I

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

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.

Popiežius Benediktas XV.
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Delegatai lankys lietuvių kolonijas
Nenusileis.

M

Veja Austrus.

DELEGATŲ ŽODIS LIETU
istoriškai filozofišką apie lie
VIŲ VISUOMENEI.
tuvių tautų.
Atlikę savo darbų Šveicari
Įvairiais protarpiais kon
ITALAI ŽENGIA PIRMYN. I
ATAKAVO ANGLIJĄ.
joj, dar prieš akis turėjome
ferencija buvo pertraukoms
Vokietijos zeppelinai ata
sekančius dalykus: suteikti
garsiais aplodismentais. Pa
Italijos fronte palei Isonzo
LAIKOSI
TVIRTAI.
kavo
Anglijos
ir
Škotijos
pa

žinių šventam Tėvui apie Lie
baigoj ovacija buvo karšta ir
upę 2.000.000 italų laužo aus
Mūsų skaitytojams jau ži
Wilkes-Barre, Pa. — Rugpj. krantes. Valdžia pranešė, jog trų linijas ir ūžia pirmyn. Di
tuvos vargus, atlankyti be
entuziastiška.
nomas veikimas
francuzės
Geležinkelių darbininkų va
laisvius Vokietijoj ir gauti pa dai ir geležinkelių kompanijų 7 d. buvo lietuvių veikėjų su vienas vyras, dvi moterys ir di italams kliūtis buvo Gori- Mile Yvonne Pouvreau. Ji
Išreiškiame padėkų pane
skutinių žinių apie Skandina atstovai turėjo konferencijų. sirinkimas pasitarti apie Lie trys vaikai buvę užmušti, zios tvirtovė ir aplinkui tų veikia Ispanijoj, buvo vaišin
lei Pouvreau už jos įstabių
tuvių Dienos reikalus.
Susi Penki vyrai, šešios moters ir miestų apdrūtintos augštumos.
vijos lietuvių veikimų, nes
propagandų už Lietuvą.
gai priimta ir turėjo pasek
Kompanijų atstovai užsiminė
rinkimas atsibuvo Redington šeši vaikai buvo sužeisti bom Dabar ta kliūtis prašalinta,
būdami Šveicarijoj girdėjome,
Nedėlioj birželio 18 d. bas
mingas konferencijas Barceloapie nusileidimų iš abiejų pu Hotelyje.
Dalyvavo šie vei bų skeveldais.
kad Skandinavijos ir Rusijos
puolė
Gorizia,
pateko
italams
kų
jaunimas surengė: Gran
noj, Madride, Šen Sebastia
sių.
Darbininkų vadai atsa
kėjai: adv. Jonas S. Lopatto,
lietuviai turėjo konferencijų,
apdrūtintos
augštumos.
Italai
ne.
Pereitame numeryje tru Velada Literario-Musical de
kė, jog nebus nusileidimo, jog
kun. V. S. Dargis, kun. P. B.
UŽMUŠĖ 200.
taigi matydami, kad šių daly
dainuodami, papuošę savo šal mpai paminėjome apie jos vei
Homenaje a Lituania
geležinkelių darbininkams turi Paukštis, kun. Dr. P. AugusFrancūzų orinė eskadra mus gėlėmis banguoja, ūžia
kų nebegalėsime atlikti abudu būti įvesta 8 valandų darbo
y
en
favor de los heridos de
kimą Bilbaos mieste,
tarpe
taitis, kun. J. Valaitis, kun. bombardavo Lotaringijos mie pirmyn, keliasi per Isonzo ukartu, pasidalinome darbu:
la
guerra.
(Didelė pramoga
baskų.
Tame mieste ji turėjo
diena ir pusantro mokesties už
J. Kasakaitis, Tarnas Paukš stų Metz.
Bombos buvo pa pę ir vejasi atsitrauikančius
vienas (kun. Dr. Bartuška) nu
viršlaikį.
konferenciją birželio 16 d., o Literaturiškai-muzikališka pa
tis, R. Karuža, Keistutis Šliu taikintos ant kazermių. Užmu austrus.
važiavo Ryman, gi antras
Lietuvos ir naudai
to mėnesio 18 d. jai buvo su gerbimui
Jei ir toliau nieko neišeis pas, Dr. J. Šliupas, kun. V. šė 200 kareivių ir išgriovė ka(Dr. Bielskis Vokietijon. (Kun.
nukentėjusių
dėl karės).
Gorizia buvo skaitoma ne rengta didelė pramoga.
Dr. V. Bartuška nors su dide iš tų konferencijų, tai tuomet Kudirka, kun. Janusas, kun. zermes. Vokiečiai apie tai
Šitoji pramoga prasidėjo
paimama tvirtove.
Buvo tai
Apie konferenciją ir pramo
lėmis sunkenybėmis dasigavo pats prez. Wilson ims dalyką Kuras, V. Kvetkauskas, kun. paminėjo, jog truputį blėdies
raktas į didelį Austrijos mies gą vietos laikraščiai iš anksto konferencija Mile Pouvreau,
J. Miliauckas, Jonas B. Lie padarė.
Romon pas šv. Tėvų) Ste į savo rankas.
tų Trieste.
plačiai pranešė visuomenei. ri pasakojo apie surėdymų,
tuvninkas, Jonas Larcevičius,
Antra francūzų eskadra per
bėtinu būdu abu delegatu nie
Italai, žengdami pirmyn, Paskui konferencija ir pramo Europoj po karės. Paskui bu
ko vienas apie kitų nežinoda KIEK ATSIEJO STREIKAS. J. Stulgaitis, prof. L. Vasauc- lėkė per Vogezų kalnus, per
paėmė jau drūtvietes Monte ga gražiai ir plačiai buvo tuo vo baskų šokiai ir dainos.
kas, Julius B. Kaupas, M. Juodųjį miškų Vokietijon ir
ma nuo 7 liepos, atvyko NeAnt pramogos programo buSan Michele, Monte San Mar se laikraščiuose
aprašytos.
New Yorko strytkarių kom Šalčius, Vladas Palūpis, V.
warkan vienų ir tų pačių die
bombardavo miestų Rothweel.
šitoks straipsnelis:
vo
tino ir miestelį Bosąuini.
Konferencijoj tema buvo: Lie
nų t. y., 9 augusto. — Kun. V. panijoms streikas atsiėjo veik Rimta, Tarnas Šeimis, Jonas Pridarė gaisrų ir daug eksplioLIETUVA.
Austrai nespėjo netik nusi tuvių tautos vargai šimtmečių
Bartuška iš Italijos laivu $350.000. Bronx strytkariai Long.
zijųLietuva yra vardas šalies,
gabenti savo didžiųjų armotų, bėgyje.” (Los Sufrimientos
Dante Alighieri, Dr. Bielskis stovėjo 12 dienų ir per tai
kuri
užima didį žemės plotų
Rugpj.
17
d.
tame
pat
mies

bet nespėjo jų nei sugadinti. dėl pulblo Lituano a traves de
iš Danijos, laivu Oscar H. De kompanijai padrė $120.000.
SUDEGINO
LAVONUS.
Į
šiaurės
rytus nuo lenkų ir
te yra šaukiamas suvažiavi
Teko sveikos italams.
los siglos).
legatų kelionė Lietuvon užbai Ant kitų linijų mažiau buvo
Po mūšio ties Suez Kanalu
v•
prūsų.
Lietuviai,
kaipo
mas delegatų nuo organizaci
Šitame žengime pirmyn ita
Laikraštis “Euzkadi” Slgta. Linksma mudviem ir be nuostolių. Bet kompanijos
ant karės lauko buvo likę 200
tauta
yra
labai
sena,
taip,
jų.
Bus
išdirbti
pienai
Lie

lai
paėmė
21.750
nelaisvių.
taip aprašo konferenciją:
galo smagu sugrįžus pas sa turėjo ir išlaidų: pagarsini
negyvų turkų.
Tai tie lavo
jog
yra
spėjama
ne
be
pa
tuvių Dienai, kurių prez. WilVakar Mile Yvonne Pou
Pats Italijos karalius yra
vuosius Amerikon, čion mes mai, algos streiklaužiams, de
nai buvo sudeginti. mato,
kad
slavų
ir
teutonų
son paskirs trumpu laiku
vreau salėj Circulo de Bellas
Isonzo fronte. Bet jis dar nė
galėsime su jumis pasimatyti tektyvams ir tt. Išviso tokių
Anglai vienų turkų karootautos yra atžalos senobinės
Ortes y Ateneo atlaikė savo
jo!
užimtų
miestų
Gorizia.
~
ir jums nuvargintos Tėvynės išlaidų turėjo $110.000.
menės dalį prie Suez kanalo
lietuvių tautos.
Dabar ji
konferenciją. Ji, kaip mū
Tose vietose gyvena italai.
vaizdus nupiešti.
Mes kupi
atkirto, nuo kitų. O tos vie
buvo
po
jungu
Rusijos
val
ši} skaitytojai žino, yra de
Ir jie savo viengenčius pasi
STREIKAS.
ni esame žinių iš Lietuvos pa
tos yra sausos, be vandens.
džios ir be to kentėjo perse
tiko su ištiestomis rankomis.
legatė gelbėjimo komiteto
dangės.
Nors ne visų Lietu A. G. Walton čeevrykų kom
Tai tie turkai labai daug ken
kiojimus iš lenkų pusės. Len
Per keletą savaičių Gorizios
nukentėjusių dėl karės Lievų aplankėme, bet galime panijos darbininkai pradėjo
tėjo.
Vienas to turkų būrio
kai, kurie iš visų spėkų
gyventojai kiurksojo skiepuo
tuvoje.
džiaugties, pamatę labiausia streikuoti.
oficierius pateko anglams į
Tos kompanijos
stengiasi atstatyti Lenkiją,
se ir urvuose, kad išsigelbėti
Tema buvo: “Lietuvių
nualintas Lietuvos vietas. Su dirbtuvių yra Derry, N. H.,
nelaisvę ir pas jį rasta užra
visuomet priskaito Lietuvų
tautos vargai šimtamečių bė
nuo didžio bombardavimo. Tai
ėjome su tūkstančiais mūsu Lavrence ir Chelsea, Mass.
šas, kad jo kareiviai daugiau
BALKANUOSE NERAMU.
prie Lenkijos ir nepripažįsta
su dideliu džiaugsmu pasitiko
gyje.”
brolių ir sesučių, kurie perRusų ir italų pasisekimai kenčia dėl stokos vandens, ne I■ savo išgelbėtojus.
lietuviams teisių, kaipo tau
Ir kadangi lietuvių tau
I
Streikuoja todėl, kad kom
davė mums jųjų kančių didyišstatė išnaujo Balkanus prie- igu maisto.
tai.
. v’
ta didžiumai klausytojų ne
bę ir skausmų gilumų,
Jie panija nesilaikanti sutarties kyn. Pirmiausia tai sujudo
Visi turkų bandymai ata
Italijoj kilo didis džiaugs
buvo
žinoma,
tai
garsioji
Šioje
karėje
Lietuva
pa

meldė mūsų Amerikos lietu- padarytos pereitą gegužio mė rumunai.
Rumunijoj talki kuoti anglus, ginančius Suez mas, kai atėjo žinios apie
viešnia padarė trumpą isto
plūdo kraujuose.
Gana pa
viams apie tai pranešti, Var- nesį.
ninkams prielankioji partija kanalų pasibaigė nepasiseki pergales. Ryme buvo didelės
rišką įžangą, korioj paaiš
sakyti,
idant
duoti
nors šio
dan visos Lietuvos šiuomi
ėmė daryti -demonstracijas mu.
demonstracijos.
kį
tokį
supratimų
apie
stovį,
kino
kilmę,
senovės
kultū

LAIŠKANEŠIAI ORGA
sveikinam jus Lietuvos Sūnūs
ir
reikalauti
karės prieš
Dabar italai tiki, jog jų
rą, kalbą, papročius nelai
jog Lietuva buvo lauku mū
NIZUOJASI.
ir dukros, gyvenančius toli nuo
teutonus.
O einantieji gan
žengime pirmyn į Austriją ne
mingos
lietuvių
tautos,
ku

šių, kuriuos laimėjo von
tėvynės vargų.
bus didžių kliūčių ir žengs
Chicagos laiškanešiai pra dai būk bulgarai drūtinasi pa
Hindenburg
ir kontr-mušių,
ri
gyveno
po
jungu
įvairių
Našlaičių prieglaudų vai dėjo tverti unijų. Iš pradžios lei Rumunijos rubežių dar la
spieriai pirmyn.
viešpaty ščių.
kuriuos laimėjo D. K. Nikakučiai, ištiesę savo liesas ran prisirašė
Teų
200.
Tai pirmu biau erzina rumunus.
Su
dideliu
aiškumu
ir
gra

lojus.
Baisios skerdynės Akutes, šaukiasi prie jūsų mel kartu Suv. Valstijose laiškane taip neramu pasidarė, jog mi- DIDIS TABOKOS UŽDEREžumu
Mile,
Pouvrean
išdėslytaus
ir
Augustavo, Suval
JIMAS.
LIETUS IR MIGLOS GAIŠI
sdami duonutės.
Mokyklų šiai ėmė tverti unijų.
nisteriai turėjo keletą posė
tinėjo
dalykus
rinktinėj
ir
kų
ir
Marijampolės,
Kauno
Connecticut valstijoj šie 1
NA VEIKIMĄ.
jaunimas,
neturintis kuom
džių.
rimtai publikai.
Publika
ir Vilniaus, apšlakstė krau
apsivilkt, knygų nusipirkti ir
Iš Berlino ateina žinios, met gausiai užderėjo taboka.
Francijoj
žymių
karinių
klausė
indomią
istoriją
tau

ju lietuvių žemę ir pasekmė
už mokslų užsimokėti, laukia
skelbiančios,
būk ’ vokiečiai Jos bus už kokį $8.000,000. veikimų dabar nėra. Eina
tos,
kuri
gali
skaitytis
pra

buvo tokia baisi, jog šian
nuo jūsų pinigėlių. Išdžiuvo
nesitikį greito rumunų stoji Taip sako didžiausių tabokos tik
dideli bombardavimai.
džia kitų daug galingesnių
die toj tolimoj šalyje užvieš
krutinės išardytų Lietuvos šei
mo karėm Vokiečiai labiausia plantacijų savininkai.
Smarkesnį veikimų sutrukdė
tautų,
o
vienok
toji
tauta
patavo vargas ir skurdas.
Apie 90 nuoš. tos tabokos
mynų ir išsekė ašarų šaltiniai, BUVO BERNAS, O PASKUI susirūpinę rusų ir italų pasi
didelis,
nuolatinis
lietus
ir
kenčia
persekiojimus
nuo
vi

Kuris iš baskų atsisakys
belaukiant pagelbos iš ameri
SENATORIUS.
sekimais ir bijo, kad kartu užauginama Hartford’o apsk miglos.
Rudeniais
visuomet
sų tautų, kurios aplinkui
išreikšti
prijautimų toms
kiečių, kurios, kaip jie mums
Omaiia, Neb. — Mirė John talkininkai nepradėtų veikti iš rityje.
toks oras Francijoj užstoja.
ja
gyvena.
šeimynoms,
kurios yra au
guodėsi, kaip nėr-taip nėr. Thurston, 69 metų amžiaus. Salonikų.
Jei tas atsitiktų,
Prelegentė
nuodugniai
iš

komis
bado
ir
plėšimo?
Lietuvių delegatai išdrįsta už Kai jaunas buvo tai bernavo jei italams ir rusams vis sek-1 NEKENČIA TABOKOS IR
i
aiškino
kaip
lenkai
persekio

CIRKŲ.
klausti brangių mūs brolių ir pas farmerius. Bet kartu la tūs, jei talkininkai pasekmin
RUSAI ARTI STANISLAU.
ja lietuvius. Tą išdėstė smul
Vienas
farmerys,
J. S. Loung,
sesučių,
gyvenančių laimės vinosi ir 1895 m. buvo išrink gai imtų veikti iš Salonikų,
kmeniškai ir su grynumu.
Rusai
žengdami
Galicijoj
šalyje, AR GI TOS PAGEL tas į Suvienytų Valstijų sena tai ir rumunai vargu atsitu gyvenąs Lebanon apskrityje,
Susirinkusieji į Ateneo
padarė testamentų. Tarp pirmyn užėmė geležinkelio
BOS IR NEBU8? Nebesino tų.
Jis pagarsėjo, kai 1898 rėtų prieš pagundą stoti ka- Pa.
salę vakar buvo supažindinti
O ta stotis
kitų dalykų savo testamentan stotį Chryplin.
W. Virginijoj buvo baisiai
ri mums tikėtis, kad tas atsi m. pasakė didžių prakalbų už rėn prieš teutonus.
su
Lietuva.
Šitoji
maža
randasi
už
3
mylių
į
rytus
nuo
smarkus lietus.
Ištvino utiktų. Lietuviai juk nenusto karę su Ispanija.
Nuo Salonikų dar talkinin įrašė, ant jo fanuos, jam
tauta, kuri kovoja už savo pės.
Stanisalu.
Austrai pasitrau
mirus,
nebūtų
auginama
ta

Labiausia
ištvino
Cabin
jo širides prakilnumo ir jaut
II - —
■!!
kai nepradėjo žengti pirmyn,
laisvę
ir
savo
tautos
pakėli

kdami
į
Stanislau
susprogdino
bokos
ir
kad
nebūtų
rengiama
upė.
Nespėjo
visi
žmonės
pa
rumo.
Lietuviai! tėvynės
BRANGIAU MOKĖS.
bet smulkių susirėmimų, tai
mą.
Dabar
baskai
jos
ne

tiltų
per
upę
Bistrica.
cirkų.
bėgti iš paupio.
varpai liūdnai gaudžia, mes
Utah ir Idaho valstijų cuk jau yra.
užmirš.
Mes kaipo nacijoKai rusai paims Stanislau,
Labai buvo ištvinus Kanajų aidų girdėjome; aidų bega rinių burokų augintojai gaus
nalistai
jai
prijaučiame
gi

tai
seks
mūšis,
kuris
nulems
BRANGIAI
ATSIEJO.
wha
upė. Upių paviršiu plau
lo graudingų:
AMERIKOS po 50c. už tonų brangiau, ne NUŠOKO NUO 41 AUGŠČIO.
liai.
Tai
mus
yra
pavyzdis
Lynu,
Mass.
—
A.
Nelson
Lvovo
likimų.
kė
griuvėsiai
namų, gyvulių,
LIETUVIAI
GELBĖKITE gu pernai.
Apie tai paskel
New Yorke prie Broadwav
tautos,
kurios
likimas
pa

Palei
Dniestro
upę
austrai
Saugus
upėj
plaukė
savo
modaržinės, pianai ir visokie ra
JŪSŲ TĖVYNĘ. Lietuviai! bė Utah-Idaho Sugar kompani akyveizdoj tūkstančių žmonių
nėši į mūsų. Todėl tas ver kandai.
Gliaudžius tėvynės varpų ai ja. Tai tųdviejų valstijų far- Goldman iššoko - iš 41 augš- torboate, kurį buvo įsitaisęs pasitraukė atgal ilgame fron
čia mus gero velyti lietu
Rūkė pypkę ir te.
Nėra apskaitliuota, kiek
dus sustabdykime, suteikime meriams klius $400.000 dau čio Singer namų, tai yra už $1,000.
viams,
kaipo
mūsų
broliams
Vokiečiai
skelbia,
jog
į
darbavosi
prie
mašinos.
O
iš
namų upės nunešė, bet jų bu
Lietuvai pagelbų, džiaugsma giau, negu pernai.
krito iš 500 pėdų augštumos
ir seserims.
Mes velijame vo šimtai.
pietus
nuo Smurgainės buvo
mašinos
išgaravo
sprogstančių
ir viltį.
ir žlektelėjo ant akmeninio ša
lietuvių tautai greito iškili- | Be pastogės žmonių liko 15.KUN. DR. V. BARTUŠKA, I
Nuo pypkės garai už smarkių susikirtimų tarp žval
YPATINGAS KROVI
ligatvio.
Tas atsitiko vidur garų.
mo tarpe nubudusių tautų.
Laivas bu gi000.
DR. J. V. BIELSKIS.
NYS.
dienyje.
Visas lavonas išsi- sidegė ir sprogo.

Lietuvių
Atakos iš oro
susirinkimas

Iškėlė Lietuvių
klausimą.

Rumunai
sujudo

Taboka.

Bernas-senatorius.

Prigėrė 100

t

Delegtai lankys
Lietuvių kolonijas.
P. S. Apie atsilankymų de
legatų lietuvių kolonijose pa
sistengsime pranešti kuogreičiausiai lietuvių visuomenei
per laikraščius.

drapstė į visas puses.

vo pagadintas ir nuskendo, sa
vininkas išplaukė.

NERIMAUJA.
Cincinnati, — Pribuvo iš
Baltimore traukinys iš 25 va- 1 NEATIDARYS MOKYKLŲ
Kai austrai neteko didžios Į
APSIRIKO.
gonų.
Tuose vagonuose nie
IKI SPALIŲ 1 D.
tvirtovės Gorizia, tai Viennoj
ko daugiau nebuvo, kaip tik Į
Chicagoj M. R. Cobb, krau
Dėl ligos vaikų paraližiaus,
prasidėjo didis .nerimavimas.
butelių antvožėlių.
Jų buvo Į New Yorke mokyklos nebus a- tuvininką ėmė sekti didelė mi
Socijalistai pradėjo agituoti
iš viso tuose vagonuose 500,
priėFįaiio'1 d. O nia.
Mat žmonės pamanė,
už taiką neatsižvelgiant į
000.
Jie gabenami į vidunv'aika.i sirgs, tai mokyklų, jog tai jis yra kandidatas Hu- I Vokietiją.
nes valstijas.
.
' atidarymas dar ilgiau užsitęs. S*1®8*

Tas verčia Lietuvą būti I
Prigėrė žmonių su viršum
dėkinga panelei, kuri mus 100.
aplankė ir kuri vakar laikė |
mums konferenciją.
Istori
Bostone St. Leonard bažny
ja tautos, kuri kenčia, ku čioj kažkas paliko trijų savai
ri kariauja už savo židinį, čių amžiaus kūdikį.
Buvo
mums labai apeina, mes su baltai parėdytas ir padėtas po
pasigerėjimu klausėme Mile sėdyne.
Aslos šlavėjas rado
Pouvreau šaunų pranešimą, i tą kūdikį.

I
-

2

“DARBININKAS”.
I

Gaivinkim tėvynę.

mm.

švilpė,

garvežys piptelėjo,

mašina sužvangė-1 Lietuvos Šveicarija,

už savo dailumų ir įvai-

į
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Tėvai,bukite bro
liais savo vaikų

Bet aš apie dainas menkai nusimanau ir jo, sudundėjo, ir — nėra.. • o dar ant stoties i rūmų taip pavadinta.
j neesu specialistu muzikoje, kad galėčiau išro- visi skepetaitėmis, atsisveikindami, tebmoO tuojaus ir Veiiona, plačiai išsidriekęs
I dyt tamstoms jų formos orginališkumų ir jų suoja.
miestelis, dvaras, du kaimu ir senovės Vytau
Kuris sieloj jaučia šitų
I artistiškųjų, muzikalų vertę. Tegul apie tai
Smarkutis važiuoja.
Telegrafų stulpai to laikų muro bažnyčia: viskas žaliuose pui
Ir suprasti aiškiai gali,
rūpinasi specijalistai, muzikos žinovai, kurių, pro langus tik švyst, švyst — nei skaityt ne kiuose soduose, p biskį į rytus nuo bažnyčios
Temųsto vakarų, rytų
ačiū Dievui, jau turime keletą.
Mums gana spėsi ... nebereikalo expresu važiuoja ir to senovės pilekalnis — Gedemino kalnas.
Didžbrolių organizacijos pra
Apie vargingųjų šalį.
vien melodijomis gėrėtis ir stengties prigelbėt kiuo svarbiu reikalu.
betėmi- garsėjo, kaipo galybė
Besižvalgant, besidžiaugiant,
pa
mūsų muzikos žinovams jų surinktas ir apdirb
Visas tas kelias nuo Petropilio iki Pskovo jaut, besigėrint ir besidžiaugiant tais regi- kėlime jaunimo doroje.
Šia
Tu Lietuva, tu matute!
tas tautiškas dainas išleist ir ko plačiau išpla- — išdalies buvo Jonui jau žinomas ir pripras niais — laikas slinko kaip vanduo, siela sva- dvasia kvėpavo episkopatų
Liūdnas padėjimas tavo.
tint tarpu lietuvių.
tas; tie beržynėliai, pušynėliai, dirbama že jonėse skendo.
vyskupas Moreland, kalbėda
Vien dėlto čionai apie dainas paminėjau, mė, pievos, viskas visur taip-pat atrodo kaip
Kaip nuvytus žalia rūta,
’
Tik štai žemiau Velionos garlaivy s, mas apie auginimų vaikų. Tai
kad apsakymėlio antgalviui pavartojou žino ir kitose didžiosios Rusijos apielinkėse.
Taip vysti likime savo.
šmaukšt, ir užvėžlino
ant seklumos, ant svarbus klausimas, tvirtino
mos, originalės tautiškos dainos žodžius, o
Bet Pskovu pravažiavus, jau prasidėjo
Jis labai paleng
Vargo tarnai, kamavosi; jokiu bū kalbėtojas.
tie žodžiai įvairiuose atvejuose tarp lietuvių y- šiek tiek daryties įvariau: jau atsirado trobos oko.
Kur namai tie pastatyti,
Kapitonas ap vėtų, jei tėvai elgtųsi, kaipo
ra vartojami, kaipo priežodis arba išreiškimas ir ūkiai kitoki, jau čia žymus yra lietuvių du negalėjo nusikrapštyt.
Mūsų tėvų puikūs rūmai?
dideli broliai savo vaikų.
apie abejotinus dalykus ir apie abejotino tei architektūros pamėgdžiojimas, ir juo arčiau reiškė keleiviams, kad priseis ant vietos nak
Tapo priešų sunaikyti,
voti, ir laukt, kol rytoj ateis kitas garlaivis
Toliau eidamas taria: abelsingumo išvedžiojimus.
Matyt pelenas ir dūmai.
prie Lietuvos artinosi, juo rusiškojo styliaūs
ir
padės
nusikrapštyt
nuo
seklumos.
nai
imant amerikoniškas šei
Buvo taip.
Kunigaikštis Vasilčikovas trobesiai ir pagražinimai rečiau matėsi.
Ir
Vieni
likosi
ant
garlaivio,
o kiti išsikė mynas, rasime, jog labai jo
ant vasaros parvažiavo pasilsėt į savo Jurbar dar neprivažiavus nei Dvinsko, mūsų Smar
Kur tie sodnai ir darželiai,
lė ant kranto, kad pasivaikščiot.
Ir mūsų se trūksta vaikams discipliko majorato dvarus.
Grafas N. merginosi su kutis pasijuto esųs Lietuvoje.
Pievos girios žalios lankos,
Toje Lietuvoje,
Jonas
Smarkutis išsikėlė. Vaikščiojant pasi nos. Ėjau sykį per didžių vakunigaikštyte, bet tarnaudamas štab-oficieriu kurią jisai taip labai mylėjo, apie kurių sva
Kur tie krūmai ir medeliai?
Nustebau iš
caro gvardijoje, ir būdamas labai užimtas iš- jojo, apie kurią per miegus sapnavo, o ku taikė, kad vieškeliu važiavo žydelis; Jonas tos dirbtuvę.
Viskas priešininkų rankos’.
jį
užsišnekino,
kur
važiuoja,
tas
pasisakė,
gražios tvarkos,
Čiela armidirbinėjimu karališkųjų manevrų pieno, nega rios savo amžiuje dar nebuvo matęs.
Nes tė
kad
į
Jurbarką
ir,
žodis
po
žodžio
sulygo
kar

ja
darbininkij
klauso
vienc,
lėjo atvažiuot ypatiškai pasveikint savo numy vas už kokias ten politiškas kaltybes buvo vi- Į
Kur tie kryžiai, kapinynai,
tu
važiuoti
—
ir
nuvažiavo.
'dviejų
užžiūrėtojų.
Kiekvielėtinės su didele laime — kad nenusisuko sam amžiui ištremtas į Maskolijos gilumą iri
Kvietkoms, medžiais apsodinti?
sprando bekrisdama nuo arklio,
ant kurio jisai tenai prie tėvų užaugo.
Matyt purvas ir dumblynai,
Važiuoja Jonas barškančiame žydo ve- nas savo mašinos žiūri: siūlus
Priešų kojomis išminti.
laike medžioklės jinai jojo.
Iš pirmo pamatymo patiko jam šalelė. Ro- žvmėlyje ant šiaudais prikimšto maišo sėdė lipdo, šeivas maino ir tt. Ne
I
Pasiuntė savo vietoje adjutantą, jaunu- dos, ir miškai puikesni, ir laukai geresni, ir damas ir gėrisi
Nemuno krantais, dailio- valia darbo laiku darbinin
.. 2.
Kur didvyriai mūsų tvirti,
tį gvardijos oficierių Joną Smarkutį,
kursai žmonės meilesni ir šviesesni, ir visame kame mis lankomis ir tankiais
žaliais karkly- kams vienam su kitu kalbėti.
buvo jo pirmutinė ranka ir mylimiausis iš visų kultūra daug augštesnė.
Kuriuos Lietuva augino?
o po pie- Jie tik lekia apie savo mašiIr tas dangaus mė- nais, kuriose lakštingalės gieda,
Buvo garsūs ir pagirti,
gvardijos oficierių.
lynas skliautas puikesnis, vėjalis švelnesnis vas
griežlės tik
čerška, tik plėšia “skėsk- ! ną. triūsia savo darbų, — pa
Jonas Smarkutis buvo sūnus daktaro, malonesnis, — visa gamta puikesnė.
Šiandien niekas jų nežino.
Kaip-gi -plėšk, skėsk-plėšk.... Žydelis pasakoja Jo čiulpia tabokos — žiūri virši
Tai
gyvenančio gilumoje Maskolijos, kaimynystė miela, brangi toji Lietuva..nui apielinkiij istorijas ir padavimus,
kurie ninko ir savo uždarbio.
pavyzdis
tvarkos.
Pagyriau
Kur seneliai, tėvai mūsų,
je Grafo N.
Jono tėvas grafą išgydė iš labai
Besidairydamas, besvajodamas nei nepa “gal buvo, gal nebuvo.”
Bet Jonas jais
Kur mus gimdė ir mokino?
sunkios ir pavojingos
ligos ir per tai ingijo sijuto kaip atpiškėjo į Kaunu.
visais indomauja ir klausosi, rasi, dėlto, kad i prižiūrėtojus.
Gal išvyti žemėn prūsų,
prielankumą visos grafų šeimynos, o ypač
Išlipęs iš traukinio, lietuviškai pavadino Į tai pirmu kartu mato tas Lietuvos vietas ir
Vienas iš prižiūrėtojų parGal juos priešai nukankino.
jaunojo grafo.
tarnų, kad pasamdytų vežėjų, bet tas akis iš 1 tokius daiktus girdi.
jsivedė mane namuosna. Tuoj
Per grafo prikalbinėjimą ir protekciją vertęs atsakė: neponimaju (nesuprantu). Tuo
Žydas aiškina labai indomius dalykus: — jo septynių metų vaikas šoko į
Kur sesutės mūsų žuvo,
jaunas Jonas Smarkutis įstojo kareivijon ir jau pribėgo dežurnas žandaras raudonais šniū tame griovyje ponai žmones kardavo; dėl jį ir ėmė koliot tėvų už nepriKurios kvietkeles ravėjo?
gavo garbingą gvardijos štabo adjutanto vietą, rai, kryžiais ir medaliais apsikabinęs, ir nuže to jisai ir vadinasi kartupis.
O prie to ąžuolo siuntimų laiku jam automo
f
Garsios dainininkės buvo
apie kurią nevienas rusų milijonierius, grafu- mintai rusiškai užklausė, ko reikalauja. Jo pririšę žmones plakdavo, dėlto jo ir viršūnė bilio, tėvas ir aš gavova bėgt
Ir dainomis pagarsėjo.
kas ar kunigaikštukas svajojo. Per grafo pro nui pasakius kame dalykas, žandaras paaiški-'‘jau pradeda džiūti.
O čia ant to kalnelio sto nuo vaiko viršun į kitus kam
tekcijų Smarkutis susipažino ir susidraugavo no, kad čia esanti ne Lietuva, bet Rusija ir vi namai šunų, kuriuose žmoniij kraują lak barius.
Tėvas šaukia: “vaiKur kaimynai ir jų gryčios,
su visais intekmingais Petrapilio visuomenės dėlto niekam nevalia lietuviškai kalbėti.
davo.
O toje vietoje buvo palaidotas dvarpo kutis tai problema! Ir to vieKur gyveno arti mūsų?
stulpais, su visomis aristokratų šeimynomis,
Tas paaiškinimas Jonų paliuosavo iš nis, bet kad jisai labai žmonėms biaurus bu no nesuvaldau!”
Tai kų beKur tie bokštai ir bažnyčios?
ir visur buvo pageidaujamu, laukiamu ir my svajonių karalijos ir sugrųžįno jo sielai lygsva vo, tai po mirties ant jo velnias raitas jodinė kalbėti?
Vyras sutvarko seŠiandie viskas yra prūsų.
limu svečiu.
Net iškilmėse, kada caras pasi rą.
Toliaus nuo žandaro sužinojo, kad dar ja ir daug yra senij žydų formonų, kurie jį ptynis šimtus, o septynių me
rodo svietui parodoje, tai grafas taip pasis- šiandien esu galima suspėti ant antrojo garlai ant kelio patiko — tas velnias tik nusikvato tų savo kūdikio, ne. Tik tiek
Kur tas viskas pasidėjo?
tengdavosi padaryti, kas bus-nebus, o Smarku vio einančio žemyn Nemunu ir vakare būti ja ir pranyksta....
lieka pasakyti.
Septyni šimNieko kito nesimato,
tis vis dalyvaus Jo Ciesorickos Didybės palydo Jurbarke.
O šiuose apie palocių ąžuoluose tai ponai tai darbininkų yra po discip
Tik girdėt ūžimas vėjo,
vų skaičiuje. O tas visose ciesorystėse, o ypač
Negaišuodamas Jonas stačiai važiuoja ant lietuvaitėms liepdavo gegužėmis kukuoti. —Oi, lina, o vaikas be disciplinos,
t
Kaip kanuoles priešai stato.
Maskolijoje skaitosi už labai didelį daiktų ir garlaivio.
vei, kaip jos baisiai kukuodavo net, sako, ir be auklėjimo tvirto ir strauž dideliausių garbę.
Važiuodamas didžiausia ir gražiausia mano dėdukui Maušiui ašaros byrėdavo.
gausr todėl ir be paklusny
Tu Lietuva, tu mieliausia!
Tiesa, daugiausia tai buvo darbai ir pro Kauno gatve, Nikalojaus prospektu, pastebi,
Kurios negražiai kukuodavo, ar ponų au bės, nusileidimo — tvarkos.
Jei kas tavęs nepažįsta,
tekcija garbingojo grafo, bet ir pats Smarku kad daugelio didesnių krautuvių, bankų ir ki sims ar akims nepatikdavo, tas nušaudavo Tėvui namuose nėr vietos!
Kad tu motina geriausia,
tis buvo vyras ir iš stumens ir iš liemens. Di tokių įstaigų iškabos parašytos lietuvių kalba kaip varnas, o kurios ponams patikdavo —
Tėvas Jono Stuarto Mill ne
Tas mintyje savo klysta.
delis, augštas, plačių pečių, stambaus kau ir suprato, kad žandaras melavo' sakydamas, paskui dar labiau kukuodavo ir cypdavo. —
lų sudėjimo, geležinių raumenų, drųsus, svei- kad čia ne Lietuva.
Oi, ponuli, — atsiduso žydas buvo tai bedie buvo gabus dirbtuvių vadas,
kas, raudonas, usukai raityti, o tos akys
Pervažiavęs Nikalojaus prospektų, Di viški laikai ir velniški ponai — bet jau jų nėra, neturėjo turto nei pigiausiai
Be pastogės, likai varge kaip žvakės — ugnimi žėri — smeigte smei- džiųjų ir Vilniaus gatves, atsidūrė ant viešo o jų vaikai padarė bankrot ir dabar šunims automobiliui, bet mokėjo pa
Ir be maisto, kenti badų.
Ir tų
gė.
Verkia girios, kivetkai margi
Taip bešnekučiuojant privažia auginti devynis sūnus.
pleciaus, sename mieste, apie kurį stovėjo di- šėkų piauna.
Balsų turėjo storų, aiškų, gražų, kad deliausia šv. Petro Žemaičių vyskupystės ka vo iki Eleonoravos dvaro karčemos; žydas ap devynių tarpe jis davė pasau
Paukščiai liūdesį surado.
užkamanduos kareivius ant pleciaus, rodos tedros bažnyčia, dar Did. Lietuvos Kunigaikš sistojo ir sako: — Ola ponuli, palauksime iki liui Jonų Stuartų Milių. Mat
perkūnas užgriovė, visi girdi kų aiškiausiai ir čio Vytauto statyta.
Toliaus į vakarus stovė prašvys, nes toliaus nakčia nebegalima važiuo disciplina tuose namuose gy
Ir tu drauge ašaroji,
visi padaro kogeriausia.
jo šv. Trejybės parapijos daili, muro, balta ti; čia šmėklos rodosi ir vaidinasi.
Ir Smar vavo, klestėjo.
Pašarvojus savo sūnus.
Jau iš anksto prieš kokių didesnę parodų, bažnyčia, o dar biskį toliaus Žemaičių semina kutis noroms nenoroms priverstas buvo apsiGriaudžiai verkti nenustoji,
Sykį draugai vieno milijo
svarbesnę iškilmę, ofieieriai grafų meldžia, rijos bažnyčia ir seminarijos murai.
Vidury nakvot.
Praradus tautos galiūnus.
nieriaus suvažiavo jį sveikinti
kad paskirtų Smarkutį parodų vesti — sako — je pleciaus stovi su augštu smailiu bokštu se
Gerai išklausinėjęs apie šmėklas ir vaidi- jo gimimo dienoje.
Pokilio
9
puikiai pavyks.
novės rotužė, o antrame pleciaus krašte — nimųsi ir apie vietų, kurioje tie dalykai daž metu buvo visokių gyrimų jį
Tie didvyriai, mūsų broliai,
O ir prasti kareiviai labai Smarkutį my špižinis 1812 m. rusų pergalės ant francūzų pa niausiai pasitaiko.
Smarkutis apžiūrėjo ge už jo didžius pasisekimus vaisJie tėvynės apraudoti,
lėjo ir vadindavo jį: — Naš gromoglosni ba- minklas.
J pietus stovi didelė dviem bokštais rai revolverį ir kardą ir išėjo iš karčiamos.
Šiandie guli jie it moliai
boje — rinkime turto.
Bet
riniok, — tai yra mūsų ponaitis su griausmo pravoslavų cerkvė, perdirbta iš Jėzuitų bažny
Apie vidurnaktį pasigirdo keletas šūvių prieš pagiras išsiveržė vienam
Šalta žemele apkloti.
balsu.
čios.
Pro tų cerkvę privažiavo ir Nemunų, ir ai asas netoli senų palociaus pilies rūmų; po balsas: “Kų-gi tas viskas giO jau kų apie panelių meilę, našlių iš Lietuvos upių tėvų, skersai kurio guli “Medi valandos vėl pasigirdo keletas šūvių, ėmė liuoja, kad jo sūnus kvailys?”
Vargas vargas viešpatauja,
taip vadinamojo “augštesniojo luomo,” tai nis tiltas.” Žemiau tilto garlaivių prieplauka, dvaro šunys loti, staugti, kaukti, panaktinis
Tėvynė lavonu virto,
Taip tas milijonierius tu
nėr kų nei šnekėt — visos taip apie jį spietė, kurioje stovėjo keletas garlaivių, o vienas var "švilpt.
Sukilę dvariškiai subėgo į vietų šū
Mina, trypia priešų gauja,
rėjo
padėt savo visas spėkas ir
kaip musėlės apie medų.
du “Biruta” buvo pasirengęs išplaukt į Jur vių ir alaso, ir rado du žydu gulinčiu ant že l
Mūsų didvyrius iškirto.
laikų
turto grobimui, o vaiko
Žaibo greitumu perskambėjo Petrapilio barku, kas galima buvo suprast iš žmonių su mės kraujuose ir pašautų dvaro užveizdų ir ve
Kas suieškotų galiūnus,
auklėjimui jų nebeišteko. Iš
aristokratų salionuose ir kliubuose, kad Smar sikimšimo ant garlaivio ir krovimo prekių, ku žimų priliuoduotų kviečių maišais.
;
Atgautų tautų ir šalį,
kutis išvažiuoja į Lietuvų pasveikint nuo grafo rias skubiai darbininkai į garlaivį nešė.
Pasirodė, kad buvo skleidžiamos klaidin augino, deja, -ne į milijonie
i
Atgaivintų šaltus kūnus,
kunigaikštytę ir sutvaksėjo, suplakė širdelės
Jonas negaišuodamas išsipirko priep gos, žmones bauginančios paskalos, būk a- riaus, šviesūno sūnų, bet į
Kur po žeme gul išbalę.
kelių šimtų aristrokračių panaičių, kad tik laukos kasoje bilietų ir užėjęs ant garlaivio dai pie seną pilį vaidinasi, kad niekas tenai nak kandidatų į bepročių namus.
Kas savųjų pagailėtų,
Smarkučiui neatsitiktų kokia kelionėje nelaimė rėsi ir gėrėjosi puikiais Aleksoto kalnais, me timis neišdrįstų važinėti, nei vaikščioti, o Turtas!?
Kurie gyvi dar paliko,
— kad tik jisai ne įsimylėtų į kokių tenai lie džiais apžėlusiais, Nemuno krantų įvairumais, tuom tarpu dvaro užveizda susinešęs su vagi
Reikia mūs namuose disci
Šelptų, gyvastį gelbėtų
tuvaitę, apie kuriii nesvietiškų dailumų ne ir žmonių minios, kaip skruzdėlyno bruzdėji mis žydais, vogdavo dvaro gėrybę, darydavo plinos. Ji tik vaikus teišaukPintų Lietuvai vainikų.
kartų girdėjo iš lūpų Vasilčikovų,
Kasteriu, mu.
biznį.
lės.
O mes patys disciplinų
Zubovų, Totlebenų ir kitų aristokratų gyve
Garlaivis vadinosi, kaip jau minėjau,
Ir dabar mūsų Smarkutis supratęs kame betverdami ir vykindami na
Mūsų priedermė didžiausia,
nančių savo dvaruose Lietuvoje. O iš dalies “Biruta,” buvo tai neperdidis laivas; galėjo dalykas, norėjo juos sustabdyti, bet tie visi muose, teišsiauklėsime savo
Mes to kalti, mieli broliai,
tas galima buvo patirti ir iš paties Smarkučio, paimt apie 300 pasažierių.
Buvo dailiai mė vagys kibo į jį ir tiktai jo geležinė sveikata ir vaikus.
Tieskim rankų meilingiausių,
apie
kurio
lietuvystę
visos
gerai
žinojo,
nes
lynai nutepliotas ir ant mėlyno vandens tarp kareiviškas vikrumas tai padarė, kad jisai
Šelpkim, kaip šelpėm lig šioliai.
Vertė D. T.
U. Gurkliutė-Gudienė.
jisai tuomi girdavosi ir didžiuodavosi.
žalių Nemuno krantų labai puikiai išrodė.
juos suėmė, kad ir gerokai sužeistas.
Petrapilyj ant Varšavos stoties visados
Sušvilpė vienų, antrų ir trečių kartų ir
Dvarponis aristokratas apie viską sužino
žmonių prisirenka begalės, tai palydovų, tai paplaukė žemyn garlaivys su pusėtinu greitu jęs, pats tuojaus pribuvo apžiūrėti ir padėkalaukėjų, tai šiaip visokio plauko vėpsotojii. mu vilnis kirsdamas.
Gyvenimas Rygoj po tru
voti už tokį patarnavimų, nes ne vien kų va
Šalę stoties visuomet stovi keli šimtai karie
Tai
Puikiausia Lietuvos panemunės vaizdų pa gius sugavo, bet dar ir kvailoms kalboms a- putį pradeda atsigauti.
tų, vežimėlių, automobilių ir keletas “smarkių norama slinko ir žavėjo Jono akį ir sielų. Tai pie vaidinimosi galų padarė ir sugrąžino dva liudija įvairių draugijų ir mo
troikų” Voronežo veislės juodžiais pakinkytų, Kulantuvos, Kačerginės, "Pačtavos, Brūžės va rui gerų vardų — nes jau buvo žmonės bepra kyklų atnaujinimas, nors kolApsakymėlis.
kurių dailumas ir smarkumas visame pasaulyje sarnamių kolonijos tarp-giriuose, pušynuose dedą vadinti “nečvstu.”
kas dar nedrąsūs, taip-pat
Plačiai Lietuvoje yra žinomas žaislas: — yra žinomas.
mažučiai namukais, kaip grybų tiltais spindė
Parsivedė Smarkutį pas save į palocių, pramonės įstaigų ir amatų dir
“Buvo boba Vilniuje.”
Jisai yra dainuoja
Šiandien čia matosi žymi permaina, nes jo.
Tai raudondvario Tiškų puikūs palo- vaišino ir ant nakvynės paliko, o rytų pakin btuvių atidarymas.
Jau pra
mas šešiais įvairiais balsais vienu kartu. Kiek vietoje kelių, arba keletos “troikų” stovi apie ciai tarp puikiausiai sužėlusių sodnų raudona kęs geriausius arklius, nulydėjo net iki pa dėta pataisyti apleisti mokyk
vienas balsas dainuoja savotiškų melodijų ir čiela šimtinė, automobilių kelios dešimtis. vo, o puiki bažnyčia baltavo ir dabino Nevė čios vietos — Jurbarko dvaro.
Ir pats apie lų butai, kuriuose darbuojas
savus žodžius.
Nei patys gudrieji sostinės policistai negalėjo žio ir Nemuno krantus.
ir
tepliotojai.
Toliaus Zapiškio su viską apsakė kunigaikščiams Vasilčikovams. mūrininkai
I. Ploniausias balsas:
išgalvot kas juos visus čia sunešė, visų sosti seniausia iki langų žemėn perlindusia mūro Visi buvo užganėdinti iš drąsos mūsų tautie Daug didžiųjų įstaigų pradėjo
Buvo boba Vilniuje...........
nės inteligentijos “smetonų.”
Mat, nebagai bažnytėle, apie kurios pastatymų yra įvairių čio.
remonto darbus ir k. Naujas
II. biskį storesnis:
nieko nežinojo, kad Jonas Smarkutis važiuoja padavimų, ir tvirtinama, kad kryžeivių lai
O jisai sakė: — “Nebūčiau lietuvis, jei krautuves ir įstaigas skubinai
Q aš, Dieve, nemačiau, nei namie nebuvau... į Lietuvų, o visos pažįstamos panaitės, našlės, kuose buvus pastatyta.
Lietuvos nuo dergimo neginčiau.
Velnias, atidarinėja beveik vieni žydai,
III. Dar storesnis:
jų motutės,
tetutės su
savo
palydo
Žemiaus Vilkijos miestelis apsibudavojęs ne velnias — kibk į kuodų ir gana, jei tik ne gi kitataučiai dar nesiskubina.
Gal buvo, gal ir ne, gal tik maudės Nemune vais susirinko išreikšt jam savo užuojautų, sa apie kalnų, ant kurio viršaus stovi puiki, gerai daro.”
Netiktai krautuvininkai, bet
IV plonas vyriškas:
vo gerus velijimus laimingos kelionės.
Kada savo pasiuntinystę atlikęs į Petra ir amatninkai kitataučiai, vi
mūrinė raudona, gotiško styliaūs nauja bažny
Gal buvo, gal nebuvo...........
Prieš pat išeisiant Šiaurės expresui, išil čia.
pilį grįžo, tai dar didesnį ponybės būrį rado sokių amatų, tarsi ugnyj su
V. Storesnis:
gai platųjį Zabalkanskų prospektų pasirodė
Nes apie jo drąsų pasielgimų degę — nė balso.
Dar žemiaus ąžuolais apžėlę Ringovės belaukiančių.
Dabar jau
Buvo, buvo, kaip ne buvo............
keletas raitų kazokų ir paskui juos atpiškėjo krantai su senovės teismo Mondobures kalnu... žinia jau pirma jo pribuvimo pasiekė petra- tikrai galima sakyti — žydųVI Storiausis:
puiki karieta užkinkyta “troika” juodžių.
Panemunės bažnyčia su dvaru, sodų ža- piliečius ir, žinoma, su visokiais perdėjimais vokiečių Ryga. Rusų valdžia
Buvo, buvo, buvo...........
Tik caro gvardijos ofieieriai — didžiūnai, liumvnuose skensta.... Dar žemiaus Sere ir pagražinimais. O panaitėms ypač tokie ge stebisi, delko Rygoj nėsų rnKaip tie visi žodžiai, melodijos ir balsai tokius arklius turi ir taip važinėja.
džiaus miestelis, sale Dubysos ir Nemuno, riausiai tinka — kurie nieko nesibijo, jos ir sų ir latvių nė kokių įstaigų.
susipina į vienų mišinį, ir jeigu gerai išsilavi
Atsisveikinimams ir linkėjimams nebuvo prie kalno išsitiesęs, o ant viršukainio šviečia sako “Chrabrim vezdie čest.” — Drųsiam- Argi, girdi, jų čia taip ir ne
nę dainininkai dainuoja, išeina labai puikus, galo, visi linkėjo kogeriausios kelionės ir ne didelė puiki nauja muro bažnyčia, nuo kurios smarkiam visur garbė.
Ir Smarkutis tų gar būta, kaip nėra.
Kariuo
savo rūšies originalia dalykas, o ant visų žod viena jauna širdelė malonėjo kartu važiuot. į tų į rytus puikus dvaras riogso, o į vakarus se bę užsipelnė Lietuvoj, o ja naudojosi Petrapi
menė, girdi, visa reikalinga
žių viešpatauja ir labiausia girdisi sakinys: nežinomųjų Lietuvos šalelę, kur tokie gražūs niausias ir didžiausias Lietuvos pilekalnis rėp lyjeturį pirkties iš vokiečių ir žy
“Gal buvo — gal nebuvo,” o kiti visi, tai vaikinai, o merginos dar gražesnės....
Bet mes jam nepavydėkime.
so.
dų.
tarytumei vien dainuoja to sakinio pagražiniTrečias skambutis.
Konduktorius su
F. V.
O ten Belvederas, Armėną, Ilguva — tai
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Katalikų Spaudos Savaitės reikalai.

tikri, kad darbas mūsų bus
Pradėsiu nuo to, kuris arS. L. R.-K. Amerikoje savo
labai, labai pasekmingas.
į čiau manęs randasi, — tai muj
gyvavimą
pradėjo 1886 me 
— Ketas yra geras kareivis, ! sų L. D. Sąjungos organas,
tais, sykiu su S. L. A., kuo
‘ ‘ Darbininkas, ’ ’ išeinantis
— sako karvedys, kurs moka
met
juodu abudu po vienu S.
•
tris-syk
į
savaitę,
lietuvių
šaudyti, bet tas kuris žino
;
L.
A.
vardu gyvavo. 1901
kur reikia šauti. Todėl ir darbininkų užtarėjas ir jų są
I
:
metais
S. L. A. paėmė persi- j
Kiek laiko atgal “Darbi mes, Amerikos lietuviai, taip, monės kėlėjas. Be to “Dar^
Pastaruoju laiku gaunama : skyrimą nuo S. L. R. K. A. ir
ninke” buvo paskelbta Katali savo spėkas Katalikų Spaudos i bininkas” plačiai visuomenės
daug
smagių žinių iš dauge abi organizacijos pradėjo vei ’
kų Spaudos Savaitės projek Savaitei sumobilizuokime, kad reikalus gvildena ir kiekvieną
lio
lietuvių
kolonijų apie ren kti atskirai, savo veikimo pa- i
tas ir pienas, į<urie maždaug! nei vienas suvys nenueiti} už mūsų gyvenimo svarbesnį nuonustatė kokiu būdu galima pa- i niek, Ir nelaukime, kol mus tikį tinkamai apibudinti. Kiek- gimąsi prie Katalikų Spaudos matau dedamos visai skirtin
sėkmingiau praplatinti katali kas paragins prie darbo, bet vienas susipratęs lietuvis dar - i Savaitės. Mūsų didžiųjų or gus principus: S. L. A. — laikiškus laikraščius ir knygas. patys iš savęs pradėkime dir i bininkas, jaunimas, moterys ganizacijų kuopos, kai va, svamanybės; S. L. R. K. A.
Matėme
Ten buvo nurodyta pareigos bti. Gali taip pasitaikinti, i privalo “Darbininką” remti, i Darbininkai, Vyčiai renka — krikščionystės.
centro, apygardų, apskričių kad nevisus galės pasiekti Ka nes jis visų reikalais rūpina- ■ atstovus į Katalikų Spaudos jau kiek laimėjo S. L. A., da
j Komisijas ir smarkiai rengiasi bar pažiūrėkime prie ko priė
ir Katalikų Spaudos Komisi taliku Spaudos Savaitės tvar • si ir sieluojasi.
‘Draugas” — katalikų vie- i prie katalikų spaudos plati- jo S. L. R. K. A. . Per 30 mejų vadų, kurie tvarkys paskir kytojai, tai ten tegul prakil
tose jiems vietose katalikų nų darbą veikia kas gali ir mo ’ nintelis dienraštis, kurio tei- i nimo per Kat. Spaudos Savai • tų, jei gimimo laiką skaitysi
’ kiamos žinios, aiškiai visiems tę. Susidariusių Kat. Spau me 1886 m., S. L. R. K. A. su
ka.
spaudos praplatinimą.
Amerikos katalikų visuome parodo, kas šiandieną pasau dos Komisijų skaičius ii- vie silaukė 10,000 su viršum na
Tas projektas, kaip matome,
tos bus paskelbtos sekančiuose rių, 74,000 dol. kapitalo. La
paliečia tik kelis desetkus ypa nė, galima tikėtis, supras lyje dedasi. Ir tos žinios taip ‘ ‘ Darbininko ’ ’ nu meriuose.
bai svajoja apie savo namą ir
tų, kurie vieni, be paramos savo pareigas ir išpildys jas prieinamoj formoj paduoda
Taipgi nemažai jau-ir kal organą bet prie to kol kas
mos, kad kiekvienas jas gali
mūsų plačios visuomenės ne kuošvenčiausia.
bėtojų
pasižadėjo kalbėti ren negali prieiti. Neleidžia lie
Ameri
J. E. Karosas. suprasti ir atjausti.
galės pasekmingai darbuoties.
giamose
prakalbose Katalikę tuviškas nerangumas ir tūli
I kos lietuvių katalikų visuome
Čia reikia pakilti visiems Aniškame veikime ‘ ‘ Draugas ’ ’ Sp. Savaitės laiku. Dar tiki geradėjai, kuriems labai no
merikos lietuviams katalikams
mos gauti pasižadėjimų ir dau rėtųsi Katalikiško Susivieniji
labai daug reiškia.
ir, kiek pavelys laikas ir jė
mo ofisą ir organą prie savo
“Vytis”’ — jaunuolių sie- giaus.
gos padirbėti mūši} užvis svar
stubelės turėti, bet ne ten, kur
kių ir troškimų išraiška, Abiausiam ir prakilniausiam
Nuoširdžiai prašome tų ko visiems būtų paranku ir nau
merikos katalikų jaunimo di
sumanymui - sudrutinti kata
lonijų
lietuvių, kur jau yra dinga. Taip ir trukdosi nau
džiausias turtas ir parama.
likų visuomenę Amerikoje.
Kat
Spaudos
komisijos, tuo dingi sumanymai.
Kas prakilniausia randasi pas
Visi kalbame, prie kiekvie
jaunuolius, viską gali “Vy jaus pranešti centrui, kad bū Pilnųjų Blaiv. Sus-mas susi
nos progos atkartojame: —
tyje” surasti. Nuo Naujų tų galima sykiu su kitomis, tvėrė, berods, 1909 metais.
Spauda — mūsų
galybė,
Metų “Vytis” virsta į savait ankščiau susidariusiomis pas Narių tikrų turi 1000 su vir
be praplatinimo katalikiškos
raščius ir tampa ne tik jauni kelbti spaudoje. Meldžiame šum, neskaitant tų, kurie bū
spaudos jausimės bejėgiais, ne
ir gerb. kalbėtojų su atsaky
Daugelis klausią kokie
galėsime tinkamai dirbti visuo laikraščiai ir knygos bus plati mo, bet ir visuomenišku laik mais netraukti ilgai. Laiko dami blaivininkais, ir užjaus
dami tam judėjimui, visgi lai
menišką darbą ir t.t. Taigi nimą Katalikų Spaudos Savai raščiu.
nekiek beliko, o darbo dar iki dosi nuošaliai nuo Sus-mo.
dabar kaip tik ir pasitaiko pro tės laiku. Atsakymas tegali
“Pažanga” — rimtas moks ausų. Pradžią turime labai
ga įvykinti tuos mūsų troški
lo,
dailės ir visuomenės mėn puikią, jei bus tokia pasek 1915 metais Blaivininkai įsis
būti vienas: — Geri katalikų
teigė savo organą “Tautos
mus, pastatyti tvirtą, nesu
minga ir užbaiga, tai susilau Rytą” kuris labai šlubuodalaikraščiai ir geros katalikiš raštis.
griaunamą pamatą Amerikos kos knygos. Ačiū Dievui, A‘Pažangos’’’ svarba katali ksim labai gražių pasekmių.
mas pasirodydavo pasauliui.
lietuvių katalikų vienybei ir merikos lietuviai katalikai jau kų visuomeniškame gyvenime
Nuo šių metų seimo, kaip girJ. E Karosas
pabudavoti tiltą, kuris sujun turi nemažai gerų laikraščių ant tiek aiški ir suprantama,
gtų katalikus į vieną galingų
Centralinis vadas. dėti, Blaivininkai pradės uo
kad apie ją ir kalbėti nebe
prisisteigę,
o
knygų,
knygučių
liau savo organizaciją stiprin
krūvą.
ir įvairii} naudingo ir pamoki reikėtų. “Pažangos” vedė
ti ir “Tautos Rytą” leisti reTam tikslui reikės visiems, nančio turinio brošiūrėlių, jai, sandarbininkai, tai jau
pradedant nuo šios dienos, jei nors reškučiomis semk. Tik mūsų visuomenės pasižymėję Kaip auga musų guleriškai.
dar yra tokių, kurie ankčiau reikia juos išplatinti ir pask darbininkai, su kurių minti
Lietuvos Vyčių organizaci
mis
kiekvienam
inteligentiš

kitos
organizaci

nepradėjo tuomi svarbiu rei leisti po visas kolonijas.
ja jau gyvuoja nuo 1913 metų.
kalu rūpinties, susispiesti prie Amerikoj randasi šimtai tūk kam lietuviui būtinai reikėtų
dabar turi 2000 su vir
jos ir L.D. Są-ga. Narių
to darbo ir visomis galimomis stančių lietuvių, o jei kas pak susipažinti.
šum. 1915 metais įsisteigė
‘Tikyba ir Dora” — kiek
jėgomis stumti jį pirmyn. Sa laustų, kiek iš to milžiniško
savo organą “Vytį,” kuris,
vieno
lietuvio kelrodis tikė
vo veikimo obalsiu paskirda skaičiaus lietuvių skaito laik
nors
kartais ir atsilikdamas,
Po L. D. S. 1-ojo Seimo, pa
mi: — Kiekvienas lietuvis ir raščius ir knygas,reikėtų pasa jimo dalykuose. Tai rankve- siskaitę
vis-gi
iki metų galo ištesėjo
mūsų organizacijos
kiekviena lietuvaitė turi būti kyti, kad labai ir labai ma dis, iš kurio turėtų pasimo
eiti.
L. Vyčių TV Kongresas
katalikų spaudos
rėmėjais, žas nuošimtis. Katalikų spau kinti visi lietuviai katalikai. seimo protokolo, socijalistai atsižvelgdamas į jaunimo rei
“Tautos Rytas” — visų la sušuko: — Katalikai darbinin kalų svarbą, kad išjudinus or
skaitytojais ir platintojais — dos rėmėjų, ^nežiūrint, kad
subruskime, broliai katalikai, Amerikos katalikų visuomenė biausia niekinamos blaivybės kai nykštukai, žiūrėkit, per ganizaciją prie gyvesnio vei
Kam rūpi mūsų vienus metus savo Sąjungon kimo, nutarė ‘ ‘ Vytį ’r pakeis
ir dirbkime taip, kad Kata pastaraisiais laikais žymiai sa skleidėjas.
likų Spaudos Savaitė, kuri tę vo veikime pakilo, teturime tautos blaivi ateitis, tas, be- tegavo 600 su viršum narių. ti savaitraščiu, įsitaisyti sa
sis nuo 22 iki 29 spalio, š. m., tik kelioliką tūkstančių, tuo abejonės, stengsis susipažin Ir kaip pradės mūsų “broliai” vo spaustuvę, milicijos klau
socijalistai savo išvedžioji
būtų kuopasekmingiausia
tarpu kaip socijalistų spauda ti su “Tautos Ryto” sklei mus kas link L. D. S. likimo simą kelti ir daug kitų svar
Katalikų Spaudos Savaitės jau pasiekė keletos desetkų džiamomis blaiviomis minti
daryti, taip ir nepastebėjo, bių dalykų vykinti. Tai vis
reikalams tvarkyti nuo L. D. tūkstančių. O juk visi žino, mis
darbas skvriamas ateičiai.
‘ ‘ žvaigždė”
’ ’ — Amerikos kaip pridarė daug stambių
S. nuskirtas ęentras, apygai kad katalikų daugumą tai
dos, apskričiai ir Katalikę kurgi randasi tie mūsų lietu lietuvių katalikų senas karei klaidų. Beskaitydami proto Moterų Katalikų Sąjunga įSpaudos Komisijos negalės vi viai katalikai — tas milžinas, vis, kuris visados stovėjo ir kolą, nepatėmijo, kad iki pir sikurė 1914 metais. Ši orga
so darbo atlikti, pasiliks spra apie kurį taip dažnai prisei- dabar stovi ant tautos ir tikė mo seimo L. D. S. priaugo prie nizacija per du metu savo ga
gų neužkištų, daug svarbių na šiandien atsiminti. Ogi jimo sargybos. Kiekvienam 937 narių, kas aiškiai L. D. S. na pasekmingo gyvavimo su
kurie dar snuduriuoją nesikelia lietuviui su tuo kareiviu reikė 1-ojo Seimo protokole pažymė silaukė 1000 su viršum narių
dalykų nepermatytų,
ir jau šių metų seime nutarė
trukdys visą darbą, tai čia prie darbo. Laukia žadinto tų susipažinti.
ta. Antra, visai užmiršo, leisti savo organą “Moterų
“Moksleivis” — katalikų kad L. D. S. tik metai kaip gyir privalo mūsų katalikiškoji jų, laukia kas jam parody
visuomenė pataisyti tas spra tų kelią prie šviesos ir susi moksleivių gabumų ir darbų guoja ir, imant tą trumpą lai Dirvą.” Kapitalo ir-gi jau
Kiekvienas žino, ką omenyn, L. D. S. netik, nemažai turi kasoje.
gas, užpildyti nedateklius. pratimo. Štai kur turi šian rodytojas.
Kiekvienas lietuvis katalikas, dien būti nukreiptos mūsų vi kad be mokslo vyrų, sunku!Į kad smarkiai paaugo, bet jau
Tai taip maždaug atrodo
nelaukdamas paraginimo, pri sos pajėgos, štai tam miegan tautai kilti pažangoje, tai praauga socijalistus ir kitas pirm L. D. Sąjungos susitvė
valo išanksto išdirbti sau pie čiam milžinui reikia duoti svei kiekvienas ir privalo, parem mūsų organizacijas.
rusių organizacijų stovis. Da
ną: ką jis veiks Katalikų ko maisto, kad jis ingytų e- damas “Moksleivį,” remti
bar pažiūrėkime ką nuveikė
To fakto patikrinimui pa- lietuviai darbininkai tik vienų
Spaudos Savaitės laiku, kad nergijos ir drąsos, pasipur- sykiu ir mūsų moksleiviją
“Šviesa” — blaivybės a- žvelgkime į skaitlynes, kurios metų laike.
jo darbas būtų naudingas ir tin“ą ir pajudintų žemę iš pa
paštalas. Kovoja už prablai- vaizdžiai mums parodys, kai
vaisingas. Turi iš anksto per matų.
L. D. Sąjunga susitvėrė
taip ištikrųjų yra. Atkreip 1915 metais. Pirmus savo gy
vinimą lietuvių tautos.
matyti kur jo jėgos bus la
Maisto mes turime priga
“Žvirblis” — juokų ir špo kime domą į augimą ne tik so- vavimo metus pažymėjo įstei
biau pageidaujamos ir geriau
minę. Randasi jau mūsų tar sų kirtėjas.
sunaudojamos.
Socijalistai jo cijalistiškų, tautininkų orga gdama savo organą “Darbi
Pirmiausia, žinoma, kiek pe ir veikėjų, kurie tą mais bijosi, tautininkai kartais nuo nizacijų, bet ir katalikiški}. ninką” kuris, nuo pat pra
vienas turi pasistengti aiškin tą gali išnešioti ir išdalinti, tik jo šposų -susiraukia , bet ka Pradėkime nuo kairiųjų:
džių išeidinėja 3 syk savaitė
L. Socijalistų Sąjunga už
ti savo draugams, prieteliams vieno dalyko mums trūko, talikams jis labai prielankus.
je. Toliaus L. D. S. išleido
ir pažįstamiems katalikų spau tai agitacijos. Kuomet soci Kas nori pasijuokti — tesikva- simezgė 1905 metais. Per 11 daug naudingų knygučių-brosavo gyvavimo metų susilaukė šiurėlių, be tų leidžia du syk
dos svarbą ir raginte raginti, jalistai brukte brukę lietu toja sykiu su “Žvirbliu.”.
Tai net tiek Amerikos lie- 2653 narių, kurie užlaiko sa į mėnesį “Laisvamanių Žie
kad visi katalikų spaudą skai viams savo spaudą išsijuosę
tytų ir platintų. Toliaus kie gyrė savo tavorą mes, ka- tuviai katalikai turi savo laik- vo organą “Kovą” ir tuomi dus.” Per pirmąjį savo Kon
kvieno lietuvio didžiausia pa talikai, raugėmis, stebėjo- raščių. Jei juos visus tinka socijalistų visas veikimas už gresą įsteigė Streikierių Fon
reiga bus veikti sutartinai su mės ir vėl gai džiai snuduria- mai išplatinus, galėtume kil sibaigia. Čia neminėsiu apie dą nutarė Katalikų Spaudos
'nurodymais Katalikų Spaudos vome. Tik pastaruoju laiku ti ne tik apšvietoje, bet ir po kitus socijalistų laikraščius, Savaitę rengti ir daug dar ki
Komisijų, apskričių, apy pradėjome bruzdėti smarkiau litikoje augti. Šiuos, o ne nes sulyg pačių socijalistų iš tų naudingų sumanymų vyki
gardų ir centro. Neatsisaky- ir, duok Dieve, kad tas mūsų kitus laikraščius privalome sireiškimo, tie laikraščiai dau na gyvenimam Narių L. D.
nėti nuo uždedamų pareigi} bruzdėjimas nesiliautų ir kuo skleisti Katalikų Spaudos Sa giaus tarnauja privatiškam S. turi ne 600, kaip sako so
pildymo ir apsiėmus, būti vei tolyn, eitų stipryn. Laikas vaitės laiku, už juos agituo bizniui, kaip socijalistų idė cijalistai, bet jau 1000 su vir
kliais darbininkais, gerai su juk būtų ir savo spėkomis ti ir jiems suieškoti kuodan- jai.
šum. Kapitalas sudėtas į
prantančiais didelę atsakomy pasidžiaugti.
giausia skaitytojų.
S. L. Amerikoje įsikūrė 1886i spaustuvę: mašinos ir kiti
Pažiūrėkime mes šiandieną
Beje, dar buvau pamiršęs metais. Per 30 savo audrin rakandai. Kad vienais metais
bę už savo darbus. Katalikų
Spaudos Savaitei priėjus vi į savo spaudą Kiek čia ran apie moterių katalikių žada go gyvenimo metų, skaldymo prie to prieiti, reikėjo daug
siems dirbti išvien.
Rengia dasi. gražių, tiesiog puikių mąją “Moretų Dirvą” Bus si ir visokių seperacijų per darbo, ištvermės ir drąsos pa
mose pramogose dalyvauti laikraščių ir knygų! Kiek čia tai laikraštis pašvęstas mote šimetinį seimą pasiskelbė tu rodyti, o to nestigo L. D. S.
kuoskaitlingiausia, savo drau minties pakilumo, sumanumo rų reikalams. Išeis netrukus. rįs 13000 su virš narių. Iš nariams ir jie idėjai pasišven
gus paraginti lankyti prakal ir idėjos! Rodosi, kam čia Vertėtų jį kuolabiausia remti tikiujų-gi sulyg ‘ ‘ Tėvynėje ’ ’ tę, pergalėdami dideles klin
bas, rengiamas Katalikų spau gali nepatinkti mūsų spaudi per Kat. Sp. Savaitę, nes tai tilpusios centro raštininko ats tis, susilaukė šiandieną geni
dos reikalais. Kalbinti visus niai? Ir visiems jie patiks, mūsų sesučių pirmas laikraš- kaitos S. L. Am. randasi vosi savo darbo vaisių, kurie ir
prie užsirašymo katalikiško Į tik reikia juos iš sandelių iš tijos dirvoje žingsnys.
8000 su viršum narių. Vadi visiems kitiems gali būti geni
laikraščio arba nusipirkimo vilkti aikštėn ir mokėti žmo
Neturėtume užmiršti ir nasi, narių perviršį (5.000) pavyzdžiu, ką gali nuveikti
katalikiškos knygos. Vienu nėms inteikti. Trumpai čia “Laisvamanių Žiedų,” kurie sufabrikavo uoli sekretoriausj sutartinas, broliškas darbas.
žodžiu būti uoliais • katalikų paminėsiu tuos laikraščius, iš “Darbininko” spaustuvės plunksna. S. L.'A. turi savo> Jei toliaus mūsų broliai ir sespaudos rėmėjais ir agituoti kuriuos per Katalikų Spaudos pasirodo du-syk į mėnesį.
organą “Tėvynę,” nuosaviusi serys darbininkai taip uoliai
lietuvių stubose,
susirinki Savaitę turėtume kuoplačiauApie knygas, brošiūras bus namus ir dar keletą kitokių; darbuosis, tai netrukus savo
muose, pramogose už katali Į šia paskleisti, kurių rėmimas nurodoma sekančiuose “Dar dalykų, bet reikia atminti, organizaciją dar labiau išau
kišką laikraštį ir knygą Jei ir platinimas suteiks Amerikos bininko” numeriuose.
kad S. L. A. jau suaugęs vy ginsime, sustiprinsime.
tą išpildysime, galime būti katalikams laimingesnį rytojų.
Kaip, motote, medžiagos, ras, sulaukęs 30 metų amžiaus.
L. D. S. Narys.

Užteks darbo vi
siems.

Viskas tvarko
si gerai.

Platinkime tik
geras knygas
ir gerus laikraSC1US.
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Viii
Katalikų Spaudos Savaitei tu- tai A1Q
čia nebūtų jokių stebuklų Į
rime užtektinai, pasistengki- Į jei ir pačiulę sau būtų ingijęs. į
me ją sunaudoti.
; O dabar L. S. S. vis dar krei-;
J. E. Karosas, vai į savo jaunikį šnairuoja ir Į
___________________ _____ ’ arčiau širdelės nedasileidžia.

Jau pražydo

t
i
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2-ras numeris.

XT
tX
XT
TX

Iš 5.000 “Laisvamanių Žiedų” 1-ojo numerio
neliko nei vieno; visus išpirko “Laisvamanių
Žiedų” mylėtojai,- garbintojai ir rėmėjai.
Galima spėti, kad 2-ras “Laisvamanių Žie
dų” numeris, kuris jau išėjo iš spaudos, turės dar
didesnį pasisekimą, nes savo raštais ir apdirbimu
daug gražesnis už pirmąjį numerį Antrą “Lais
vamanių Žiedų” numerį puošia graži, gabaus lie
tuvio artisto nupiešta vinjetė ir visai Amerikai ži
nomo Dėdės Jackaus paveikslas, kurį specijaliai
“Laisvamanių Žiedams” numaliavojo žymus artis
tas piešėjas. Kas nori su “Laisvamanių Žiedų”
atsakomuoju redaktorium susipažinti, tegul iš ank
sto užsisako “Laisvamanių Žiedus,” nes vėliaus
gali nebegauti.
99

T
X

tXt
Xt
X

X
t
t
T
T

Laisvamanių žiedų”
2-ro numerio turinys.

1. Kų laisvamaniai veikia.
2. Kodėl jie falšyyi.
3. Kairėji socijalizmo ranka.
4. Sutruks pinklės.
5. Kodėl socijalizmas negalima:s.
6. Laisvamaniams nepasisekė
7. Nelaimės, bėdos, klapatai...
8. Tykus kol miega.
9. Šis-Tas.
Už vieną centą tokios puikios medžiagos nesurasite net “ eicilikų” žemiškame rojuje.
Skaitykite, platinkite, remkite “Laisvamanių Žiedus.”

l-as centas.
Užsisakantiems šimtą egzemp. 70c. Nuo 200
iki 400 po 60c. šimtas
Imant nemažiau 500 po 50c. šimtas.
Kas norės gauti “Laisvamanių Žiedų” nume
rį iš kitur, tas turės krasaženklį už 2c.
Užsakymus siųskite šiuo adresu:
“DARBININKAS”
242 W. Broadway

So. Boston, Mass.

tX
XXX
XX
XX
XX
XXT
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Pranešimas.
Šiomis dienomis “Darbininko” knygyne gavome
auksuotais kraštais, su kabutėmis ir be kabučių.
Parduodame visai pigiai.
MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI.
Juodos, įmuštos, 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.
F
Juodais skūros viršeliais, auksuotais kvietimais
B
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 I—
sokio amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai
dėmis, drobės viršeliais raudonais kraštais. Kaina 50c.
VIEŠPATIE PASILIK SU MUMIS.
Juodi kieti viršeliai, aukso kryžius ir pamarginimai.
Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senes*006^0183
o^buuoa oyBureu ai£ suranr
Minkštos skūros, juodais apdarais.
Spausdinta
didelėmis raidėmis, auksuotais kraštais ir kryželiu
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” knygyną išpirkdamas “money orderį”
arba krasos ženkleliais.
Taip-gi turime visokių rožančių ir Škaplierių. No
rėdami nusipirkti, neužmirškte padėti tokį adresą:
“DARBININKAS,”
'. W. Broadway,
South Boston, Mass.

i
i
s

RAŠYKITE LAIŠKUS Į LIETUVĄ.
Į užimtąją Lietuvą laiškai eina tik vokiškoj kalboj rašyti.
Bile kas negali vokiškai parašyti laiškų.
Tai “Darbi
įlinkas” siuntinėjime į užimtąją Lietuvą laiškų patarpinir
kaus — įsteigė
VERTIMO IR IŠSIUNTINĖJIMO LAIŠKŲ BIURĄ.
Tai-gi norintieji siųsti į Lietuvą laiškus, gali siųsti ju<
“Darbininką.”
čia jie bus išversti vokiško® kalbon ir t
jokio atidėliojimo išsiunčiami Lietuvon per Lietuvių biui
Stockholme, Švedijoj.
F
Stockholme tie laiškai bus užregi
truoti ir pasiusti Lietuvon.
Jei adresatu neatsiras, tai lai
kas sugrįš. Vertimo ir siuntimo visi iškaščiai bus 40c. T.;
už tuos 40c. bus atlyginta vertikui, išmokėta už popierą, koi
vertus ir apmokėta krasos iškaščiai.
»
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nes, prie Tautos Fondo sky įnešimų. Kurios kuopos ne
riaus. Draugijos, norėdamos suspės iki tam laikui sušauk
dalyvauti skyriaus veikime, ti susirinkimų, tai valdybos
turi aukauti Tautos Fondui tegul ingalioja tinkamus žmo
nuo pirmo šimto savo narių nes, kurie gerai galėtų atsto
$10.00, o nuo kiekvieno kito vauti savas kuopas.
šimto po $5.00. Tuos pinigus
Sekančios kuopos yra kvie
draugijos sumoka vietiniam; čiamos į 1-ųjį New Yorko ir
Tautos Fondo skyriui, o sky New Jersey L. D. S. Apskričio
t&na iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis rius tuojaus turi prisiųsti Cen suvažiavimų: —
■ Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo
tram
9-ta kp. —^New Yark, N. Y.
Darbininkų Sąjunga.
4). Ligšiol dar labai mažai
11ta kp. — Brooklyn, N. Y.
Prenumeratos kaina:
tesusitvėrė Tautos Fondo sky
14ta
kp. — Newark, N. J.
Metams tris kartus savaitėje----------------------- $3.00
rių. Tai-gi jau gyvuojantys
19-ta kp. — Elizabeth, N. J.
Pusmečiui ”
”
” ________________ $L50
Tautos Fondo skyriai privalo
18- ta. kuopa — Paterson, N. J.
Užrubežyje metams.................................................... ..
.$4.00
artimiausiose jiems kolonijose
10-ta
kuopa — Brooklyn, N Y.
Pusei metų.................
.,.$2.25
sutverti naujus Tautos Fondo
12ta
kuopa
— Brooklyn, N. Y.
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po -----2c.
skyrius ir patarti jiems, kaip
15-ta kuopa — Harrison, N. J.
Subatiniai numeriai po_______________________ 3c.
jie turi gelbėti savo vargstan
17-ta kuopa — Bayonne, N. J.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
čių tėvynę Lietuvų.
19- ta kuopa — Chester, Pa.
5). Šeimynų blankų, .kon
“DARBININKĄ S,”
stitucijų, pakvitavimo knygu
P. S. Kur dar nėra L. D. S.
- 242 W. Broadw*y,
So. Boston, Mass.
čių, atsišaukimų lapelių ir į- kuopų New-Yorko ir New
vairių patarimų skyriai turi Jersey valstijų lietuvių kolo
“DARBININKĄ 8”
reikalauti pas Tautos Fondo nijose, o rastųsi norinčių lie
Centro Sekretorių K. Pakštų, tuvių dalyvauti suvažiavime,
(The Worker)
917 W. 33-rd St., Chicago, UI. tai malonėkit gauti nuo arti
The Lithuanian tri-weekly paper.
Visi šie patarimai turi bū miausio klebono paliudijimus
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
St Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. *?*<*•* ti pildomi, nes be to negalima ir pribūkit į suvažiavimų. Vi
pasekmingai darbo varyti ir si delegatai malonės pribūti
Subscription Rates:
reikalingos tvarkos Centre pa ant laiko, nepasivėlinkite.
Yearly__________________________
__$3.00
$1.50
laikyti.
6 months_____________ ___________
Kuopų sekretorai malonės
KAZYS PAKŠTAS,
Foreign c ountries:
tuojaus atsiųsti žinių iš kurios
T. F. Sekretorius. kuopos kiek delegatų pribus į
$4.00
Yearly... ’’ . 4
——
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į Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

“Na, Juozai, tu nuolatai
skaitai laikraščius ir knistas
jį darbavosi, kad “Naujienų”
CHICAGO, ILL.
po knygas.
Tai gal išskaitei
pundai pareidavo, o dabar pa
arba gal gali įspėti, kada ka
A.
Aleksandravičiaus
reina pas jį “Ateitis” taip-pat
rė pasibaigs,” klausė burdinvestuvės.
laisvamaniškai - bedieviškas I
gierius šeimininko Juozo, kurs
laikraštis pundais. Jei P. Bu
tik kų perskaitęs padėjo į ša
Ilgai lauktos A. Aleksan
lį subatinį “Darbininko” nu dravičiaus ir p-lės F. Nutau- zevičius savo atsakyme, gina
merį.
taitės vestuvių iškilmės jau si tokius laikraščius pardavi
“Kada baigsis ši baisi karė, atsibuvo 2 d. rugpiučio, Dievo nėjęs tai ir aš nerašiau, kad
tai sunku numanyti,” ėmė kal Apveizdos bažnyčioje. Baž pardavinėja, ar nešioja, bet
bėti Juozas.
“Turbūt nei pa nyčia, ypač užgrotis buvo iš kad pas jį mačiau “Keleivį.”
tys kariautojai nežino, kada puoštas gražiai žydinčiomis Platina ne tiktai tas, kursai
jie liausis kraujų lieję.
Tur gėlėmis.
Laike šliūbo ir mi nešioja ir pardavinėja, bet ir
būt niekas pasaulyje nežino, šių degė daugybė žvakių-žva- tas, kursai savo namuose už
kada ir kuomi baigsis ši karė. kelių, taip kad bažnyčia at laiko tokius laikraščius ir to
Kol kas abiejose kariaujančio rodė it žvaigždėtas - dangus. kius žmones, blogų laikraščių
Štai kų rašo šv.
se pusėse matome didelį užsis Šliubų davė jaunai porelei platintojus.
pyrimų, didelį norų pergalėti kun. dr. A. Staniukvnas, jau Povilas ap. “O jei kas nesi
vieni antrus.
O abi pusi dar nojo giminaitis.
Jam asista rūpina savaisiais ir labiausiai
labai stiprios.
Kaip raštai vo kun. M. Krušas, kun. Ig. namiškiais, tas užsigynė tikėji
rodo tai teutonų priešininkai Albavičius, kun. P. Serafinas, mo ir yra piktesnis už netikė
turi dvigubai daugiau kariuo kun. A. Ežerskis.
Gražų pa lį” (I. Tim. V. 8.).
Tamsta netiktai nesirūpini
menės,
Bet nevisnomet tų y- mokslų pasakė kun. J. Vaičiū
ra viršus, kurie turi didesnę nas. Visus žavėjo, visų dva apie jų tikėjimų ir dorų, bet
armijų.
Karėje rusų su japo sių kėlė vargoninkų choras, dar vedi prie netikėjimo ir be
nais juk rusai kur kas daugiau kurį dirigavo gerb. muzikas dievystės.
Todėl, jei Tamstai patin
kariuomenės turėjo.
Rusai A. Pocius.
Pirmiausiai pa
sakė, girdi, kepurėmis apme- giedojo “Veni creator,” p. A. ka, tai tuos 500 dolerių, ku
sime japonus.
Kas buvo ga Pociaus parašytų kompozicijų, riuos man žadate, paaukauki
lų gale — visi žinote.
Bet kurių laike pietų, kaipo dova te nukentėjusiems nuo karės
anoji karė — rusų su japonais nų, inteikė A. A-vičiui. Gerb. nors per Bulotų: nes kadangi
$2.25
6 months
suvažiavimų.
jis ima algos po 25 dol. į die
Advertising rates on applįcation
Į suvažiavimų kviečia L. D. — ir dabartinė europinė bai p. O. Pocienė užgiedojo solo.
New-Yorko
ir
New
sioji
karė
yra
labai
skirtingi
Address all communications jo
Jai pritarė p. J. Jakaitis ant nų, tai jam užteks bent ant
S. Centro ingaliotas,
apsireiškimai.
Dabar einasi smuiko ir p. Pocius vargonais. 20 dienų dar važinėties po AJersey Valstijų
DARBININKAS,
J. K. MILIAUSKAS,
apie tautų vadovavimų.
Jei Tiesiog visus žavėjo duetas, merikų, o gal ir į Atholį at
120
Grand
St.,
Vokietija
su
savo
talkininkė
 kurį išpildė dvi žymiausios važiuos padėkavoti tokiam ge
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
L. D. S. kuopoms.
Brooklyn, N. Y.
mis imtų viršų, tai vokiečių Chicagos lietuvių dainininkės radariui.
Priparodymui, kad neno
tauta su savo kaizeriu būtų p. O. Pocienė ir p. Janušaus
Gerbiamieji broliai ir sesu
rėjau
P. Buzevičiaus bizniui
pasaulio šeimininkė.
Kitos kienė.
Prie šliubo už pirmų
tės, L. D. S. nariai, kuopos ir
valstybės tuomet būtų taip sa seserį p-lei F. Nutautaitei bu kenkti tegul bus ir tas faktas,
valdybos: — Kreipiuosi pas
kant autonomiškomis Vokieti vo A. Evaldaitė; p. A. Alek kad pats siūtus pas jį užsa
jus
visus
svarbiu
reikalu
ir
jos šalimis.
Kitos didžiosios sandravičiaus už brolį L. Ši kiau.
Beveik penkis mėnesius iš daug užuojautos lietuviams.
meldžiu
atkreipti
į
tai
kuodiKas link J. Kaulaičio, bai
tautos
tų
mato
ir negali pakę mutis.
buvę kelionėje, Tautos Tary Važinėdami gi po įvairius Eu
Beto, kaipo jos sese
džiausių
atidų.
gusioje
Šakės” ir “Keleivio’"’
sti.
Todėl
susitarė,
susivie

bos ingaliotieji delegatai su ropos kraštus, susieidami su
rys dalyvavo p-lė B. NausieKiekvienas
darbas,
suma

nijo tam, kad būtinai vokie daitė’ir p-lė B. Mišeikiutė; melagystės ir šmeižtų mokyk
grįžo Amerikon.
Mums teko žymiausiais tautų atstovais, su
lų, galima duoti drąsiai mela
čius sumušti.
Iš istorijo mes
matytis su jais ir plačiai išsi politikais ir diplomatais, mū nymas reikalauja nuo jų pildy
Nesenai “Drauge”
ar žinome, jog šimtmetis atgal broliais A. Aleksandravičiui— gio diplomų. Nežinau, jei per
tųjų
vienybės,
artesnių
susikalbėti.
Iš viso ko aišku, sų delegatai išgarsino žymiai
“Sav. Drauge,” nekoksai p. francūzų tauta su savo Napo K. Pakštas ir B> Nutautas. kratyti visų Atholį, ar atsi
kad ta ji) pasiuntinybė į Euro Lietuvų ir jos reikalus.
To nešimų ir bendro veikimo. Tai
Patakas plūdo ant
Susiv. leonu buvo iškilusi labai aug- Dalyvavo vestuvių iškilmėse rastų kitas gabesnis už jį tame
pą — tai nemažas laimėjimas viso veikimo viršūnė, tai bu ir mums, broliai, jau laikas
Centro raštininko p. Vasiliau štai, buvo pamušusi visas visos mergaitės, šv. Kazimiero amate.
Per daug užimtų vie
Lietuvai ir mus, amerikie vo perskaitymas lietuvių dek- pradėti rišties į krūvų ir laivienuolyno auklėtinės.
Lai
sko.
Atkandęs dantelius ten, Europos valstybes.
kyties
didesnės
vienybės.
Nes
tos
ir
laiko,
visus jo šmeižtus
Tai
pas

čiams lietuviams.
leracijos tautų suvažiavime ‘
dabar “Sav. Draugo” No. 31, kui tautos susitelkė ir pamuše ke mišių visi priėjo prie šv. ir melagystes apsakyti.
kiekvienam
aišku,
kad
iš
to
Ga
komunijos. Bažnyčia žmonių
Neturėjome tikrų žinių iš Lausannoje, kurioje pareika gali būti puikūs vaisiai.
užsipuola ant “Susiv. Seno francūzus.
na to, kad man primeta, jog
Kas šimtas metų beveik buvo pilna.
lauta
Lietuvai
pilnos
neprigulMoterė
Tėvynės
delegatai sugrįžo
Praeitais metais, maždaug Nario” — who’s next?
atgal atsitiko su francūzų tau lės apleidusios bažnyčių taip Iz. Lapelotai nedaviau šliūbo,
mvbės.
pilni tikrų žinių, nes Lietuvo
šiuo laiku, dauguma iš mūsų
P. Patakas, visai neapgal ta ir jų Napoleonu, panašiai ir kalbėjo:
Pirmos, sako, kad neturėjo užsimokėti 15 do
je išbuvo apie 5 savaites.
Vienas iš didesnių kelionės visaip manė, kunigui F. Ke
Gerai dar kad minė
vojęs kų rašo, primeta man, turės atsitikti dabar su vokie turbūt ir paskutinės tokios lerių.
Sugrįžo pilni Šventos ug laimėjimų, buvo tai atsilan mešiui apsilankius į mūsų ko
tasis
Laipelotas
atsivedė Glečių
tauta
ir
jų
kaizeriu.
Tai
kad aš pavadindamas Sutkų
gražios vestuvės šioje bažny
nies — meilės Lietuvos, troš kymas pas Šv. Tėvų.
Kun. lonijas ir pradėjus kviesti dė
bauskį
kaipo
piršlį,
kursai vis
matome,
jog
Anglijai,
Franzeceriu, šmeižęs jį tuo; nes
čioje.
kimo dirbti jos labui.
Ta ug Dr. Bartuška lengvai išgavo
Apie pinigus ne
ties prie L. D. Sųjungos, su esą, žodis “zeceris” reiškiąs cijai, Rusijai, Italijai labai
Vestuves kėlė jaunosios tė ką girdėjo.
nimi galės ir mus užkrėsti; o pas Šv. Tėvų audijencijų, kal
buvo
nei
kalbos,
tiktai pa
tveriant tos sųjungos kuopas tą patį, ką' ir neišmanėlis. rūpi sumušti teutonus ir iki to vai.
Svečių atsilankė labai
to visiems mums reikia, kad bėjo su juo pusę valandos; visose lietuvių kolonijose. Gal
klausiau;
ar
moki
septynių s
varvsis
iš
paskutiniųjų.
Na,
Nebūk juokdariu, p. Palekai.
daug, arti 150 ypatų.
Lai
galėtume geriau išpildyti tas daug jam papasakojo apie lie kas net abejojo apie to suma
sakramentus
ir
nemokėjo.
10
o
teutonai
yra
gudrūs
ir
dar
Juk p. Sutkus, berods, tikrai
ke pietų pasakyta 18 prakalpriedermes, kurias ant mūsų tuvių skriaudas, kurias jie. nymo naudingumų, bet dabar
Turi apėmę daug bėlių. Inteikta jaunavedžiams Dievo prisakymų taip-pat ne
yra zeceriu “Draugo” spaus stiprūs.
uždeda pergyvenamoji gady patyrė iš rusų, vokiečių ir len
visi matome, kad sumanymas tuvėje, o kadangi zecerystė y- svetimų žemių.
Tai juosius keletas dovanų. Vestuvės bu mokėjo. Ant galo paklausiau
nė.
kų, ir pagaliaus inteikė Šv. buvo labai svarbus ir dauge
reikia
išgrūsti
iš
Francijos,
iš
ra naudingas užsiėmimas, tai
vo blaivios, gražios, pavyz ar moki bent “Tikiu į Dievą
Atsilankymas mūsų delega Tėvui memorialų ir keletu do lyje vietų tapo užmegsta dar
Pradėjo kalbėti; iš
kur-gi čia šmeižtas?
Įkalbi Belgijos, iš Lenkijos, iš Lie dingos. Priežodis sako: “ko Tėvų.”
tų Lietuvoje padarė didelę kumentų ypač Lietuvos šelpi bininkiškos organizacijos kuo
Tai vokie kia pradžia, tokia ir pabai kalbėjo iki: “sėdi po dešinei
nėti šmeižtų ten, kur apie jį tuvos, iš Kuršo,
naudų mūsų broliams vargs mo reikaluose.
pos, iš kurių vienos puikiai nei nesvajota — yra blogos čius dar gerokai reikia paga;” tai-gi ačiū Dievui susi Dievo Tėvo -visagalinčio,-” nuo
tantiems po vokiečiu.
Lietu
Žodžiu sakant mūsų delega išklėstėjo, išsivystė, gi kitos
mankvti,
daug
jiems
kraujo
I laukėme jaunos, gražios, blai čia vėl pradėjo: “Sutvertoją
valios apsireiškimas.
viai pamatė, kad jų broliai iš tų kelionė visokiais žvilgsniais gal kiek pavyto, o yra dar ir
reikia nuleisti, kol susmuks
dangaus ir žemės ir taip be
užjūrio neužmiršo jų, kad rū buvo labai vaisinga ir naudin okių, kurios tarsi užsimerkę,
Toliau p. Patakas, cituoja ir ims burbėti į savo rubežius. vios, inteligentiškos šeimynos. krašto.
Todėl liepiau pasi
Chicagiečiai išreiškė pasi
pinasi jų likimu ir pasirengę ga.
Belieka jiems dar vie vis dar neima dalyvumo svar dalį mano straipsnio ir sako, Praslinks dar daug laiko kol
mokinti poterių iki subatai, o
gailėjimų, kad jauna porelė
yra gelbėti iš visų savo pajė nas svarbus darbas atlikti, bū biausiame mūsų gyvenimo ap kad “Darbininkas” tų rašė. taip atsitiks.
Per du metu
Bet atsi subatoj priimsiu ant užsakų,
tent apvažiuoti visas* mūsų ko sireiškime.
Tai-gi, p. Palekai, norint ki-( visur buvo vokiečių viršus. Jų apleidžia Chicagų.
gų.
Bet jis vietoj mo
minę, kad jų darbas neš nau jei išmoks.
Tarp lietuvių esančių Rusi lonijas, nepaliekant ir ma
Galime šiandien lengvai pa tus teisybės mokinti, reikia ją pasisekimas buvo nepaprastas,
kintis
nuvažiavo
į Orange pas
dų netik rytiečiams, bet pa
joj, Lietuvoje^ Vakarų Euro žesnių ir papasakoti broliams tirti, kad iš menkų žiedelių pirmiau pačiam išmokti kal įstabus.
Bet užstojant tre
airių kunigų ir tenai pame
Jeigu p. Pa- tiems metams, nesigirdi apie sieks ir Chicagų, nusiramino. lavo, kad jo mergina gyve
poje ir Amerikoje ligšiol nebu amerikiečiams žinių iš tėvy išaugo puikūs kvietkai, kurių bėti ir rašyti.
Tai-gi p. A. Aleksandravi
vo stipraus vienijančio ryšio, nės, parenkant prie tos pro kvapas pasiskleidė plačiai po lekui ir p. Sutkui tikrai rū jų laimėjimus.
Dabar jie tik
na Orange.
Todėl nors užsa
čiui,
kaipo kompozitoriui —
kuris jungtų ir tvarkytų visų gos aukų nukentėjusiai Lietu visų Ameriką.
Tais žiedais pėtų Susiv. gerovė ir augimas, ginas ir nevisur gali atsiginti.
kai
išėjo,
bet
sužinojęs, jog
pianistui, p. F. Nutautaiteitad
koks
išrokavimas
jiems
pajėgas ir darbus.
Delega- vai.
dabar visi gėrisi ir džiaugiasi
Pasitaiko taip, jog talkinin
Atholyje gyveno, nedavė šliū
kaipo
| tams sušaukus- Šveicarijon viDelegatai žada tai padaryti. ir su jais nebenori persiskirti. būtų mėginti laužyti seimo nu kai jiems gerokai įkanda. Ži Aleksandravičienei,
smuikininkei, linkėtina, kad bo, o aš išvažiavau į Seimą,
■ sų paminėtų šalių atstovus — Ruoškimės visi nuoširdžiai
Gaila tik tų, kurie nenori tarimas ir inešti betvarkę į noma, gali būti visokių neti
tuokart ir priėmė civilišką
jų muzikos garsas niekuomet
Juk jie ketų dalykų.
■' pasisekė išrišti šis klausimas juos sutikti savo kolonijose.
Gali pasisekti
ar nemoka tais puikiais vai patį Susivienijimų?
šliūbą, o paskui pataisė, ka
nenutiltų, bet skambėtų am
laimingai.
Netrukus jau tu
siais naudoties, neįstengia su savo širdyje gan gerai supran talkininkams kur nors prasi
žinai ir keltų lietuvių nuvar da šiek tiek išmokė poterių. O
rėsime tikrą Centralę Valdžią
sipažinti su L. D. Sąjunga ir ta, kad negerai daro, kad laužti ir pastatyti į pavojų vi
man davė tiktai 2 doleriu už
gusių, bet prakilnių ir galin
(Komitetų), kurs šiais sunTai tuomet vo
“Darbininku.”
Jie dar ne demoralizuoja Susiv. narius sų jų linijų.
šliūįbų. Tai-gi kur tie 15 do
tiems kiečiai galvatrūkčiais turėtu gų dvasių.
■ kiais laikais visus lietuvius i
turi progos susiartinti su tikro ir patys juk netiki
lerių. Žinoma jis išleido dau
kuriais nori bruzdėti į savo rubežius. Bet Skambėkite kanklės liūdniau giaus bevažinėdamas į kitą
vienys ir ves.
lietuvio darbininko dvasia, jo bauginimams,
bauginti kitus, kad neva pir- vokiečiai viskų daro su atodai
Lietuvių Informacijos Biu
ir liūdniau
siekiais ir troškimais.
miestelį
su
automobiliais.
ro veikimas ligšiol nebuvo suVokiečių užimtos vietos Graudesnę melodijų pinkit;
Mūsų svarbiausia pareiga kimas namo, “ pakenks Su- ra.
Taip-pat J. Kaulavičia meluo
B tvarkytas neigi tikrai plenuo1). Siunčiant Tautos Fondo ir yra šiandienų surasti būdus, siv.”
yra nutiestos visokiomis drūt- Jūs garsas į širdis giliau ir ja, kad ginasi: nebuvę pas juos
I tai vedamas.
Be to vedamas Centran pinigus ant “čekio”
giliau
kaip tuos lietuvius supažindin
Kiekvienų patogią
Tai-gi, gerbiamieji, 31-me vietėmis.
kalbėtojai šeštokas, Michel| ligšiol beveik vieno žmogaus ar “money order’io” reikia
ti su tikru darbininkų judėji Susiv. Seimo “klaidų” taisy apsigynimui vietelę jie sunau Lai eina; jūs jąsias gaivinkit! sonas ir Delionis, apie kurį jis
: (nors ir labai brangaus ir di- parašyti iždininko vardas (B. mu ir parodyti jiems, kad jie tojai, ar negeriau būt, paž dojo drūtvietes
padarymui. Uždegkite meile tėvynės visus, puldinėja labiaus, negu lekoK delio veikėjo) neturėjo pačio- Vaišnoras) ir pasiųsti sekreto
yra mūsų broliais, kurių ge velgti į savo sųžinę ir patai Todėl tai staigaus vokiečių gi Uždegkit, nes daugel atšalo;
jus apie poną. Nenorėdams
| je lietuvių visuomenėje pilno riui K. Pakštui, 917 W. 33-rd rove mes nuo širdies sielojo- syti savo klaidas pirm negu nimo iš užimtų žemių sunku Ir kvieskit į darbų, į kovų
daugiaus vietos užimti “Dar-*
■ pasitikėjimo. Lausannos Kon-Į St., Chicago, UI.
Aukas rei mės.
Tai dabar matome
ainius,
eisite prie “ taisymo ”tų “klai- tikėties.
bininke,” savo išvedžiojimus
j ferencijoj pasisekė ir tas daly-' kia siųsti kuogreičiausia ir joAtsižvelgiant į šiuos ir dar' dų,” kurių nėra.
Mums vi ar galime tikėties greito ka Lai širdis tėvynei atdaro!
baigiu šį savo straipsnį ir tik
| kas kuogeriausiai sutvarkyti. ’ kiu būdu pas save nelaikyti
L. Vytis. rai pripažįstu, kad “Šakė” ir
kitus svarbius dalykus, mes siems turėtų rūpėti Susiv., tu rės pasibaigimo.
Turbūt dar
L Informacijos Biuras reorgani- surinktų aukų ilgiau 30 dienų.
turime patys sueiti į artimesnę rėtumėme pastatyti jį taip, ištisus vienus metelius krau
“Keleivis” moka auklėti savo
| zuotas naujais tvirtais pama- Taip-gi visados reikia pažymėpažintį, į pastovesnę vienybę. kad galėtumėme didžiuoties jas liesis Europoje.”
skaitytojus ir korespondentus
ATHOL, MASS.
Į tais. Jo darbuose nuo šiol ti kelintas skyrius surinko
Tam tikslui ir esat, gerbia juo, kad ir mūsų organizaci
Žemaitis.
melagystės amato labai gerai,
t dalyvaus platesnės visuomenės siunčiamas aukas
Kad Petras Buzevičius lai- taip kad ir “Ateitis” galės pa
mieji, kviečiami iš visos Nexv ja turi savo “home office.”
2) . Visi Tautos Fondo sky Yorko ir New Jersey valstijų
■ I ingaliotiniai.
L. D. S. 4 kuopa paskuti kė ir laiko pas save bedieviš sidžiaugti, o kadangi p. J.
nuosavų organą, bet jeigu už
riai
privalo atsiųsti Centro se apielinkės, ' iš visų kuopi) ir
Vokiečių militariška valdsiimsime tik rietenomis, dre niame savo susirinkime nutarė kus ir laisvamaniškus laikraš Kaulavičius gerai išdavė kvo
^Kžia Lietuvoje skriaudė įvai- kretoriui visų užsimokėjusių
kuopelių į pirmųjų mūsų kon- bėsime prieš kokių ten “poli atsišaukti per “Darbininkų” į čius, tai visupirma aš pats timus tuo žvilgsniu, tai tikrai
^Kriais būdais lietuvius, čiulpė skyriaus narių vardus ir pa Į fereneijų arba L. D. S. apskri
tiką,” jeigu nežiūrėsime pla Athol’io lietuvių draugijas ir mačiau pas jį “Keleivį,” kada uždirbo diplomato melagio ir
visus geruosius jų gyvybės sy- vardes, o skyrių valdybų ir čio suvažiavimų, kuris įvyks čiau į ateitį tik vien į siaurus pavienius žmonės, kad prisi nuėjau pasimieruoti siutų. Jo
šmeižiko vardą.
■ Bvus. be to leido tankams uoliai Tautos Fondo Komisijos narių
rugpiučio 27 dieną pirmų vai. tikslus kaikurių žmonių — dėtų prie steigimo kooperaci nas Karosas, kada darbavosi
Daugiaus jau neatsakinė
^■lenkinti lietuvių vaikus per ir pilnus adresus. Kada pasi
po pietų, parapijinėje svetai skurs tuomet mūsų Susiv., jos šiame mieste. Mes atsišauk Lietuvių štore, parnešė nuo siu: nes gaila laiko ir vietos
■| mokyklas. Mūsų delegatai, tai taiko Tautės Fondo skyriaus nėje Nortli 5-tos ir Haver- kaip skurdo iki šiol.
dami geidžiame, kad draugi P. Buzevičiaus vienų karta su tokiais polemizuoti.
^■patyrę. pranešė vokiečių civi- valdybos narių permaina —
jos savo susirinkimuose pas “Laisvę” ir matęs “Naujie
meyer gatvių, Brooklyn, N.
Atholio Klebonas.
Šiuomi užbaigiu su p. Pate
HBįei Berlyno valdžiai, iš kurios tuojaus reikia priduoti naujų Y. ’
varstytų apie šį dalykų ir kad nų” pundus. Jonas Andreliu^Kgavo pažadėjimų, jog kariš- valdybos ir Tautos Fondo Ko
ku ginčus, nes yra tokių žmo
prisidėtų prie to pradėto dar nas, matęs yra “Naujienas,”
Pageidaujama, kad kuopos
Protestas.
nių, su kuriais šaltai argu
■|kos valdžios veikimas bus per- misijos narių adresus T. F.
bo.
Sykį kooperacijai susi “Šakę” ir “Keleivį.” Pas jį
atsiųstų po 2 atstovu, o ku
^Bžiūrėtas ir lietuvių padėjimas Centraliui sekretoriuL
mentuoti negalima. Anot pa
Mes žemiau pasirašę var
tvėrus nauda bus didelė tiems, darbavosi Granickas ir Balčiū
rios gali net ir 3.
Atstovai
^■©agerintas.
Be to jie skundė
3) . Tautos Fondo skyriai privalo turėti kuopų valdybų tarlės: “Su pliku nėra ko peš- kurie joje priklausys.
dan
visą lietuvių-katalikų, bu
nas, kurie nešiojo ir davinė
ties ”
■vokiečius ir kitų( tautų žy- turi stengties pritraukti įvai paliūdijimus.
Vardu L. D. S. 4 kupos
vusių Šv. Pranciškaus parapi
Nesigailėkite
jo visokius viršminėtus
^^Miiems asmenin
užadino rias draugijas,' ypač pašelpi
A. K.
jos susirinkime rugpiučio 6
Susiv. Senas Nhrys.
tus.
Matė ir kiti, kui
mūsų organizacijai naudingų

Delegatams sugrįžus.

. J

Daugiau teisybes
mažiaus blogos
valios.
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Tautos Fondo skyriau i
patarimai.

I

F

“DARBININKAS”
dienoje, skaitliuje apie tris 'Važiuodami linksmai dainavo,!
WORCBSTBR, MASS.
tės $2.50, laimėjo Antanina
Iš Lawrence, Mass.
Yra daug visokių skaitlinių.
šimtus ir vienbalsiai nutaru > lįnkšminosi smagiai ir- dorai j
! išvardyti visi Suv. Valstijų preziStravinskaitė; lietsargis ver
Kun. A. Jusaitis $50.00.
Pranešimas. .
sių, protestuojame prie Pet Nuvyko į Nantasket apie dvytės $1.50 laimėjo J. Lenkovski;
Iš Haverhill, Mass.
dentai, visi popiežiai išrūdyta
rų Buzevičių ir S. Kaulavičių ; liktų valandų.
Ten vargais 4
“
Žvirblis
4
’
ant
metų,
laimėjo
Kun.
S.
Kučas
$5.00.
kiek kokioj Lietuvos gubernijoje
Spalių 12 d. šių metų čia
už šmeižtus ir melagingas ko ■ negalais gavę drabužius links- bus pašventinta Lietuvių Šv. Alekas Ambrazevičius iš N.
lir mieste lietuvių, rusų, lenkų,
Iš Elizabeth, N. J.
respondencijas,
patalpintas i mai vėsinosi šaltame vandeny Kazimiero bažnyčia. Apeigas Manchester, Conn.
I. Grimius $2.00; S. Mabajorų. Po žios karės viskas ki
“Ateityje” No. No. 58, 90,j;je.
kauskas
$2.00.
Po
$1.00:
S.
Lie
Pradėjime jau antrą metų pu taip stosis mūsų tėvynėje.
atliks Springfield’o vyskupas
Tai-gi piknikas nusisekė
91, iš kurių dvi paskutinioji !
Jonikas,
J.
Povilaitis,
J.
Šiur

sę, bet dar nevėlu įsigyti šių me tuvoje bus padarytos naujos sta
Tai kuopuikiausiai ir kuopa pelno
Po visų smagumų vakare Tarnas Beaven, D. D.
buvo perskaitytos ir atrastos
pius,
H.
Bernotas,
A.
Kaza

tų METRAŠTĮ, nes jisai reika tistikos ir todėl bus indomu suly
vėl grįžo tuom pačiu karu dai gi vietinis klebonas kun. J. J. nemažai.
pilnos šmeižtų ir melagysčių,
kevičius,
J.
Budutis,
A.
KriauO tie, kurie turės ME
lingas iki pat metų pabaigos. ginti.
nuodami namon.
Sugrįžo a- Jakaitis pakvietė visas vieti
Žmonės kas kart pradeda la
kaip lygiai buvo perskaityta
šelis,
P.
Birunas,
S.
Ragau

Bet šiuometinio METRAŠČIO ver- į TRAŠTĮ, tą galės padaryti.
pie 11 valandų. Buvo tai pir nes katalikiškas dr?jas daly biau interesuoties ir suprasti
kun. klebono atsakymas patal
skas,
J.
Botyrius,
K
GrikšŠiuometinis METRAŠTIS tar
tė ne kiek tenupuls ir šiems me
vauti
tose
iškilmėse.
Taip

mas tokis puikus išvažiavimas
Susivienijimo naudingumų pa
pintas “Darbininke” No. 50,
tėnas,
M.
Stabinskis,
T.
Binaus
ne vieniems šiems metams,
tams pasibaigus. Jis yra, kaip
iš Montello į “byčius.” Visi pat yra pasitikima, kad apy matė po seimui daug svarbių
prieš “Ateities” koresponden
aiga,
J.
Venckus,
A.
Mačiū

bet
jo
svarba ir vertė bus didelė
knyga, kurios vertė laikosi per
choristai buvo užganėdinti ir linkės miestų ir miesčiukų ka ir naudingų nutarimų, kas mė
tų No. 45 ir ten nerasta nei
nas,
K.
Savenis,
R.
Davaiper desetkus metų.
. j
metų metus.
linksmus tik nekurie pavargo talikiškos draugijos dalyvaus nuo pribūna po keletu naujų
jokios melagystės.
Kun. kle
nickienė,
O.
Idzikienė,
F.
tose
iškilmėse.
truputį.
narių, taip-gi ir ant šio pik
“DARBININKO” knygyne
Ar visi žinot, jog žiu metų
bonas nerašo tenai, kad P.
Dienoje pašventinimo baž niko gabus narys A. Kučas ga Vansavičienė, K. Stasiulienė,
Darbininkas.
METRAŠTIS yra didžiausia, gra dar yra Metraščių ir galima iš
Buzevičia pardavinėtų ir ne
nyčios bus didelė paroda po vo 7 kandidatus į Susivieniji B. Raudonikė, A. Pauličytė,
sirašyti.
Kaina be apdarų 75c.
šiotų “Keleivį,” bet kad ma
N. N. Smulkesnių aukų $46.17. žiausia išleista lietuvių kalboje
miestų, kuri prasidės 8:30 vai. mų.
su
apdarais
$1.20.
knyga. Malonu jį paimti į ran
tė pas jį ant stalo.
Prie to
Viso $78.17.
iš ryto.
Iškilmės gi pašven
Tie, kurie jau turite MET
kas, miela jį pasklaidyti, sma
N0RW00D, MASS.
mes dar žinome, kad Sūnų ir
Trumpoj ateityj tikimės tu
Iš Brockton, Mass.
tinimo
bažnyčios
prasidės
RAŠTĮ,
patarkite, paraginkite
gu
paskaityti,
linksma
pasigro

Dukterų dr-jos nariai skaito
Kaip Kun. K. Urbanavičius $25.00.
10:30 vai.
Visos aplinkinių rėti milžiniškų kuopų.
Kų
veikia
choras.
išsirašyti
tiems,' kurie jo dar nebedieviškus laikraščius: “Ke
Kun. A. Staniukynas. žėti puošniais paveikslais.
miestų ir miesčiukų draugijos 31 seimo yra nutarta įstojimas
turi.
leivį,” “Laisvę,” “Šakę,”
Visos dr-jos pašelpinės ir šiuomi yra kviečiamos daly palikti kuopoms išėmus 25c.,
Straipsnių visokių, įvairiau“Kovų,” “Naujienas” ir “A- kitokios, kaip tai Lietuvos Vy
tai mūsų 89 kuopa nutarė per
Užsakymus siųskite:
šių
Yra gražių eilių smagių
vauti parodoje ir iškilmėse.
teitį” ir tarp lietuvių platina; čiai rengia tai piknikus, tai
du
mėnesiu
laiko
priimti
visus
Labai būtų malonu Worces- I lygiai po $1.00 įstojimo. Tai
“Darbininkas,”
NEW-YORKO IR NEW apysakaičių vaizdelių; yra vikad tos dr-jos nariai pakvietė bakus, tai prakalbas ir taip
pamokisuomeniškų
straipsnių
ter’io gerbiamam klebonui ir
JERSEY VALSTIJŲ
kalbėtojus Michelsonų, Bago- visokių pasilinksminimų, o
242 W. Broadvay,
nančių raštų; yra rimtų raštų avisiems viršminėtos parapijos broliai ir seserys pasinaudoki
VYČIŲ KUOPOMS.
čių, šeštokų ir Delionį, kur mūsų choras šv. Jurgio para
pie dr-jas, apie didžiąsias lietu
lietuviams, kad kuoskaitlin- te šia proga, būsite laimingi
sai net tris vakarus mokino pijos, kur dingo 1 ilan ro
So. Boston, Mass.
giausiai katalikiškos draugijos į ant visados.
Plačiai nemanau aiškinti vių katalikų organizacijas; yra
juos visokių niekniekių. Taip dos, kad prie choro visas jau
Kuopos
rašt.
dalyvautų taip retose iškilmė
Perskaitytus “Darbininko”
dalyko, nes tikiuosi, kad vi gerų moksliškų straipsnių. Daug
pat tame susirinkime paaiškė- nimas yra susispietęs.
Tai se.
yra
žinių
apie
Katalikų
Bažnyčios
numerius
nenaikinkite, bet per
si skaitė New-Yorko ir New
* jo, kad P. Buzevičius laikė gi daugiaus chorui reikėtų
stovį
Amerikoje
ir
apie
Bažnyčios
duokite
tiems,
kurie jo neužsi
Jersey L. Vyčių Apskričio se
Tos aplinkinių miestų ir
pirmiaus savo krautuvėje be darbuoties ir viešai pasirody
surėdymą.
sakę.
kretorės pranešimų apie busi
drau
dieviškus laikraščius “Naujie ti savo veiklumu.
Kiek aš miesčiukų katalikiškos
v•
mąjį L. Vyčių Apskričio suva
nas,” “Šakę,” “Keleivį,” o esu matęs, tai kituose mies gijos, manančios atsilankyti
žiavimų; buvo nurodyta kur
į
iškilmes
yra
prašomos
iš
dabar “Ateitį.”
Tiesa ne tuose choras dažnai dalyvauja
ir kada Apskričio suvažiavi- |
matėme jį pardavinėjant arba pramogose.
O kai .. kur tai anksto pranešti vietiniam kle
mas įvyks.
nešiojant, bet užtat jo darbi pirmų vietų užima choras. O bonui J. J. Jakaičiui, 41 ProDabar tik kviečiu, kad vi
ninkai Granickas ir Balčiūnas Norvoodo choro dar negirdė vidence St., Worcester, Mass.
&
sos
minėto apskričio kuopos
nešiojo ir pardavinėjo.
Taip jome šiemet dainuojant, tiktai
Iš Mahanoy City, Pa.
atsiųstų
į
suvažiavimų
savo
pat paaiškėjo, kad bažnyčioje, girdėjome bažnyčioj giedant.
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- |
CHICAGO, ILL.
Kun. J. Valaitis $25.00; M. delegatus.
Taip-gi, kur jau
kada 1914 metais paskutinį
Choras yra dideliu papuo
g
tos
sąmonę
ir stiprina jų dvasių, kad kantriai lauktų ka- K
randasi naujos kuopos, malo |§g ro pabaigos.
Lietuvos Vyčių IV kuopa Pangonienė $5.00.
kartų atliko Sūnų ir Dukterų šalu programų, dainelės labai
|
nėkit prisidėti prie Apskričio S
laikė
mėnesinį
susirinkimų
3
dr-ja apatinėje Aušros Vartų pakelia žmonių dvasių.
Iš
Mt.
Carinei,
Pa.
LIETUVIŲ
BALSAS
padeda
šviesties
ir
tobulin|
Pa
salėje susirinkimų, rėkė šū geidautina todėl, kad ir mū d. rugp. Dievo Apv. parap. sa- ]
Kun. V. Bružis $10.00; KL reikalų svarstymo ir nepamir ® ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- |
Buvo nutarta kiekvienų Lukoševičius $2.00; Ona 2i- škite į suvažiavimų savo dele
kavo, kada viršutinėje buvo sų choras, vargonininko ve Įėję.
•g kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- Š
savaitinį
susirinkimų laikyti linskienė $2.00; J. Gurnevi- gatų prisiųsti.
pamaldos ir visi tik dairėsi ir damas prasilavintų dainose ir
“g gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautų. I
Yra kviečiami į L. Vyčių S
nerimavo dėl tų apačioje šūka imtų rodyties pramogose. Ir su programų, deklemacijomis čius $2.00.
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti |
Apskričio suvažiavimų veikė
vimų, po tam Aušros Vartų mūsų tuomet choras būtų ger o deklematoriai bus visi nariai
tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš- |
Po $1.00 aukojo: J. Janu- jai ir iš tų vietų, kur dar nė
dr-ja daugiaus nedavė jiems biamas ir branginamas, kaip iš eilės užkviečiami po vardu.
i ti kiekvienų lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję |
levičius,
A.
Vitas,
V.
Bendora L. Vyčių kuopų.
Jie turi
salės susirinkimams, o Vyčių kituose miestukuose ir mies Sekančiame susirinkime dekleg ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- I
rius,
A.
Narkevičius,
J.
Žetatsivežti su savimi artimiau
kuopos dar nei būti nebuvo.
Š virtusi per karų dirvonais, prirausta duobių ir griovių, !
tuose.
Dažnai skaitome laik muos dvi mergaitės ir du vai kevičius, J. Miliauckas, J.
sio klebono paliudijimų.
Taip-gi
sutvarkyta
K. Maleika, Juozapatas, žlei- raščiuose apie Montello cho kinai.
3 laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — j
— Pageidaujama, kad devis, Jonas Kvedaras, Franciš- rų. apie So. Bostono chorų, žaislų komisija, iš kurios lau Vaiciekauskienė, ~ J. Vaičiū
aptveriami,
-- 1 |
nienė,
J.
Bartašius,
J.
Viliegatai nesivėlintų, nes sesi
kus Rymša, Domininkas Ma apie Worcesterio chorų ir tt. kiama daug pagerinimo žais
LIETU
VIŲ
BALSAS,
dėdamas
savo
skiltyse
kuo- |
tulis, Petrauskas Antanas, Jo Ir Norwoodo jaunimas juk nė luose. Taip-gi turės išvažia- matis, I. Urbanavičius, P. Pe- jos prasidės tuojaus po pietų. g pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams |
Kas kokius sumanymus ar
vimų į Jackson Park nedėlio- truševičius, A. Markevičius,
nas Stonis, J. Braškis, Tamo ra bebalsis.
9 vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro- į
L. Vyčių IV A. Piščikas, A. Žilinskas, A. inešimūs turėsite, surašykite
šiūnas Kazimieras, M. Vaizje 13 d. rugp.
A.
Lišauckas,
J.
Dabar turime naujų bažny kuop. valdyba yra sekanti: Paškevičius,
aiškiai ant popieros ir delega s liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.
mužis, Stanislovas Aukštikal
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; i
nis, KL Monstaviče, Dominin čių, naujų salę. Tai būtų sma Pirm. J. Kudirka, pirm, pa Medelis, J. Rimkus, P. Sei- tams induokit.
g
9
mėnesiams
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) !
kauskas.
V.
Mačiulis,
M.
PiNew - Yorko ir New Jersey
kas Karoblis, A. černiauskis. gu klausyti laike pramogų gelb. S. Šimulis, prot. rašt. A.
88
2
rb.
60
kap.;
3 mėnesiams 1 rb. 30 kap. r vienam mene- į
liackas,
ABučinskas,
.
K.
naujoj salėj gražių dainelių. Bėnevičius, fin. rašt. A. BunLiet. Vyčių Apskričio pirmi
B
siui
43
kap.
Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams i
Bielinskas, O. Duginienė, A. ninkas
Pageidautina, kad ateinančia gulaitė, ižd. S. Grisius.
PROTESTAS PRIEŠ
I žiemų to sulauktumėm.
J. K. Miliauskas. g 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; i
A. B-čius kp. rašt. Svabauckienė, A. Mickus, V.
J. KIAULAVIČIŲ.
g 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium
Urbanavičienė,
M.
Navickie

Genelis.
[g numeris 5 centai.
nė, M. Vilimaitienė, O. MatuVietinė Šv. Onos Dr-ja tuS SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė
kaitienė, R. Salaševičienė, A.
rėjo mėnesinį susirinkimų 2 d.
HARTFORD, CONN.
GERIAUSIOS
S (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstų — 60
Ajauskienė,
V.
Juškevičius,
E.
WORCESTER,
MASS.
rugp.
Visa dr-ja vienbalsiai
Pavyzdingas
piknikas.
g kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gii
Medelienė,
A.
Svabauckienė.
nutarė protestuoti prieš cici
PARMOS.
Piknikas.
I Smulkių aukų $30.25.
Viso
likų J. Kiaulavičių, kuris be
Norintieji pirkti gerų farmų g minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų.
S. L. R. K. A. 89 kuopa į ^2*25
su budintais, Sodais, apsėtais S Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent.
dieviškuose laikraščiuose, o
Rugpiučio 6 d. atsibuvo Šv. surengė piknikų, kuris atsi- Į ’
sgmaz soudS soiqjipsi9u jį si e jį ne į S petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų
labiausiai “Ateityje” šmeižia Onos Moterų dr-jos piknikas buvo 6 d. rugpuičio, Long’s
Iš Hazleton, Pa.
nebrangiai ant lengvų išmokėji g petito eilutė.
begėdiškai mūsų gerb. klebo City Farmoj.
Buvo suvažia- grove parke.
Kun. K. Strimaitis $10.00. mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
Buvo užkvies
nų kun. F. Meškauskų, užmė- i• ve daugybė jaunimo.
Atsi tos dr-jos. Dalyvavo šios: Šv. I
Iš Wilkes Barre, Pa.
sių teisingiausių farmų pardavė
tinėdamas jam visokias netei lankė gerb. kun. J. šiupšins- Elzbietos moterų ir merginų
jų. Mes vienintėliai esame uždSN. N. $10.00.
sybes.
Svarbiausiai dar ir kas iš AVilkes-Barre, Pa., gerb. pašelpinė dr-ja, Moterų Sų
tojai ir apgyvendintojai didžiau
Iš Scranton, Pa.
sios lietuvių farmerių kolonijos jjEHB|13B3Ba|SHBg5|BgB3iaiaiiaK3ISEBBia|8533|SiaBiaaBiaiflggaa
už tai protestuojame kad J. ' kun. J. J Jakaitis, kler. Čap
Kun. J. Kuras $100.00.
jungos 17 kuopa, L. Vyčių 6
Amerikoje. Apgyvendinome 360
Kiaulavičius rašo “Ateityje,” likas ir daug moksleivių. Bu kp. ir Šv. Cecilijos choras.
«MI
Iš Pittston, Pa.
lietuvius farmerius. kurie trum
būk mūsų dvasiškas vadovas vo visokių lenktynių ir žaidi Choras dar-gi prisidėjo prie iš
iŠ
Agota Šlikienė $2.00, Petrą: pu laiku rengiasi išleisti Scottgerb. kun. Meškauskas įsakęs mų. Bažnytinis choras padai pildymo programo, vadovau Kiževičius $1.16; po $1.00: J. ville, Mich. Amerikos lietuviams
Šv. Onos dr-jai nubausti 2 na navo keletą puikių dainelių. jant vietiniam vargonininkui Tamošiūnas,
J. Vaškelis, O. ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
1
UŽSISAKYKITE, SKAITYKITE IR PLATINKITE
sioji lietuvių farmerių kolonija
res: C. Nevedauskienę ir T. Pelno liks apie $100.00.
p. O. Rosmanskui.
Sudaina Pukelienė, J. Markauckienė, randasi ant gerų derlingų laukų
Mockienę už tai, kad jos ėju
Dalis pelno skiriama Tau vo keletu dainelių.
Publikai M. Markauckienė, O. Valuko- puikiausioj apielinkėj
miesto
sios lankyti palaginių moterų Į tos Fondui
labai patiko, ir turėjo atkar nienė, J. Saračka, M. Trimir- Scotville ir portavo miesto Lubedievių namus.
Gerb. kle
PIRMĄJĮ IR VIENATINĮ AMERIKOS
toti po keletu sykių. Publikos kienė, M. Zakarevičienė, G. dington, Michigan valstijoje, MaAngelėlis.
bonas netik negina mums ligo
LIETUVIŲ MOTERŲ ŽURNALĄ.
stebėtinai daug buvo.
Atsi Matusevičienė, M. Gečienė, L. son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių
nius lankyti, bet dar pataria;
Vasauskas.
Smulkesnių
au

lankė iš Hartfordo ir apielin“MOTERŲ DIRVA” išeidinės apie 15 d. kiekfarmų parduoti, ant kurių galime
nes tai mielaširdingi darbai,
kių, nors tų dienų buvo su kų $25.84. Viso $41.00.
kelis
tūkstančius
lietuvių
farme

I
vieno
mėnesio, (pradedant nuo Spalio mėn. šių metu)
sako.
Kaip J. Kiaulavičius,
CHICAGO, ILL.
Iš Utica, N. Y.
rengtas ir kitas piknikas taip
rių apgyvendinti. Rašykite tuo Į 24 puslapių didumo.
taip ir jo pasekėjai neveikia
Kun. P. Vanagas $25.00
jaus indėdami už 4 cenuts krasos
vadinamos pirmeiviškos, o gal
(Iš North Saidės.)
“MOTERŲ DIRVOJ” rasite įvairių straipsniu
nieko naudingo dėl mūsų vi
markių, o mes prisiusime tos ko
Iš
Amsterdam,
N.
Y.
atžagareiviškos. Bet kadangi
Nedėlioj,
liepos
30
d.
u
=
moterų
reikaluose.
suomenės labo, vien tik užsi
Bažnyčioje aukų surinkta lonijos mapą ir parduodamųjų
katalikų piknikan buvo įžan
Vyčių
5
kuopos
atsibuvo
pik

=
“
MOTERŲ
DIRVOJ” rasite nurodymų apie napuikių
farmų
katalogą
su
daug
ima šmeižimais ir pliovonėmis.
ga visienis dykai, ir visas $108.00.
nikas,
Barmans
darže
River
paveikslų
iš
lietuvių
fermerių
gy

= mų ruošų; maisto gaminimų ir valgių sveikatinguMūsų gerb. kun. klebonas
Iš Worcester, Mass.
venimo.
Žmonių buvo neper- jaunimas čia yra katalikiškas,
yra didelis mylėtojas tikėjimo, Side.
P. Vaitkus $5.00; J. Ci
Adresuokite.
bet visi buvo jau- tai kas aniems belieka?
į
“MOTERŲ DIRVA” talpins straipsnius apie šei
mūsų tėvynės ir tautos, ir su, daugiausia,
. .A. KIEDIS & CO.
žauskas
$5.00.
Šis
piknikas
vienas
buvo
dideliu pasišventimu darbuo- “ ,r puikiai linksminos per išJ mvnos sveikatų ir jos užlaikymų.
Peoples Statė Bank Bldg.
• Iš Boston, Mass.
Turiu pažymėti,
tisų dienų. Apie pavakarį bu. šauniausių.
“MOTERŲ DIRVOJ” tilps straipsniai ir patari Į
jas.
Scotville, Mich. |
Kun.
T.
Žilinskas
$25.00.
kad prie Susivienijimo 89 kp.
vo
išlaimėjimai,
ant
kurių
s
mai
apie vaiki) auklėjimų, rasite literatūros skyriuj
Smarkiai protestuojame.
____________________________________________ i
■ priklauso veikliausi nariai,
buvo
serijos
pardavinėtos.
Po
= pilnų gražių apysakų, eilių, lošimų ir tt.
prieš J. Kiaulavičiaus tokius
buvo
dainos, j taį-gi ir ant pikniko kievienas
?
Taip-pat “Moterų Dirvoj” bus gvildenti įvairiu j
begėdiškus
ir
neteisingus ■ išlaimėjimo
___________
darbininkas savo darbų atliko
North
Saidės
vyčiai
sudainavo
klausimai, paliečiantieji moterų politiškas teises.
šmeižimus ir kviečiame visus
“MOTERŲ DIRVOJ” tilps vaikų skyrius, kurisI
Atholio lietuvius prisidėti prie ! vyčių hvninų ir <dar keletą kopuikiausia ir publikai prie! lankiai patarnavo.
Ir tuomi
dainelių.
Po
dainų
sekė
žai

rūpinsis mūsų priaugančios kartos reikalais.
šio protesto.
j yra pavyzdingas, kad besi
“MOTERŲ DIRVA” privalo lankyti visų lietuvių!
Vardu visos Šv. Onos dr- Į slai, kur jaunimas linksmai ir
linksmindami nepamiršo ir sa
gyvai
žaidė
lig
vėlumo
vakaro.
Į
namus.
Joje ras sau reikalingiausių žinių ir motvna,
jos pasirašome:
vo suvargintos tėvynės. Gerb.
Tai
kiek
buvo
surengtų
pikniį
ir šeimynos tėvas, ir mergaitė bei jaunikaitis, o vaiKotrina Griciunaitė pirm.
vietinis klebonas kun. Ambo
kams tai neišsemiamas džiaugsmo šaltinis.
B. O. Morkevičiutė rašt., ; kų, tai dar tokio gražaus ii į
blaivaus pikniko nebuvo. Tai-1 tas pasakė labai įdomių pra
“MOTERŲ DIRVĄ” leidžia A. L. R. K. Moterų
Ver. Augštikalnis ižd.,
VienintSlis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
kalbų apie dabartinį Lietuvos
gi
galima
visiems
imti
pavyz

Margarieta Klingaitė,
Sąjunga.
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
Pasakodžiui viršminėtų piknikų, nes vargingų padėjimų,
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Elzbieta Braškaitė,
“MOTORŲ DIRVOS” kaina Suvienytose Valstikiekvienam yra malonu būti ’ jo. apie vėliausias žinias iš tėNaminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
S jose $1.00 metams; pusmečiui 50 centų; atskiras nuEmilija Tamošiūnienė.
Tuom tarpu publika
| ir matyti tokį gražų jaunuo vynės.
S mena 10 centų,
Užrubežyje metams $1.25; pusmegumynai ’Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
aplinkui
susispietus
labai ati
menės pasilinksminimų.
Taičiui
75
centai;
atskiras
numeris 15 centų.
Kaina metams $1.50, Pašei neto 75c.,Kanafeje užrabežians, $2.00
MONTELLO, MASS.
■ gi geros kloties penktos kuo džiai klausėsi prakalbos, Po
Prenumeratų siųskite ir visais reikalais kreipkipos vyčiams ir daugiaus su- tam padaryta kolekta dėl nu
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.
tės į
Šv. Roko Bažnytinio choro
Su
1 rerfgti tokių pasilinksminimų. kentėjusių nuo karės.
išvažiavimas.
Rąžyk Adresą tokį
To viso pikniko pelno liko rinkta $33.51, pinigai per
Visas tas pelnas ski- duoti T. Fondo vietinio sky
Rugpiučio 6 d. minėtas cho ' $65.38.
14 C0MM0NWEALTH AVENUE,
y
ras, atgiedojęs ankstybas šv. i riamas mokyklai — vakari- riaus iždininkui.
WORCESTER, MASS.
Taip-gi kuopos naudai buvo
Mišias, 9:30 vai. ėmė specialį t niams vyčių kursams.
■ leista ant išlaimėjimo šie daikarų iš Brocktono į Nantasket. I
Vytis. j ktaį. rašomoji plunksna ver-

Nevėlu dar Įgyti

METRAŠTI.

Šv. Kazimiero
Vienuolynui
aukos.

|

“Lietuvių Balsas”

gLietuvių Balso
Petrograd.

adresas:
B
Baskov 29.

“MOTERŲ DIRVĄ.”

r
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Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

4 MmiMiteiTnii i

“MOTERŲ DIRVĄ’

“AMERIKOS LIETUVIS

15 Nillbury Street,

Worcester, Mass.

a

6

"n

X

Iš po darbininko
plunksnos.
Laikraštis.

1•
AtSlSaUklIIlclS.

ir labai daug jau tau pakenkė, kad
I
jau tavor
ii
; galvelėje šimtai bedievišką minčią
skrajoja,J
‘ią skrajoja
kad jau pati bedievybė tau ne' taip yra baisi,
Žinomi atsišaukiame į Jus
(kad doriškas išgverimas arba ir pati biauriaugerb.
agentai ir kuopą
sia paleistuvystė tavęs nesupurto, jau jinai
tau nėra taip labai biauri nekaip pirmiau kad organizatoriai pa
gelbėti mums šiame darbe.
būdavo; kad jau tau švento tikėjimo dalykai
ne taip šventi, ne taip malonūs, kaip kad se Sulig nutarimo L. D. S. Seimo
leisti Kalendorią 1917
iliaus buvo — kol dar bedieviškąją laikraščių
metams.
neskaitei. O kas tavyje tą visą taip iškraipė,
taip atšaldė — tai vis darbas bedieviško prieš- APSIIMKITE PARINKTI
katalikiško laikraščio.
I
APGARSINIMŲ. I
Tiesa, tu to visko .nepasergėjai, o ne
Apgarsinimai ..nėra
pasergėjai, nes apie tai negalvojai. Ne tu vie
nas susilaukei tokių liūdnų pasekmių iš skai sunku gauti, nes leidžiama
tymo prieštikybinių laikraščių,
šimtai yra daugiaus kaip 16.000 egz.
dar už tavę nelaimingesnių, nes jau visiškai formato 6X9 — 128 pusi. Kai
praradusių tikėjimą, dorą ir sąžinę — užkie-i na bus tik 25c.
tėjusių, užšalusią bedievių ir bedievuką.
Šiomis dienomis buvo iš
Jau daugelis iš ti) nelaimingųjų yra žuvu
siuntinėti laiškai su išlygomis
sių amžinai, o dar kaikurie rasi kartais susi
visiems agentams ir organiza
pratę ir pargrįž ant tiesos kelio.
toriams, jeigu kurie negavo
Ir tu, broliuk, tik pagalvok gerai ar-gi
te tuojaus atsišaukite; taip-gi
verta tau, išmintingam vyrui, skaityti kokį ;
kurie gavo praneškite ar apsitenai jovalą, su kuriuo gali užnuodyti savo j imate pasidarbuoti.
sielą, suteršti arba ir visiškai prarasti savo
Gavę atsakymą, pagarsin
dorą, savo šventą tikėjimą.
Velik būk vyras, padalyk tikrai lietu sime organe visus tuOs kurie
viškai : — Kas niekai, tai to man nei nereikia. apsiims rinkti apgarsinimus.
Išsirašyk gerą katalikišką laikraštį nors ant
Suskubkite, nes visai ma
ateinančių metu, o pamatysi ką padarvs geras žai laiko turime.
laikraštis.
Būtinai turime išleisti prieš
Ingysi ramybę sąžinės, prakilnumą dva
sios, draugiškumą, tikrą supratimą.
Pamy “Kataliką Spaudos Savaitę.”
lėsi teisybę, švęntą mūsų katalikišką tikėji
Jau pradedame statyti ir
mą — kurių meilę iš krūties tavo mieliausios tvarkyti.
motinėlės įžindei.
Būsi laimingas, ramus,
Su visais reikalais kreipki
linksmas, užganėdintas.
Ir pamylėsi visa
tės
šiuo adresu:
širdžia savo katalikišką laikraštį, nes tai bus
laikraštis toks, kokio tavo širdis trokšta, ko
“Darbininkas,”
kio tavo protas ir siela ilgisi, kokio tau ištie
242 W. Broadway,
sų jau senai reikėjo, tai bus: Lietuviškas ka

Laikraštis yra gabalas popieros išmargin
tos raidėmis — ir viskas.
Nevienas iš jūsą
taip sau mano, bet tai dar ne viskas, nors ir
tas yra tiesa.
Laikraštis yra tikra galybė, prieš kurią
kanuolės, kulkosvaidžiai ir didžiausios pasau
lio tvirtovės tik juokas.
Laikraštyje tokia spėka, su kuria skai
tosi karalysčių valdovai ir visi didžiausi valdi
ninkai, politikieriai, biznieriai — visa žmoni
ja, arba bent tai žmonijai vadovaujantis luo
mas.
Nėra pasaulyje tokio žmonijos luomo, to
kios srovės, tokio amato arba išdirbystės, ku
rie neturėtu savo idėjoms, savo reikalams pas
kirto laikraščio, kad nevarytu per laikraščius
savotiškos agitacijos, propagandos arba poli
tikos.
Net matuojant šalies kultūros stovį, tar
pu daugelio kitą faktą, imama ir skaitlius,
ir išsiplatinimas laikraštijos.
Ir kodėl taip daroma
kodėl laikrašti
jai priduodama tokią svarbą.
Ar-gi jau jinai
ištikrųjų tos pagarbos verta, o gal tai tik
tokia žmonių paikystė arba kvailystė?
Kad į tuos klausimus tinkamai atsakyti,
visąpirmiausia reikia pažinti laikraštiją; ži
noti kas yra ta laikraštija, ir tie laikraščiai.
Laikraštis yra tokia bendrovė daug maž
vienaip manančią plunksnos darbininką —
publicistą, susispietusią dirbti dėl bendros
idėjos, bendro reikalo, arba bendro biznio.
Toji bendrovė sistematiškai ir nuosekliai, tam- talikiškas laikraštis.
F. V.
tikrą taisyklų) prisilaikydama, savo darbą va
ro.
Laikraštis yra šio laiko žmonijos veidrodys, kuris atmuša ir parodo atsitikimus da
v«
bar Įvykstančius
pasaulyje.
Parodantis ką
žmonija kenčia, kuomi naudojasi ir kuomi
(Tąsa)
džiaugiasi, ką naujo išgalvojo, išrado, arba
Platinkime, kiek galėdami kooperaciją,
ką ir kaip pagerino, vienu žodžiu, parodo vis
ką svarbesnio arba indomesnio kas tik atsitin nes kooperacija išaugins mūsą kapitalą, ir
išmokins mus pramonės, o tas kovoje su kaka pasaulyje.
pitalizmu
dideliai mums prigelbės.
Vienas laikraščio numeris tiek paduoda įO
su
valstybės tvarka ir norais nėr ko
vairių žinių ir iš tiek daugel vietą, kad žmo
gus per visą savo amžį nespėtumei visur apke rūpinties, jinai bus mūsą pusėje dar pirmiaus,
liauti, o gal daug tokią vietą būtą, kur ir negu kad mes tikimės.
Mes turime stengties, kad į parlamentus
visiškai nebegalėtumei prieiti ir sužinoti, o
per visokius rinkimus patekti) daugiau darbi
laikraštis viską parodo taip, kaip ant delno.
ninką
partijos atstovą — arba bent prijaučian
Dėlto, kuri tauta daugiaus išsiplatiniučią
darbininkams.
sią turi laikraštiją, tai yra ženklas, kad ta
O kaip tik valdžia pamatys, kad mes esa
tauta yra gudresnė, nes jinai apie viską žino,
— visa kuomi indomauja ir apie viską galvoja, o me susipratę, susiorganizavę, medžiagiškai
reikale arba kokioje nelaimėje, tokia tauta stiprūs, pramonėje gudrūs, tai pati pasisiū
duos'sau rodą ir ras pagelbą — nes jinai yra lys laikyti ir remti mūsą pusę kovoje su kapi
talistais, nes matys, kad jai iš to yra nauda ir
gudresnė.
išrokavimas
— o visokios valdžios yra pirmiau
Žmogus laikraštį skaitydamas iš palengsiu
noru
ir
troškimu, kad tie, kurią pusėje
vėlio persiėma mintimis ir nuomonėmis to lai
O
kraščio rašytoją ir redaktorių, nes jisai skai galybė, būtą jos draugais ir prieteliais.
tydamas ji) raštus, kartu su jais mąstą ir gal darbininkai tokiais bus, ir kada jie tokiais
voja.
Ir juo dažniau jisai su jais mintimis bus, tai kapitalistai patys pražus ir išnyks
bendrauja, juo labiau virsta vienminčiu — kaip žydo bitės.
Išnyks kapitalistai — bet kapitalai neiš
jiems panašiu savo manymuose ir sąprotavime.
i
nyks,
nes kapitalai pereis į darbininką ran
Nors dažnai pats to ir nenujaučia.
Bet pereis
Dėlto geri, dori publicistai taip-pat yra kas ir jais naudosis visa žmonija
savo tautoje mokytojais, kaip ir mokytojai ne skriaudos keliu, bet susipratimo, išmin
mokslainėse. Ir tauta gal turi teisę iš ją daug tingos kovos, konkurencijos, pramonės keliu.
Dėlto, broliai darbininkai, seserys darbi
ko reikalauti....
Žydai iš praktiško atžvilgio yra gudriau ninkės, lietuviai visą srovią ir pakraipą spiessia tauta. Dėlto žydai ir labiau rūpinasi laik kimės į kuopeles, į grupes, kurie prie kurią
raštija.
Negana ką jie turi daug laikraščią geriau tinkame ir auginkime darbininkiškąją
Taip-pat prie koopera
savo kalboje, bet veik visi didesnieji laikra- organizaciją galybę.
čiai pasaulio — randasi žydą rankose arba po cijos dėkimės visi ir jos idėją uoliai platinki
jų didele intekme.
Visos civilizuotos tautos me, būdami uoliais jos nariais ir veikėjais.
milijonus dolerią išleidžia ant palaikymo laik Dalyvaukime politikoje ir rinkimuose, visa
raščią.
Ir mes lietuviai taip-pat pradedame dos rinkime dorus ir gabius darbininkus į vi
kaskartas daugiaus ir daugiaus įsitaisyti lie sokius atstovus, kur tiktai priseina, kad pa
Tai bus
tuviškų laikraščią — turim jau net kelis ir sve rodyti savo luominį susipratimą.
timomis kalbomis leidžiamus apie lietuvią rei strategija tokia, kokią dabar vartoja karėse,
tai yra apsupimo.
O jeigu savo priešą, ka
kalus.
pitalizmą,
apsupsime
arba apeisime , iš užpaka
Bet negana yra turėti laikraščią, bet rei
lio, tai jau jisai žuvęs.
O tas mums nėra
kia žiūrėt kokie tie laikraščiai.
Geras laikraštis yra labai geru daiktu, o negalimu dalyku, tiktai reikia gero noro ir vie
nybės, na ir biskį pasišventimo.
blogas labai blogu.
Dėlto visi, broliai, kibkime į kovą,
Geras laikraštis skleidžia geras teisingas
Teisybė mus pusėje ir jos
žinias, geras, doras mintis ir idėjas, o blo viską pergalėsime.
gas — skleidžia blogas, melagingas, iškraipy bus viršus.
F. V.
tas žinias ir visokį ištvirkimą,
bedievybę,
Į prieštikybinę agitaciją ir t.t.
PRIVATINE NUOSAVYBE.
Prakalbočius per prakalbas arba kunigas
Kožnam
žmogui prigimta yra stengties in
per pamokslą daro intekmę vien į tuos klausy
tojus, į tą būrelį, kurie jį girdi, o laikraš gyti savo nuosavybę, bent kokį daiktą arba
tininkas daro intekmę į tuos visus, kurie turtą ir tą savo nuosavybę branginti ir ginti
skaito jo raštą, ir kožnu kartu kada tik skai- nuo tą, kurie norėtą atimti, paglemžti, arba
sunaikinti. Taip visados žmonijoje buvo, taip
O tai dėlto, kad kožnas nuosa
Dėlto tai ir yra, kad geri laikraščiai žmo ir dabar yra.
nėms yra laimė ir turtas didžiausias, o nedori vybės ingijimas reikalauja triūso, darbo ir
laikraščiai yra nuodai žmogąus dvasiai, do gabumo, o tie, kurie padėjo savo triūsą, turi
teisę ir naudoties to savo triūso vaisiais.
rai, tikėjimui ir visiems geriems dalykams.
Šv. Tėvas, Leonas XIII, savo enciklikoje
Kiekvienas lietuvis katalikas privalo būti
sako:
nai skaityti katalikiškos lietuviškus laikraš
“Užreiškimas, jog Dievas pavedė žemę
čius, o nuo bedievišką, laisvamanišką, prieštikėjimišką ir tvirkinančią
saugoties, kaip žmonią vartojimui ir naudojimuisi, nereiš
nuo ugnies arba nuodų — nes tai yra baisi gy kia privatinės nuosavybės užgineijimą. ”
“Kuomet žmogus panaudoja savo protą
vatė užslėpta, uždangstyta dailiais žodeliais
— kad tu, žmogeliai!,
jos nepamatytumei ir savo raumeną spėkas įsigijimui gamtos do
vaną, tuomet žmogus tuo darbu pasavina sau
ir nuo jos gelonies nepasisergėtumeL
tą
gamtos lauko dalį, kurią jis apdir
Daugelis sako taip: — Aš geras katalikas
ir viską labai gerai suprantu, man nieko ne ba, tą dalį ant kurios jis, taip sakant, pa
kenkia skaitymas bedievišą raštą. — Netiesa, lieka pėdsakus savo ypatos.”
F. V.
žmogeli, klysti.
Tiktai gerai atsidėjęs pa
(Toliaus bus)
galvok savo galvelėje, o pamatysi, kad daug

South Boston, Mass.

* 1

Kapitalizmas.

- DIDŽIAUSIA

Nebūk be katalikiško
laikraščio.

KRAUTUVE.

Ar esi susipažinęs su visais lietuvią katalikiškais
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau pasS tinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai
53 parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiąstą pasižiūrėjimui.
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčiami pasižiūrėjimui dykai.
23
Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio.
23 Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi23 sakyti ir skaityti.
Reikia žinoti, kas kataliką visuos3 menėje veikiama, reikia vis tėrnyti gyvenimo bėgį, rei|| kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tą pažinsime sekdami katalikišką spaudą.
||
Tie, kurie neskaito katalikišku laikraščią lengvai
|| esti visokią atskalūnu suklaidinami, tokie įtiki atskam lūną žodžiams ir kelia netvarką mūsą katalikiškose or|| ganizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir visokia|| me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingu,
|| geru darbą.
VALDYBA ŠV. JUOZAPO || • Tokiu suklaidintą lietuvią kataliką yra nemažai
ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskaiDR-JOS, SHEBOYGAN,
||
to katalikišką laikraščią.
WIS., KURI PAĖMĖ
|Į
Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina
“DARBININKĄ”
'II popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais
ORGANU.
m laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti. atlikiPrez. Antanas Skieris,
mnėjimu katalikišką apeigą.
Reikia prisidėti prie ka909 Indiana Avė.
Bltalikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
Vice-prez. Juozas Bubnis, ‘
di kymo ir platinimo.
733 Indiana Avė.
Būk skaitytoju bent vieno iš sekančią laikraščią:
Fin. rašt. Juozas Rutkauskas,

Draugijos kurios
turi “Darbininką”
už organą.

1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokas,
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.

234 Park St.

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

Iid. — Felicija Plikunienė,

24 Woodbridge St.

Maršalka — Elena Valavičiūtė,

Siųskite pagarsinimus ko23 West St.
/.
greičiausiai, nes paskui bus
vėlu ir vietos neturėsime.
Jau pradėjome statyti ir ŠV. MIKOLO ARKAN. DRAU
tvarkyti, todėl nesivėluokite. GUOS VALDYBOS ADRESAI
COLLINSVILLE, ILL.
Apgarsinimus galite pa
Pirmininkas:
duoti mūsą įgaliotiems agen
Pranas Stankaitis,
tams arba siusti tiesiai
705 Peers Avė.

“Darbininką s,”

Vice-pirmininkas:
Jurgis Naujokaitis,
440 So. Clinton St.

242 W. Broadway,

TeL Charter 2354-4

A. K. MAZALAS
;94 JEFFER8ON STR.,
HARTFORD, CONN.
1

W. W.

Chižius

Lietuvys Grabori

<
1;
]į
>

Mikolas Gudeliauskas,
401 N. Hesperia St.

Iždo globėjas:

Icrid.

i( I:c(tn. f<.
7<i. f<. I»«£n. 18K-Rh-IMtR

“VYTIS”
(Du kartu mėnesyje)
Metams $1.50, pusei metą 75c.
731 W. 18 St.
Chicago, UI.
“IŠEIVIŲ DRAUGAS”
(Savaitraštis)

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

Metams 75c.
1631 W. North Avė.,

Chicago, HL

F
f?

“MUZIKA,”
(Mėnraštis)

Metams $3.00, pusmečiui $1.50.
P. 0. Box 172,
Brooklyn, N. Y.

“PAŽANGA”
(Mėnraštis)

Metams $3.00, pusm. $1.50, atskiras numeris 25c.
P. O. Bos 2(^4,
Girardville, Pa.

f

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)
Metams 50c.
46 Congress Avė.,
Waterbury, Conn.

817 High St.

Ligonių lankytojas:
Juozas Milius,
335 Centrai Avė.

Susirinkimai laikomi kas antrą
ir ketvirtą ketvirtadienį kiekvie
no mėnesio, katalikiškos mokyk
los salėje
225 VANDALIA ST.,
COLLINSVILtE, ILL.

ADRESAI VALDYBOS ŠV.
JONO KRIKŠTYTOJO
DRAUGUOS
CAMBRIDGE, MASS.

14 Moore St.

Važiuojeire ir j‘kitus miestus
nei kiek brangiau nerokuodami

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

Maršalka:

Cambridge, Mass.

Kvietką Išdirbejas

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

“EŽYS”
(Mėnraštis)
213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

Jonas Norkus,
904 Vandalia St.

Pirmininkas — A Vaisiauskas,

Jonas Klimas

(Dienraštis)

“ŽVIRBLIS”
(Mėnraštis)
Metams $1.00, pusmečiui 75c.
Box 576,
-::- Forest City, Pa.

Ad. Smuikis,
Į;

“DRAUGAS”

Metams $2.00.
3554 Richmond Street, -:> -:- Philadelphia, Pa.

Fin. Sekretorius:
: LIETUVIAI PAVESKITE
Kazys Žukas,
DARBUS SAVIEMS.
427 Walnut St.
; Geriausias Lietuvis siuvėjas. f
;
Siuvu vyriškus ir moteriš- < Iždininkas:
!į

1

Metams tris kartus savaitėje $3.00, vieną kartą savaiH tėję $1.50.
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.

(Savaitraštis)

Jonas Rudinskas,
600 N. Guernsey St.

' kus drabužius, sulig naujau! sios mados.
Taisau, prosinu, valau ir
dažau senus. Taip-gi kuni' gams siuvu STUTONUS ir
> esu gerai jsipraktikavęs tai me darbe, kaip Lietuvoje,
; taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku greitai ir pi! giai.
;
Jeigu kas reikalauja, dar; bą pasiimu ir pristatau tie> siog į namus.

“DARBININKAS,”

“ŽVAIGŽDE”

Prot. Sekretorius:

South Boston, Mass.

Sol

ffi

(Du kartu mėnesyje)

Iždo glob. — M. Karaliūtė,

8 dalis pus. $1.50.

28

“TIKYBA IR DORA”

103 Bond St.

4 dalis pusL $3.00.

23
=3

(Savaitraštis)

L. D. S. leidžia savo* kalen
dorių 1917 m.
tV. ELZBIETOS DRAUGUOS
Kalendorius bus puikus, iVALDYBOS ADRESAI
liustruotas, formatas 6X9 —
HARTFORD, CONN.
128 pusi, leisime mažiausiai
Pirm. — Teklė Blažienė,
16.000.
Kaina bus tik 25c.
1214 Broad St.
Geriausia proga biznieriams
Vice-pirm.
— Paulina Gelažiutė,
pasigarsinti jame.
41 Capitol Avė.
Pagarsinimą kaina labai
Prot. Rašt. — Ona Malakaitė,
maža.

Pusė pusL $6.00.

j

“SANTAIKA”

Organo sekretorius, Jonas
Stauskas,

Puslapis $12.00.

t

S

Pirm, pagelbininkas — C. Ka
rolius, 62 Portland St.
Protokolą raštininkas — K
Galinauskas, 719 Main St
Finansų
raštininkas — J.
Smūgis, 545 Main St.
Kasierius — J. Jasinskas 218
Washington St.

Maršalka — J.

Lnkšis,

%

“MOKSLEIVIS”
(Mėnraštis)
Metams $1.00.
P. O. Box 82,
Westfield, Mass.

Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutės Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.

220

Washington St.
Kasos globėjai — K. Voveris,

A. Sundukaa,, J. Žilis.

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis)
Metams 50c.
314 Mahanoy Avė.,
Mahanoy City, Pa.

Agentai, knygą platintojai ožsisakykit
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė. ■

3,
-1

•7

1

iŠ_______________
L.D.S. Centro____________
Raštinės.— 1

Pranešimas
---------

Tautos Fondo Dėdės Jackaus kampelis.
valdyba.

Šiomis dienomis bus išsiun
Nepamirškime, kad iki 19 sisektų tas naudingas sumany
tinėta
visiems kuopų raštinin
mas
įvykinti
ir
New-Jorko
ir
metų L. D. S. turime išaugin
kams,
kiek kuris narys sko- Pirmininkas:
New. Jersey valstijose priaug
ti iki 2000 narių.
inti naujų L. D. S. kuopų.

i lingas L. D. S. Centrui iki rug

Kun. J. J. Jakaitis,

41 Providence St.
Tam tiksui steigiame nau
piučio 1 d. š. m., nes nuo šio
Iki Naujų Metų pasiryžoWorcester, Mass.
jas kuopas, didinkime seną
mėnesio pirmos dienos, sulig
me
L.
D.
Sąjungą
priauginti
1mas
vice-pirm.:
sias.
nutarimo L. D. S. Seimo kiek

prie 2.000 narių. Yra didelė
Adv. A A. Šlakis,
L. D. S. jau turi 43 kuopas viltis, kad New-Yorko ir New vienas narys turės mokėti po
3255 So. Halsted St.,
25 centus į mėnesį į Centrą-gi
ir 1043 narius. Dar trūksta
Jersey valstijų lietuviai darbi siųsti po 20c.
Chicago, UI.
Tie, kurie y957 narių.
ninkai prisidėdami skaitlingai
ra užsimokėję už organą visus 2- ras vice-pirm.:
Kun. P. Serafinas,
Suraskime juos kuogrei- prie L. D. S. sudarys jei ne tris mėnesius mokės po 20 cen
pusę, tai nors trečdalį pagei tų į mėnesį, į Centrą-gi siųs
2327 W. 23-rd PI.,
čiausia.

nos, tai mūsų partijos laisvuosius narius kaip su magnesu
ten kas traukia (Siektai, vy
ručiai. Jei jūs į katalikiškas
merginas pradėsite žiūrėti,
“Keleivio” mergų paieškoji
mo biuras padarys kaput. Dė
dė Jackus.) Katalikiškos mer
ginos savo padorumu ir skais
tumu net mūsų laisvamanišką
ją partiją žavi (Ir Bogačevskis norėtų advokatu tapti,
bet tie šelmiai griekeliai ne
leidžia. Dėdė Jackus).

.

Pasakyk,
Dėde Jackau,
kokį čia mes triksą galime iš
kirsti (Pasakykit “gudbai”
katalikiškoms merginoms, o
eikit sau duškų ieškoti “Ke
leivio” naujuosiuose palociuose.
Girdėjau, keletas lais
vamaniškų mergų ten žada ap
sigyventi. Dėdė Jackus).

daujamo skaičiaus.

Chicago, HL
po 15c. iki pasibaigs jų pre
Sekretorius:
numerata.
J. E. Karosas
K. Pakštas,
Kuopų raštininkai gavę ra
L. D. S. Sekretorius.
917 W. 33-rd St.,
portą iš Centro, matydami
Chicago, III.
kiek kuris narys skolingas
tuojau jam praneškite, kad už- Iždininkas:
B. Vaišnoras,
Į sįmokėtų būtinai per šį mėne
1514 Carson St.,
sį.
S. S., Pittsburgh, Pa.
Nariai neužsimokėjusieji Iždoi globėjai:
daugiaus kaip už tris mėne
A. Nausiedienė,
sius ir jeigu neužsimokės per
917 W. 33-rd St.,
šį mėnesį bus suspenduoti ir
Chicago, III.
organas sulaikytas.
J. Miliauskas,
Tveria Chicagos L. D. S.
1910 Carson St.,
Neužsimokėjusieji daugiau
kuopų apskritį.
S. S., Pittsburgr, Pa.
kaip už 6 mėnesius bus visai

L.D.S. naujos kuo-,
pos ir nauji nariai *•
Chicagos lietuviai
42 kuopa — Painesdale, Mich.
Painesdale nesenai tapo su darbininkai sujudo
organizuota L. D. S. kuopa,
veikti.
kuriai iš centro paskirta 42 iš

Antra, tu pats gerai žinai,
į kad mes niekados neiname iš
pažinties, o čia jau norėtųsi
apsiženyti su katalikiška mer
gina.
Klebonas sako, kad
i
neduos
šliūbo
tiems, kurie ne
eilės numeris.
Prie naujos
pildo
Bažnyčios
prisakymų.
kuopos prisirašė 12 naųių: ne
Patark, gerbiamasai, kaip iš
trukus kuopa žada padidėti;
i šitos bėdos išsisukti. (Padary
dvigubai, nes naujos kuopos
kit taip, kaip padarė “Nau
nariai yra pasiryžę smarkiai
Chicagoje L. D. Sąjunga išbraukti.
jienų
” bendrovės pirmininkas
veikti L. D. S. naudai.
Visi nariai pasirūpinkite
Lukaut, merginos! Nors žmonės sako, kad per “dvyturi 4 kuopas, kurios gerai I
Prie 42 kuopos prisirašė šie! gyvuoja ir nemažai L. D. S. ir atsilyginti, užsimokėkite sa
lypius metus” (Leap Year) merginoms geras čenčius vyrą ir bus “orait. Dėdė Jackus).
$25.00
už
tinkamiau*
lietuviai: —
pasigauti, bet, kaip matote ant šio paveikslėlio, ir klupčioNesenai viena katalikiška
“Darbininko” naudai veikia. vo duoklės ant laiko, nelauki
sį
piešinį.
te, kad kas jumis ragintų.
jimas prieš vaikiną nieko negelbsti.
I šeimyna paprašė už kūmą sa
Kun. Juozas Jakštvs,
Šiomis dienomis iš Chica
Nelaukite, kad jumis nus
Nereikia ir dacol!
vo vaikui cicilistą.
Jau vis
Zigmas Juknis,
gos gavome žinių, kad L. D.
Geriaus
paprašykite
Dėdės
Jackaus,
jis
jums
kokį
Fricą
toti)
lankęs
organas
“
Darbi

kas
buvo
krikštynoms
sureng
Simonas Kapočius,
Antrasis Moterų Sąjungos
į S. kuopos žada sudaryti apsninkas”.
Mikolas Bisturvs,
Seimas, nutarė leisti savo or gal ir išpirš. Dar “Ateities” ir “Keleivio” redakcijose ta, bet visų nelaimei tas vai
* \
I
tkritį
ir tuomi ..reikalu kuopos
Lankykite
kuopų
susirinki

Mes
Kazimieras Puknis,
ganą “Moterų Dirva,” pasky randasi keletas laisvamaniškų kavalierių, kurie jau nuo se kėzas neturėjo pinigų.
jau padarė sutartį.
Šį svar
mus
kiekvieną
mėnesį,
svar

nai
Dėdę
Jackų
prašo,
kad
prirodytų
jiems
kokią
Brigitą,
padarėme
kolektą
ir
surinko

Jonas Kapočius,
rė premiją $25.00 už tinkabų klausimą pradėjo judinti
stykite
apie
darbininkų
reikaar
Daratą.
Tik
nežiopsokite,
nes
gali
ir
jus
toks
likimas
me
$5.00.
Dabar,
sakom,
vis

Mikolas Zubelis,
miausį piešinį “Moterų Dir
20 kuopa.
Beabejonės, tam
us, rūpinkitės išplatinti ka vos” viršeliui.
patikti, kaip šiųdviejų mergučių.
kas bus gerai.
Bet kur tau!
Jonas Genys,
gražiam sumanymui pritars
talikišką
spaudą,
aiškinkite
Kas-žin
kas
praneša,
kad kle
Karolis Tvarkunas,
kitos Chicagos L. D. S. kuopos
Konkursas
baigsis
15
d.
rug

kitiems
L.
D.
S.
naudingumą.
bonas
cicilistų
kūmų
nepriima.
Benediktas Olšauskis,
[listiško proletaro į kapitalis
PO L. D. S. SEIMO.
ir netrukus Chicagoje lietuvių
Visi tie, kurie ligšiol ar sėjo 1916 m.
Kas daryti?
Aš, kaipo dau
Ignotas Šakalis,
tišką buržujų pavirsti ir tam
darbininkų reikalai galutinai
Tad yra pageidaujama,
— Na, pasakyk, man Juo
tai per neapsižiūrėjimą, ar
giau žinantis, pamokinau me
Petras Sniras.
naujam tvariniui puošia butą,
susitvarkys.
Chicagoje yra
Juk kūmas gali pasa
Kuogeriausių pasekmių ve apie 11 lietuvių katalikiškų nerangumą pasilikote skolin kad iki to laiko piešėjai —zda- zai, kaip katalikai nutarė su kad proletarai galėtų jo nau luoti.
lyvautojai
prisiųstų
savo
ori

gais
L.
D.
S.
tuojaus
atsily

tuo
Streikiėrių
Fondu
padary

kyti,
kad
iš kito miesto at
lijame naujai kuopai, kad ji parapijų, būtų labai pageidau
jais palociais būti laimingi —
ginalius
piešinius,
kuriuose
ti?
važiavo ir klebonas nieko ne
greitu laiku patrauktų prie sa jama, kad besitveriantis Chi ginkite.
nes pamatys, kad tas viskas
būtų išreikštos idėjos palie
žinos.
O mes tuo tarpu vi
—
Nutarėm,
Baltrau,
mo

vęs visus Painesdale lietuvius cagoje L. D. S. Apskritis kiek
Tkri esame, kad visi . tie
iš jų centų kruvinai uždirbtų
čiančios
moteris:
1)
kapio
mo

siems
pasakysime,
kad už pi
darbininkus.
vienoje parapijoje sutvertų ir nariai supras blogai darą dėl teris, 2) kaipo katalikės, 3) kėti po kvoterį į metus nuo padaryta ir “draugo” prary
nigus
klebonas
ir
cicilistus
kū
43 kuopa — Ansonia, Conn. L. D. Sąjungos kuopą. Ge L. D. S. ir patys dėl savęs.
nario ir dar kuopos padarys ta.
kaipo
lietuvės.
vieną pramogą, iš kurios
L. D. S. organizatoriui, p. rų pasekmių draugams ChicaNes kas-gi mums darbinin
tf. v. mus prisileidžia.
Tiems,
kurie
nupieštų
ori

K Česnulevičiui, pasidarba giečiams.
jelnas bus skyriamas į Streikams turi daugiausiai rūpėti,
Gal būtų mūsų triksas nusi
ginalių piešinių,
Redakcija derių Fondą.
vus, Ansonia, Conn. įsikūrė
kad ne mūsų pačių reikalai.
sekęs,
kad ne klebono gudru
nuo savęs paduoda sugestiją,
L. D. Sąjungos 43 kuopa, prie
— Tai visai maža, drauge.
Niekas kitas mumis neapPITTSTON,
PA.
mas.
Sugavo
bemeluojant ir
— kad pamėgintų atpiešti Nedidelis susidės kapitalas.
kurios išsyk prisidėjo 10 na
rūpinSį jeigu patys apsileisi
mandagiai
kūmą
išprašė lauk.
Moterų Sąjungos ženklą. Ženk
Gerbiamas Dėde Jackau: —
rių:
—
O
jūsų
socijalistų
sąjun

me.
RŪPINASI KATALIKŲ
lelį pavyzdžiui galima gauti
Tai-gi matai, dėdyt, vie
Atsiprašome labai nužemin
L. D. S. turi 43 kuopas ir pas centro iždininkę p. A. Nau ga, ar daug turi sudėjusi
Kazimieras Andrijevičius,
SPAUDOS SAVAITĖS
toj garbės prie kokios nešlo
kapitalo ?
tai, kad taip dažnai mes Ju
Jonas Kantautas,
1,043 narius.
REIKALAIS. ■
sėdienę, 917 W. 33rd St., Chi
vės prigyvenome.
O kūma
—
Mes
nieko
neturime
...
mis baderiuojame, bet ką-gi
Petras Konopeckas,
Kuopos išraskite būdą, kad cago, III.
net
prisiekė,
kad
su
socijalisChicagos L. D. S. 20 kuopa
— Tai mes vis dėl to ge- mes galime padaryti (Per to
Agnieška Šipinskaitė,
kodaugiausiai rašytūsi prie
Konkurse dalyvauti yra riaus tuomi dalyku rūpinamės.
tais daugiaus į kūmus ir su
jau pradėjo rengties prie Kat.
kius didelius karščius galit
Stasys Urbelis,
L. D. S., aiškinkite naudą or kviečiami visi lietuviai piešė
piragu niekas nenukvies. Ma
Spaudos Savaitės. Išrinko at
Mes iš pirmų metų savo orga nieko nedaryti, tik
Dėdės
Konstantas Veikšas,
ganizacijos kiekvienam nepri jai.
stovus į Katalikų Spaudos
nizacijos gyvavimo jau šiek Jackaus augštąją laisvamanv- lonėk, Dėde Jackau, ant tų
Jonas Uročius,
gulinčiam, rengkite agitatiPiešinius prašome atsiųsti tiek kapitalo padarėme o jūs
visų mūsų triubelių surasti
Komisiją ir ragina kitų idėji
bę garbinti. Dėdė Jackus) kad
Antanas Gudžiūnas,
vyškas prakabas, taip, kad nevėliau, kaip iki 15 d. rug
nių organizacijų kuopas stoti
per 11 metų darbininkų rei mūsų partija Pittstone artina vaistų.
Boleslavas Jovaiša.
iki 1917 m. turėtumėm ma sėjo š. m.
prakilniau darban.
Malonu
kalams padovanojote špygą. si prie paskutinės savo gyva
Su augšta pagarba
Galima tikėties kad ši dar
žiausiai 2,000 narių.
Apie piešinių tinkamumų
i būtų susilaukti ir iš kitų lie
—
Užtat
mes
ir
socijalistai.
vimo
valandos
(Ar
negalit
pa

Cicilistas.
bininkų lietuvių jauna kuope
L. D. S. Fin. Rašt.
spręs “Moterų Dirvos” redak
tuvių kolonijų žinių apie ren
F.
V.
sakyt,
kokiame laike
jūlė pasekmingai augs ir plėto
A. F. Kneižis.
cijos komisijos nariai p-ni U.
Dėdės Jackaus prierašas.
gimąsi prie Katalikų Spaudos
sų
partija
gimė.
Gal
sis, nes jos nariai darbštūs ir
Gudienė,
kun.
F.
S.
Kemėšis
Kaikurius jūsų triubelius pa
Savaitės.
Laiko prie Kata
veiklūs Ansonijos lietuviai.
KLAUSIMAI IR ATŠAKI- 1būtų galima jai laimingos
aiškinau augščiau,
kitiems
likų Spaudos Savaitės beliko L. D. S. CENTRO VALDY ir p-lė U. T. Jokubauskaitė.
mirties jubiliejų parengti. Sa
Senosios L. D. S. kuopos
MAI.
Kurie
apsiims
konkurse
vaistus
tegali
surasti
laisva
BOS
ANTRASAI.
nedaug, tai subruskime, vy
vo partijos metriškas ištrau
padidėjo šiose kolonijose:
1
dalyvauti
malonės
pranešti,
ručiai ir moterėlės, prie dar
kas pasiuskit “Kreivio” ad- manių kunigužis Mockus ar
prie 8 kuopos — Cambridge,
Dvasiškas Direktorius:
taip-gi ir piešinius siųsti “Mo — Kodėl “cicilikas loja,
Driskius.
Nuo savęs tiek ga
bo.
Tegul L. D. Sąjungos
vaizeriui ponui Bogač-de-BoMass. prisirašė vienas narys
Kun. F. Kemėšis,
terų Dirvos” redaktorei šiuo Kaip šuo, prieš Dievą?
liu patarti.
Esi cicilikas su
kuopos nei ant valandėlės ne
gačevskiui.
Jis, padaręs tin
Izidorius Kairis;
50 W. Siith St.,
—Dėlto, kad jis apsirinko
adresu:
cicilistais
ir
draugauk, nes
kamus prierašus, perduos “AMontello, Mass. užmiršta L. D. S. 1-ojo Seimo
prie 2 kp.
So. Boston, Mass.
Velniuką už tėvą.
U.
T.
Jokubauskaitė,
kas-gi matė, kad ožys su gai
naudingi] nutarimų ir patari
teities” demokratiškiems ti
prisirašė
2
14 Commonwealth Avė.,
džiu vedžiotusi, ar višta su amų ir vykina juos gyvenimam Pirmininkas:
sams dėl istoriško paminėjimo,
Paulina Račiūnaitė;
— Delko “cicilikai”
Worcester,
Mass.
vinu.
Dėdė Jackus tik tokius
Motiejus Žioba,
o iš ten bus perduota Dėdei
prie 34 kp. — Scranton, Pa.
Laisvas mergas giria?
pavaldinius gerbia, kurie savo
29 Webster Sjt,
Jackui dėl galutino užtvirtini
prisirašė du nariu:
— Dėlto, kad kitokios
kailyje
gyvena ir svetimų die
Molden, Mašs.
NAUJOJI A. L. R. K. MOTE
mo ir paskyrimo
iškilmei
Izidorius Bajorinas,
Juos nuo savęs spyria.
vų
neieško.
DARBO INFORMACIJŲ
RŲ SĄJUNGOS VAL
Mikolas Venckevičius;
laiko. “Get bizi.” Dėdė Jac
3
Vice-Pirmininkas:
BIURAI.
DYBA.
kus).
Gal jums,’ Dėdė Jac
prie 7 kp. — Worcester, Mass.
Pittstono cicilikai labai keis
—
Delko
“
ciciliko
”
naktaiza
J. B. Šaliunas,
L. D. S. 1-as Seimas prita
kau,
tai
bus
žertai,
bet
mums
ti
sutvėrimai.
Cicilikiškai
prisirašė:
Dvasiškas Vadovas:
raudona?
866 Bank St.,
Vaclavas Borisas.
rė kaikurių kuopų įnešimams,
Kun. F. S. Kemėšis,
—Dėlto, kad galvelę turi kaip tai didžiausias nuliūdimas. bliauja, o nori kad kitiems jų
Waterbury, Conn.
Tik paklausykite (Klausau, na bliovimas išrodytų katalikiš
kad mūsų organizacijoj rei
uzboną.
50
W.
6-th
Str.,
J. E. Karosas
ir ką?
Dėdė Jackus). Visi ku.
Taip nepridera daryti.
kia turėti darbo informacijų Sekretorius:
;
So.
Boston,
Mass.
4
L. D. S. Sekretorius.
biurai, kurie suteiktų naudin
J. E. Karosas,
Pirmininkė:
—Delko “cicilikas” augštyn Dėdės Jackaus kankiniai (Ne Esate cicilikiškais ožiais to
24Ž W. Broadvay,
gų patarimų ieškantiems dar
tiesa, Dėdė Jackus, kaip gy kiais ir pasilikite. Dėdės Jac
U. Gudienė,
nosį riečia?
bo, L. D. S. nariams; parūpin
So. Boston, Mass.
242 W. Broadway,
—Dėlto, kad kišenėje tuštu vas, nėra dar ir musės nukan kaus kampelyje cicilikiško raukinęs, o socijalistų jis nei ne galo yra daug, užteks visiems.
tų jiems butus ir apsaugotų Finansų Sekretorius:
So. Boston, Mass.
mėlė šviečia.
Pagelbininkė:
mano kankinti. Dėdė Jackus) Katalikų, ar šiaip, ar taip kal
A. F. Kneižis,
darbininkus nuo visokių agen-Į
5
242 W. Broadvav, '
tų išnaudojimų.
Tokie biu
M. L. Gurinskaitė.
—Delko “cicilikų” merginos pradėta dilti, kaip tas burbu bėsim, nebeprivysim, jau jie
So. Boston, Mass.
las vandenyj (Atsiųskit man senai mus praaugo.
rai nutarta steigti prie kiek
3347 Auburn Avė.,
kuprotos?
I
Iždininkas:
vienos L. D. S. kuopos, o į or
Chicago, UI.
— Kad laisvoji meilė — vaini-!' nors vieną apdilusį burbulą —
Dėdė Jackus.
P-as J. K. Miliauskas iš ganą pasiųsti susidariusių biu
Įgausite demokratiškos meilės
Mikolas Venis,
n Pagelbininkė:
kas pažabotas.
j paragauti. Tokios štukos dar
Brooklyn’o, N. Y. praneša, rų antrašai, kad mūsų orga
28 Story St.,
O. Migauskaitė.
kad netrukus ten manoma su nizacijos nariai,
So.
Boston,
Mass.
; nesu matęs. Dėdė Jackus).
ieškantieji
50 W. 6 th St.,
LAISVAMANIAMS
NE

tverti L. D. S. Apskritį, į ku-! darbo, žinotų kur kreipties. Globėjai:
Bet mes turėdami savo už
So. Boston, Mass.
SISEKA.
GEBA PROGA!
rį ineis New Yorko ir New
; tarėjais Dėdę Jackų ir Dūdą
Jonas Petrauskas,
Ikišiol dar nieko nebuvo!
Raštininkė:
Jersey valstijų L. D. S. kuo-'
Gramatika
angliškos
i
(tai
labai
“
razumnos
asabos,
”
66 W. Fifth St.,
pagimdė
Laisvamaniai
Ona M. Stalionaitė,
girdėti apie darbo informaci
kalbos
mokytis
be mo
pos.
Gražus ir prakilnus tai
So. Boston, Mass.
‘Jaunąją Lietuvą”,
Rimka verta tokius ir į socijalizmo
26 S. Leonard Str.,
jų biurus; turbūt kuopos ne
kytojo (apdaryta) .......$1.00
sumanymas. New-Yorko ir
Vincas Kudirka,
auklėjo, auklėjo ir neišauk - vadus skirti. Dėdė Jackus) tiWaterbury, Conn.
Vaikų Draugas arba
suspėjo tuomi reikalu pasirū
New Jersey valstijose L.D. Są
37 Franklin St.,
Įėjo.
Dabar nabagė jau ko- ; kimės gauti kokį nors užtary
Iždininkė:
kaip
mokytis skaityti ir
pinti.
Bet šią savaitę gavojunga turi tik 10 kuopų. Kaip
mą
(ir
Rimka
daug
ko
tikėjorašyti be mokytojo......... 15c
Norvood,
Mass.
paskutinį
kvapą
jas
krato,
Antanina
H
Nausiedienė,
į me žinią iš Chicagos, kad jau i
Naujas Būdas mokytis
ant dviejų didžiulių valstijų,
Bostono karštieji • si iš socijalistų, o ką gavo ? Į
M. Abračinskas,
leisdama.
917-919 W. 33rd Str.
prie 20 kuopos Darbo Inforrašyti
be mokytojo..... .... 10c
visai nedaug.
Susidarius
187 Ames St.,
Į laisvamaniai - tautiečiai neiš j špygą! Dėdė Jackus). Dėdė!
Chicago, UI.
Aritmetika mokinimuimacijų Biuras įsikūrė, į ku-|
Į Iždo globėjos:
apskričiui, skaičius kuopų to
Montello, Mass.
mano kokios rūšies šermenis j Jackau, gal teiksis pa tarti,kas
si rokundų, su paveik
rio
vedėjus paskirta pp. M.
se valstijose greitu laiku galė
Literatiška Komisija:
iškelti ir kokiose kapinėse lai • daryti, kad mūsų partija ne-!
Marijona Juškienė,
slais (apdaryta) _______35c.
Jeigu
Įtų padidėti; naujo apskričio Mažeika ir J. Siasis.
Kun. F. Kemėšis,
doti.
Asišaukė į socijalistų ; pražūtų. (Aplankykite kuniViso $1.60
129 Melrose Str.,
l
yra ir prie kitų kuopų įsikū
Kas
atsiųs
ištirpęs
šitą ap
valdyba pasistengti) surasti
gužį
Mockų,
patekusį
IVater242 W. Broadway,
“
Naująją
Gadyne
”
,
kuri
Montello, Mass.
rę Darbo Informacijų biurai,
garsinimą
ii
“
Darbininko
”
gabius organizatorius, kurie
So. Boston, Mass.
turi šviežių Žinių iš ano svie- I būryj į cypę, jis jums parodys* Į
Uršulė Jokubauskaitė,
ir $1.00 per money orderį,
meldžiame
tuojaus
pranešti apristeigtų L. D. S. kuopų tose
Pranas Gudas,
Prašo, kad jiems savo kokiame pragaro kampe jūsų Į
14 Commonvealth Avė, Į to.
tai gaus visas 4 knygas 60c
pie
juos centrui, kad galima
j pritirimais padėtų ir nors Į partija galėtų pasekmingiau-1 pigiau.
lietuvių kolonijose, kur dar
242 W. Broadway,
Worce8ter, Mass.
būtų apie juos paskelbti orga
nėra.
Nuoširdžiai
linkime
So. Boston, Mass.
I “Keleivį” į šermenis atsių- šia apsigyventi. Dėdė Jackus).:
Daktarė-kvotėja:
P. MIKOLAINIS,
ne “Darbininke.”
naajo, ir tai dar pirmo L. D.
J. E. Karosas,
Didžiausia bėda, štai ka
j stų. Bet vargiai kas iš to beDr. S. A. Šlakienė,
R. F. D. — Route 2.
S. apskričio organizatoriams,
J. E. Karosas
242 W. Broadway,
“Keleivis” yra labai me: — surengia kokį pasilin
3255 So. Halsted Str.n I išeis.
Hudson, N. Y.
kad jiems kuogreičiausiai paSo. Boston, Mass.
L. D. S. Sekretorius. I
“busy,” skubinasi iš sočija- ksminimą katalikiškos mergi-|
j
Chicago, III.
jo

• i

Tveriasi L.D.S ap
skritys.

į

į

Jeigu to negalite padaryti
DAR DAUGIAU.
parašykite nors kada prisiusi
Buvo paskelbta iš pradžios,
te pinigus.
jog baisiame Kanados miško
Pasitikime, kad mūsų skai gaisre žuvo 100 žmonių.
Pa
tytojai ir rėmėjai paklausys ir skui buvo pranešta, jog jų žunevilkins prisiuntimų.
I vę net 200.
Bet dabar G. H.

‘Darb.” Administracija. Ferguson, miškų ministeris,
Linksma pranešti, kad lig- j
šiol beveik nei vienas nemėgi
j paskelbė, jog žmonių žuvę ta
no skirtis su “Darbininku” ir
me didžiame gaisre 252.
IŠ LIETUVOS.
visi džiaugėsi juomi.
Kasdieną gauname po ke-j
Šiauliai dar netaip senai
Paieškau motinos Kotrinos
žydintis Lietuvos miestas da Gurskienės ir sesers Jadvygos
liolikų naujų skaitytojų.
Auga “Darbininko” skai bar pavirto vokiečių karės Gurskiutė Vilniaus gub., Tra
tytojų skaičius, auga L. D. S. stovykla.
kų pav., Žaslių par., KapcišGyvenimas Šiauliuose, anot kių kaimo.
Matosi, kad visi suprato svar
Malonėkite pra
bumų organizuotis,
pamato “R. SI.” eina šitaip: sugriau nešti ar jie gyvena toje pačio
vertę katalikiškos spaudos ir tas, sudegintas ir sunaikintas je vietoje.
Šiaulių miestas, rusų kariuo
L. D. S. naudingumų
Juoz. Gurskas,
Mūsų priešai^ kurie mato, menei iš jo išeinant, dabar 42 Wall St.,
Botson, Mass.
kad jiems jau nebus vietos vėl naujai atstatytas.
lietuvių .katalikų tarpe, suju
Meldžiu platinti anglišką
Miestų atnaujinus vokiečių
do: darė visokias klintis, gąs karės valdžia ir Vokietijos tur
pamfletą apie
dino žmones, kad jau “Dar tuoliai, ant sudegusių Šiaulių
Lietuvius.
bininkas” bankrutys ir kito ugnavietės pastatydami nau“A PLEA JOR THE
kių nebūtų dalykų pasakojo.
jus-puikius mūrus.
L I T‘H U A N I A N’ S.”
Bet tie jų visi pasiryžimai
Pirmykščių gyventojų Šiau
Dar galima gauti visus nunei kiek nesutrukdė augimo liuose esu labai maža.
Daug
merius; o neužilgo ir šeštas
L. D. S., plėtojimosi laikraš pasilikusiųjų vokiečiai išsiun
numeris išeis iš spaudos. Pamčio “Darbihinko”, o tik pa tę.
Dauguma gyventojų pa
pletai yra papuošti Lietuvos
tįs išbėgiojo Lietuvos gilumon
ragino. ; .i
žemlapiuir Vytauto pa
Taigi dabar mums smagu bijodami, kad neatsieitų ma
veikslu.
pranešti savo skaitytojams, tyti antro tokio miesto degimo
KUN. J. J. KAULAKIS,
rėmėjams: L; Dt S. nariams, ir griuvimo baisenybių.
324 Wharton Street, kad stovis L. D. S. ir laikraš
Šiauliuose daugybė kariuo
čio “Darbininko” labai geras. menės, iš kur priešininkas jų
Philadelphia, Pa.
Turime jau didelį knygynų, gali, jeigu nori, pasiųsti tan
iš kurio darome nemažų pelnų arba kitan frontan, reikalui
ir jau rengiamės išleisti kata atsiėjus.
Du karės lauko gelžkeliu
logų.
r . .
Visos “Darbininko” spaus jungia Šiaulius: vienas — su
tuvėje mašinos pilnai išmokė Bauske, antras per Joniškį —
tos ir jau yra nuosavybė pa su Mintauja. Visas miestas
Papuoškite savo namus gra
čių lietuvių darbininkų.
žiais paveikslais. “Darbinin
aprūpintas maistu.
Turtas L. D. S. kasdiena au
Čia vyriausias benzino san ko” knygyne galima gauti
ga vis augštyn. Neužilgo bus dėlis, aprūpinus automobili dailių, įvairių, visokių, di
išduodamos atskaitos ir visas nę ir lekiojančių kariuomenę, džių ir mažų, pigių ir bran
gių paveikslų.
veikiančių pas Dvinskų.
stovis L- D. S.
Lygiai kaip fronte ir Šiau
Pasitikime, kad visi, ku
Vietinius ir apielinkės lie
liuose kariuomenei ima stigti
rie ligšiol mus rėmė, neužmirš. .
.
, ,
- tuvius kviečiame atsilankyti ir
ir toliaus padėti mums varyti, I
produktą - duoišsiskirti sau tinkamų paveik
*
*
vr rnncnc
uos
ir
mėsos.
I
tų taip prakilnų darbų
slų.
Kitų miestų lietuviai
Išpradžių buvo visokių tru
gali išsirašyti.
Daug rygiečių iš įvairių Ru
kumų, gal pačioje adminisštai paveikslų surašąs:
sijos gubernijų pradėjo va
tracijoje, neturėjome užtekti
žiuoti, išsiilgę, atgal Rygon.
PO 15c. DIDUMAS 11X14
nai darbininkų ir negalėjome
Pagyvenus metus,
pusmetį
COLIŲ.
atlikti visų reikalavimų ant
svetifname kampe jiems nusi
Šv. Rita.
Spalvuotas.
prižadėto laiko.
Atvažiuoja,
apsižvalŠv. Juozapas. Juodas ant balto.
Gal 1O
iš to
mū- Įi bodo.
W turėjo nekurie 11111"
__ •
•
•
jsn
7S05 gyvenimo IT
Šv. Cecilija. Juodas ant balto.
sų remėiai
rėmėjai Tipmažai
nemažai nesmnomnesmagu- i
ir paTSlpursimn
dabar nranešame.' kraū.sto ®U visa šeimyna gy
V.
J. Kristus su erškėčių vai
mų, bet dabar pranešame, j
venti.
Daug namų ir dirbtuniku. Juodas ant balto.
kad jau gerai susitvarkėme iri
viis reikalavimus TėpUdome
šio> " “*■
Širdis V. J. Kristaus. Juodas
atidalyta.
Matyt, čia jau
ant balto.
ant laiko.
atsirasta gyvos dvasios.
Ir . Nekalto Pras. Panelės šv.
Taigi dabar subruskime dar
Juodas ant balto.
smarkiaus platinti “Darbinin mieste gyvumas bent kiek di
desnis
negu pirmiau.
Prade PO 25c., DIDUMAS 16X20
kų” ir jo leidnius.
da atsidaryti naujų krautuvių,
COLIŲ.
Būtinai kiekvienas susipratęs
dirbtuvėlių ir tt.
Visi rygieŠv. Teresa. Juodas ant šviesiai
katalikas turi užsirašyti po
čiai metai atgal jų apleidę, vi
keliatų “Darbininko” nume
geltono.
sų laikų interesuojasi jos gy
Šv. Juozapas. Juodas ant balto.
rių ir jį pardavinėti savo kolo
venimo smulkmenomis ir su
Jėzaus paveikslas. Juodas ant
nijoje.
grįžę, susipažinę ■
jau neBaigiantis vasaros karš
balto.
benori atgal grįžti.
čiams, mūsų agentai ir rėmė
Panelė Šv. su Kūdikėliu. Juo
(Iš “Rygos Garso.”)
jai užsisakykite- po kelias de
das ant balto.
šimtis numerių ‘ ‘ Darbininko ’ ’
Apreiškimas Aniolo Gabrieliaus.
ir “Darbininko” išleistų kny
Spalvuotas.
DIDŽIAUSIAS REFLE
gelių,
kurios labai lengva
Užgimimas V. Jėzaus. Spal
KTORIUS.
parduoti ir neleiskite nei vie
vuotas.
nos valandėlėj liuoso laiko dy
Los Angeles, Cal. — Maukt Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.
kai ;
pasistengkite pasidar Wilson observatorijai liejamas
buoti, kad neliktų nei vieno reflektorius, kurs bus did PO 50c., DIDUMAS 18X24
COLIŲ.
lietuvio kataliko, kurs netu žiausias pasaulyje.
Jo dieŠventoji Šeimyna. Spalvuotas.
rėtų užsirašęs gerų katalikiška metras bus 100 colių, 13 colių
Panelė šv. škapliernos.
laikraštį, kurs neturėtų nusi storumo. Jo stiklas svers pusSpalvuotas.
pirkęs keliolikos gerų naudin penktos tonos.
Šv. Juozapas. Spalvuotas.
gų knygučių.
Ruoškitės ir prisirengkite
UŽPROTESTAVO.
PO 75c., DIDUMAS 16X24
gerai prie “Lietuvių Katalikų
COLIŲ.
Bostono presbiterijonų pas
Spaudos Savaitės.”
, ' Kaip tik perskaitysite šį toriai turėjo susirinkimų. Vie
šv. Antanas. Tamsiai spalvuo
pranešimų tuojaus parašykite nas pastorius išsitarė, jog
tas.
katalikų
Bažnyčia
yra
lavonas.
Nekalto Prasidėjimo Panelis iv.
laiškelį užsisakydami “Darbi
Spalvuotas.
ninko” pavieniais numeriais, Kiti užprotestavo prieš tų iš
Vienas
pasakė:
‘Darbininko” išleistų knyge sitarimų.
Po 75c., DIDUMAS 22X28
“Mandagumo ir ištikimumo
lių arba ir kitų spaudos.
COLIŲ.
vardan
ir
krikščioniškos
vie

Rašydami adresuokite:
nybės vardan aš protestuoju
Malda Darže. Spalvuotas.
“Darbininkas,”
prieš tų žodį. Norėdami pra
Paneli iv. Ražancava.
platinti krikščioniškų vienybę,
242 W. Broadway,
Spalvuotas.
tai mes neprivalome nei jokios
Paskatini Vakarienė.
So. Boston, Mass.
bažnyčios vadinti lavonu.”
Spalvuotas.

Paveikslai

tiac

PRAPUOLĖ ŽMOGUS.

Nuo Administracijos.
Šiuomi pranešame visiems
savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau
baigiasi, kad pasiskubintu
mėte atnaujinti, nes mes kaip
k tik išsiuntinėjame pranešimus
ir negavę jokio atsakymo, tu
rėsime sustabdyti siuntinėjimų
• “Darbininko.”
Taip reikalauja pačtas, o
antra pabrangus popierai ne
galime siuntinėti ant abejo.
Kaip gaunate žinių tuojaus
parašykite laiškelį’ įdėdami
•y order arba čekį.

New York. — Nuo laivo Providence pražuvo kažkur paša
žierius vardu F. S. Evaus. Jo
kajutoj rasta trys laiškai ad
resuoti įvairioms ypatoms.
Spėjama, jog žmogus papil
dė patžudystę ir nušoko į jurę.

TURI NAUJĄ ARMOTĄ.

Visokių vėliausio

Spalvuotas.

Spalvuotas.

Bėgimas į Egiptą. Spalvuotas.

Agentai uždirba
po $48.00 į
savaitę, pardavinėdami mūsų pa
tentuotą be šilumos kelinių pro
są.
iKekvienam vyrui reikalin
gas.
Visi perka.
Reikalauk platesnių informa

Iš Brooklvno uosto išplau
kė Suv. Valstijų šarvuotis Oklakoma ir plaukia prie laivy
no ant to šarvuočio yra tam
tikra anuota, kuria šaudoma
cijų.
į orlaivius.
Tai pirmu kartu
Neris Mfg. Co.,
uždėta tos rūšies anuota ant
Bos 76,
Montello, Mass.
Suv. Valtijų karės laivo.

George H. Shields

Galima susikalbėti ir lietuvisskai.

leidimo knygų

Advokatas

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

Galima gauti ”Darbi-

u

Boston, Mass.

536 Broadway, So. Boston.

\*T

Agentams duodame
dideles nuolaidas.

XX Krautuvė Tt
tTt
X
TT
v

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

lt

JONAS BERZELONIS & CO.

K. VIDIKAUSKAS
28 Chandler Str., Boston, Mass.
2833 Levingston Street,
(Castle Sųuare’s Block’e.)
Philadelphia, Pa.
įgaliotas rinkti prenumeratas
ir apgarsinimus “Darbinin C. & P. Telephone St. Paul 5347
kui.”
GRABININK AS
“Darb.” Admin.
IR
BALZAMUOTOJAS.
MUZIKALIšŽ. MOKYKLA
Pagrabus atlieku pigiai ir gra

Šis žiedas yra padarytas gry
no Sterling sidabro.
Gvarantuotas.
Su išdirbta
raide kaip paveikslas už $1.00.
Paimk popieriaus apie į colio
pločio, apvesk^apie piršto narį
taip, kad galai porieriaus susitetų.
Pažymėk raidę, kokią
norėsi kad būtų išdirbta, pri
siųsk mums su $1.00,
o mes
tuojau prisiusime tamstai žiedai
Jti nebūsi pilnai užganėdintas,
sugrąžysime pinigus atgal. Ra
šyk tuojaus.

NERIS MANUFACTUBING CO.,
Box 76 d., Montello, Mass.

GERA PROGA PRALOBTI.
Parsiduoda grosernė, viso
kių daiktų krautuvė, parsi
duoda labai pigiai.
Priežas
tis pardavimo labai svarbi.

Ii

T

Vienatinė Lietuviška *♦*

Kuri užlaiko visokio ta T
vom, reikalingo mainenieriams.

V. LUKOSEVICIA,
Pa.
£ Minersville,

Tel. So. Bo.ton 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisą valandos
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

PHYZIKAS irSURGIJUS

žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
Molei narna ant smuiko Piccolo rus groborystės mokslus ir išda
Klarneto
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
Piano
lius ir į kitus miestus ir pargabe
Korneto
nu iš kitų miestų.
Trombono
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
Būgnelio.
reikale visuomet kreipkitės pas
339 W. Broadway,
mane.
South Boston, Mass.
JONAS GREBLIAUSKAS,
500 So. Pacu Street,
ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $1.00.
Baltimore, M. D.
Turime
ant
rankos apie 500
šių žiedų ir ka
dangi
daugiau
jų
nemanome
daryti, tai visus likusius nutarėme parduoti
už tiek, kiek jie mums kainavo
padaryti

■

811-812 01d South BiUdiug

ninko” knygyne.

Speiališkai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su aleKtrotnis.

392 Broadttay, tarpe £. ir l ;t:t
SO. BOSTON, MUS.

TEL. BACK

BaY

fc

LIETUVIŠKI
PH0T0GRAPHAI.
Valeika, Laurinaitis & Co.

4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiaoadynoc
1-8P.M.7-9P.M.

r

. dovitokiu ligas
3rJdria Akiniu..

419 Boylston St Biston, Mass.
A
LIETUVIS KEIAUČIU8.
Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus.
Darbą, atlieku
gerai, teisingai ir ingiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.

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

Wilkes-Barre, Pa.

PIRMO

KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojsire.

(Arti C St.)

■} 1

1J S |
DR. W. T. RE1LLY

Akių Specijalista.8.

Prirenka akinius

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

BROADVVAY.

469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.
Valando.
nuo 9 vai ryt.
iki 8lval. v^care.

NedčBocnia
nuolOvsl, ryta
iki 4 v.1, vakare.

so. boston

Telephone So. Boston 605.

ANTANAS SABALIS
meistras
indeda telephonus, dengia stogus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

St. Baracevičius.
■

So. Boston,

Nepaprastai pigiai

J. P. TUINYLA,

James Ellis Co.

įEnjByaysŲanJEyEryayayayayayayayaŲEiyauaĮJE
anPnbrilhriPrTPnPrfcnlSntSntorfanPiTpnPnbnfaribnDn

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

Vienatine Lietuviška

A P T I E KA

GRYNAIS PINIGAIS
IR
ANT IŠMOKĖJIMO.

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

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.
Bo*row 605

Lietuviškas

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

So. Boston.

TAUTOS FONDO
ŽENKLELIAI —
geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai
BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal
vos, žirgvaikis ir parašai
anglų ir lietuvių kalbomis.
Puikiausiai tinka platinti
tarp amerikonų per Tag

Day.

UŽ 1 TŪKSTANTĮ —
TIK 27.00.
Adr.
294 Washington Str.,
Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.
Boston,

d

Mūsų adresas:
250 W. 4-th St.,
S. Boston, Mass.

__Skaitykite ir platinkite
“Darbininkų.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje griučioje.
Jei prenumerata baigiasi,
Keliatas vaikams vežimėlių tai negaišuodamas atnaujyk.
(carriages) mažai krautuvėje
Geriausias graborius South Boston’ešermenis J
apsitrynusių, visai pigiai par
atlieka pigiai, gražiai ir gerai. Važiuoja ir į kitus įj
Tel. Ozford 4900.
siduoda.
miestus, nieko ekstra nerokuodamas.
1
§ 258 W. BR0ADWAY,
SOUTH BOSTON, MASS.I
ATEIK ANKSČIAU.
•M
Telephone: 839-J. So. Boston.
pj

Tkusfmons So.

I

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

Vincas Tamulaitis,
107 W 6-th St.,

Šeimyna Šventoji. Spalvuotas.
Paneli iv. Škapliernos.
Nekalto Prasidėjimo P. iv.
Kristus beldžia duris.

T«L So. Borton 270

DR. JOHN MscDONNELL, M. D.

Užlaikom mažiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant baren ir ant išmokesčių,
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupčiams, didelį,
naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus štampu.

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

V. P. GINKUS & CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.
Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.
52 lilLLBURY STR.,
WORCESTER, MASS.

ą

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
’ Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis

1.00

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
75c.
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50e
1.00
Gyduolės ano kosulio ir
1.00
sunkaus kvėpavimo
1.00
50c.
Gyduolės nuo vištakių
- no
(eom’s)
15, 20 ir 25c
oo
Pilės dėl Kepenų .
zoc.
ir Inkstų
75c.
25c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c
50c.
Gumas nuo dantų gėlimo lOe
Tikra Getuviška Trejanka
25c.
25c
Visokie kvepianti
nuo pučkų
50c.
muilai
10, 15 ir 25c
Nuo prakaitavimo kojų 25c.
PerfuiiKM visokių gėlių 25.
Mostis ir skysčiai
1.00 J 50, 75, 1.U0, 2.00 ir daugiau.
niežų ir parkų

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

Jeigu norite gaut tikros vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katą, kreipkitės pas mane, o ai užtikrinu, kad visame bu
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų.
Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
ezpresu.
Visokiame reikale kreipkitės Šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Breadway,kertė C St., So. Boston^fass.

