. vaL vakare.

Nerišliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4vaL vakare.

Telephone So. Bo»u>n 605 
ANTANAS SABALIS 

meistras
iudeda telepuvuL^, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorya 

tės darbus pridedamai 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broad-way, 133 Bowen St 
SO. BOSlUi\, MaSS.

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro 

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

(Castle Square’s Bloek’e.)

Tclkfnonc So. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. H o w ar d 
Lietuviika pavardė buvo 
Praars F. J. Kavaliatisiai

315 Broadway. So. Boston.

DENTISTAS
49 Chabers St.,
364 Harison Avė

WestEnd

S. E. Icstch

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA,

!

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

105 So Meade Str.,
(Arti lietuvių bažnyčios) 

Wilkes-Barre, Pa.

i

S

■

TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada- ę 
ryti Bostono firmai

BOSTON BADGE CO. į 
Lietuvią tautiškos spal- į 

vos, žirgvaikis ir parašai J 
anglą ir lietuvią kalbomis. I 
Puikiausiai tinka platinti 
tarp amerikoną per Tag 
Day.

UŽ 1 TŪKSTANTĮ — 
TIK $7.00.

Adr.
294 Washiugton Str., 

Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.

Boston, Mass.

• <

Užlaiknm amžinusia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių. 
ant lengvų išlygų Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
•lėlį nuošimtį duodam perkup 
čiams, didelį, nauja katalogo 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų

J. P. TUINILA
922 Ws«hington 8t. Boefon

*♦* Vienatinė Lietuviška 
❖
♦♦♦i Krauti f t r
♦I*

V. LUKOSEVICIA, 
X MlnersvilleU •/ - F 
♦ A .

“J jori-r

i

Į

T«l 8c. Bo««on270
DR. JOHN MtcDOMELL, N. D.

Galina ttuikalbeti tr Getumsrtai. 
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai.
'Po pietų 1 iki 3 

vakarais 6 iki 9
536 Broadvay, So. Boston.

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

LIETUVIUS.

Kuri užlaiko visokio ta
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

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

W0RCE8TER, MASS.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
ka’dų. guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ee- 
luloidn. Išdirbu karpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalini m o neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELUOSE ST MONTELLO, MASS.

Vienatinė Lietuviška i
te

I

te 
te 
M 
k? 
te 
K

A P T I E KA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plauku 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00
1.00
50c.
100 

JO 
*5c. 
25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

LOO

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvahrimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75e

Proškos nuo nerviško •ai
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25e.
Visokie kvepianti 

muilai 10, 15 ir 25e
Perfumos visokių gėlių 25.
50, 75, L00, 2.00 ir daugiau.

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

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

eipresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu

K. ŠIDLAUSKAS

Gy- 
juu»

226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass.

s
*

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šioc 

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

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

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

po $3.50, $7.00, $10.50„ ir $14.00/
3) Šelpia neįgalinčiu* nariu* ir našlaičiu*.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja geru* raštu, ir 

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalai*, remia pi- 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriška* 
įstaigas ir tt.

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




