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

Veltui jūs statysite bažny
čias, veltui remsite misijas,
veltui steigsite mokyklas —
visi tie jūsų darbai, visos toa
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.
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Chimeciai Rumunai
Francijoj.

smarkiai
varosi pirmyn

Darbo Diena pripuola kas
metai pirmą rugsėjo m. panedėlį.
Francijon atgabenta 1.000 I
Suv. Valstiją kongresas paė
Šiemet Darbo Diena pripuo mė į savo rankas ginčą tarpe
chiniąčią. Jie pristatyti mie- •
la rugsėjo 4 d.
ste Lyons prie darbo amunici
kompanijų ir geležinkelių dar
jos dirbtuvėse. Dar daugiau
Darbo Diena Suvienytose bininką.
chiniečią
būsią atgabenta.
Pėtnvčioj, rugsėjo 2 d.
Valstijose veda pradžią nuo
senatas ir atstovą rūmas pra
1882 metą.
dėjo svarstyti įstatymą ku
DIDŽIOS PERMAINOS VA
Darbo Diena yra darbinin- riuo bus įvesta 8 vai. darbo
DUOSE.
kų šventė, todėl jiems yra ji diena su ta pačia mokestim.
reikšmingiausia.
Kai Rumunija stojo karėn,
Tas įstatymas subatoje tikima
tai
kaizeris padarė dideles per
Darbo Diena mums primena si bus perleistas kongrese ir
mainas vaduose.
Von Hintą, jog darbas ir darbininkas tokiuo būdu geležinkelią dar
denburg
pastatytas
generalio
įgavo sau prideramą pagar bininkai bus gavę viršų. Tai
štabo
viršininku,
o
viso
ryti
bą, kad darbui paskirta net darbininkų vadai atšauks tą
nio fronto vadu paskirtas von
streiką.
šventė.
Rumunnai sulaužė pirmąją rija dabar atsimes nuo teuto
Mackensen.
austrą
apsigynimo liniją. Au nų, stos talkininkų pusėn ir
Ta šventė yra laimėta po GERAI GYVENO SU DARBI
Von Hindenburg buvo labai
strai
bėga
atgal visu Rumuni eis prieš turkus ir austrus.
sunkios kovos, po didžią per
priešingas varymuisi prieš
KINKAIS.
Vokiečių laikraščiai rašo, jog
sekiojimą, kentėjimą. Toje
Verduną. Jis sakė, kad va įjos frontu.
Lynn, Mass. — Mirė John
pasitiki bulgarų ištikimumu,
kovoje ne vienas ir galvą yra
karuose nereikia daryti ofenSerbai
supliekė
bulgarus
ir i bet labai stebisi, kodėl iš ten
Chadvick,
kurs
turėjo
čeve'
padėjęs.
syvo, o reikalavo sau sustip paklojo ją 15.000.
rykų dirbtuvę. Jis tą dirbtu
neateina žinių. Turbūt Bul
rinimų ir norėjo pliekti rusus
Darbininkai yra jau daug vę valdė 16 metų ir jokią ki-■
Rusai ūžia per - Rumuniją garijoj eina persivertimas ir
ir taisės Rygą paimti. Bet
laimėję. Nekurie darbininkai virei] neturėjo per visą tą lai- ■
kaizerio įpėdinis varėsi, kad užpulti Bulgariją.
Dalis ru aiškiai pamatė, jog jos labai
ima gražias algas, lengvai Į ką.
reikią Verduną paimti. Ir są armijos prisijungs prie ru i apsirikta, stojant karėn teuto
tedirba. Štai geležinkelą dar
kaizeris rėmė savo sūną-įpėdi- muną veikiančių prieš austrus. nų pusėje.
bininkai jau laimės 8 vai. dar VALDŽIA KONTROLIUOS
nį. Dabar pamatė, jog von
SERBAI SMARKIAI
bo dieną su ta pat mokestimi,
BAŽNYČIAS.
Graikija tuč-tuojau stosian
Hindenburg
geriausia
išmano
VEIKIA.
o gauna vidutiniškai imant po
dalykus, tai buvo pašauktas iš ti karėn talkininką pusėje.
Meksike Carranzos valdžia
$40.00 savaitėje. O antai For
I Salonikų fronte eina smar
Lietuvos į Berliną būti vadą
do automobilių dirbtuvią dar i išleido dekretą, kuriuo bažny
Bulgarijos
caras
yra
Vienkūs mūšiai. Smarkiausiai veiMLLE YVONNE POUVREAU,
vadu. Atstatyta nuo vietą a- noj ir bijo gaišti namo. Ke 1 kia serbai Jie uždrožė dibininkai ima negirdėtas algas. čias pastato valdžios kontro
Ši franeūzė, sekretorė “Office
NatitoaNteš,’ • yra uo pie 30 generolą.
Daug diplo- tina atsisakyti nuo sosto ir už ! džius smūgius* ' bulgarą "ĮfalTai tą padaro augštesniąją a- lėm Valdžia pasilieka sau
liausia
svetimtaučių
užtarytoj
'
lietuvių
reikalą.
Ji
važinė

mati] neteko vietą už tai, kad leisti vietą sūnui Borisui.
matą darbininkai. Jie geriau teisę bile kada atimti bile ko
kams ir bulgarų tuose mūšiuojo
Ispanijoj
ir
ten
paskleidė
žinias
apie
Lietuvos
nukentėjinesulaikė Rumunijos nuo sto
kią
bažnyčią
savo
reikalams.
uždirba, negu kokie profesi' se kritę apie 15.000 kareivių.
jimo karėn.
Graikijos premieras rezig
jonalai- mokytojai, daktarai, Bile kada valdžia gali paversti
GRAIKIJOJ SUIRUTĖ. i
navo ir Venizelos, talkininku
kurie ilgus metus mokslus ėjo. bažnyčią į kazermę arba į ko
Tikra suirutė kilo Graiki
MŪSŲ PABĖGĖLIAI.
!)0’ .^°’ ^uztenha, ,nesJįlk SENASIS VALDOVAS BU didis šalininkas, turbūt pataps
Bet miniij minios po labai ma kį sandėlį. Puikiausios baž
komiteto reikalams dirbą. Be
joj kuomet premieras Zaimis
premjeru.
žai teuždirba, skursta, be lai nyčios pavesta švietimo minis
DAPEŠTE.
ls
Orio
padangės.
Orio
skyto,
visa
siuvykla
neužganėrezignavo. Rezignavo todėl,
ko skiriasi su šiuo pasauliu. O terijai ir švietimo ministerisi
Eina
gandas
būk
Graikijos
Rumunija stojo karėn.
rius
Liet.
Centr.
Komiteto
atidinta
siuvykh]
vedėju,
.kuris
į
Austrijos
valdovas
Prancištarpe tikią daug yra lietuvią. turės teisę paversti bile puoš
karalus
pabėgo.
Į Galimas daiktas, kad dabar
Tad mums Darbo Diena lai bū nią bažnyčią arba katedrą į fdarė antrą pradinę mokyklą anot jų žodžių “labai save di- jkus Juozapas pribuvo VengriI
bendrabutyje
prie
Sentianino
K
—
----ponu
stat
.,
s
j
r
lyg
ko[
j
os
sostinėn.
Tariasi
su
Veni
premjero vietą užims labai pona diena apmąstymo apie mū knygyną, muzeją ir tt.
vasarnamių
(už
miesto).
VaiDIDIS
SUMIŠIMAS
kioiu
“
vagilkom
vi*
prikaiigrą
partiją
vadais.
Vengrai
puleriškas Graikijos vyras Ve
Meksike cicilikišką valdžia
sų reikalus, apie darbininkiš
i kų abieju lyčių mokinas 40. šiojąs: “Kur jūs siūlus deda- ėmė nerimauti, tai valdovas
EUROPOJE.
nizelos, jau seniau buvęs prekas organizacijas, teises parei i įsigyveno.
.
Mokytoja
pakviesta
p-lė
Visote?
”
ir
tt.
Antron
siuvyklon
pats
pribuvo
ją
raminti
ir
laiEuropoje
dalykai
keičiasi
mieru.
gas, literatūros ir susipratimo
• ekaitė (rygietė). Prie minė- (del mados vadinama mokyk- i kytis Austrijos skverno,
žaibo greitumu. Bet visą aBuvo pasklidęs gandas būk
skleidimą,
• •
rmėies neradau nei vienos
vipnosi
_________
TJ
J _ _ ^.1—_
_ to bendrabučio vietinis komi- lni
la) nuėjęs
i
j kys nukreiptos į Balkanus. Graikijos karalius Konstanti1 01 dO O viltu S itetas nunuomavo žemės plotą mokinės; klausiu dirbančią1
į Ten dedasi didžiausieji daly- i nas pabėgęs iš sostinės ir esąs
Jt
• apie 5 deš., kurį vietinio ben- merginų, kur-gi jūsų moki-1 KO TIKIS RUMUNIJA.
kai.
į saugojamas vokiškų ulaną La_________
i drabučio pabėgėliai ir apdirbi- nės? atsakė — nesą, nenori
Rumunija senai nori prapla
rissoj, 150 mylių nuo Atėnų.
Garsusis Ford, kuris aug-. nėja. Kiti Orio lietuviai pa- mokyties ir t. Nueinu bendra- tinti savo rubežius. Ypač dėl AUSTRAI NEATSILAIKĖ Francijos ir Anglijos ambasa
PRIEŠ RUMUNUS.
ščiausias algas moka savo dar- ' bėgėliai komitetui tarpinin- butin ant Puškamos, klausiu to, kad svetimose kaiminiškoNors teutonai pramatė, jog doriai po keletą kartų norėjo
vieną
merginą,
kodėl
neinat
bininkams
turi
vienok
pelno
kaujant
susimetė
į
didesnius
se
šalyse
gyvena
rumunai.
pasimatyti su karaliumi ir vis
Darbo Dienoje “Darbinin
Rumunija
eis
prieš
juos,
bet
mokinties
siūti,
atsako:
Tam

$1.000.000
kas
mėnuo.
Auto•
darbo
ratelius
(artelius),
iš
sa[Besarabijoj, Bukovinoj, Tranko” ofisas ir spaustuvė bus I
prisirengimo, kad tikrai atsi nebuvo prileisti. Tai buvo pa
uždarytas visą dieną.
Visi mobilių per metus nuo liepos iv0 tarpo išrinko viršaitį ir sto- sta, ko gi ten mokyties? ne- ' silvanijoj ir Temesvare daug spirti prieš rumunus, negalė matas spėti, jog jo visai nėra
Už talki
‘ ‘ Darbininko’ ’ darbininkai švę 31 d. pereitą metą iki tos pat ja prie laukų darbo dvaruose, ! jaugi tuos numirėliam maišus gyvena rumuną.
jo padaryti. Rumunija buvo namie.
siūti?
’
(taip
mat,
vadina
pa

dienos
šią
metą
automobilių
Mokesnis
už
darbą
maž-daug
ninkavimą
prieš
teutonus
Ru

sime Darbo Dieną.
labai gerai susitvarkius duoti KITUOSE FRONTUOSE.
Todėl ateinančią savaitę iš buvo padaryta 508.000 ir par- j toks: vyrams į inėnesį 18 rub. bėgėliams siuvamus baltinius) sija prižadėjusi Besarabiją, o pirmą smūgį ir tas jiems pavy
Francijoj, kariniame fronte
ir valgį duoda; moterims mo- marškinius mes mokam siūti ir kitas provincijas tikisi užka
leisime tik du numeriu — ket duota už $206.867.347.68.
eina
tik artilerijos veikimai.
_________ ka kiek mažiaus, kitose vietodar trupučiuką geriaus negu riauti nuo Austro-Vengrijos. ko. Rumunai sulaužė austrų Atakij nei viena pusė nedaro.
vergiai ir subatinį.
pirmąją apsigynimo liniją. Ru
KALTI ŽMOGŽUDYSTĖJE. se moka mažiau ir daugiau, tuos, kokiuos mumis mokina, Tai Rumunija veik dvigubai
munai
antpuldinėja ant austrų Rusijoj tik Volynijoj vokie
Virginia, Minu. — Presea,lį kaip sulygsta.
sulygsta' Itok^ rate- o kitko tai nėra ką mokinties. pasididintą. Dabar Rumuni
REIKALAUJA ALGŲ PAKĖ
visu 700 mylių ilgumo parube- čiai darė atakas, bet buvo su
Tokių skundų prisiklausęs ja užima 52.760 ketv. mylią.
LIMO.
Scarlett ir Schmidt apkaltin-’Į, liūs stoja vyrai ir tos moterįs,
žiu.
Pirmiausia rumunams dideliais nuostoliais atmušti
kurios turi vyrus, arba netu > apleidžiau siuvyklą ir bendraPrieš
stojimą
karėn
kara

New York. — Waterproof ti žmogžudystėje. Jie yra ai- ri mažą vaikų. Kur kas blo j būtį., Paskutiniu laiku komitekliuvo svarbiausias Transilva- atgal.
lius
Ferdinandas
sušaukė
di

Garmeut Workers unijos sus dobilstai. Jie nužudę šerifą gesnis padėjimas tų motiną, i tas paėmė partiją kareiviams
nijos miestas Kronstadt ir de Anglija skelbia, jog per rug
džiulę
konferenciją.
Sušaukė
pjūtį užmuštais ir sužeistais
J.
Myron.
treikavo apie 5.000 darbinin
j kurio neturi vyrų, o turi ma- j baltinių siūti, todėl darbo bus, atstovus nuo visokių partiją vyni kiti mažesni miestai.
Austrai praneša, jog prie netekus kareivių 128.000.
kų, reikalauja algos pakėlimo
tik uždarbio bus nedaug: už nuo visokių luomą, sukvietė
j žus Jai^.ūs’ ,arba
ir įvedimo aštuonią darbo die DIDIS MINIOS ĮTŪŽIMAS,
Geležinių
Vartų palei Dunojų Į
T
sunkią ligi] dar negalinčią sto- ’ poros baltinių pasiuvimą te ministerius ir svarstė stojimo
DIDŽIOS JĖGOS SALONI
nos valandą.
Lima, Ohio. — Aplink ka- į ti prie darbo iš silpnumo; jos moka 12-15 kap. Visokiems karėn klausimą. Bo tos kon- rumuną atakos buvę atmuštos.
KUOSE.
Įėjimą susirinko 3.000 žmonią i iš šalies nekaip negali uždirb- nesusipratimams kįlant: lat j ferencijos tuoj sekė karės pas- RUSAI UŽPULS BULGA
Į
Halifaf
pribuvo vienas
ŠALTAKOŠĖ MADOJE.
ir reikalavo išduoti negrą, į ti, o vien valdiška pašalpa vių. lenkų ir žydų vietiniai . kelbimas.
RIJĄ.
Matyt labai buvo
Anglijos oficieris. Jis Salo
Washingtone šaltakošė (ice kurs buvo kaltinamas užpuoli- misti, jom matyt, perdaug į komitetai šaukia nepaprastą i pritarta karei prieš teutonus.
Pranešama,
jog
Rusijos
nikuose
ir kituose palei Vidur-cream) labai madoje. Suvie me ant ląoteries. Bet negro kąrtu..
. Viena iš tokią varg- , narių susirinkimą delei ap
ką]
Rumunijos karalius yra gi- Juodąją jūrių laivynas pribu žeminę jurę esančiuose mies
nytų Valstijų sostinėje, šalta- nerado. Tai minia pagavo šių
šh] man užklausus — kaip be- svarstymo bendro darbo rei [ minė kaizeriui, bet tas nesu
košės pet mėnesį suvartojama kalėjimo perdėtinį šerifą Elefj gyvuojate, atsakė. — Nugi ba- kalą. Todėl ir mūsiškiams laikė nuo stojimo karėn prieš vo Constauza, į Rumunijos tuose išbuvo 18 mėnesių. Ji200.000 galonų. Tai yra tuo užnėrė virvę ant kaklo ir rei- Į dą kenčiame ir tiek! — Kaip nereikėtą tokio susirinkimo bi teutonus. Graikijos karalienė laivyno uostą ir čia daro pri-i sai sako, jog jau liepos 25 d.
sirengimus tuoj užpulti Bulga- francūzų ir anglų Salonikuose
mi suvartojama 1.200.000 sva kalavo, kad pasakytą, kur badą? Čia gi jums valgyt ri.
yra kaizerio sesuo. Tai ji y- riją nuo jūrės. Pirmiausia buvo 500.000, o serbą, atga
ri] arba 600 tonų grietinės.
negras, erifas nesakė. Tai duoda, — nustebęs atsiliepiau
Nedėlioję 15 gegužės Orio ' ra didžiausia kliūtis Graikijos rusai užatakuosią Bulgarijos
bentą nuo salos Corfu 130.00.
Jei visa šaltakošė būtą im baisiai buvo apdaužytas, visas aš. Vargšė ištempus akis pa skyrius Lietuvią Cen. Kom. ' stojimui prieš teutonus.
pajūrinį
miestą
Varną.
Urbams
vadovauja sosto įportuojama iš Vokietijos, tai .kruvinas ir keletas šonkaulią žvelgė į mane, lyg matuoda rengė didelį lietuvišką vakarą.
Per
Rumuniją
didelės
rusų
pėdinis princas Aleksandra.
Deutschland kas mėnuo turėtą išlaušti. Galop sutiko nuro ma nuo kojų iki galvos ir žo- Buvo pastatyta 3 veiksmą dra
jėgos
dabar
eina
užpulti
ant
TAI
BENT
PASNINKAVO.
padaryti “round trip” tarp dyti ^ietą. Tai susitaisė 100 džiu nieko neatsakė, bet užtat ma “Švarkas ir milinė.”
Bulgarijos.
SUJUNGS GELEŽINKELIU.
Washingtono ir Bremeno, kad automobilių ir išdūmė, kur prabilo graudingu ašarą balsu,
R. Str.
Geneva, Ohio. — Dr. H. G.
Bulgarijoj
didis
sumišimas.
pristatyti Amerikos sostinėn buvo negras.
Huffman, akių gydytojas pas
Rusija bus sujungta gele
(Iš “Rygos Garso”)
kurios kaip žirniai birėjo per
Kilo didis nepasitenkinimas žinkeliu su Švedija. Iš Stocšaltak ošę.
ninkavo,
nieko
nevalgė
per
jos išblyškusį veidą... Dau
valdžia už tai, kad susijungė
Jei priseitų visą šaltakošę,
PARODĖ KĄ GALI.
54 dienas. Paskutinę dieną su teutonais. Caras Ferdinan kholmo pranešama, jog rusai
giau aš nebeišdrįsau jos kal
Washingtone suvalgomą per
Chicago, HJ. — Vagiliai pa binti, nes mano kūną pradėjo
atsigavėjo watermelonu. Jis das, dabar būdamas Viennoj, ir švedai sutiko statyti geležinmėnesį, suvalgyti
vienam vogė iš vieno jodomąją pavei ropinėti sąžinės skruzdėlės...
kasmet pasninkauja. Ternai jau bijo grįžti namo, *’nes ten j kelio tiltą per upę Tomeo. ukžmogui, tai jis turėtą be sus kslą teatrėlio 700 svarą sei
Komiteto įsteigtoje siuvyk
ftlgė per 40 dieną, prieš jį kįla Žmones. Ketina jri daro rubežių tarp tą dvie
tojimo dieną ir naktį valgyti fą. Nusinešė už miesto, sus- loje dirba šešios ypatos: trįs
pasnirfkavo, išbuvo caras sostą pavesti sūnui Bo jų valstybių. Darbas turėjo
274 metus.
dieną.
progino ir rado $5.000.
risui. Gali būti, kad Bulga- ' prasidėti rūgs 1 d.
i
.
a . '
t;-?-.- s>'I,",:-: '■’! ■
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Graikija ūmai sto
sianti karen.
Bulgarai atsimesią nuo
teutonų.
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“DARBININKAS.”

z

Nuo estradų pasipilė riebūs prieš Bažnyčią ir lijonns rublių.
Milijoninių nuostolių turi ir ‘ užderėjo vasarojus, apie Telšius gi dėl pavavienas kitas urmo sandėlis( geležies, mašinų), sario šalčių iššalo rugiai ir jų derlius buvo
krikščioniją argumentai.
Sulyg t. v. pirmeivių išrokavimo (jiems Stovi taip-pat ir didieji Kauno geležies fabri- į vidutinis, tik Joniškiečiuose ir Panevėžio apsx vidutiniškąjį.
vrnaudingiausia, o krikščioniškai Lietuvai pra kai, kuriuose turėjo darbo daugiau 3000 darbi- krityje buvo aukščiau —
už
Va
gaištingiausia), visupirma reikia prisakyti ka ninku, išardyti ir stovi be darbo keletas buvu sarojaus užderėjo geriau kiek Kauno gub., kur i
kad jie savo socijalio gyvenimo kri siųjų Šiaulių, Vilniaus apskrityje popieriaus fa jis davė nuo 3-10 grūdo, Suvalkų gi ir Vii- i
Žmogus yra socialis sutvėrimas. Visa sa- talikams,
'
Bulbių užderėjimas!
principų neneštų viešajin gyveni brikų. Iš viso skaičiaus stambiosios pramonės niaus gub. jis išdžiūvo.
vo prigimtimi jis stengiasi turėti artimus san- Įkščionių
1
T ai jie vadina maišymu religijos su po įstaigų, motorų pagalba veikiančiųjų (Kauno buvo visur nepaprastai geras.
Pirmininkas:
tikins su savo artimu-žmogumi.
Tai reiškia,})mam
litika.
gub. — 144, Vilniaus 235, Suvalkų — 87),
Tuo javų derlium tečiau žmonės nevisur
kad žmonės turi daug bendrų reikalų, kuriuos
Kun. J. J. Jakaitis,
Kaip tas prisakymas apsireiškia praktiko beveikia vien malūnai, kai-kurios lentpiuvps ir galėjo pasinaudoti.
Karo žygiai išsiplėtė
jie tik suvienytomis jėgomis gali aprūpinti. Ir
41 Providence St.,
lai paaiškina kad ir toks pavyzdis: Atsibū kur-ne-kur kuriasi koki maža dirbtuvėlė mui Lietuvoje kaip tik javų valymo metu.
Bežykuo kultūringesnė tauta, tuo daugiau joje ran- je,
;
Worcester, Mass.
dasi bendrų reikalų. Bet žmonės savo socia va rinkimai, na, Valstybės Dūmon ar Sei lo, saldainių, kurpalių arba baigiami atskiri giuodamos kariuomenės, ypač raitininkų ir
lius santikius i.u ta to visai kitaip negu kiti gy- iman. Čia katalikai netur agituoti už savo kan pramonės darbai (pav. odos). Net amatnin- abazų dalys, daug išmynę, išganė ir nupiovė 1-mas vice-pirm.:
Adv. A. A. Šlakis,
vūnai, kurie ..^lo instinkto stumiami spiečiasi <didatus katalikus, nes tai maišymas religijos kai, kaip antai, siuvėjai, kurpiai, kalviai javų pašarui, kitur iškraikė suveštąjį derlių,
3255 So. Halsted St.,
Toji Durna ar Seimas netur leisti ir tie silpnai rodo savo gyvybę, stigdami me statydami ant jo arklius.
Be to, rusų besi
į bandas ar pulkus. Tūlas žmonių skaitlius, vi politikon.
Chicago, UI.
įstatymų,
kad
valdiškose
mokyklose
katalikų
džiagos
ir
net
Savo
paprastųjų
įrankių.
traukiančios kariuomenės išleista buvo įsaky
suomenė ar jos dalis sueina tikron vienybėn
Prekėjams taip-pat nėra progos išplėsti sa mai naikinti javai ir buvo sudaryti tam tikslui 2-ras vice-pirm.:
tiktai tada, kada mato kokį nors bendrą tiks vaikai būtų auginami katalikais, nes tai pirvo darbas, atbulai, prekyba visur traukiasi sargybinių būriai.
Arčiau pozicijų ypač nu
lą ir turi vienokias priemones tam tikslui at meivybei nenaudinga. Ir tt.
Kun. P. Serafinas,
Žinoma, panašių “privilegijų” (privatiš- ir mažinasi, nes senosios prekės baigiasi, nau kentėjo dobilai, pievos, avižos, miežiai, ne
siekti.
Tai-gi neprošalį būtų dirstelėjus mū
2327 W. 23-rd PI.,
sų tautos gyveniman ir paieškojus to bendro kame gyvenime gali būti kataliku, o viešaja jų gi negaunama; Prūsų siena dėl jų dar už retai gi ir rugiai, kurie buvo klojami arkliams
Chicago, UI.
ne) katalikiškoji Lietuva ištolo purtosi. daryta.
Buvusios po miestelius vartotojų ar sunešami apkasuosna. Pav. kai-kurie Ska
tikslo ir vienokių priemonių jo atsiekimui, ku me
Tai čia ir apsireiškia kova, susiskaldymas į draugijos turi dėl to ir-gi smilkti, ypač ir joms piškio apylinkės gyventojai (Kundrenėliai, Sekretorius:
rie vestų visą lietuvių tautą vienybės keliu..
partijas.
1). Visupirma, lietuvius vienija jųjų lie- ;
didžiai nuo karės nukentėjus.
Taip iš “Žag Bajorai) vietoje 60-80 vežimų iš lauko beparsiK. Pakštas,
Visos krikščioniškos Lietuvos obalsis “Res- rės” centro Mariampolėje išvežta ūkio mašinų vežė 3-6 vežimus javų, Daukšių apyl. (Suv. g.)
tuviška kalba, savotiškas būdas ir papročiai.
917 W. 33-rd St.,
Kadangi tautos kalbą ir visą jos savotiškumą taurare omnia in Christo,” o būrelio pagal pa už 36 tūkst. rublių, per visus gi savo 5 sky vasarojaus tepalikę į dalis, Trakų gi dar ma
Chicago, HL
nuolat persekioja galingesni kaimynai, tai sa- šaukimą vadovų obalsis “Destruere omnia in rius viso labo nuostolių “Žagrė” skaito žiau.
Tai-gi griežtai priešingi obalsial 80-90 tūkst. rub.
VI.
vaimi randasi tautoje bendras tikslas: apginti, Šliupas.”
Dešimtimis tūkstančių jei
Iždininkas:
Priešingi ir darbai
Katalikai tveria parapi ne šimtais, skaito taip-pat nuostolius Šiaulių
tvirtinti ir plėtoti savo kalbą, savotiškumą:
B. Vaišnoras,
Rusų sistematinio naikinimo pėdsakai.
2) . Lietuvių kultūra tikrai Europišką ant- jas, stato mokyklas, blaivina, dorina liaudį, kooperacijos bendrovė “Progresas,” Kauno
1514 Carson St.,
Sistematinio naikinimo pėdsakai palikę aspalvį įgavo tiktai spaudos liuosybę- atgavus. platina apšvietą, o t. v. pirmeiviai smarkiai Ūkio draugijos Sindikatas, Latvių Ekonomiš
S. S., Pittsburgh, Pa.
pylinkėse Gruzdžių, Kuršėnų, .Skapiškio, Uk
Pradėjo dygti laikraščiai, steigties mokslo, ap- žengia pirmyn, kad tik daugiau įnešus katali koji Beedriba.
Per du kartu net nukentėjo
mergės, Taujėnų, Vydiškio, Kavarsko, Kur Iždo globėjai:
švietos, ūkės ir kitokios draugijos. Lietuvos kų tarpan disorganizacijos.
Joniškio,' Leipalingio, Pašvitinio draugijos,
klių, Anykščių, Leliūnų, Skemonių, Debei
A. Nausiedienė,
Tai ką-gi reikia daryti, kad prašalinus iš turėjusios po kelias dešimtis tūkstančių apyvar
aristokratija ištautėjusi, ji prie tautos atgiji
kių, Suvalkų gi gub. — apie Punską, už Kal
917 W. 33-rd St.,
mo ir kultūriško pakilimo neprisidėjo. Tai-gi mūsų tarpo ginčus, vaidus ir nesutikimus, o tos; Užvenčio vart. sankrova su savo 35 tūks.
varijos, Igliauką, Krosną, Leipalingį ir ki
Chicago, UI.
visos tautos atgijimas atsidūrė susipratusios dešimteriopai padauginus ramų kultūros dar rub. apyvarta, Trakti ir kitos paliovė veiku tur, bet daug kur nespėta sunakinti. Patsai
liaudies ir iš jos kilusios jaunos inteligentijos bą? Be abejonės, reikia pasirūpinti apie vie sios.
,
J. Miliauskas,
naikinimo darbas buvo atliekama įvairiais bū
-Traukose.
Nesant aristokratų lietuvių tautiš nybę visų lietuvių. Bet čia norėtųsi prisimin
Nežiūrint smūgių ir nuostolių didžiuma ko
dais : deginama javai laukuose, merkiama van
1910 Carson St.,
ko ir kultūriško atgijimo pionierių tarpe — vi- Į ti ir apie vienybę minties, žodžio ir darbo tij operacijos draugijų stengiasi užsilaikyti ir ne denin, neprinokę javai mindžiojama, piauna- į
S. S., Pittsburgr, Pa.
sas tautos gyvenimas įvažiavo gilios demokra lietuvių tarpe, kurie jau nuo amžių vardan pertraukti savo veikimo, kitos gi naujai ka ma, kitur gi iškūlus išvežama.
tijos vežėsna. Demokratijos priešų tautos vi bendros idėjos dirba. Tokiais-gi yra lietuviai binasi, taip, Joniškio, Pašvitinio dr-jos spa
Daug javų niekais nuėjo ir dėl žmonių eduje nebuvo. Jų atsirado tik iš lauko. Tai katalikai. Patį tvirčiausį vienybės pamatą lių mėnesį dar turėjo ligi 1000 rub. apyvartos
vakuacijos, padarytos pačiu darbymetės lai
ištautėjusi ponija ir nekurie valdžios atstovai. patiesia mums, katalikams, jau mūsų Motina- kas mėnuo; Šiauliuose naujai susitvėrė koope ku.
Kitur, kaip pav. Suvalkijos rytų pusė
<5ia jau atsirado ir antras tikslas bendram tau -Bažnvčia. Kristaus Bažnyčios darbai buvo la racijos pamatais 3 moterų “darbiečių” krau
je nuo Ilguvos - Gaisrių - Kelmynių - Igliškėlių
tos darbui: mokinties, šviesties, kulturinties, bai dideli. Ir tai todėl, kad ten buvo ir yra tuvėlės su kepykla, naujai steigiama vart. drI
ir toliau, kur gyventojai ligi vienam bhvo ru
gerinti savo būvį prisilaikant grynos demokra daug vienodumo ir vienybės. Kada-gi toji pa ja Kelmėje ir tt. Vartotojų draugijos šiuo ko
sų išvaryti, vokiečių suorganizuota buvo lau
laiminta vienybė įeis visan socialin žmonių gv- mercijos iširimo metu atlieka svarbų darbą,
tijos postuliatų.
kų valymas, bet pastačius neprityrusius mies
3) . Lietuvių tauta katalikiškąjį tikėjimą veniman, kada ji pasieks visų tikinčiųjų širdis aprūpindamos žmones reikalingais produktais,
tiečius darbininkus, jo pasekmės buvo nelabai NAUJOJI A. L. R. K. MOTE
priėmė net 1386 . Tasis tikėjimas į lietuvių —tada ir pats gyvenimas palaimingesniu sto kur galima nustatydamos kainas; dėlto skaitosi
vykusios.
Iš bendrų kaupiu paskui besidali
RŲ SĄJUNGOS VAL
religijinį ir moralį gyvenimą labai giliai įleidė sis. Prie to mes ir privalome eiti. Pirmas-gi su jomis ir administracija ir per jų tarpininka
jant tuos javus, ūkininkui nuo 1 karčio (3 pū
šaknis. įgijo ypatingą pagarbą. Ir šiandien, žingsnis prie tvirtos ir pastovios vienybės — vimą kartais suteikia prekių žmonėms, aplen
DYBA.
dų) sėjo teko nedaugiau, kaip po 2-24 kapos
apie 9u nuoš. lietuvių tautos yra katalikai, o tai suradimas vienos programos visai socialei kdama šiaip sankrovininkus.
(Pav., Viekš
(kapa 60 pėdų), kuomet ir iš silpnoko der
Tokios programos niuose vart. draugijai žadėta už 8 tūkst. rub.
likusieji mažutė dalelė yra protestonai, kurie lietuvių katalikų akcijai.
liaus gaunama būdavo po 2-5 kapas.
Nenuo Dvasiškas Vadovas:
Artimiausia mū prekių, kurių ji jau nuo savęs galės paskirs
su katalikais gyvena vienodu gyvenimu (išsii mums ilgai ieškoti nereikia.
Kun. F. S. Kemėšis,
stabu tad, kad neteriotųjų vietų žmonės visaip
ms religijinę jo dalį).
sų socialei akcijai programa — tai krikščioniš tyti šiaip sankrovininkams už 1 - 2 nuoš. ko
50 W. 6-th Str.,
manosi sau maisto; pav. Trakų apylinkėje var
Nors Kristaus mokslas visupirma yra mo koji demokratija, stovinti ant tautiško pa miso).
So. Boston, Mass.
tojama duona, padaryta iš bulbių, grikių ir
kslas religijos ir doros, bet krikščioniškoji do grindo.
miežių.
IV.
Nors didi didžiuma lietuvių katalikų yra
ra niekad nepasitenkino, nepasitenkina dabar
Pirmininkė:
(Toliaus bus)
ir ateityje nepasitenkins vien bažnyčia, zakri krikščioniškosios demokratijos išpažintojai, bet
j
U. Gudienė,
Rekvizicijos.
stija, klebonija ar privatiniu žmogaus gyveni apie pačios krikščioniškosios demokratijos
242 W. Broadvay,
Nupieštasai augščiau išteriojimo vaizdas
mu. Krikščioniškoji dora skverbiasi į įstatym- principus mūsų viešame gyvenime labai mažai
So. Boston, Mass.
Už tat ir mūsų viešasis gyveni nebus dar pilnas, jei nepaminėsime nors pavir
davystę, į socialį žmonijos gyvenimą.
Tame tepasigirsta.
ir visas branduolis taip senos, galingos ir pa mas ir visa socialė lietuvių katalikų akcija, šium kitų karės nuostolių, surištų su kariuo
Pagelbininke:
laimingos krikščioniškosios civilizacijos bei neturint tvirtų ir vienų principų, labai tan menės žygiavimu, kurių ypatingai prityrę
(Pagal Dr. Zamenhof.)
M. L. Gurinskaitė.
kultūros. Ir tas branduolis yra vienodas vi kiai šlubuoja. Kad padarius tam šlubavimui valstiečiai ir maž-dąug vienodai visais krašto
3347 Aubum Avė.’•!
Pasaulin atėjo naujas prijautimas,
siems laikams, visoms tautoms.
Krikščionija, galą, reikia visą mūsų visuomeninį gyvenimą pašaliais, nežiūrint buvo ar ne ten karės fron
Chicago, III.
Skambėdamas eina galingas šaukimas,
Taip delei įvairių rekvizicijų pas žmo
besirūpindama žmogaus sielos išganymu, nuo persunkti krikščioniškosios demokratijos idėjo tas.
It sparnuotas lengvas vėjas,
II Pagelbininke:
lat rūpinasi įvykdinti Dievo Karaliją ir čia. mis. Toks persunkimas negali būti iš apačios. nes visai mažai beliko gyvulių, (ypatingai ark
Suradęs naujas idėjas,
O. Migauskaitė.
ant žemės.
Amžiais bedalyvaudama visose Jis turi prasidėti iš viršaus.
Viso mūsų vi lių, kiaulių, ir paukštienos), pašaro ir javų,
Žada vykint jas.
50 W. 6 th St.,
:žmonijos gyvenimo srityse (betarpiai ar ne), suomeninio gyvenimo viršūne yra ne kas kitas, ir ne vienas ūkis dėl to lieka iš pamatų išgriau
Ne kardu aštriuoju, ne ginklu, ne krauju,
So. Boston, Mass.
-krikščionija, ypač katalikiškoji išsidirba ypa kaip tik katalikiškoji lietuvių laikraštija ir in tas, patsai gi savininkas neretai nustoja duo
Tik meile, vienybe — visai būdu nauju.
tingai sveikas pažiūras į visus gyvenimo klau teligentija. Nuo jų reikia ir darbas pradėti. nos kąsnio.
Nereikia jam kulkų, švino
Raštininkė:
Taip, Žaslių, Trakų, Liubavo ir kitose
simus. nustatė aiškią savo platformą.
Visos O į mūsų Federacijos šimetinį Kongresą yra
Vien meilės ir sutikimo —
Ona M. Stalionaitė,
krikščioniškosios tautos prisilaiko vienodų kri vilties Bostonan susilaukti daug mūsų visokios apylinkėse gyvulių beveik visai nelikę, apie
Švenčiausios ramybės.
26 S. Leonard Str.,
kščioniškų principų visame socialiame veikime. rūšies inteligentijos.
Išnaudojant tokią pui Širvintus po 1 karvę, apie Simną, Punską vos
Su vilčia tvirčiausia kovotojai žengia
Waterbury, Conn.
Lietuviai, kaipo krikščionys, ir-gi neatsilieka. kią progą mums labai pravertėtų ten užmegsti viena trečdalis, kiaulių visai nematyti, BogusIr laimę pasaulio žmosijai jie rengia
Jie ir-gi dirba, kad restaurare omnia in Chris tarp savęs artimesnius ryšius, o paskiau pra laviškyje išlikę — 1 penktadalis, Joniškyje
IždininkėDirba, triūsia dėl gerovės,
to. Ir tas “restaurare” yra trečiasis prakil dėti kelti viešumon krikščioniškosios demokra (Šiaulių ap.) 20 nuoš., daugiau kiek- galvijų
Tas jiems rūpi nuo senovės,
Antanina H Nausiedienė,
nus ir begalo svarbus tikslas, šaukiąs lietu tijos principus. *Po to, žinoma, prasidėtų ir (60 nuoš.) Kelmės pusėje pas kai-kuriuos dva
Garbė jiems tebūna.
917-919 W. 33rd Str.,
rininkus vietoje 80-100 galvijų palikta 2-4, vie
vius vienybėn, klabenąs visų lietuvių širdis ir vienodinimas visos socialės katalikų akcijos.
Tvirtai stovėjo amžius ir būdas senovės,
Chicago, III.
Iš Leipalingio mies
jau sutraukęs po savo vėliava visas prakilnes
Krikščioniškoji demokratija smarkiai ple toje 20-30 arklių — 4-5.
Bet tautos nematė tikrosios gerovės
nes sielas.
čiasi po visą pasaulį. Mums, lietuviams, ir telio 1914 m. rudenį rusai išvedė 200 arklių, pa
Žus tarp tautų sumišimas,
Iždo globėjos:
Sulyginamai daugiau kiek gyvulių
Suradome net tris bendrus visai tautai gi labai jau laikas stoti darban, kurį jau pra likę tik 2.
Gims vienybė, sutikimas —
Marijona Juškienė,
tikslus.
Priemonės tų tikslų pasiekimui ir-gi dėjo šimtai milijonų krikščionių visuose pasau maišosi Žemaičiuose, Panev. apskrityje, Su
Bus laimė ant žemės.
129 Melrose Str.,
valkijos pasieniu ir Panemuniu toliau nuo Kau
vienodos; būtent: doros, krikščioniškos ir pri lio kraštuose.
Kalba tad vienoki tautoms bus paduota,
Montello, Mass.
taikintos šiandieniniam gyvenimui.
Todėl labai būtų geistina, kad atsilieptų no.
Visų
bus
išrinkta
ir
aprubežiuota.
•v
Pašaro, kaip tai dobilų, šieno, avižų
Jeigu mūsų tauta turi vienodą tikslą ir mūsų spaudoje šiam sumanymui prielankių bal
Tautos įsteigs ją sutartyj
Uršulė Jokubauskaitė,
vienodas priemones tam tikslui atsiekti, tai sų. Ypač svarbų šį klausimą iš praktiškosios ir net šiaudų žmonės, ypač arčiau buvusiųjų
Ir šeimininkaus ateityj,
14 Commonwealth Avė,
pozicijų, pasigenda visai.
Kitur, taip Tel
kodėl-gi tautos vienybė tarsi šlubuoja?
pusės pajudinus.
Kaip viena šeimyna.
Worcester, Mass.
Tad darykime.didžiam darbui nors pačią šiškiuose, šiaudų trūksta ir dėl neužderėjimo.
Tautos vienybė tvirta. Ji šlubuoja tik pas
Mūs draugai, veikėjai dirbti nenustos
Žmonės dėl to verčiami (kaip kur ir adminis
4‘moderniškus” tautos neva vadus.
pradžią
Kol dirvą idėjai naujai iškovos,
Redaktorė: —
tracijos įsakymu) pakratoms kloties eglių ša
Kazys Pakštas.
Jeigu tauta religijoj bei doroje krikščio
Pakol auksinė svajonė
U. Jokubauskaitė,
kų, durpių (torfo).
niška, o politikoje bei ekonomijoje demokra
Suras amžiną malonę —
14 Commonwealth Avė,
tiška, tai kas-gi pagimdė tuos “moderniškus”
Bendrai svarstant ūkininkų nuostolius,
Vienybė įvyks.
Worcester, Mass.
Vadus, kurie net tautos vienybę drįsta skaldy
kiek jie galima nuspėti iš surinktųjų žinių, jie
U. Gudienė.
ti!
galima paskirstyti taip: ten, kur buvo fron
Greičiau bene bus taip. Tie “vadai” pa
tas, visi ūkininkai, vidutiniškai imant, gali
eina iš mūsų tarpo.
Tik jų kailis, besimau
turėti jų po 5-7 tūkst. rub., kitur gi nuo 800-2
dant svetimų pažiūnj ar nuomonių jurose, la
tūkst. rub., žiūrint, koks ūkio kultūros stovis.
bai persimainė, išsišėrė. Gal kaikam įdomu
V.
Atkreipiame domą gerb. skaitytojų i šižinoti, kas tai per juros, kurios net kailį per
Ko žmonės ieško, pasaulėj randa
tą svarbų straipsnį, kurį perspausdiname iš
maino?
Sunku jas visas čia ir aprašyti, nes
Gyventojų maitinimas.
Palaimin Dievas jų triūsą, vargą,
“Motinėlės” vyriausybė šie
Vilniaus Kalendoriaus “Vilniaus Aidas” 1916
jos labai įvairios, ne vienodo vandens.
Tos
Jeigu palaimos Jo nepraranda,
*
met išrinkta susideda iš tų
X
m.
Tą kalėndorių mūsų delegatams pasise
juros banguoja tai socijalizmu, tai nihilizmu,
Patsai maisto klausimas sodžiuje tuo tarNežemin Jojo Švenčiausią vardą.
ypatų:
kė su dideliu vargu atsigabenti Amerikon. pu, apskritai kalbant, dar nėra labai, opus,
tai radikalizmu, tai konservatizmu, tai laisTam Dievas suteikia galę, tvirtybę
Pirmininkių • __
Žinios čion paduodamos yra tikriausios.
Vos išskyrus labiau nuteriotųjų vietų, kur už mė
vaananybe, o kartais užplaukia viena-kita nieŽengkti prie tikslo parodo taką,
užėmus vokiečiams Lietuvą, Lietuvių Draugi nesio, kito gali pristigti ir duonos, nekalbant
Kun. J. J. Kaulakis,
ko-nemanybės banga.
Suprantama, tokiose
Jeigu tik meile ir paklusnybe
ja išsiuntė 20 gabių inteligentų, kurie perėjo jau apie kitus produktus.
207 Wharton St.,
jurose išsimaudžiusių pažiūros ar idealai ir už
Tos vietos tai —
Jamjam tarnauti neatsisako.
skersai ir išilgai visą Lietuvą, surašinėdami Padubisiai, Pavenčiai, šatekšnos, Jeros pa
genį margesni. Tai-gi tie “moderniški” vaPhiladelphia, Pa.
Taip Esperanto mylinti žmonės
visus nuostolius, kuriuos yra padarius karė. upiai, PašventojĮs apie Taujėnus, Kavarską,
•dai (vistiek ar jie save vadina pirmeiviais, paSu valia Dievo prie tikslo žengia
Iždininkas: —
Ką jie sužinojo, tas viskas yra sutraukta l' Vydiškį, Kurklius,
I žsiigmis, liaudininkais ar kitaip)'yra ne kas
Leliūnus, toliaus apie
Ir iš didžiausios savo malonės
Kun. A. Kodis,
krūvą ir surašyta šiame straipsnyje.
Intas, kaip tik labai mišrių pažiūrų žmonės.
Boguslaviškį, Rumšiškį ir didžioje dalyje Vil
Vienybę, meilę žmonijai rengia.
207 York St.,
“Darb.” Red.
Nota j» paeina iš bendro Lietuvos lizdo, bet
niaus gub., kur ir paprastąjį laiką žmonės stin
Jie neužilgo kalbą išrinktą
Brooklyn, N. Y.
jie, tarsi iš gegutės kiaušinio išperėti, nuoga duonos, apie Kalvariją, Liubavą, Mari
Žada paskleisti tarpe žmonijos
(Tąsa)
la ; priešinasi tikriems to lizdo gyventojams,
jampolės apylinkėse ties Igliauka, Meteliuo
Padaryt tautoms ramybę tvirtą^
Raitininkas: —
m.
krikščionims. O jų “šventa” misija bei pa
se, Leipalingyje ir tt.
Idant išvengtų sunkios vergijos...
Kun. M. A. Pankauakas,
šaukimas ant “šios ašarų pakalnės” — amži
Kaikuriose vietose maisto klausimas pa
Kaip žiedai rožės skaisčiai raudoni
443 Park Avenue,
Pramonės sunaikinimas.
na būti vadais, visiems vadovauti
Esant
sunkėja dėl atsiuntimo naujų gyventojų nuo
Saldžiai/geistino išduoda kvapo
Bridgeport, Conn.
valdytojais, žinoma, nėra reikale skaityties
fronto linijos, pav. Kaišiadoryse lapkričio mė
Taip bus ta kalba visiems maloni
Su visokiais reikalais kreipties
su pr valdinių reikalais. Kas kam galvoj, kad
Mūsų miestams pakliuvus karės ugnies nesį laukiama buvo apie 13 tūkst. tokių gyven
Kuri didvyrių išrinkta tapo.
reikia
į raštininką. Pinigus, aukas
Eetn-rių tauta krikščioniška, nes jos “vadai” sferon, vienodai, jei nedaugiau, nukentėjo tojų, kurie turėję būti išdalyti parapijomis po
Garbė per amžius dėl jų tebūna
galima siųsti tiesiog iždininkui.
Kja griežtai priešingi krikščionijai
ir pramonė su prekyba. Taip, Šiauliuose, va 500 žmonių.
Kurie tam tikslui aukauja spėkas
■
Na ir prasideda atkrikŠčionijimo darbas. karų Rusijos odininkų centre, išardyta didžiu
Šių metų javų derlius Lietuvoje galima
Prakilnus vardas te nepražūna
/
Tan Irriban pakinkyta ištisa virtinė laisvama- lės odininkų fabrikos, kurios (pav. Freinkelio
-- *• •
..............

Vienybės reikale.

'Y

Tautos Fondo
valdyba.

Moterų Sąjunga.

Esperantininkų Himnas.

Lietuvos stovis Didžio
sios Karės metu.

Esperantininkų viltis.

r»

“Motinėlė.”

i

Iš daugelio vienas

gentų.

Rodos,

ir Mazgučiui buvo gera pro- [ redakcijos.

tui bet ir visam pasauliui. (Quo vadis — Sien-:

Blaivininkai.

ga tapti naudingu liaudies veikėju, savo srityUž poors dienų pirmeivių laikraštis pradė kewicz).
ję, žinoma, ne siekiant peraugėtai. Bet jam Į jo spauzdinti naujų serijų neišrišamų klausimų,
Didis laisvės mylėtojas Jurgis .Washingtonepakako paprasto išsilavinimo. Jis norėjo taip neatmezgamai supainiotu, kad stambiau
nas
taip
išsireiškė: “Religija ir dora yra tai
plačiai, augštai, nesuprantamai darbuoties. sios laisvamanių galvos, nors smarkiai raukė
neatmainoma
parama, ramstis visuomenės ge
Antanas Mazgutis taršė savo genijališkus “Kas čia per inteligentas, jeigu manę visi su kaktas, nieko negalėjo įveikti.
rovei.
Tas
tik
nemyli tėvynės, kuris griauja
plaukus ir tampė talentingus ūsus gan despe pranta?” taip protavo Mazgutis ir stengėsi at
Mazgutis
vėl
buvo
laimingas.
ir ardo tuos galingus stulpus žmonių laimės.
ratiškai, nes kaip tai sakoma, priėjo prie liep rodyti mokytu, labai mokytu. Tuom tikslu
Kiekvienas išmintingas politikas gerbia ir my PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
to galo: nebesuranda daugiau neišrišamų klau susimedžiojo svetimų žodžių žodynėlį ir danu
J. K.
li
juos, t. y. religiją ir dorą, lyginai, kaip ir VALDYBOS ANTRASAI:
simų! Reikia žinoti, kad Antanas Mazgutis y- jais kaišyt savo straipsnius. Inteligentai, skai
sąžiniškas
žmogus.” Retai kuomet žmogus
ra rašėju ir dideliu rašėju, nes net redaktorium tydami Mazgučio raštus, tylomis šaipėsi, bet
atjaučia reikalą religijos šiame gyvenime, bet Pirmininkas: —
vieno pirmeiviško Amerikos lietuvių laikraš nieko nesakė, nes viena, jis buvo pirmeivis,
t’k tuomet jisai pamato vertę ir svarbą jos, kuo
Kun. F. Kemėšis,
čio. Rodos, jau augštesnio garbės laipsnio o antra, nenorėjo stabdyti pilno ambicijos vai
met
artinasi
mirtis.
Didis
vokiečių
poetas
242 W. Broadway,
negalima pasiekti; užlipęs taip augštai,- žmo kino. Subręs į protų, pats susipras sakydaSchiĮler rašo viename savo laiške: “Duįkartu
So. Boston, Mass.
gus negali būti nelaimingu. Didvyris, tau vo. Bet užtai prasti žmonės tai tik su pagar
buvau
jau
pasirengęs
mirti
ir
du
kartu
savo
Tyla
užviešpatavo
miestuose
ir
kaimuose,
tos vadovas, istorijos dirbėjas, vadinasi, šu ba ištolo žiūrėjo į jo straipsnius. Skaityt nei
vadovas: —
las, apie kurį busimoji Lietuvos istorija no- nebandė. Vis tiek nesuprasi, sakydavo, tai kur dar prieš kelias valandas buvo didžiausias gyvenime mačiau stebuklingą religijos intek- Dvasiškas
Kun.
P.
Saurusaitis,
judėjimas, dardėjimas ir skubiai ėjo darbas. mę. Mačiau, kaip viltis ateinančio, laimin
rom-nerom turės sukties; žmogus, kurs nu dar protas, tai dar mokslas!
45 Congress Avė.,
Kokia tai iškilminga tyla. Girdisi tik skambėji go gyvenimo, pergalėjo visas šios ašarų pakal
tupia ant žemės tik pavalgyti, gi paskui vėl
Waterbury, Conn.
Bet
čia
negalas
Mazgučio
ambicijos.
Jam
mai varpų ir vėjas neša jųjų rimtų aidų per nės kančias ir kaip noras dangiško džiaugsmo
kyla debesysna taip augštai, kad nei su teles
Pirm, pagelbininkė: —
kopu jo neįžiūrėtum; žodžiu, toks asmuo tu kaž-kas šovė į galvų, kad tapti universiteto miestus, kaimus, laukus ir miškus. Tai užsidegdavo mirštančiose ligonio akyse.
V. LiutkevieienS,
rėtų būti priėdęs laimės tiek, kiek grekų die studentu ir ne juokais būti mokytu. Ir kų ma nedėlia — šventadienis. Varpai šaukia žmo
Šiandien-gi Jaisvamaniai, socijalistai ir
note?
Atsiekė
savo
tikslų!
Prisirašė
prie
21,Acton St.,
vaitis Ambrozijos; tečiau atėjo tokia valanda,
nės į bažnyčių.- Ir žmonės puikiai pasirėdę tam panašūs iš visų kampų šaukia, kad reli
liuosųjų
klausytojų
vienam
universitete
ir
iš

Worcester, Mass.
kad mūsų antžmogiui, genijaliais plaukais
šventadieniais rūbais, skubiai žingsniuoja į gija varžo žmogaus protą, kad religija kenkia
Mazgučiui, pristigo maisto: nebesuranda dau vargo keletu sezonų. Ir kų jam padarysi? Mo bažnyčių, idant puolus ant kelių ir nužemin- progresui. Kas taip kalba, lai paklauso nuo 1-as Raštininkas: —
giau neišrišamų klausimų. Skaitytojui gali pa kytas, ir gana. Palytėjo keletu socijalių toj maldoj paaukoti Dievui visus savo vargus monės žmogaus, kurį gerbia netik vokiečiai
J. M. Navickas,
sirodyti keista, kad neišrišami klausimai tu klausimų, palaižė politikosl į matematikų iš ir nelaimes ir paprašyti Augščiausiojo palaimi bet ir kitos civilizuotos tautos. Juomi yra
La Salette Seminary,
j
rėtų tiek sverti žmogaus gyvenime. Greičiau tolo nusispjovė, išgirdo porų žinelių iš lite nimo... Tai Dievas šaukia pas Save, tad kas- Gothe; kuris taip sako: “Yra aiškus dalykas,
Hartford,
Conn.
išrodvtų, kad jie visai nieko nesveria ir pa ratūros, o jau svetimų žodžių tai prisigamino gi gali nepaklausyti tojo pakvietimo ?!
kad nei vienas mokslas, taip mus nenuvalo
imti atskyrium, lygūs yra zerui be skaitlinės. tiek, kiek vokiečiai amunicijos. Su tokiu
nuo prietarų, kaip tas, kuris paeina nuo Au- 2-as Raštininkas: —
Tas tiesa, taip yra su paprastu žmogum, bet mokslo išteklium išsyk užėmė įžymių vietų Lie
P. J. Jakaitis,
gštvbių.”
reikia atsiminti, kad mūsų Mazgutis toli gra tuvių laikraštijoje. Pradėjo svarstyti viską
Holy Cross College,.
žu yra nepaprastas: genijaliai plaukai ir ta iš augšto ir tiesiog maudyties neišrišamuose
Ir kaip senai pasaulis gyvuoja, taip se
Worcester, Mass.
klausimuose.
Savo
svetimžodžiais
tūlų
laiką
lentingi ūsai sudaro jo gražumų - formą, gi
nai gyvuoja įsitikinimas apie Augščiausiąją
terorizavo
visą
Lietuvą.
Politikoje
mainyda

neišrišami klausimai duoda jam turinį-maistų.
Esybę, nuo Kurios viskas priguli ir Kuri vi
Šiandien tankiai girdime šaukiant: min Iždininkas: —
Dabar jam kaip tik atėjo kritiška valanda: vi vo Europos mapą kelis kartus į mėnesį, gi a- skam davė pradžią. Sakterį arba ryšį tarp ties laisvė, žodžio laisvė, laisvė tikėjime, ba
J. Vaitkus,
pie
socijologiją
kitiems
nei
išsižioti
neduodavo.
si klausimai, kokius tik palietė, tapo išgvil
19 Hanover St.,
Augščiausios Esybės — Dievo ir žmogaus vadi žnyčia yra priešas kultūros ir progreso. Tai
denti ir — neišrišti, daugiau jų nebesimato. Bet amžinai taip būti negalėjo. Augštieji klau nam religija. Kuomet Dievas sutvėrė pirmą obalsiai, kuriuos pagimdė krikščionystės prie
AVorcester, Mass.
Sunku jau būtų kas naujo ir surasti. Ant vi simai, pakelti vienas po kito greitu laiku, pra jį žmogų Adomą tuomet tai įkvėpė pajauti šai. Bet pažiūrėkime ar-gi ištikrųjų bažnyčia Iždoi globėjai: —
sų socijalių problemų buvo užpuolęs ir nuo vi dėjo tarp savęs nesirišti. Išrodė, kad »Maz- mų to sąryšio tikinčio žmogaus prie Savęs. Tad yra tokia nenaudėlė? Trumpai atsakant, ne,
J. Bakšys,
sų atšoko lyg žirnis nuo sienos, ar kreida nuo gutis dėlto juos pakelia, kad parodžius, jog ir kur tik žmogus nebūtų, ten yra ir religija; ne ir dar syki ne!..
St. Bernard’s Seminary,
jis
apie
juos
yra
girdėjęs.
Ir
žavėtini
svetim

lentos. Jis tik vienu žodžiu skyrėsi nuo Di
ten
tik
nyksta
ir
žūsta,
kur
stoka
žmogaus.
Rochester, N. Y.
Prutėnis.
džiojo Cezario, nes be mažiausio melo galėtų žodžiai negelbėjo. Jie žavėjo po senovei, tas
Religija: šį žodį visaip aiškina mokslin
Kun. J. J. Jakaitis,
tarti: “atėjau, pamačiau ir — tapau nuveik tiesa, bet dalykų neišaiškino. Mazgučio au
toritetas
pradėjo
taip-pat
greitai
pulti,
kaip
čiai.
Cicero,
tasai
Rymo
oratorius,
tvirtina,
41 Providence St.,
tas.” Toks tai yra mūsų Mazgutis. Indomu
ir buvo pakilęs. Galop jis tapo juokų patar kad tasai žodis paeina nuo lotinų kalbos “releAVorcester, Mass.
būtų žinoti, iš kur jis toks išsirado.
lė. Su juom taip lygiai atsitiko, kaip su žvir go.” Anot Cicero, religija yra tai kultas ir
Mazgučio istorija yra gan paprasta. Kaip bliu baidvkle. Pastatvk žvirbliams baidvkle baimė • Dievo Esybės. Laktancius išveda tą
P. Stočkiene,
Saliamonas, taip ir jisai gimė iš paprastos mo darže ir keletą dienų gali ramiai miegoti: ji žodį nuo “religo,” t. y. ryšiu, jungiu, nes mes
25 Suffield St.,.
tinos ir pirmas jo balsas buvo verksmas. Bet | turi tokį autoritetą, kad žvirbliai nedrįsta nei esame sujungti su Dievu. Šv. Jeronimas ir šv.
AVoreester, Mass.
Subatvakaris... pilnos gatvės žmonių, it
laikui bėgant pradėjo "rodyties skirtumas tarp į prisiartinti, viens tik koks senas žvalgas ją Augustinas priima tąjį Laktancijaus aiškini skruzdynas kibžda. Jie visi linksmus, laimin c
Saliamono ir Mazgučio, nes Saliamonui au daboja ir tai ištolo. Bet senas žvirblys, per mą. Šv. Tomas Aąuinietis sako, kad mes per gi, juokauja, tartum jiems nieko netrūksta ir Tautos Ryto” redaktorius: —
Kun. J. J. Jakaitis,
gant, jo protas nepaprastu greitumu vystėsi kelias dienas dabodamas badyklę, pradeda pa religiją atiduodame Dievui tai, kas Jam nuo jokių vargų bei nelaimių nespaudžiami.
41 Providence St.,
ir stiprėjo, gi su Mazgočių buvo kaip ir prie stebėti, kad ji visai nekruta, ir žvirblio gal mūs teisingai priguli. Šv. Rašte nėra to žo
Worcester, Mass.
O smuklėse'kas dedasi? It bitės avilyse
šingai: su metais jo protas ne tai kad mažė voje pradeda yystyties mintis, kad čia kas džio religija, nei jojo paaiškinimo.
susikimšę ūžia. Šauksmas, rėksmas ir triukš
jo, bet lyg ir visai nepasirodė. Nenoriu įžei nors surengė žvirbliams dideliausių drutmelasti mūsų didvyrio ir pastebiu, kad čia kal gystę. Norėdamas ištirti, žvirblys prilekia
Religijoje svarbią, rolę lošia: protas, jau mas tenai neapsakomas. Ir kas tenai per su
bu apie paprasčiausią praktišką žmogaus pro kiek arčiau, bet lyg nusigandęs greit dumia smai ir valia. Žmogus turi pažinti Dievų ir mišimas? Gal kokie pamišėliai uždaryti, gal
tą, kurs išriša nuobodžius gyvenimo klausi atgal. Toliau žvirblys vis darosi drąsesnis ir Jįjį garbinti, ir tiktai pažinimas Dievo yra skerdynė kokia? Ne. Tenai mūši) broliai
mus. Toks protas mūs didvyriui būtų lyg per lėkdamas greitai pro baidyklę, didžiu čirškė fundamentas žmogui į viršgamtiškų gyveni girtuokliauja ir skandina savo vargus, o taip
prastas. Jis turėjo lyg kokį antprotį, ar ša- jimu užgauna jų snapu. Baidyklė sudulka, bet mą. Žmogus, kuris nepažįsta savo religijos, gi eikvoja savo sunkiai per ištisų savaitę, už
lvprotį ir nagrinėjo tą, kas kitiems buvo ne nieko nedaro. Tųsyk žvirblys ramiai asitupia yra taip kaip laivas be vairo. Apart proto dirbtus eentus. Taip! Tenai mūsų viengen
svarbu. Iš to išeidavo daug nesusipratimų tarp ant galvos ir lesa baidyklei akis. Už valan taip-pat svarbią rolę lošia religijoje ir valia. čiai randa sau paguoda ir laimės šaltini.
L. D. S. CENTRO VALDYMazgučio ir žmonijos, su bendrais viens ant dėlės visas žvirblių pulkas sulekia į daržą. Bai Cossidor sako, kad niekam negalima religi
BOS ANTRASAI.
Tik vieno Jnozo tenai nėra. Jisai kitaip
kito nusiskundimais. Mazgučiui išrodė, kad dyklė nustojo autoriteto ir tinka vien sudegin jos užmesti, nes nieką negalima priversti ti žiūri į gyvenimų. Sugrįžęs iš darbo ir nusi
žmonija perkvaila ir peržemai nupuolusi, gi ti^ Ir Mazgučio autoritetui Lietuvoj dingus, kėti į tai į kų jisai nenori. Su valia yra arti prausęs, jisai sėdosi už stalo apkrauto laikra Dvasiškas Direktorius.:
Kun. F. Kemėšis,.
žmonija trukčiojo pečiais, indomaudama, kam jam nieks daugiau nebeliko, kaip kraustyties miausiai surišti jausmai; pasidėkojant jaus ščiais ir knygomis ir skaitė, mokinosi ir svars50 W. Sixth St.,
reikalingas pasaulyj toks Mazgutis su savo ne į Amerika.
mams gema užsidegimas, entuzijazmas, kuris tė-svajojo. Pats vienas visuose namuose. Nei
So. Boston, Mass<
z
.
išrišamais klausimais. Gi jis tuom didžiavosi,
suteikia žmogui galę pasiaukoti Dievui, atlik šeimininkų, nei draugų nebuvo, visi išsivaik
Čia tai jam atsidarė dirva. Prie nieku ti didvyriškus bei milžiniškus darbus ir reika
kad pakelia tokius klausimus, kurių negalima
i
ščiojo linksmybių ieškotų. Juozas paskaitęs Pirmininkas:
išrišti, nes sulig jo protavimo, kas neaišku, nesuvaldomo noro gvildenti neišrišamus klau le net ir gyvastį paaukoti.
vienų knygą, kitų paima ir taip paskaitęs ke
Motiejus Zfoba-,.
tas ir kilta. Indomu, kad ingyti tokią filo- simus prisidėjo dar politiška laisvė. Reikia
letą
iš
jų,
pagaliaus
paėmė
į
rankas
laikraštį.
29 Webster St.,
Religija taip yra surišta su žmogum, kad
pastebėti, kad Mazgutis neišlaikė perdidelės
zofiją jam padėjo tūlas žydukas.
Skaito
žinias
iš
Lietuvos
ir
užsisvajoja.
Nu
Molden, Mass.
žmogus turi būtinai turėti kokią nors religi
Buvo taip, Tėvai, turbūt ir norėdami iš- laimės ir net suklupo. Tapęs laikraščio re
skrenda
mintimis
gimtinin
kampelin,
kur
die

s//
rišti klausimą, kam Mazgutis tikęs, atidavė daktorium, išsyk pakėlė ne vienų, bet net tris jų arba tikėjimą. Religija tobulina žmogaus nas jaunystės praleido. Ir pasidarė jam griau Vice-Pirmininkas:
J. B. galiūnas,
jį mokslainėn. Čia Antanukas išbuvo nepil- neišrišamus klausimus. Keletu savaičių su jais būdą, lavina ir auklėja jo protų ir kartu pa du ir gaila tų praeitų dienų, kurios niekad ne866 Bank St.,
nūs keturis metus, išmoko gražiai rašyti ir pasikamavęs ir, žinoma, neišrišęs, užklausė kelia prie Dievo. Ir nors priešai stato visas besugrįž. Atsiminė jis tuos stebuklingus subatsavo
spėkas,
idant
darodyti,
kad
nėra
Dievo
kitus
tris
ant
syk.
Jau
ne
vien
politikinius,
Waterbury,. Conn.
skaityti ir pradėjo seriją neišrišamų klausymų
ir
religijos, vienok jų argumentai taip, kai]) vakarius, kuomet grįždami nuo lankų su dal
bet
ir
asmeniškus.
Visokie
žmonės
buvo
iš

— aritmetikoje. Tas painus mokslas atnešda
giais užtraukdavo dainelę: “Eikim, broleliai, Sekretorius:
vo Mazgučiui tikrą, realį galvos sopėjimą. velkami ir šmeižiami be jokio pasigailėjimo. ir patsai nedoras jųjų gyvenimas, žūsta, kaip namo; jaunieji broleliai namo... ” prisiminė
burbulas vandenyj. Nebuvo dar pasaulyje tos
J. E. Karosas,.
Plaukų taršymai gelbėdavo tiek, kiek ir plun Redaktoriui pagrasyta teismu ir paskelbta boi
jam
skaisčiųjų
sesučių
skambančios
dainelės,
242 W. Broadvay^
ksnos kandžiojimas, vadinasi, nieko. Išsam- kotas. Direktoriai ne juokais nusigando ir valandos, to momento, kurioje nebūtų buvę kurias,tykiais vakarais laistydamos rūtų darže
religijos. Jeigu-gi žvilgterėsim į pačią giliąją
So. Boston, Mass..
prie
Mazgučio
pristatė
globėjų,
kad
dabotų
stęs tuodu paskutiniu savo resursu, Mazgutis
lius garsiai užtraukdavo. Tie visi atsiminimai
senovę,
tai
pamatysime,
kad
gyventojai
Ira

jau pradėjo desperuoti, kaip štai incidentas su redaktorių ir sugražintų jam sveikų protą. Bet
suspaudė Juozo širdį ir ant jo padžiūvusių a- Finansų Sekretorius:
A. F. Kneižis,
tulu jo draugu, žyduku, nukreipė jo mintis į sunku sugražinti, ko žmogus niekados netu no ir Indijos jau išpažino kokią tai religiją. kių sužibėjo dideli lašai, it perlai, ašaros.
kitą šalį ir sudarė, taip sakant, papėdę dabar rėjo. Mazgučio globėjas, senas, prisisiur Plutarcha’s apie tai taip išsireiškė: “galima — Dieve,
242 W. Broadway,
prabylo liūdnai Juozelis, — dingo
rasti
miestus
be
mūrų,
be
literatūros,
be
ka

bęs
cinizmo
Gėliunas
turėjo
nemenkų
darbą
kol
So. Boston, Mass.
tinio jo didumo. Žydukas, gabiausias mate
tos dienužės ir nebsugrįž. Dingo mano viltis,
matikas visoj klesoj, gavo išrišti gan sunkų prikalbėjo redaktorių, kad vieton trijų neiš rolių, namų ir turtų, bet miestų be bažnyčių, mano svajonės...
Tikėjausi,
po
kelių
metų
Tždininkasuždavinį, daug sunkesnį, negu tos klesos mo rišamų klausimų ant syk. nagrinėtų tiktai be dievaičių ir stabų dar niekas nematė ir ne sugrįžęs, viską atrasti senoje vagoje. Tikė
Mikolas Venis,
kiniui galima buvo duoti. Tečiau pasirįžo jį vieną. Bet Mazgutis ir taip buvo priverstas matys.” Šiandien-gi net laukiniai žmones, jausi dar pasigerėti margomis pievužėmis ir
28 Story St.,
kaip
tai
gyventojai
“
Ugninės
Žemės
”
turi
ko

išrišti. Rašė, rašė, suklydo, atitaisė, vėl aprubežiuoti skaičių neišrišamų klausimų, nes
žaliomis
giriomis,
skambančiomis
nuo
paukš

So. Boston, Mass.
kį tai religijos supratimų apie auką ir maldą. I
suklydo ir galop visiškai susipainiojęs trenkė jų pradėjo stigti ir galutinai visai pristigo.
čių
dainų.
Tikėjausi
dar
atrasti
tą
senąją
pa

Šių'laikų mokslavvriai, kaip tai, Bacon'as, j
su kreida į lentą ir suriko: “tai neišrišamas už
Tokioj valandoj, Gėliūnas užėjęs į re sako, kad tik tie užgina Dievą ir religijų, ku krypusių gimtinę grintelę, su sena motute ir Globėjai:
Jonas Petrauskas,
davinys!” Žyduką už tat nenubaudė: jis bu dakcijų, rado ten Mazgutį desperatiškai bet
rie turi tame tik savo “biznį” (concern). Bo- tėtušiu. Viskas veltui. Jeigu kada ir sugrį66 W. Fifth St.,
vo gabiausias visoj klesoj, gi uždavinys ištiesi) taršant genijališkus plaukus.
ščiau,
jau
neberasiu
gal
nieko;
nei
tėvelių,
nei
ssu’et buvo persitikrinęs, kad kiekvienas, ku
So. Boston, Mass.
buvo persunkus. Ir įspūdį jis padarė milži-i
— Kas yra? Ar vėl kokia bėda? — rū ris nustojo tikėjimo, turėjo būti pirmiaus di grintelės ir nebeišgirsčiau daugiau Unksmių se
Vincas
Kudirka,
nišką. Mokiniai gerbė žyduko drąsų nuomonės , pestingai užklausė Gėliūnas.
sučių dainelių. Visur tuščia, visur liūdna,
deliu
nusidėjėliu.
Sabatier-gi
sako,
kad
tik
•
37 Franklin St.,
išreiškimą. O jau Mazgutis tai pilnai buvo
Mazgutis jį laikė už žemesnės rūšiės žmogų
visur tyku... Vien laužai, degėsiai ir pele
Nonvood, Mass.
užžavėtas. “Kokia garbė nagrinėti neišriša ir da-gi neapkentė už jo kišimusi į redakcijos žmogus blogas gali būti — ateistu t. y. bedie- i nai mano gimtiniame kampelyje. Viskų galin
M.
Abračinskas,
mą klausimą! Kaip augšta, kaip kilta!” reikalus, bet nuliūdimo valandoj kiekvienas viu.
ga kariška ranka sunaikino. Neberasiu ir
187 Ames St.,
Netrukus ir pats sumanė pasekti žyduko pėdo asmuo yra geras pasiskųsti.
Robespierre, tasai prancūzų revoliucijos brangios mergužėlės, kurių taip mylėjau ir pa
Montello, Mass.
mis. Gavęs lengvą uždavinį, Mazgutis išėjo
vadas,
pamatęs
blogas
pasekmes
prašalinimo
— Pritrūko man medžiagos inžanginiam
grįžęs vesti ketinau... Vienu žodžiu, dingo
Literatiška
Komisija:
prie lentos ir valandžiukę palūkėjo, taip dėl straipsniui, — tarė atvirai.
religijos, tuomet vėl sugrįžo prie religijos, ir mano viltis, nėra man daugiaus laimės, nes
Kun. F. Kemėšis,
viso ko, kad parodžius mokytojui, kad svar
— Tik, susimildamas, nekliudyk kaimy pagarsino Augščiausios Esybės buvimų. Vol- neišsipildė mano svajonės. Matomai mano li
242 W. Broadvay,
sto savo uždavinį; bet iš teisybės visai nei ne nų, — greitai"persergėjo Gėliūnas. — Ar ne taire net taip išsireiškė: Dievas turi būti, bet kimas tyčiojasi iš manęs... Čia Juozas grau
So. Boston, Mass.
svarstė, nes jau turėjo padaręs pieną. Stai galėtum kų naujo surasti žodyne?
jeigu-gi Jojo nėra, tai reiktų Jįjį išrasti.
džiai ėmė verkti. Trumpai valandžiukei pra
Pranas
Gudas,
ga kreida paleista į lentą susidaužo į trupu
Svetimų žodžių žodynėlis gulėjo čia pat* ant
slinkus, už durių pasigirdo garsi kalba ir bilReligija
taip-pat
reikalinga
yra
ir
iš
at

242 W. Broadway,
čius, ir Mazgutis iškilmingu balsu prabyla: stalo. Mazgutis griebėsi už jo, kaip skęstanžvilgio ant visuomenės gerovės. Istorija mums i dėsis. Sugrįžo Juozo girtas draugas, su ku
So. Boston, Mass.
“tai neišrišamas klausimas!” Mokiniai pasi tysis už šipulio, ir pradėjo vartyti.
parodo, kad Graikija ir Rymas tuomet žuvo, riuo kartu gyvena... Jis patėmijęs Juozą ap
J.
E.
Karosas,
leidžia juokais, mokytojas net nusigandęs ins
— Jau perėjau jį iki galo, — suniurnėjo, kuomet nustojo religijos. Nei jokia išmintis, siverkusį pradėjo tyčioties. Už valandėlės a242 W. Broadway,
tinktyviai baksteli sau pirštu į kaktą ir liepia — pradėkime vėl nuo pradžios. Anatomija...
nei žmoniška galybė negalėjo juos išgelbėti nuo tėjo dar daugiau “draugų,” kurie, apspitę Juo
So. Boston, Mass.
Mazgučiui sėsties. Tuom ir užsibaigė Mazgu autonomija... Aha! jau turiu!
Autonomijos pražūties. Užtad-gi ir sako Plato: “Nepaži zui]. juokaudami bandė sužinoti ašarų priežastį.
čio karjera klesose: išvarė nabagą.
anatomija! — triumfaliai sušuko redaktorius. nimas tikrojo Dievo yra didžiausia nelaimė, Juozas jiems neaiškino, nes žinojo, kad niekas
— Kas? Kaip? — išpūtė akis Gėliūnas. viešpatijai. Kas griauja, naikina religijų, jo neatjaus ir širdies skausmo nesupras. Jis
Čia Mazgučio gyvenime savaimi iškilo rim
— Tamsta nesupranti? Tiesa, nelankęs tas griauja ir ardo visuomenės pamatų.”
tas ir tikrai neišrišamas klausimas: kur jam
vien tik prašė ištvirkusiųjų “draugų” prasiša
BRIGHTON, MASS.
dėties? Ganyti bandą lyg nepatogu, dirbti universiteto, — su pasigailėjimu pažiūrėjo į jį
linti ir palikti jį ramybėje. Jiems vos-nevos
Buvo jau išsvajoti įvairūs būdai, idant prasišalinus Juozas atsigulė, bet ilgai negalė
dar perjaunas ir nebesinori, — kas daryti? Li Mazgutis, — bet čia išeina puiki nauja idėja ir
Lietuvių Ko-operatyviška
vieton
Dievo
ir
religijos
garbinti
protų
ir
tt.
kaip
paslaptinga!
Autonomijos
anotomija!
kimas atėjo jam pagelbon. Tame laike atsi
jo užmigti ir vis mintimis skrajojo tai po lai draugystė meldžia visų aplin
darė Lietuvių spauda. Reikėjo kuodaugiausia Juk tai naujas išradimas literatūroje. Visi skai Tie sumanymai gimdavo beveik kasdienų ir vėl I mingas kūdikystės , dienas, tai po tamsių a- kinių draugysčių ir organizaci
žūdavo. Apie tuos visus siekius ir naujas re teitį.
žmonėse iškepti šiokių tokių intelingentų. kad tys, kaip užžavėti.
jų nerengti balių 12 spalio
Ir užmiršęs apie Gėliūnų ir visų pasaulį, ligijas galima tik pasakyti: “Ir taip išnyko
praplatinus liaudies literatūrą. Studentai ir
Brightone bus apvaikščiojimas
Taip bėgo sekundos, minutos, valandos ir (October) Columbus day, nes
gimnazistai gaudyte gaudė vaikinus mokančius Mazgutis pagriebė plunksnų ir drebančia ranka Neronas, tasai žiaurus krikščionių persekioto
jas, taip nyksta arba praeina audra arba vėt- pagaliaus Juozelis, pavargęs dvasiškai ir fi ir įkurtuvės naujai pastaty
šiek tiek skaityti, dalino jiems knygas ir laik pradėjo greit rašyti.
z
_ __________
o__ o____
r______ rpe- ra, karė arba maras; bet šv. Petro bazilika ziškai, užmigo.
Gėliunas
palingavo
galva,r patarukė
raščius. Tas darbas atnešė daug gerų vaisių.
tos Lietuviškos svetainės.
Išsidirbo nemaža gan protingų liaudies inteli- čiais ir bakstelėjęs sau pirštu į kaktų, išėjo iš viešpatauja nuo Vatikano kalnelio netik mies- *
Žemaičių Sūnus.
(99-103).

Kas tai yra religija.

Skaudus atsiminimai
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1V1O pOKll VII j. n.aunąn. , Važiuoju vieną
gražią dieną per Kauną Tramvajum,įąėda ša
uA
T 11M * ■ Ii
lę manęs nepažįstamas žmogus ir kalba į mane
PRANEŠIMAS L. VYČIŲ
angliškai.
Aš iam atsakau. - Jis prašo ma
CONN. APSKRIČIUI.
Kokią-gi naudą mes turi
/V
nęs išlipti ir su juom pašnekėti.
Žinomas
(Tąsa)'
me, jei mes mokame $4.20 me
Lankanties p. Kaziui Pak
daiktas, aš griežtai atsisakiau jo norus išpil
f-*"
Nekalti sodžių medeliai per pusę dyti ir užklausiau ko jis nuog manęs nori. Pa I štui Conn valstijoje L. Vyčiai
tinės mokesties į Soc. Sąjun
Laukai nedirbti. Nematyti kas sirodo kad jo būta slapto Lietuvos poliemono, rengia čielą eilę vakarų, ku
Ką-gi mes gauname už nukirsti.
-iKA iš So. Bostono utaminkais, ketvergais ir subatomis gą?
I
tuos
savo
kruvinai
uždirbtus
statytų
naujus
ant griuvėsių namus, Tik nes jisai išsitraukė paslėptą blekę, ant kurios riuose dalyvaus ir sakys pra
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Bv. Juoapo
toli-tolį
stogso
Veiverių
bažnytėlė, ją apsupę buvo parašyta: Geheimer Policist fur Litauen kalbas p. K. Pakštas. Kalbės
centus
Ką
mes
gauname
už
_
„
Darbininkų Sąjunga.
! tuos centus, kuriuos socijali- Į laiko ir gina keliolika medžių,
Štai ir Mauru- und Kurland.
šiose vietose:
Prenumeratos
kaina:
visočiai.
Parašai
ant
stočių
visur
padėti
vokiški.
į
štai
išvyliuoja
iš
mūs
Na,
manau,
papuoliau
į
gražias
rankas.
1) 10 d. rugsėjo New Haven,
Metams tris kartus savaitėje----------------------_$3.00
) kiems agitacijos reikalams. Jie Kuo arčiau Kauno, tuo baisiaus darosi. Ma I Noromis-nenoromis išlipau iš tramvajaus ir su Conn.
Pusmečiai ”
”
”
___ ______________ $1.50
kiekvieną dieną suranda nau nai kad tose vietose pragaras atsivėrė, it Ita žinojau kad reikia eiti drauge su juom į poli
2. ) 14 d. rūgs. New Britain,
O žr ubežy je metam s
$4.0Q
lijos
Vezuvijus,
ir
viską
aplinkui
išnaikino.
Aš
jus
šaltinius,
į
kuriuos
be
per

0onn.
ciją.
Policijos
norėta
žinoti
kokiu
stebuklu
aš
Pusei metų.................................................................................... $2.25
stoj imo prašo aukų.
Žino pradėjau nekantrauti. Kaip-gi išrodys patsai papuoliau Kaunan. Turėjau pasakoti viską iš-1
3. ) 15 d. rūgs. Poąuonock,
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po ----- 2c.
ma,
jie
sako
renką
aukas
vi Kaunas, jeigu jo apielinkės taip smarkiai gra naujo.
Palaikęs mane ilgą valandą ir pasili- j Conn.
Subatiniai numeriai po —----------------------- ------- 3c.
sokioms biloms, visokioms a- natomis aplankytos ir ugnele išdegintos. Vo kęs pas save mano pasportą paleido policmonas j 4.) 17 d. rūgs. So. Manchester,
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu..
gitacijoms, bet ant nelaimės kiečių oficieriai ir kareiviai sykiu su manim mane namo išdavęs ypatingą ženklelį.
Tasai j Conn. (2 vai. po pietų).
“DARBININKĄ 8,”
važiuojanti ir-gi atsistojo ant kojų. Visų a- ženklelis būtinai Kaune reikalingas, nes žėdtų bilų niekados nebūna.
5. ) 17 d. rūgs. Hartford,
242 W. Broadway,
8o. Boston. Mass.
kys pradėjo žibėti iš žingeidumo pamatyti gar nhs gatvės policmonas turi teisę sustabdyti pra Conn. (7:30 vai. vakare)..
Taip žmonių sudėti pinigai singą Kauno tvirtovę, kurią Litzmano ir Lu- einančius žmonės ir reikalauti legitimacijos.
6. ) 18 d. rūgs. Bridgeport,
dendorfo
armijos
paėmė
į
keletą
dienų
be
di

ir
tirpsta,
kaip
sniegas
pava

Conn.
Paliktas policijoje mano pasportas, keliavo iš
“DARBININKAS”
delių sau nuostolių. Išgriautas rusais Kauno rankų į rankas ir visi stebėjosi mano atsiradi
sary,].
Nuo 10 iki 20 d. rugsėjo ga
(The Worker)
geležinkelio tiltas naujai atstatytas. Vokie- mu Kaune. Galutinai man nusibodo tos jų lima kreipties visais reikalais
The LithuaniaD tri-weekly paper.
Mūsų socijalistai labai drą čių turėta tilto pienai ir atsivežta gatava tiltui begalinės tąsynės. Pareikalavau inleisti Kau šiuomi antrašu: K. A. Pakštas,
Naujas tiltas turi tą pat išvaizdą, nan mano draugą, kuris jau trys dienos kaip care of Rev. V. Karkauskas,
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by siai kalba visų darbininkų var medega.
du. Bet jau darbininkai pra tik su tuom skirtumu, kad viduryje tilto iš abie sėdėjo Kybartuose. Oberosto kanceliarija 259 St. John Str., New Haven,
Jos+*ph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
deda nuprasti kokie socijalis jų pusių palikta properša, matyti Nemunas ir nustebo. Nenorėdama prasikalsti Hinden- Conn.
Subscriptiou Rates:
tai yra mūsų prieteliai. Kol puikiausias Kauno reginys, Kauno stotis ne- burgui, kuris sėdėjo Berlyne, sutiko teleV early__________________________________________ $3.00
L. Vyčių kuopos, nepamirš
jie mato pas darbininką doleri, sugriauta, Aplinkui stoties karės metu pada- fonuoti Kybartų valdžioms liepdama paleisti kite kad iš anksto p. K. Pakš
6 months______________ _______________________ $1.50
tol jam darbininkas draugas. ryta gerokai nuostolių, Apie 50 namų da ne- amerikietį. Kitą dieną vakare atsirado Kau tui turite pasiųsti laiškus, pra
Foreign c ountries:
Bet tam doleriui, menkai pri- buvo atitaisyta tuom laiku, kada atvažiavau ne ir mano draugas. Tuomet ir Kauno inteli nešdami kokioje svetainėje at
.,..$4.00
Yearly..............................................................................
vatiškai
nuosavybei, nuriedė Kaunan. Pačiame Kaune nesmagu man pa- gentai įsitikrino, kad ištikro atvažiuota delega sibus prakalbos, kur apsistoti,
...$2.25
6 montlis....................... ..................................................
jus
j
“
visuomenišką
nuosavy sidarė.. Ant stoties tebesimato vieni tik ka- tų iš Amerikos, bet ne iš Suvalkų gubernijos. ant nakvynės ir tt. Lai mūsų
Advertising rates on application
Du bjauriausios išvaizdos žydu pabę,” socijalistai nebesirūpina reiviai.
Kauno mieste nepadaryta dideliij eibių. rengiamuose vakaruose būna
Address all communications ;o
i
tuo darbininko padėjimu, bet griebę mano daiktus, nuvedė mane Į policijos Garalevvčiaus
katalikų
namai ant Nemuno kranto,7 ku- ■ pardavinėjama
*
e
• spaukambarį
ten
pat
stotyje.
Policmonas
užrašęs
jam
sako,
kad
jo
nelaimėse
DARBININKAS.
rie, anok kauniškių pasakojimo, gana smar- da,literatūra, užrašinėjama ka
mano vardą, pavardę, tautystę, gyvenimo klai nukentėjo nuog vokiečių granatų, mums ) talikiški laikraščiai, žodžiu sakaltas netikęs surėdymas.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
vietą, užsiėmimą ete liepė atsilankyti kuono atvažiavus Kaunan jau buvo pataisyti. Paties kant, pasirodykime organizuoEsu išbuvęs arti du metu greičiausia komendantūroje. Aš nežinojau savininko nebesama Kaune. Raudona rusu tais ir mokančiais veikti sutar-
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auklėdama
neapy kantą,
ir doros nu stojimą

Pranešimai.\'

n

Kelione Vokietijon

l

*I •
•
tarpe socijalistų; taipgi tiek nei kur toji jųjų komendantūra, nei kur ir pas cerkvė, kadaisiai buvus katalikų, bažnyčia, Lie) tinai,
Ar Socijalistų Partija
pat laiko esu buvęs jų turtų ką man sustoti. Paliepęs žydeliams nunešti tuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto 14 amžyj
Su Augšta pagarba
kontrolės nariu. Gerai susi mano daiktus į tramvajų, pats į jį įsėdau ir statyta ant Nemuno kranto smarkiai apdrasky
Vyčių Conn. Apsk pirm.
yra Darbininkų Partija? pažinau su jų visa biznio siste lietuviškai paprašiau biliejo į katedrą pas ku ta, stogso nesulaukdama nuog nieko pagelbos. L.Juozas
B. šaliunas,

ma. Žinoma, jų biznio sis nigus. Konduktorius padavė bilietus, bet
prašneko lenkiškai. Nudaviau nesuprantąs
Daug darbininkų tiki į ją, To nebūtų. Kiekvienas geros tema yra labai lengva: rink lenkų kalbos ir užklausiau vokiškai ko jis nuo
aukas, tai svarbiausias princi
kaip į savo išganimo partiją. valios žmogus supranta, kad
manęs nor
Lenkutis, kuriam nepavyko len
Žinoma, taip mano tik tam tas visas jų darbas darbinin pas.
kiška agitacija susigėdo, nes pasirodė, kad
siausias darbininkų sluogsnis, kams neneša jokids naudos,
gerai nesupranta vokiečių kalbos, pradėjo su
tikėdamas bei nesuprasdamas bet tik pražūti. Kas netenka Darbininkai yra apgaudinėja manim kalbėti lietuviškai. Taip aš elgiausi
mi socijalistų partijos.
socijalistiškij veidmainysčių. doros pamato, tas greitai žlun
vėliaus su visais konduktoriais, ir persitikri
Apsišvietę darbininkai gerai ga ir žūsta.
nau,
kad jie visi moka lietuvių kalbą. Net vie
Socijalistų vadai visuomet
supranta socijalistų suktybes
nas rusas-pravoslavas, pasilikęs kas-žin kokiu
ir netiki į jų kreivą mokslą.1 Kas-gi yra tie socijalistų sako, kad tik jų partija yra būdu Kaune ir tas stengėsi su manim kalbėti
vienatinė darbininkų partija.
Ciagimiai (Amerikoje) darbi-į
vadovai?
Būdamas darbininku nema lietuviškai.
ninkai, kaipo kultūringesni i
Važiuojant Kauno tramvajum katedros
Jie traukia darbininkus į tau iš kurio atžvilgio socija linkui, visur matėsi vokiečių kalboje iškabos
žmonės, nesiduoda socijalistam vedžioties už nosies ir ne- pražūtį, o sakosi norį jiems listų partija yra darbininkų ir gatviii vardai. Gatvė nuo Karmeliti] baž
Juk ji yra politiš
Jie yra tokie žmonės partija.
tiki jų prasimanymams. To- į gero,
ka
partija
kaip ir kitos visos. nyčios iki rusų cerkvės-katedros, vadinosi
dėl iš čiagimių visai mažai y- bedvasiai. kurie begalo ir
Ludendorfo gatvė. Piečius ties cerkve vadi
ra socijalistų ar jų pasekėjų. krašto nori gardžiai valgyti ir Į ją priklauso ir gali priklau nasi AViener Platz. Nikalojaus prospektas pava
Visai kas kita yra su atkelia minkštai, ilgai miegoti, o — syti visų klesų žmonės. Juk dintas Kaiser tVilhelm str. Paskui eina Eivusiais iš svetur darbininkais, dirbti visai tingi, į darbą ne- Rokfelerį, Morganą ir kitus so ckhoru str., Litzman str. ir tt. Mickevyčiaus
. tiki.
Tas juos ir priverčia cijalistai labai maloniai priim ir Tolstojaus gatvių vardai palikti po senovei,
kuri yra bemoksliai. Prie
jų greičiaus kiekvienas gali Į daryti pragyvenimą kitus iš tų prie savo partijos, jei tik tik pridėta vokiškai strasse. Aplamai imant
naudojant. Atvažiuoja kokis tie milijonieriai apsiimtų mo Kauno išvaizda toji pati ką aš mačiau prieš 6
prisiplakti. . žmogelis iš Lietuvos, pasisa- kėti kvoteri į mėnesį. Ar tie metus. Gyventoji] pasilikę Kaune vos 15 tūkSocijalistų “lyderiai” vl- i„
ko jog :3-4i metus kalėjo. Lie- magnatai būtų darbininkų
sas savo pastangas deda, kad j fuvįs darbininkas; nei nepa draugais ? Jeigu taip būtų,
MN stančių. Mums begyvenant Kaune per mėne
tik paėmus savo valdžion atei- klausia už ką jis yra sėdėjęs, j tai reikėtų tikėti, jog tigriui sį laiko gyventoji] skaitlius padidėjo, nes dau
viją ir iš jos susikrovus sau Bet greitai spaudžia dešinę ir užmovus piemens kepurę, bū guma išvytų žydų iš Kauno gryžo namon. Po
puikius turtus, o paskui pasi tiki jog tai yra didvyriškas) tų iš jo puikus avelių piemuo. Kauną švaistėsi daugiausia vokiečių kareiviai,
ir lakstė žaibo greitumu vokiečių oficierių au
juokus iš ateivįjps tamsumo. revoliucijos kankinys, na, ir
Darbininkas neturi laukti tomobiliai.
Kur ne kur buvo galima matyti
Istorija mums aiškiai parodo seka paskui jį... Įspūdžių ir tikėties kol jam kokia parti
atidarytas
krautuves
ir žydo iškištą barzdukę.
kokie socijalistai yra mūsų gaudytojas greitai pamato, ja suteiks gerbūvį; kokia ji
darbininkii “prieteliai.” Per kad čia galima geras biznis I nebūtų: socijalistų, republi- Žydai begalo iiususę ir nusiminę — tokie maž
penkiasdešimts metų trukš- padaryti ir pradeda savo mi konų ar demokratų. Jos yra daug pirmutiniai Kauno miesto reginiai. Kon
mingų ryksmų jie mums nepa sijas, pasakodamas apie dar visos vienodos. Mūsų išga duktorius, nežinodamas kas aš per vienas, ir
darė nei už grašį vertės gerbū bininkų vargus, ekonomines ir nymas ne partijose, bet dar ko čia Kaunan atvykau, su žingeidumu žiū
vio. Tai kaip-gi socijalistų politikines skriaudas nors jis ' bininkiškose unijose, kuriose rėdamas į mane, parodė kunigų katedros gy
partija gali būti mūsų darbi jų visai nepažįsta. Ir kaip- i mums visiems atsiras vietos. venamą vietą. Tai buvo 22 numeris Litrmaun
ninkų partija? Jeigu su jos gi jis gali pažinti tas visas dar Ekonominis gyvenimas sanly- str. Išlipau. Prasivėręs kiemo duris, žen
giau toliau ieškoti savo žmonių. Sutiktas sev•
pagelba, kaipo įrankiu kovo bininkų nelaimės? Jis yra vos gos verčia
mus visus lygiai nukas-sargas ir užklaustas, pasakė, kad ku
je, riies nelaimėjome sau nei tik nulipęs nuo laivo, antra
kovoti.
Jeigu mes tik turė
trupinėlio laimės, tik sukro nežino šalies įstatymų, trečia sime vienybę ekonomiškoje ko nigai namie ir valgo vakarienę. Aš, palikęs
vėme ‘ ‘ lyderiams ’ ’ milijonus, jog jis nėra niekuomet nieko voje, kiekviena valdžia bus daiktus žemai, sprudau augštyn trepais ir svei
kinau nepažįstamus man du jaunu kunigu.
o sau nieko.
dirbęs. Ar gali tokis žmogus mums gera, nežiūrint iš ko Kaip begalo jie stebėjosi, pamatę svečią iš to
Mums limos šalies. Ar-gi galimas daiktas dabar, ka
Ar yra galima ką ge- duoti gerą patarimą kitiems, kios partijos jį paeis.
jeigu
pats
apie
nieką
neturi
su

darbininkams
šiandieną
duoda
resnio iškovoti tokiu veirės metu įvažiuoti Lietuvon? Nugi submariAtmenu mažas bū gerą lekciją gelžkelio darbi nos, ar-gi jos negazdino Tamstos? Ne, ne
kimu kaip socijalistų?
Vi- pratimo.
sai ne!
Juk platindami ne damas skaičiau tokią pasa niaik ų vienybė “Brotherhood galimas daiktas kad Tamsta atvyktum iš Ame
apykantą prieš tikėjimą, prieš ką: ‘.‘Gaidys panorėjęs muzi tTnion.” Jeigu mes iškovojo rikos.
Tamsta suvalkietis, tai gal pasiėmęs
tautą ir prieš savo brolius ki kos mokytojum būti. Išsyk me centą į valandą daugiau. pasą nuog savo kreisamto ir atvažiavai Kaulio
Bet pažiūrėti.
taip manančius, mes nieko ge visi jo klausė, bet vėliaus vi tą& mums yra naudinga.
Taip kalbėjo, netikėdami savo asi
suprato,
jog
jis
pats
gaidų
mes aukaujame sočijai i- kims, du katedros kunigu.
ro neatsiekiame. O socijalis
Kuomet aš atsi
tų taktika ir etika kaip tik nežino ir pats nesuprato ką jis sįį naudai savo sunkiai uždir- miniau, kad ir dauguma amerikiečių netikėjo
mus to mokina.
Tik dirste rėkia.” Ir gaidžio, daugiaus bfa centą, kiek mum iš to pasekmingumu delegatų kelionės, supratau di
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Taip priderėtų naudos?
Kokia mums nauda
lėk, drauge darbininke, į mū- nebeklausė.
padaryti ir su lietuviškais soci iį»į gerovė, kada socijalistų
sų lietuviškų socijalistų leidžianius laikraščius ir visą jų jalistų vadais. Gal, draugai kandidatas važinėjasi raudonu
išleistą literatūrą ir pažiūrėk darbininkai, manysite, c kad trukiu? Juk mes jau netokie
O žiopliai, kad žiūrėti į raudo
kas ten yra.
Tuojaus perma- aš kalbu tik apie ypatas.
pati
Soc.
Sąjunga
ir
J^Įjalig.
ną, skarmalą ir gerėties jo gra
tysi iv.*A^p^u>^;Jie sako:
tų
Partija
yra
geros
’
ir
nešė
žumu. Kokią mums naudą ne
“Žmogus iš monkės išsivys
ša-soči
jalistų “lyderių” mrfidarbininkams
naudą.
Sustok
tęs.” "Bet tik taip jie mums*
valandėlę
ir
pamąstyk
,k^kią[jonai?
1 Kokia nauda mums iš
sako, ‘.e«>iiev kitūip trokšta. .
naudą
tau
atneša
Socijalistų
to
namo,
kurį “Keleivis” pa
Jiems’/nesvarbu kaip ir iš ko
Partija.
Ir
su
teleskopo
pasistatė
už
$50.000.
O tas vis
išsivystė darbininkas.
Jiems
yra svarbu pavėsėti darbinin gelba negalėsi jos matyti,-. Ga kas yra daroma už mūsų kru
li kas* užsakyti:
“tiesa, jie viną prakaitą.
kus į jnonkes ir daryti iš jų
neatnešė jokios materijališkos
gerą ‘Jgišeftą.”
naudos, bet jie dvasiškai dar . Darbininkai, susipraskime
Jeigu socijalistų vadai iš-'II bininkų luomą pakelė. Jei it’nęsiduokime savęs išnaudo
tikro įorėtų darbininkams la-j mes taip ištikrųjų manytume, ti^ visokiems svieto perėjū
bo ar jie darytų taip, kaip jie, tai būtume nesveiki žinonės. nas.
šiandieną daro?
Ar drįstųi Argi šmeižikai ir visokie vel
*;Kas dirba, tik tas yra darjie vąėti mus iš doros kelio į j nių pardavėjai per savo misi branku.
-rdaidfcmą!I
Ar drįstų jie t jas neša mums darbininkams V
į
ša’ ' rjk
'*-----mus nuo mftUės bran- ’ apšvietę ?
Kaip tik* atbulai,
> 8un]csM,dari)< ...
irfesų tėvynės!
Visai ne. i Jų tas visas darbas neša darbidarbininkas.
r
iį>l*

’. Ji i f t; J ». '
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delį kauniškių kunigų nusistebėjimą.
Ryto metą turėjau keliauti Jcomendanturon. Čion prasidėjo ilgos tąsynės. Nuog ma
nęs reikalauta raudono nuog Hindenburgo žen
klo, kurio aš neturėjau. Komendantūra siun
tė mane į pasportų ofisą, ofisas į oberosto
kanceleriją, toji atgalios į komendantūrą ir tt.
Per ištisas tris dienas vaikė mane Kaune mili
tarės valdžios iš vieno bfiso į kitą.
Jie ste
bėjosi kokiu būdu aš galėjau įvažiuoti Lietu-*
von.
Grifas Iorkas gyrėsi galįs mane areš
tuoti.
Aš nekantriai atrėžiau jam, kad jis ne
turįs teisės manęs areštuoti. Ir priminiau jam
kad
areštuotų Kybartų oficierius, kurie ma
ne įsileido Lietuvon. Dalykas mat tame. Kuo
met mes važiavome Lietuvon, Hindenburgo
nebūta Kaune.
Jam užtelefonavns Kaunan,
negauta jokio atsakymo.
TuOm laiku Berly
ne buvo svarstomos Amerikos notos turinys į
Vokietiją ir buvo rengiamas atsakymas. Hinir matomai nesuteikta
rardan rytų vado išdavinėJ.
Iš to ir Idlo visas ljarmas
_____į: ..
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866 Bank Str.,
Vokiečiai ją siūlo katalikams, bet niekas jos
Waterbury, Conn.
neima, nes stoka pinigų kad ją gerokai sudau
žytą pataisyti. Arcliierejau balta su dviem
bokštais cerkvė prieš 45 metų katalikų-domiTAMAQUA, PA.
ninkonų bažnyčia su visa eilia gyvenamų namų
Kunigų permainos.
ant viešojo pleciaus padegta paties Archierejaus. Pusė vieno bokšto nuvirto. Niekas ten ne
Kun. P. Cėsna šv. Petro ir
gyvena. Ant baltų sienos šonų matyti kraujo Povilo parapijos Tamaąua, Pa.
ženklai, kuriais aptaškė ten pat žuvęs rusų kamendorius 1 rugsėjo tapo
kareivis, sudraskytas į šmotukus vokiečių di perkeltas į Shenandoah prie
džiosios granatos. Seminarijos bažnyčios di šv. Jurgio bažnyčios taipgi kadysis altorius pavirtęs ant šono. Puikios au mendorium. Į Tamaąuą gi
kuro stovylos guli pavirtusios ant žemės bei jo vieton skyriamas kun. J.
ant aukuro. Išdraskytas parapijos bažnyčios Rast utis. Kun. P. Cėsna Tafrontas, jau pataisyta. Apie geležinkelio sto maąuoj prabuvo mėnesius;
tį išgriauta apie 50 narnų. Vytkauskytės na buvo tai pirma jo vieta, kurią
mai ir visas tas namų rėdąs smarkiai nukentė- ])UVo apėmęs ką tik įsišventęs
jo nuog granatij
granatų skeveldų. Tai maž-daug ir Į kunigus. Pirmi jo žingsniai
viskas ką galima pasakyti apie Kauno miestui bažnyčios bei tautos dirvoj pa
padalytas eibes. Kauno militarės valdžios i- sižymėjo prakilniais darbais—
sileidusios delegatus miestan, nedarė jiems jo pasirodė geru darbininku. Jam
kių kliūčių. Palikta jiems visiška susižinoji pasidarbavus Tamaųuoj susit-#
mo su Kauno gyventojais liuosybė. Delega vėrė gana skaitlinga Vyčių
tams atvykus Kaunan, gandas pasklido po vi kuopa; taipgi jo triusu suor
są Lietuvą apie jų pribuvimą. Iš tolymiausių ganizuota Rožančiaus draugikaimų lankėsi pas juos žmonės, klausinėdami ja. Vietos lietuviai ilgai mižinių apie Ameriką aplamai ir ypatingai žėdnasLgs savo dvasios vadovą.
. — . — -- ^ .
apie
savo gimines. Kiekvienas ateidavo pas ■
Reporteris.
delegatus nešinas savo giminių adreso.
Miesto lenkai ir sužinojo apie lietuvių de
CHESTER, PA.
legatų atsilankymą. Pikti jų liežuviai palei
do gandą po miestą kad delegatai atvežė lietu
Antrą rugsėjo subatą (Sept.
viams tris milijonus markių. Kilo didelis pa 9) žadu būti Italijonų bažny
vydas lenkų širdyse. Sužinoję apie tai lietu čioje. Nuo 4-tos valandos po
viai pradėjo grūstis prie mūs prašydami pagel- pietų, lik pusei po 8-tos va
bos. Išpradžių duodavau vienam-kitam po karo Chesterio lietuviai katali
keletą markių. Galutinai pasirodė, kad tai kai galės kreiptis įvairiais dva
negalimas daiktas visus sušelpti. Liepiau jiems siškais reikalais. Apie pusę
kreipties į pašelpines draugijas. Nesnausta ir po 7-tos bus lietuviškas pamo
lenkų. Delko nepasipelnyti iš trijų milijonų, kslas. Nuo šio laiko žadame
manė dauguma jų. Po kelių dienų žiūriu ir kožno mėnesio antrą subatą
lenkai prašo pagelbos. Kokių ten būta len būti Chesteryje.
kų tuojau pamatysim. Atėję pas delegatą,
Kun. Ig. Zimblys.
pradeda kalbėti lenkiškai. Aš-gi per visą ma
a
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no buvimą Kaune, nekalbėjau su nieku lenkiš

kai. Lenkučiai, norėdami gauti pinigų iš lie
tuvio delegato ir negalėdami susišnekėti su
juom lenkiškai, ūmu laiku pramokdavo lietu

E. CAMBRIDGE, MASS.

viškai.
Pasirodė kad jų visų mūkama kalbėti
lietuviškai, tik visa bėda tame, kad lenkai ku
nigai ir visa gauja Kauno endekų jiems uždrausdavo lietuviškai kalbėti.
Ir stebėtinas daik
tas, tas perėjo net į vaikus.
Vieną kartą ei
damas per katedros šventorių, atlaikęs bažny
čioje šv. mišias, sutikau dvi mergaiti 12-14 me
tų.
Užkalbintos lietuviškai abidvi vienu bal
su atrėžė: Nie rozumiemy po.litewsku.
Kas
čia daryti, manau.
Aš nesuprantu Kaune
lenkiškai, jos-gi lietuviškai. Ir daryk ką be
darąs.
Man ris-gi nesinorėjo tikėti tų dviejų
mergaičių lietuvių kalbos nežinojimui.
Paė
męs vienąi už kasukėš, pradėjau girti jos plau
kų gražumų.
Mergaitė juokėsi. Gerai, ma
nau, tu supranti lietuviškai.
Kaip tavo var
das, užklausiau.
Mariutė, atsako.
O ką
veikia namuose tavo mamytė? Tėtei 7pusry
čius rengia. Bešnekėdamas su jomis ilgiau,
persitikrinau, kad jos pasakė nesuprantančios
lietuvių kalbos vien tik dėlto, kad jų mamytės
joms tai gina.
Mamytės gi, daugiausia Kau
no davatkos, yra papuolusios po lenkų kunigų
ir visokių iš kas-žin kur atsivilkūsių agitatorių
intekme-teroru. Jų visų obalsis “nerogumiem
po litewsku.” , Tik stebėtis reikia, tais lenkų '
nežinojimais lietuvių kalbos.
Turėdamas ri'ikalus su keletą desėtkų lenkų iš Kauno, pefš$^įtinau, kad jie visi moka kalbėti lietuviškai.
(Toliaus bus) *’
e

Marijos Magdalenos mergi
nų dr-jos susirinkimas atsibus
rugsėjo 3 d. nedėlioj po sumos
apie 1 vai. bažnytinėj salėj.
Visos narės prašomos ateiti. Yra svarbių reikalų, o mažas
narių skaičius negali jų aps
varstyti. Nepasirodykime, se
sutės, atšalusiomis arba ne
rangiomis, ateikite visos.

Prašome susirinkti.

Kuopos rašt.
WORCESTER, MASS.
Nedėlioj rugpiučio 27 d.
atsibuvo piknikas ant parapi
jos žemės vadinamos Gedemino Kalnas.
Diena nors nebu
vo labai kokia, bet vis tiek
žmonių prisirinko pusėtinas
būrelis, pribuvo klier. J. Čeplikas su moksleiviu, ir tenai
pradėjo po visą pievą sukti vi
sokius ratus ir žaislus.
Kaip
teko matyti žmonėms šis labai
patiko.
Pelno nuo dienos
liks neblogiausiai,' tik tame
svarba, kad pritruko “ice ereatno,” tokiamėlaike, kada
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“DARBININKAS.”
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kalbąs ir gražų mūs pauiokini- po kriaučiaij tai pirmiausias Bet kas-žin kas pasidarė su ra- Iko kituose miestuose vaikučiai siekė tuos, kuriė "aukavo,;
j mą taip-gi už gausių aukų..
ginklas žirklės, _ o paskui ima ! teliu, kad dabar per vasaros trokštų turėti.
- -. -... *
Reikia taipgi
į
Taipgi tariame ačhgvfeteįtns
J$as akmeny ka|'peilį, laikų nustojo sukties.
paminėti, kad ir nemažai dar
1*
> T? > 7
. *
.
.. .
buvusiems ant prakalbų lietu i kas revolverį, ir t.t.
HARTFORD,
V
Jau y- I
bo prisidėjo prie tos dienos
Vaikų vakacijos.
viams ir aukavusiems į T. F. jra keletas ligoninėj, keletas
Uoliai
veiika.
visi mokytojai kler. J. ČepliVarde L. D. S. 44-tos kuopos. šaltojoj, apie porų pas Abra- *
kas, P. V, Strakauskas, P. I
SCRANTON, PA.
HARTFORD, CONN.
L. R.-K. Spaud. Dr-ja rugp.
Pereitą visą savaitę vietos I Jakaitis ir J. Bakšys.
Visi
J. A. Vaitekūnas,
omų.
Lietuvių kariaujančių
27
d. laikė mėnesinį susirinki
■ klebono kun. J. J. Jakaičio
Ateikite į didžią pramogą.
Lietuviai katalikai kįla.
kp. rašt. i iki šiol buvo apie 300, dabar
vaikučiai laukš su linksma šir- mą bažnytinėje, svetainėje, Su
i dėka vaikai,
kurie tarnauja
Šiais laikais baigiantis vi
pasidaugino, nes stoja į mūšį
džia, kada vėl bus jiems to- sirinkimą atidarė kuopos pįrm.
Patarlė
sako
“
po
dideliam
j
prie
mišių
buvo
paleisti ant ūsokiems išvažiavimams tyrame I
Prakalbos.
didžiausia dirbtuvė,
kurioj
kia
pramoga surengta.
p. O. Rasmanskas.
Pradėjus
ore, kaip girdėt, tai daugu-‘ šturmui paskui giedra.” Tie
kės lietuvio F. Prikockio, Wes- i
dirba
apie
3.000
darbininkų.
Gedeminas.
Rugp.
15
d.
(Sept.)
salėje
I
svarstyti
kuopos
reikalus
kas
žodžiai
labai
tinka
šv.
Juoza

tboro, Mass. Per visą savaitę jI
mas kuopų ir dr-jų rūpinasi'
Darbo
žmogus.
!
link
platinimo
katalikiškos
Town
Hali
Poųuonocke
pėtnyJau
jie ten žaidė ir linksminosi II
surengimu svetainėse vakarė-' po lietuvių parapijai.
čios
vakare
7:30
vai.
laikys
i spaudos, tai visi nariai sutiko
Amerikos
visuomenė
žino
apie
kvėpuodami
tyrą orą.
Labai
lių. Rugsėjo 4 d. A. L. R. K.
IRVING, MASS.
N0RW00D, MASS.
buvusius
barnius
Scranton
’
o
I
prakalbą
studentas
K.
Pakštas
i platinti pagal išgalėjimo.
Ir
svarbu
buvo
jų
tas
išvažiavi,
Moterų Sąjungos 17 kuopa
iš
Chicago,
III.
Taipgi
bus
ir
katalikų
su
atskalūnais.
Ko

i
dar
turiu
primintu
kad
šioj
Aukos per krikštynas.
rengia nepaprastą vaakrą. Sta
Lietuviški žaislai ir prakalbos. mas, kadangi mieste gimė ir
teatras
lošimas;
geistina,
kad
kuopoj randasi labai darbščių
va
tęsėsi
ištisus
6
metus,
ba

|
gal
mažai
suprato
apie
ūkės.
tys scenoje keturių veiksmų
Stepono Miniko žmona susi-1 narių, kad prie kiekvienos
visi
vietos
lietuviai
susirinktų
Nedėlioj
rugpiučio
27
<j.
L.
žnyčią
nekurį
laiką
buvo
už

Taigi
galima
sakyti,
kad
jie
.
dramą “Valkata.” Šis vakaras
Vyčių 27 kp. turėjo gražią pra : matė tikrą lietuvišką ūkę ir! laukė sūnaus ir parengė krikš-1 progos platina
katalikiškų
bene bus vienas iš puikiausių, daryti, keletą kartų buvo įsi- į laikų.
tynas
27
rugpiučio.
Suprašyj
J.
A.
V.
mogą.
Ta
pramogėlė
atsibu

spaudą ypatingai ‘ ‘ Darbinin! kaip jų tėveliai Lietuvoje ture
kadangi Hartfordiečiai pirmą kraustę atskalūnai, žodžiu bu
ti jo giminės ir kaimynai link- į ką”, “Draugą”,' “ Žvirblį”
vo
3
vai.
po
pietų
bažnytinėj
vo
už
bažnyčią
tasynė,
kurios,
i
jo
darbuotis.
syk turės progą matyti lošiant
smai tarp savęs šnekučiuoda ir “Tautos Iždo” žeklelitis ir
svetainėj, bet jau nebepirmą
tokį nepaprastą veikalą.
Po Dieve, neduok nei vienai lie
WATERBURY, CONN.
Baigia bažnyčią.
mi, atsiminė ir apie tėvynės II atvirutes.
sykį taip, jaunimas susipran
Tautiškų
atviruBet pažvel________________
lošimo bus visokie tautiški žai tuvių parapijai.
Lietuvos
padėjimų
ir
vargus
Blankomis
po
stubas
palei
ta
ir
tai
jau
antrą
sykį
tokią
čių buvo užsisakę už $9. ir vi
slai.
Taip-gi bus lekiojanti gkime dabar: laike tų 6 nesu
Greitai eina “darbas prie už mūsų broliii ir sesučių ir su
So.
Leonard
gatve
aukų
surinpramogą
surengia.
Argi
mums
tikimo
metų
katalikai
vargo,
krasa.
Kurie gaus daugiau
baigimo bažnyčios.
Teplio- rinko aukų dėl nukentėjusių sas išpardavė, nariai patys kočta
po
$1.00
Juozas
Tamkavinelinksma
yra'višani
jaunimui
daugiausiai perka ir prie kiek
nepaisant
visoko,
sutaupinę
sia atviručių yra paskirtos trys
riai viduryje baigia savo dar- ■ nuo karės.
Aukavo
šios
ypa

čia,
Pranas
Rorketas,
Domi

taip
vienan
burelin
spiestis
ir
vienos progos kitiems parda
Ir pabai
dovanos — 1-ma $5.00 vertės apie 12 tūkst. dol.
bą, kiti dalykai taipgi yra į tos:
cėlė
Gerulienė,
Agota
Ivaške

organizuotis,
jau
kiekvienas
goj
1915
m.
sutarė
pasistatyti
vinėja. Antrą sykį užsisakėm
puikus šilkinis krepšelis rankų
\
x
s*
baigiami.
Tik laukiama ka-' * 7
vičienė,
75c.
Juozas
Grigadabar
suprato
tą
jaunimo
svar

!
savo
jaunimui
mokyklą.
Jau
Po $1.00 Steponas Minikas, už taip-pat $9.00 ir jau bai•darbo, 2-tra, paduškaitė šil
i
da bus bažnyčios pašventimas,
la,
po
50c.
Kazys
Kučauskas,
ba
ir
jo
organizavimąsi.
iKekdabar
yra
namas
seserims
ir
kais išsiuvinėta $3.00 vertės,
o svarbiausiai
nudžiugome, i Pr. Balutis, Domicėlė Batutie- 1 giajn išparduoti. Ir prie proA.
Stribaitis,
Stasys
Motejaivieną
dabar
nedeldienį
padarė
3-čia nevystančių gėlių bukie puiki ruiminga mokykla stovi
kada išgirdome, kad klebo-1 nė, Povilas Budriuns, Kas i gos priminsiu vieną gabią na
Smulkiomis
aukomis
75c.
tis.
Vyčiai
tokį
įspūdingą
sumany

greta
bažnyčios
ir
puošia
lie

tas $2.50 vertės.
tancija Budrienė, Banis, Ži rę, tai Marijoną Karaliūtę.
V. R. mą, kad nesitrankyti kur po nas kun. J. J. Jakaitis pasiun-1 linskas, Juozas Ulevičius, po ! Ji už visus kuopos narius dau
tuvių šv. Juozapo parapiją. 4
tė pakvietimus kitom draugi
Vakaras bus parengtas vi d. rugsėjo š. m. atsibus paš
į giausia literatūros išparduoda
gatves ar kur kitur, nepraleis
jom į kitus miestus.
Laukia 50c. Jonas Balcis, Ona Balsiems lietuviams gerai žinomoj ventinimas.
ti
nei
vienos
nedėlios
neparen

Iškilmėje pasi
I me visi, kada ta iškilminga cienė, Povilas Jakimas, po ir pelną visą į kuopos kasą aBALTIMORE, MD.
svetainėje Cathedral Lyceum žadėjo dalyvauti visos šios pa
gus pramogą ir prakalbą ar
Ir taipgi minėtam
25c. Adomas Alekevičius, Ber- tiduoda.
diena ateis.
nnt Laivrence gatvės..
Spaudos Komisijos
knygų skaitymą. Žiuri, kad
rapijos
dr-jos.
Scranton’o
susirinkime
prie kuopos prisi
nasis Balcis, Adelė Žilinskie
susirinkimas.
kiekvieną
nedėlią
tą
brangų
vyskupas M. J. Hoban atliki
Tai
Moksleivių vakaras.
nė, Jonas Ramoška.
Pasi rašė penki nauji nariai.
Bus susirinkimas.
Rugpiučio 21 d. įvyko pir laiką naudingai suvartoti.
nės pamaldas, prasidės 10 vai.
dabar
prie
kuopos,
yra
prisiradžiaugti reikia, kad surinkta
Visur moksleiviai kruta per
Mes privalome būti dėkin
Seredoj rūgs. 6 d. 7 vai ‘ ryte su iškilmingomis šv. mi- mas Spaudos Komisijos susi
j šiušių virš 40 narių.
Laikui
$9.50.
i
vasaros
laiką,
taip-gi
ir
mūs
gi
savo
nariui
K.
Spiridaučiui
rinkimas.
Atstovus
prisiuntė
vakare bus mėnesinis susirin šiomis, šv. Cecilijos choras,
: bėgant tikimės visa Hartford’o
i
Garbė Ivingo lietuviam,kad i visuomenę užversti katalikiškimas Mot. Sąjungos 17 kuo vedamas A. Sodeikos, pagra- šios organizacijos: L. D. S. už jo darbštumą ir gerus suma ! moksleiviai tos pačios žingsPribuvus į AVorce- nepasilieka užpakalyj nuo kitų kais raštais ir daugybes prirapos bažnytinėje svetainėje, gei žįs šios dienos iškilmę, sugie- kuopa J. Pautienius, A. Ba- nymus, o mūsų gerb. kun. |nius ima.
1
sterį
pradžioje
vasaros kleri- su aukoms.
Turiu paminėt, §
piVkUopOs'
stina, kad kiekviena narė at ! duos ant 4 maišytų balsų ir va- joriutė, J. Karalius. Moterų Daugiui už prisidėjimą prie
Knygy ■ kas Julius Čaplikas pradėjo kad ne visi aukavo, dar ir pa
silankyti! ant šio susirinkimo, ) kare svetainėje
Providence Sąjungos kp. V. Matukaičiu- sudarymo knygyno.
A. Kučas.
mes turėsime aptarti daug Auditorium stato ant scenos tė, Ona Čičirkiutė. Vyčių J. ną jau turime ir daug jame yra 1 veikti toliaus su taja kuopa.
I Taigi ketverge, rugpiučio 31
Pil. naudingų knygų.
svarbių dalykų, neatidėkime, operetę ‘ ‘ Kaminkretis ir Malū Bučnis, P. Grejauskas.
Aš čia prie progos primin- d. buvo jų sulošta teatras ‘ ‘ Ka
sesutės, nes matome reika nininkas.” (M. Petrausko). Ir BĮ. S-mo T. Bernotaitis, J.
siu
dar pereitos nelėlios pro-' r^s Metu ’, kurį vaidino praSpaudos Dr-ja;
lų. Bus renkama komisija dėl jau šį sezoną prasidės mokslo Butkevičia
gramą.
Jaunimas susirinko i .^lavinusieji aktoriai. P-lė M.
t
Spaudos Savaitės ir dar daug metai, mokytojaus šv. Kazi J. Gincevičia, J. Čupliuckas.
❖
Pirmininku išrinktas J. Bu tuojaus po pietų ir pradėjo Šukiutė ir O. A asiliauskaitė,
svarbių reikalų stovi priekyje miero sesers.
žaisti
“
Aguonėlę
”
ir
‘
Augo.PA.
Bacevičius,
P.
Baublys,
(
t
čius,
rašt.
J.
Pautienius.
Pa

Scrantonietis.
mūsų, kuriuos turėsime atlik
sode
serbentai
”
ir
t.t.
negalėi
Pranas
A
.
Jakaitis
ir
dar
kiti.
4
ti.
sirodo, kad dar nevisi nariai
T
•i • žaisti,
v .
„nes
. j...
Apart to buvo trumpa pra- ,
t
• atėjo į susirinkimą, kurie bu- jome mes ilgai,
tu
Kuopos narė.
POQUONOCK, CONN.
I vo išrinkti iš kp., tai ir daug rėjo prasidėti šv. Kazimiero i kalba, kurią pasakė P. Kava- ,
T
„^aishamaniu zicidi 11
t
moksleivis.
Buvo ,
Kalbėjo gerb. kun. Ambotas. nieko nekalbėta, o atidėta ant Karalaičio Dr-jos prakalbos. 1 liauskas,
BRIGHTON, MASS.
Rugp. 27 d. š. m. L. D. S. kito susirinkimo 28 rugpiučio. Taigi tuojaus mes pabaigėm eilės, dainos, solos, duetai .
T
144-ta kuopa surengė prakal- Bet įr ant šio ne kiek daugiau žaisti ir prasidėjo mūsų trum ir monologas, kurį pasakė ge-!.
X
Netikusios kooperacijos
t
I bas.
Kalbėjo gerb. kun. J. teatsilankė.
Per šį susirinki- pas programėlis.
Pirmiausia į rai žinomas monologistas iš Į,
t
prakalbos.
i
So.
Bostono
Pr.
Strakhuskas.
).
< Ambotas iš Hartford, Conn. i mą daug kalbėta ir tartasi p. J. Červokas kp. pirm, pra
t
Pramoga būva gana marga, i.
Lietuviu kooperacija čia bu-; Pirmoje kalboje išdėstė darbi- kaip pasekmingiausiai prisi- kalbėjo kelis žodžius apie Vy
Iš
7.000
“
Laisvamanių
Žiedų
”
2-ojo
numerio
Bet svarbiausiai turime žiūrėti ■.
X
vo surengus prakalbas Roddyįninkų reikalus; prirodinėjo, rengus apvaikščioti Katalikų čių susipratimą ir jų taip graliko
apie
400
;
6.600
išpirko
“
Laisvamanių
Žiedų
”
t
į
tai,
kad
visas
pelnas
to
vaAnt kaip darbininkai turėtų elgtis, Spaudos Savaitę.
Matyt, kad gų užsilaikymą. Paskui pers
salėj, rugpjūčio 27 d.
1*
į
karo
buvo
skiriamas
pusiau
mylėtojai,
garbintojai
ir
rėmėjai.
plakatų buvo pagarsinta, jog
jog i jei jie nori pagerinti savo bū- visi atstovai gerų norų ir ra tatė padeklemuoti iš Vyčių
Galima spėti, kad 3-čias “Laisvamanių Žie
T
kuopasekmingiausia kuopelės mažą mergaitę A. dėl karės nukentėjusių ir dėl ■
bus garsūs kalbėtojai, bet ne- Į vi J gerb. kalbėtojas priėjęs pinsis,
i
užlaikymo
‘
‘
Moksleivio.
”
j
dų
”
numeris,
kuris jau išėjo iš spaudos, turės dar
veikti
praplatinime.
X
Korniliutę,
kuri
puikiai
savo
pažymėta kas. Žmonės manė, Į prie lietuvių darbininkų klaut
didesnį pasisekimą, nes savo raštais daug Įvaires
užduotį atliko, nors ir pirmą Vasarinės mokyklos piknikas.
jog ką gero išgirs apie koope-! simo, — pasakė,
kad lietuŠi-tą nugirdau.
nis už antrąjį numerį.
T
sykį dar užsilipo ant estrados.
racijos reikalus.
Bet susirin-' viams darbininkams visųpirma
Bet dar ne viskas, reikėtų pasirūpinti tuos
Y
Po
tam
tapo
perstatytas
kalbė

Mūsų mieste yra vasarinė ;
kusieji labai apsivylė, nes vie-, reikia susipratimo, apšvietos
Nugi šis-tas teko išgirsti ir
❖
400 likusių, paskleisti tarpe tų, kurie nori susipa
toj kalbėtojų buvo cicilikų tar- ir griebties mokinimosi amatų, apie Moteni Sąjungos kuopos tojas p. K. Akstinas Vyčių vie mokykla, kur vaikučiai yra
♦♦♦
žinti su Dėde Jackum ir jo sekretorium, nes (lan
Dar pir mokinami lietuviškos kalbos, i
skalai.
Sakė: ‘ ‘ pereik amatų mo-' susirinkimą,
kuris atsibuvo tinės kuopos narys.
giaus vargiai kur galės pamatyti.
Prakalbų vedėjas labai pa-IK1^
!na‘ysi, .įrai?” 27 d- ro«PTik jau neiškę- mą sykį kalbėjo, bet jo kalba Juos mokina klierikas J. Čept
Perskaitę šį pranešimą ir užsisakydami 3-čiojo
.J ' tautu žmonių besimokinančiu siu nenutylėsiu, nepasidali- buvo labai aiški ir supranta likas, Pr. A’. Strakauskas ir
nenugirdau,
Q t,j oM lietuvių
.. . . rasi: ' nęs ’ džiaugsmu su
numerio, neužmirškite ir antrojo.
lengva kalbėjo ir ii
,Uuki<<u>u, į -,:-n ama
T
Jis aiškino apie Vyčių Pr. A’. Jakaitis.
Taigi vasa-6
“Darbinin- ma.
t
Žlilu‘2 išZ^os pSaT
-H ' '-“"O’ M
Skaitliais, Ne. Pir- naudingumą ir reikalingumą. I rą bebaigiant, gerb. klebonas I ■
5*
t
«
re*k smukles,
tai pamatysi: ma turiu apgailestauti, kad Ragino visą jaunimą prisirašy kun. J. J. Jakaitis, sumanė vi-1
kė šiek tiek rimtumo, r
T
° p
pilna lietuvių.”
įj dar
’-----------------------------Labai mums siems mokiniams padaryti pik- Į ■
mažas
būrelis
yra susior- ti pire Vyčių.
kui nuvažiavo ant kunigų, už
X
Taigi rugpiučio 26 d. •
Kalba buvo turininga ir ai- ganizavę.
Jei susitarę ka- buvo malonu klausyti, kad to- niką.
sipuolė ant kun. Kemėšio, pas-!i ski
- ; matomai visiems patiko. į talikų moterys ir merginos pri- kis jaunas Vytis taip supran
subatoje buvo tos iškilmės, vi- ■
kui užsipuolė ant Tėvo Švento- ■
Pertraukoje sakė eiles p-lės gidėtų prie “Moterų Sąjun- tamai ir aiškiai nukalbėjo. si vaikai ir mergaitės susirin
1. Vienas kerta kitas lopo.
jo, tikybos, žodžiu sakant' Kitą nedėlią taip-pat bus tokis ko į bažnv čią8 vai., kur buvo
L.
Vilimaitė,
L.
Kranauskaigos
”
kp.,
tai
jau
mūsų
lais• nutarškėjo ant nudėvėtų cici-}
2. Kiek vaikų turėti.
jtė ir T. Bajaliutė.
ivamanėliams su cicilikėliais pat programas, bus 3 vai. po jiems atlaikyta šv. mišios, o
x
likiškų plepalų.
Nebuvo ko
Taipgi p-lės L. Kranauskai-! priseitų trumpai, nors jie da- pietų, lietuviški žaislai, po po mišių pasakė gražų ir pri3. Neišlošė. (Eilės).
X
klausyti ir daug žmonių aplei- 1
tė ir Stef. Strazdaitė sudaina- i bar labai plačiai šeimyninkau- tam bus kalbėtojai taip pat bus i taikintą pamokslą kun. J. J.
X
<lo salę. Antras kalbėtojas
4. Laisvamanių dirvonai.
Atsilankė apie 400
vo “Oi močiutė motinėle” pri- ja čia Baltimorėj.
Matvtu- jaunas Vytis kalbėtojas J. Ka [Jakaitis.
X
buvo Smelstorius, kurs pasi- 1
tariant piano p-lei M. Kranau- mėt, tai per visų susirinkimų valiauskas.
vaikų.
Po mišių visi sugrįžo
5. Šis-tas.
X
rodė
šmeižtorium. Pradėjo
Jaunas Vytis. Į į parapijinę svetainę o už pusskaitei.
nieko daugiau ir nekalbėta,
nuo graikų kalnų Olimpo, kal
Už vieną centą tokios puikios medžiagos neKaip eilės, tai ir daina at kaip tik apie kovų prieš bedie
> valandžio pamaži po du pradėbėjo apie žmones su keturio
WORCESTER, MASS.
likta gerai. Antru kartu gerb. vybę ir jų tvirkinančių litera
. jo eiti į paskirtą vietą.
surasite net “cicilikų” žemiškame rojuje.
mis kojomis, na ant galo pakun. kalbėjo apie Lietuvų ir tūrų.
Kų
jos
daugiau
nutarė,
Xyrė tuos, kurie “išaugę iš
Skaitykite, platinkite, remkite “Laisvama
Piknikai.
Žaismės ant pievos.
jos žmonių vargus šiuomi ka tai man nesakė, bet vienų da
1
dvasios vaikų.”
Liepė ir ki- :
' / '" "J*
rės laiku.
Kalbėjo jautriai, lykų sužinojau, tai tikrai šven
nių Žiedus.”
Pas mus kožną nedėldienį
Žmonės negalėjo suprasti,
tus “dvasios vaikus” trauk
sužadinant žėdno žmogaus šir tas daiktas.
Nugi
per
kiek

yra rengiami piknikai, kad ne i kas galėjo čia būti, kad tiek
ti prie savęs. Trečias kalbė
■t
dį; baigdamas kalbų priminė vienų susirinkimų sumes po vienos dr-jos, tai kitos. Visos daug vaikų, visi gražiai apsi
tojas buvo Dusaitis, kurs pra
«t
apie parinkimų aukų T. Fon kiek išgalėdamos pinigų ir par viena po kitos eina, idant
rėdę, tvarkoje ėjo per gatves.
dėjo nuo AVorcester’io koope
uv
dui.
Čia paduosiu surašų da sitrauks
“Laisvamanių Žie- gautų savo narius patraukti Ir jei žmogus norėjo pereiti
racijos ir nuvažiavo ant kuni
Užsisakantiems šimtą egzemp. 70c. • Nuo 200 ;
vusių nemažiaus dolerio: —
dų” ir išplatins kur galėda- ant tyro oro. Iki dabartiniam per gatvę, turėjo laukti apie
gų, kryžių, evangelijų.
r.
Kun. J. Ambotas $5.00, M. mos.
iki
400
po 60c. šimtas
Geistina, kad ir kitos laikui visada piknikai buvo pusvalandį, kol galas ateis. La
Imant nemažiau 500 po 50c. šimtas.
'
Nėra reikalo daug aiškinti, Vilimaitis $2.00, po $1.00: J. darugijos tuo pasirūpintų.
laikomi ant “City Farm,” 5c. bai buvo lietuviams malonu,
jog tokios “prakalbos” daug j Vaitekūnas, J. Valančius, A.
Kas norės gauti “Laisvamanių Žiedų” nnnie- n
nuo AVorcesterio. Tenai kož kadangi galėjome mes pasiro
Piovynės
tarp
darbininkų.
rį iš kitur, tas turės krasaženklį už 2c. • r J-.k
pridarė blėdies kooperacijai. Urbonas, M. Pedegimas, Aug.
ną nedėlią privažiuodavo apie dyti svetimtaučiams, kad mūs
Užsakymus siųskite šiuo adresu:
Padegimas,
M.
Ramašauskas,
Kur tik protas tų prakalbų
Apie pus
Dar būčiau pamiršęs prane 300 lietuvių ir per tų trumpų tauta yra gyva.
I
X f K!
“DARBININKAS”
Tengėjų.
Ar jie nori suskal M. Brazdeikis, J. Aleksandra
šti žinių iš karės lauko. Šian laikų žaidė ir kvėpavo tyrų o- valandį ėjome ir galutinai pa
242 W. Broadway
So. Boston, Masa ui
dyti kooperacijų, kad kelia vičius, St. Jakučiunas, Ant.
Tankiai pribūdavo ir se siekėm paskirtą vietą “Lake
dien susęjo du mėnesiai, kaip rų.
tokią žmonių neapykantą priė Į Kraučiunas,
• ;rT .i;77 i
J. Kraučiunas,
sučių iš kitų miestų, kurios ir Park.”
Ten-gi visi lakstė ir
savęs.
Čia reikėjo kalbėti a-i V. Kraučiunas, A. Naiva, J. Baltimorės siuvėjų tarpe ver taiposgi neatsisakė nuo įvai
žaidė.
Buvo lenktynės vaikų
da kruvina kova.
Pabaigoje
pie kooperacijos reikalus, apie Kiedikas, J. Damblauskas, J.
rių
pamarginimų.
ir
mergaičių.
Biskį vėliau
birželio m. iš Strauso dirbtu
D. Grakauskas,
jos naudingumą, o nepastaty- ■ Kranauskas,
kun. Jakaitis nutraukė visų
ves darbininkai priklausantieji
Maironio ratelis.
ti socijalistiškus gramofonus. A. Rudokas,
A. Zanauskas,
paveikslus.
Visa pieva skam
prie
I
W.
W.
išėjo
ant
strei

Šitokie gramafonai gali pabir- j J. šaškus, J. Brazdeikis, K.
bėjo
lietuviškai.
Mergaitiės
Paskui juos ėjo ir “FeVos penki mėnesiai atgal
IŠĖJO It SPAUDOS
;i
bti tik cicilikams, o ne pub-ii Vilimaitienė, R. Kranauskie- ko.
suko
ratus
“
Mes
visos
lietu

dereišiai.
”
Streiko
pradžia
susitvėrė
čionai
draugijėlė
var

likai susidedančiai iš žmonių)jnė,
V. Katkauskiutė,
Ona
DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS
buvo neva dėl vieno cento. Ko du “Maironio ratelis,” kurio vaitės” ir “Katinas ant pe
*
*•
'f f
visokių pažvalgų. Prie koope-Į' Slivko, M. Seišiutė, X. X., B.
dėl ten būta 3-jų unijų, tai tikslas buvo pritraukti dau čiaus sėdėjo”, o vaikai lošė
..
Puiki
knyga,
turtinga
turiniu,
joje
rasi ,
Tacijos reikia traukti visus — •Juškaitė, B. Gataveckienė, M.
šie amalgameitai
pasilieka giau suprantančius apie raš ‘ ‘ Baseball. ’ ’ Vakarui atėjus
geriausius savd sielai patarimus.
Knyga di
katalikus, tautininkus, laisva Į Brazauskienė, Stb. Juškevi
dirbt už tų pačių mokestį už tus ir skaitymų. Taigi jie su visi vėl susirinko po du ir dai
manius ir socijalistus, visi tu čienė,
Naivienė, E. Skisdelė ir gražiai išleista.
Tur 409 pusL; audek
kiek pirma dirbo. Tai tie dir sirinkdavo kas savaitė ir tenai liai eidami namo paliko ivetą, |
ri būti pakenčiami, ir nepri-. timautė, J. Mateliuniutė.
lu apdaryta. Su prisiuntimu atsieina tik vie
ba, tai šiedvi unijos’ — L W. mokindavo
juos lietuviškų kiti sugraudinę, kad raikia
valo vieni kitus niekinti. Mes
Smulkių aukų$5.46.
nas doleris.
Jų išleido:
.
>
j
W. ir Federacijinė paskelbė gramatikų Pr. Jakaitis. Holv skirtis su vieta. \
katalikai susipraskime ir kel
Viso labo $46.46c.
karę
prieš
amalgameitus.
ŠieCross kolegijos mokinys. Ne
kime protestus prieš tokių...
pra-1
Worce8terio lietuviai kata
KUN. A. STANIUKYNA8,
Atmokėjus už salę $4.00 ligi nenusileidžia.
Tai, ikišiol gana to pradėjo jie lavintis
likai turėtų pasidžiaugti turin
kalhų rengėjus kooperacijos j ko aukų $42.46,
kurie tapo
2634 W. 67-th Str.,
Chicago,: UI.
kiekvienų rytų ir vakarų būna rašyti straipsnių ir korespon
ti tokį darbštų kleboną, kuris
vardu ir jos reikalams.
į pasiųsti į Tautos Fondų.
vare
susidėmimai.
Ginklus varto dencijų : ir už trumpo laiko per savagtmnną stkrengia vai- ’
Rašyk pas jį, o knygų tuojaus gausi.
Visųpirma tariame ačiū ja, kokius katras turi.' KaiVienas
buvo galima matyti vaisius. kams tokį pasilinksminimą, 1
gerb. kun. J. Ambotuį už pra-

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
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Iš po darbininko
plunksnos.

pap

I

Iš

sveikas, vakarie- j
| nės laiku iškirto gorčinį bulvienės bliūdą, nakčia biskį sudejavo, suvaitojo ir
vos sūnus suspėjo žvakę uždegti — sebuvo

vakaro

ADRESAI VALDYBOS tV.
JONO KRIKŠTYTOJO
DRAUGIJOS x
CAMBRIDGE, MASS.

Draugijos kurios
turi “Darbininką99

Pirmininkas: —
A. Vaisiauskas,
14 Moore St.
Pirm, pagalbinfa taut» —
VALDYBA SV. JUOZAPO
C. Kavolius,
DR-JOS, SHEBOYGAN,
62 Portland St.
WIS., KURI PAĖMĖ
Protokolų Raitininkai: —
“DARBININKĄ”
K. Galinauskas,
ORGANU.
719 Main St.
—
Prez. Antanas Skieris,
Finansų Raštininkas: —
909 Indiana Avė.
J. Smilgis.
Vice-prez. Juozas Bnbnis,
65 Portland St.
733 Indiana Avė.
Iždininkas: —
Pin. rašt. Juozas Rutkauskas,
J. Jasinskas,
1013 Clera Avė.
218 Washington St.
Prot. rašt. Antanas Brusokas,
Maršalka: —
1019 Delingham Avė.
J. Lukšis,
Maršalka Juozas Buivydą,
220 Washington St.
1436 So. 9-th Str.
Kasos globėjai: —
Kasierius Tamošius Grigaliūnas,
K. Voveris,
1437 So. 11-th Str.
A. Sunudkas,
Kasos globėjai:
J. Žilis.
Petras Gelbūda,
Mateušas Kučauskas,
| LIETUVIAI PAVESKITE
1133 Michigan Avė.
![
DARBUS SAVIEMS.
![
Geriausias
Lietuvis siuvėjas.
Organo sekretorius, Jonas
Siuvu vyriškus ir moterišStauskas,
j! kus drabužius, sulig naujau\ sios mados.
Taisau, prosinu, valau ir
•V. ELZBIETOS DRAUGIJOS <[
]> dažau senus. Taip-gi kuniVALDYBOS ADRESAI
j! gams siuvu SIUTONUS ir
HARTFORD, CONN.
esu gerai įsipraktikaves ta![ me darbe, kaip Lietuvoje,
Pirm. — Teklė Blažienė,
!• taip ir čia Amerikoje.
1214 Broad St.
j’
Darbą atlieku greitai ir piVice-pirm.— Paulina Gelažiutė,
f giai.
41 Capitol Avė.
Jeigu kas reikalauja, darProt. Rašt. — Ona Manikaitė/ "]• bą pasiimu ir pristatau tie'• siog į namus.
234 Park St.
Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė, < TeL Charter 2354-4
4į Hungerford St.
Ižd. — Felicija Plikunienė,
J194 JEFFERSON STR.,
103 Bond St.
HARTFORD, CONN.
Iždo glob. — M. Karaliūtė,
24 Woodbridge St.
Maršalka — Elena Valavičiūtė,
23 West St.

nelis atidavė Dievui dūšią. Gerai kad dar prauž organą.
eitoj nedėlioj, lig žinodamas, išpažintį atli
ko. Žmonės neapkalbės delko kunigo nepar
VEDUSIŲ MOTERŲ IR NEPILNAME
vežė — taip viskas gerai susidėjo. Senelio la
ČIŲ VAIKŲ DARBAS.
vonas guli vienoje lovoje, už sienos antroje
lovoje guli pati su kūdikiu, o Jonas vaikščio
(Tąsa)
ja po aslą ir krapšto pakaušį. Galvoja, ką
Dėlto mes ir turime dėti savo visas pas čia puikiau iškelti šermenis ar krikštynas.
tangas ir gabumus kovoje su kapitalizmu, kad
Šermenis reiktų geras iškelti, juk tėvą
prašalinti tas visas priežastis, kurios priver
tiktai
tą vieną teturėjo, ir’tas pats buvo labai
čia išnaudoti kaip moteris taip ir mūsų vaikus.
Kaip mes prašalinsime priežastis, tada ir mū geras. Visą amželį dirbo ir Joną mylėjo.
Bet ir krikštynos reikia pakelti geros.
sų moterys ir vaikai nebus išnaudojami ir žmo-'
Juk
jo
pati, jo mieliausia prisieka pagimdė
nija bus laimingesnė, sveikesnė ir doresnė.
kūdikį.
Ir nors silpnu, bet maloniu balsu
Bus sveiki auklėtiniai ir turės sveikas ir nesujam pasakė: “Dūšele, tik šiltai suvyniok ir nevargusias auklės— motinas.
O kol kas stengkimės kiek galint sergėtis užgauk maželį, tai mudviejų pirmutinis vai
visokio nereikalingo turto eikvojimo ant to kas, kurį Dievas mudviem davė.”
Ir, Dievas žino, kaip ilgai būtų skendęs sa
kių reikalų, kurie nevisai mums yra reika
lingi ir be kurių galima apsieiti, idant nebūtu vo mintyse Jonas, jei jį iš to labirinto nebū
mėm priversti grūsti savo pačias ir jaunus vai tų ištraukęs paprasčiausias dalykas, prigimtas
kus dirbtuvėn ir tuomi užtraukt ant savęs ir atsitikimas — jo pirmgimis sūnelis pradėjo
savo visos šeimynos nelaimę. O užvis labiau- ■ girties ką gali ir paleido kakarinę, graudžiu dis
'
šia sergėkimės nelaimingos girtuoklystės, ku kantu užtraukdaams: “u-a, u-a, u-a.”
Jonui,
tą
puikų
solo
išgirdus,
net
malo

ri visų nelaimių yra pirmutinė motina ir viso
nu pasidarė; nusijautė, kad jau ir jisai yra
;
kio skurdo šaknis ir šaltinis.
tėvu,
ir
tai
tėvu
to
mažuolėlio,
kuris
taip
gar

i
F. V.
!
siai moka šaukti, kad net visa trioba skamba
'
— o,dar nesenai gimęs. Kas-gi bus iš jo kada
;
DIDŽIAUSIS NEPRIETELIS IR IŠNAUDO paaugs?
Bus smarkus darbininkas, toks
;
TOJAS VISOS ŽMONIJOS APLAMAI,
kaip ir visi Baltaduoniai. Ir nuo užsiganėdii
0 YPATINGAI DARBININKŲ
nimo, neturėdamas veikti ką geresnio, ėmė
J
LUOMO.
!
kramtyti galus stambių rudų ūsų, kurie jau
j
Išnaudoja darbininką žmogų valdžia, iš į burną lindo.
;
naudoja darbdaviai, išnaudoja prekėjai, iš
— Jonai, eik šen pas mane, — pasigirdo
naudoja kapitalizmas, išnaudoja socijalizmas I moteriškės balsas iš už sienos,
paduok man
]
ir tt. Bet už visus \glaptus ir atvirus, mažus I vaiką,
]
ir didžius darbininkų priešus labiausią darbiJonas pamažėl priėjo, ant galų piršti]
ninkus išnaudoja ir skriaudžia ir daugiausia stipčiodamas, prie lovos, paėmė pundelyje sunelaimingų kaltų ir nekaltų aukų prarija — i glamžytą kūdikį, padėjo prie motinos ir pabualkolizmas — girtybė.
• čiavo motiną.
]
Tik pasižvalgykime apie savę: čia per
Motinos net akys sužibėjo iš džiaugsmo ir
■
girtybę šeimyna iširo, čia per girtybę nelaimė meilės; žiūrėjo į maželį, į tėvą, ant galo sako:
ar mirtis apsilankė; čia iš girtybės užviešpa- • Duokš ūsus — dar kartą pabučiuosiu,
tavęs skurdas prarijo dorą, išnaikino teisybę,
Jonas pasilenkė, jinai pabučiavo ir vėl
gerbūvį, supešdino geriausius draugus. Čia abu akis įsmeigę žiūrėjo Į tą mažulėlį ir gerėjoalkolis valdininkui, teisėjui, kunigui, dak-' si juomi ir džiaugėsi.
tarui, advokatui ar kitokiam kokiam Biteli— Žiūrėk koks gražus, akys visai tokios
Lietuvys Graborius
ŠV. MIKOLO ARKAN. DRAU
gentui burną uždarė, kad užtylėtų skriaudą, kaip tavo, — sako motina.
GUOS
VALDYBOS
ADRESAI
arba teisintų neteisybę, peržengtų Dievo ir
— Tai-gi gražus, o nosis, tai visai kaip
COLLINSVILLE, ILL.
vastybinius įstatymus. Čia girtybė tėvus pirm tavo,, tik ką. biskį mažesnė, — juokauja tėvas.
Pirmininkas:
laiko numarino ir našlaičiais paliko mažus ku-1
Ir vėl pasibučiavo tarpu savęs, o motina
Pranas Stankaitis,
dikėlius. Čia girtybė jaunos, doros, skaisčios • vėl maželį priglaudė prie krutinės.
705 Peers Avė.
mergelės dorą ir nekaltybę suėdė ir ją nustūmė I
į žmonijos padugnių eiles. Čia girtybė plati- j
Vice-pirmininkas:
no nedorybes ir bedievybę su visomis jų pasek- i
Jurgis Naujokaitis,
Jonas Klimas
mėmis. Žodžiu sakant, girtybė yra tas šalti—Dūšele, ką mudu dabar darysiva? Ir
440 So. Clinton St.
Kvietkų Išdirbejas
nis, iš kurio plusta visas smirdas ir veik vi- j krikštynos ir šermenys viskas kartu, nebeži- Prot. Sekretorius:
Jonas Rudinskas,
sos nelaimės ir ligos.
nau nei už ko griebties, nei ką pradėti, o daVažiuojame ir į‘kitus miestus
600 N. Guernsey St.
Delto, broliai darbininkai, ir kovokime bar dar ir tu negali kelties, bėduoja vyras.
nei kiek brangiau nerokuodam
— Aš, dėkui Dievui, sveika ir tuojaus kel- Fin. Sekretorius:
prieš tą didžiausį mūsų neprietelių, visi iš syk
310 Broadway, So. Boston.
Kazys Žukas,
prisirašykime prie Pilnųjų Blaivininkų Susivie- čiausi, nei vienos valandos negulėčiau, kad ne
427 AValnut St.
I
nijimo, kad suorganizuotomis spėkomis su- šermenys, bet dabar tai negražu, paskui žmoj
Iž
dininkas
triuškinti tą didžiausį ir galingiausį mūsų ne- j nės padyvys ir apkalbės. Geriaus nuvažiuok
Mikolas Gudeliauskas,
j pas mano tėvus, ir paprašyk, tegul mano mavidoną — alkolizmą — girtybę.
401 N. Hesperia St.
ku|
ma
su
seserim
tuojaus
atvažiuoja.
Jos
viską
Tegul nelieka nei vieno darbininko,
DIDŽIAUSIA
Iždo
globėjas:
ris nebūtų prie blaivininkų prisirašęs, nebū- j sutvarkys, tada galėsi duoti žinią ir kitiems
Jonas Norkus,
tų blaiviu ir nekovotų prieš girtybę.
kaimynams. Nuvažiavęs į miestelį duok ant
904 Vandalia St.
Jei tik mes visi nuoširdžiai už to darbo varpų ir mišias užpirk ir paprašyk kunigo, kad
Maršalka:
i
griebsimės ir uoliai padirbėsime, tai tuojaus palauktų iki atlydėsite nabašninką. Ruoškies
Knygų ir visokių reli
Ad.
Smuikis,
gerus vaisius ir pasekmes pastebėsime, o ii- į greit ir neužtruk.
giškų daiktų.
817 High St.
— Ogi tu viena, ar nebijosi su tėvuku
gainiui ir visi pamatys Blaivininkų nuopelnus;
Kas prisius 10c. krasos
Ligonių lankytojas:
pasilikti ?
ir bus jiems už tai dėkingi.
ženkleliais, gaus kataliogą.
Juozas Milius,
Bažnyčia šventa visam blaivininkų judė
— O ką jisai man darys, kad jau jis nu
Turiu daugybę visokių
335 Centrai Avė.
jimui pritaria ir blaivininkus laimina.
miręs, o, teisybę pasakius, mudu su juom
maldaknygių
lietuviškų ir
Susirinkimai laikomi kas antrą
Dėlto broliai pasistengkime visi tapti i geruoju visą laiką buvome, jis mane mylėjo,
lenkiškų.
pilnais blaivininkais.
o aš jam taikiausi kiek galėdama ir niekados ir 'ketvirtą ketvirtadienį kiekvie-į
P. MIKALAUSKAS,
jam širdies neuždaviau. Ant galo, juk aš ne no mėnesio, katalikiškos mokykKogreičiausia — tuojaus —
mažas vaikas, kad nabašninkų bijočiau — jau los. salėje
248 W. Fourth Street,
Kas pirmesnis, tas geresnis,
aš motina. Ir vėl nusišypsojo į jį pasižiūrė
Taip priežodis sako ir nemeluoja.
225 VANDALIA ST.,
South Boston, Mass.
F. V. jus. O jisai prisilenkęs ją pabučiavo ir nuvėCOLLINSVILLE, ILL.
L
jo ruošties į kelionę.

Nebūk be katalikiško
laikraščio.
Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau pa! tinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui,
i Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia! mi pasižiūrėjimui dykai.
Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio,
j Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsij sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo] menėje veikiama, reikia vis tėmyti gyvenimo bėgį, rei| kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tą paj žinsime sekdami katalikišką spaudą.
Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai
3 esti visokių atskalūnų ^klaidinamų tokie įtiki atskai lūnų žodžiams ir kelia netvarką mūsų katalikiškose or3 ganizacijose, dr-jose. kuopose, parapijose ir visokia3 me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingų,
3 gerų darbų.
Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nemažai
i ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai3 to katalikiškų laikraščių.
Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina
> popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais
’ laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atliki’nėjimu katalikiškų apeigų.
Reikia prisidėti prie ka’tahkiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
kymo ir platinimo.
Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:
i

•

V

■

f1

-l'i.r.a

South Boston, Mass.

i A. K. MAZALAS

“DRAUGAS”

(Dienraštis)
Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50.
1800 W. 46 St.,

W. W. Chižius

KRAUTUVE.

3*
. <.4

Chicago, UI.
“VYTIS”

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

Chicago, UI.

731 W..18 St.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS”

(Savaitraštis)
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Mossend. Lanarkshire,

*

Scotland.

“TIKYBA IR DORA”

(Du kartu mėnesyje)
Metams 75c.
1631 W. North Avė.,

Chicago, UI.

“PAŽANGA”

(Mėnraštis)
Metams $3.00, pusm. $1.50, atskiras numeris 25c.
P. O. Bos 204,

Girardville, Pa.

“ŽVAIGŽDĖ”

(Savaitraštis)
Metams $2.00.
3554 Richmond Street,

Philadelphia, Pa.

“ • »r

“ŽVIRBLIS”

(Mėnraštis)
Metams $1.00, pusmečiui 75c.

Box 576,

Forest City, Pa.

“EŽYS”

Laimingi.

(Mėnraštis)

— Kad šermenys, tai šermenys — tegul
Numirė senelis, Baltaduonių diedukas, visi žino, — taip šnekėjo vaikinai ant Baltaduo
tą pačią dieną, kada jo marti Jonienė Balta nių kiemo ir duzgino, beldė bažnytinius kati
duonienė susilaukė sūnau-Baltaduoniuko.
lus — būgnus, kuriuos Jonas parvežė iš para
Ir Baltaduonių šeimyna iš tų abiejų atsi pijos bažnyčios ir pastatė ant kiemo po ąžuolu,
tikimų narių skaičiumi nei kiek nepaaugo, nei šalę vartų vedančių į vieškelį, prie kurių ple
sumažėjo: paliko tokia kaip pirmiaus kad bu vėsavo juodos spalvos ir baltais kryčiais gėvo. Ir. rodos, Jonui Baltaduoniui, tos šei dulių vėliavos, ant ženklo, kad tuose namuo
mynos galvai, tais atsitikimais nereikėtų visiš se yra šermenys.
kai nei rūpinties. Bet kur tau?
1
Orinčioje, viduryje aslos palei stalą guSu naujai užgimusiu dar šiaip be taip. Gu- įėjo pašarvotas senelis Baltaduonis,, apie .ii deli į skudurus suvyniotas prie motinos ir tegul, g§ šešios žvakės, gale galvos stovėjo paveikspuruoja — kol susitupės ir sustiprės. Bet su; Jas nabašninko užtarėjo, ant stalo — kryželis
nabašninkų visai kas kita. O dar tokiame at ir žvakė. Žmonių pilna grinčia; vieni sėdi
sitikime. kada numirė šeimininko tikras tėvas, ant suoh] ir zaslanų, pasieniais sustatytų; ki
kursai ilgus metus ūkininkavo, išstatė trobas, ti apie stalą susėdę gieda šventąsias giesmes iš
užaugino ir priveisė gyvulių. Išauklėjo/ a- kantičkų, ir šaukia atsispirdami, kad net sie
pipačiavo savo sūnų Joną — tai čia, vyruti. nos braška. Rodos, savo tokiuo garsiu gie
te baikos, čia jau tikriausios šermenys. O jei dojimu nori nabašninką iš numirusių prikelti.
ns mano žodžiams netikit, tai galite ir senelio
Antrame gale stubos, kamaroje, vaišinasi
rvoną/pamatyti, kaip jisai užsimerkęs, pa- ir užkandžiauja giminės, gentys, kaimynai, j
eltęs,ištiesęs rankas Ir kojas lovoje guli ir pažįstami ir tie visi, kuriems jau yra pravartu
įle jo žvakelė spingso, nors-ir ne kaip švies- šį tą į pilvą indėti — kurie jau praalko.
ama.
Dar kiti šnekučiuojasi priemenėje ir ant
Nnmirė senelis ilgai nei nesirgęs, mat, kiemo. Gėrisi, kad velionis turi gerą dalį,
eturėjo laiko. Visą amželį dirbo ir dirbo kad tiek daug svietelio prisirinko į jo šermenis>
iek tik galėdamas. Jeigu kartais kokia liga Matyt, kad visiems buvo geras, dėlto ir atė
‘simezdavo — senelis jai nepasiduodavo it jo visi paskutinį kartelį atsisveikinti su savo
o ištverme ir darbštumu visados ligą perga- kaimynu.
ivo ir vėl sveikata džiaugdavosi.
Daržinėje graboriai tašė grabui lentas,
Ir dabar mirė ne nuo ligos, bet nuo se- klėtyj merginos karpė kvietkas grabo intiesazės, nes jau devintą kryželį ant savo knp- lui.
nešiojo. O gal jau ir giltinei nusibodo be
F. V.
riant jo susergant mirties liga, tai ėmė ir
(Toliaus bus)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

-

I

(Du kartu mėnesyje)
Metams 50c.

Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

%

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

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj,
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios
paduodamos kuogreičiausiai.
“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų
draugijas, rūpinasi jų reikalais.
“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina
katalikiškai lietuvišką kultūrą.
“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.
“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50.
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po lc.
Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams. $6.
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

“MOKSLEIVIS”

(Mėnraštis)
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Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutes Eiles

Atskiras numeris po 3c.

X

Visais reikalais kreipiantia adresuokite:

KAINA'10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St.
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Metams $1.00.

P. O. Box 82,
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Agentai, knygų platintojai ožsisakykit
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė.

CHICAGO, ILL.
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“DARBININKAS.”

me ir platinkime katalikišką
laikraštį ir knygą, nes jie
♦
mums ištikimiausi draugai,
nurodantieji kokiu keliu reikia
kopti prie apšvietos ir pažan
gos
tuomet pamatysime, kad
gerbiamasis uošvi?
rina Senkiute, ir netyčiomis užmatė
Vertė KADUGYS.
pratimas? Aha! gali būti kad klaidą
tuos daiktus, Mariutei supirktus, ir Jokūbas. Kad tu surugtum! Tas balvonas ma mes katalikai( pirmyn žengia
padariau. Tai aš tamistą vietoje ši
(Vienaveiksmė komedija.)
ne vadina uošviu. Ar tamista nema me. o kiti tesiblaško ūkanose.
raidėmis S. S. pažymėtus.
to išmečiau. (Rodo į Stasį.).
Laikas Dabartinis. Vieta Amerikoje.
Ona.
tai tavo sužieduotinė sutirpo kaip ta
iSalomonas. Aha, tas labai galimas daiktas. <Jokūbas. Na tai ką?
(Tąsa)
tavo Braziliška ekspedicija.
Atėjau užtatai paklausti tamistos ar
Jokūbas (į Stasį)- Matai kas per tamistą čia Simonas.
I
Salomonas.
Aš protestuoju! Jau du kartu bu ŽIUPSNELIS PATARIMŲ
negalėtumei man juos parduoti?
Jokūbas. Liuciperas tavo uošvis, tu braziliš
dedasi.
Net geriausią -savo žentą
vau dėl jos išmestas.
IR INFORMACIJŲ.
ka žuvėdra! Prasitrink akis ir žiū
per duris išritau, kaip tuščią alaus Jokūbas. (į šalį) Puikus dalykas, tokiu būdu
Jokūbas.
Taigi
kad
nepasiliktum
tamista
įžeis

atsikratysiu
nuo
to
viso
keblumo.
(į
Katalikų
Spaudos Komisi
rėk ten!* (Rodo į K. duris.).
bačką. Manau jog tamista susiprantas,
išmetu
ir
trečią
kartą.
(Išstu

Simoną) Gerai, (į visus) Dabar ma
jos, besirengdamos prie “Ka
Salomonas. (Rodydamas į Stasį su Mariute.)
ti, kad dabarties čia nėši reikalingas.
mia per duris K.)
no duktė gali sau pasirinkti vyrą.
talikų Spaudos Savaitės,” išAnava! Anavai Kaip tie du sau IStasys. Ale, tamista Jokūbe!
Visi.
(į
Jokūbą)
Lai
gyvuoja
ponas
S.
S.
S.
(Mariutė
ir
Stasys
atbėga
D.
P.)
anksto tegul pasirūpina užsi
dailiai žaidžia.
<
Jokūbas.
Meldžiu mane nejokubuoti. Laukan
UŽDANGA.
sakyti iš katalikiškų knygynų
Jokūbas. Kaš tau galvoj?
tamista, arba... (Stasys išeina D., Stasys. Ačiū!
ir spaustuvių knygų ir laikra
Salomonas. Man tas galvoj, kad ji yra mano
bet-Jokūbas nemato kad D.)
ščių. Apie sanlygas galima
sužiedotinė.
iSalomonas. Ar-mane jau daugiau ponas neiš
sužinoti pas Apygardų ir Aps
Jokūbas. Tamista esi paikšas!
mesi?
kričių vadus, taip-pat ir cen
Salomonas. Užtai, kad noriu su ja apsivesti? <Jokūbas. Kokias ten popieras turi po pažaste?
tre, kur galima kreipties šiuo
Jokūbas. Vai tu, fabrikante spintų dėl ledų, Salomonas. Nagi liepei man visas popieras,
antrašu:
kraustykis iš šitų namų!
kokias tik tūrių, atsinešti. Taigi
“
KATALIKŲ
SPAUDOS
SA

sas
savo
pozicijas
apžiūrėkime
’
mes
nemažai
turime
laikraščių
J. E. Karosas,
Salomonas. Kam-gi aš taip dailiai išsipuošiau?
atsinešiau įvairius teatrų apgarsini
ir jas gerai sustiprinkime, kad ir knygų ir, berods, šiuomi
Tai puikios sužiedotuvės! (išeina K.)
242 W. Broadway,
mus, Brazilijos plienus, elemento VAITĖS” KALBĖTOJAI.
priešas
jų
nepaveržtų
nuo
mū

momentu
nebereikėtų
tiek
Toni S. (Į Jokūbą) Ką-gi tu dabar darai? Ar
So. Boston, Mass.
rius ..........
32. Kun. J. Dobužinskas,
sų.
Atsilikusias
kolonijas
gai

daug
apie
spaudą
kalbėti
ir
ja
tai gražu taip apsieiti su sūnumi seno Jokūbas (į šalį) o saldus naiviškume! (į Salo
Su knygų užsakymais nesi207 Adams St.,
vinkime, kvieskime kievieną rūpinties, bet pažvelgus į ti velinkite, nes prisiartinus
draugo?
moną) Sakiau, kad atsineštumei tik
Newark, N. J.
lietuvį, lietuvaitę prie prakil krąjį dalykų stovį, kaip tik
Jokūbas. Apsirikau. Jisai nėra mano draugo
tai reikalingas popieras dėl sužieduo
Sutinka kalbėti tiek, kiek naus darbo. Juk šiemet bus pasirodo, kad mes permažai “Kat. Sp. Sav.”, bus sunku
sūnumi. Jisai niekados sūnumi neituvių. .
'
knygynams ant syk visus užlaikas pavelys.
ne
bile
kokia
kova,
bet
kova
domos
į
spaudą
kreipiame,
nebuvo. Paikas turi trvliką vaikų, Salomonas. Advokatas pats ras tarp šitų popiesakvmus išpildvti.
tarp katalikiško laikraščio ir mažai ją patiname ir dar
kurie priguli jo draugui. Velniai jį
“Darbininko,” “Draugo”
rų kas jam bus reikalinga. Ar va 33. Kun. K. (Jrbanavyčius,
20 "VVebster St.,
socijalistiško. Katalikiška kny mažiau
del jos dirbame. ir “Tautos Ryto” administra
žino, ką jis čion pripasakojo.
žiuosime, nes jau karieta stovi.
Montello, Mass.
gutė remsis su socijalistiška dar mažiau dėl jos dirbame. cijos jau pranešė kokiomis sanToni S. Ale pirmiaus jam buvai toks malonin Jokūbas, Tuojaus, bet tamista Salomone, at
Sutinka
kalbėti
Naujosios
brošiūrėlė.
Katalikiškas or Dora, krikščioniška spauda lygomis jų laikraščiai ir kny
gas.
simink kad pavedu tau tą kas man yAnglijos
Apygardoje.
ganizacijas
lenktyniuos
socija- pakelia žmogų prie augštesnių gos galės būti platinamos ir
Jokūbas. Užtai, kad prasidėjo ant S. S, o da
ra brangiausia. Apsvarstyk gerai.
listiškos. Atsiminkime, kad tikslų, apvalo jį nuo visokių parduodamos “Kat. Sp. Sav.”
bar susižinojau kad bile durnius gali Salomonas. 40,000 dolerių — būsiu dėkingas už 34. V. Ditkus,
mes katalikai tame darbe dar nešvarumų, auklėja žmogaus laiku. Kitų katalikiškų laik
prasidėti ant S. S. Ne... bėgkite pie
tą net iki karsto lentai.
242 W. Broadway,
esame
naujokai, kuomet jau
tų pagaminti. Aš su žentu turiu rei Jokūbas. Pirkdamas tavo vekselį, klausinėjau
So. Boston, Mass. socijalistai nuo senai platinda protą ir teikia jam grynus, it raščių administracijos, taipkalą.
apie tave labai žingeidžiai. Taip sa
Apsiima pasakyti keletą mi savo spaudą išmoko viso auksas, supratimus apie gy pat ir knygynai malonės savo
venimo pareigas ir pagalios ve sanlygas tuojaus į centrą pri
Mariute. Eikime mama, (į Stasį) Likie svei
kant, ėsi kvailas, bet užtai.... e... prakalbų Naujosios Anglijos
kią
gudrybių,
žino
visus
ke

da žmogų ant dorybių tako. siųsti. Iš daugel vietų apie
kas, Stasiuk. (Išeina D. su motina.).
tą......... e.......... vienu žodžiu, duok Apygardoje.
lius
ir
takelius,
kuriais
gali

Mums, Amerikos lietuviams sanlygas jau klausiama.
Jokūbas. Tai tamista jau pirmiaus pažinojai
žodį, kad laimingai gyvens su tavim
35. Kun. A. Yanušas,
ma das įgauti į lietuvio stubą. kaip tik ir trūko tokios spau Kalbėtojus kiekviena kolo
mano dukterį ?
mano dukterė.
St. Anthony’s Church,
Jie jau prityrę vajokai, o dos. Turėti mes ją turėjome, nija malonės išanksto pakvies
Stasys. Taip. Ant vakarėlio apturėjau tą gar Salomonas. Duodu žodį.
Forest
City,
Pa.
mes,
kaip sakiau, naujokai. bet nemokėjome naudoties. ti. Reikia kreipties pas Apy
bę.
Jokūbas. Dabar duok žodį, kad tą žodį dalaiApsiima
“
Katalikų
Spau

Todėl
nepražiopsokime kokio Greta krikščioniškos spaudos gardų ir Apskričių vadus, ga
Jokūbas. Aha! Ir nuo to vakarėlio vis artyn
kysi.
dos
Savaitės
”
laiku
pasakyti
dalyko, kuris būtų mums šaltinio-rūgo visokių laisvama- lima ir į Centrą. Kuri kolo
tamista lindai, kol neįlindai į mano Salomonas. Duodu žodį, kad žodį duodu, kad
prakalbas
Forest
City,
Pa.-,
kenksmingu, bet ieškokime nvbių, indiferentizmo ir pa nija su užkvietimu kalbėtoji!
čeverykus.
žodį dalaikysiu.
Simpson,
Pa.
ir
Eynon,
Pa.
Su

būdų, kaip visas kliūtis pra laidumo mažesni ir didesni pasivėlins, gali jų paskui neStasys. Esu dėkingas už susipažinimą su tamis Jokūbas. Na tai dabar, žente, viskas tvarkoje.
tinka
pakalbėti
Scrantono,
Pa.
šalinti.
tvenkiniai ir tvenkinėliai. besusirasti. Todėl visi subrutos dukterimi mano artizmui (teplio(Įeina Mariutė D. ir Stasys paskui.
apielinkėje.
rystei). Dasižinojus jog esu teplioPasilieka abudu D.)
Daugiaus dirbkime; kal Dažniausia mes, aplenkę tik skite.
J.
E.
Karosas.
. riumi meldė nupiešti portretą jos ir Stasys. (į Mariutę) Ana! Ar aš nesakiau?
bėkime, raginkime, tverki ros gyvybės šaltinį, gerėme
motinos, idant dienoje varduvių galė Mariutė. Tėte, man sužieduotinis pranešė, kad
me. “Katalikų Spaudos Komi nuodus iš tvenkinio ir dar
PAS
SOCIJAUSTUS
IR
PAS
tų tamistai padovanoti.
jums labai galvą skauda, ar galima
sijas”, vienu žodžiu, organi- džiaugėmės, kad savo sielą
MUS.
Jokūbas. Stebėtina! Tai pieši mums ką ant
šaukti gydytoją?
zuokimės, kad darbas mus iš nuodijame, nustojame pakilu
varduvių?
Jokūbas. Kam galvą skauda?
Šiemet turėsime net kelias netyčių neužkluptų. Tegul mo ir virstame į ligonius. ŠianStasys. Taip. Tiktai, meldžiu mane neišduo Mariutė. Tau, tėte.
lietuvių spaudos savaites Ame sau ir socijalistai su savo lite-1 dieną tikiu ligonių turime
ti. (Atneša portretą, kuris buvo užslė Jokūbas. Man galvą skauda? Ir tą tau sakė rikoje. Rengiasi prie savo ratūros pundais nešiojasi, lai i tūkstančiais. Ir kas baisiauCHICAGO, ILL.
ptas už kėdės K.) Štai portretas...
jie
sau
tveria
savo
sąjungas,
šia,
tie
ligoniai
nei
nesijaučia
tavo sužieduotinis?
spaudos išplatinimo katalikai,
(Bridgeportas).
vakar atnešiau. Spręsk pats, tamis Mariutė. Tas, Stasiukas. (Rodo į Stasį.)
rengiasi ir socijalistai. Šie mums jie nebaisūs. Jei tik' jog jų dvasią slegia biaurus
L.
D.
S. 29-tos kp. domai!
ta, motina ir duktė sykiu.
Jokūbas. Aha, tas! Bet tas ne tavo sužieduo pastarieji, kaip jų laikraščiuo netingėsime žmonėms savo lai- slogutis, Tarpu tų ligonių be
L.
D.
S. 29 -tos kuopos su
Jokubas. A... A.' . dailiai nupiešta. Nuosta
tinis, mano dukrele. Ponas Salomo se skelbiama, turės bene tris kraščius ir knygas parodyti, laisvamanybės pasekėjų mato sirinkimas įvyks rugsėjo 13-tą
bus panašumas. Tai-gi katra jau čia
nas yra tavo sužieduotinis.
savo spaudos savaites. Iš- atskirs lietuviai pelus nuo grū me daug ir gerų katalikų. d. š. m., 7:30 vai. vakare, šv.
neva mano duktė?
Salomonos. Taip, tai aš Salomonos.
pradžių socijalistai manė reng dų ir noriai išsirašys katalikiš Kaip-gi jie ten pakliuvo? U- Jurgio parap. salėje (ant pir
Stasys. Na-gi ta po kairei.
Mariutė. Cha, cha, cha... juokinga.
ti tik “Raudonąją Savaitę,” ką laikraštį ir pirks katalikiš gi iš netyčių! kokio svieto pe mų lubų).
Jokūbas. Aha, po kairei. Tamista tą ausį tai Jokūbas. Koki čia juokai?
laike kurios paprastai platina- ką knygą, nes ir aklas pama- rėjūno prikalbinti, užsirašė
tobulai tropijai... ir pačios čepčius Salomonos. (į šalį) Turbūt dideliai džiaugiasi, I ma socijalistiška literatūra ir ’j tvs, kad socijalistiškos- “Ša- laisvą laikraštį, nusipirko pa _ Visi nariai malonėkite būtij nai pribūti, ypač tie, kurie
suvadžiotinai panašus. Ale perskyri
kad net juokai ją ima.
į stiprinama jų Sąjunga, bet pa kės-Kardai,” ‘Naujienos” fr laido turinio knygutę ir nors i užsitęsė su mokesniais, nes
mas beabejo teisingas, ką nuo dukters Mariutė. Man ištekėti už tokio egzemplioriaus tyrę, kad ir katalikai lietu Į “Keleiviai,” tai tik žmonių iš pradžių tuos raštus beskai
i gavome iš Centro rašt. praneši
gražumo atėmei, motinai pridėjai. O
iš beždžionių teatro?
viai šiemet ruošiasi ir tai la akių dūmimas, o katalikiško- tydami raukėsi, bet palengvėl mą, kad kurie nariai išbus
kas čion kampe?
Salomonas. Panelė klysti, aš nepriguliu prie bai uoliai prie savo spudos iš-1I ji spauda, tai tikras žmonėms prie jųjų priprato ir jau, gero
Stasys. Pirmutinės raidės mano vardo ir pa
žmogaus perspėjami, drąsiai į neužsimokėję 3 mėnesius, bus
beždžionių teatro.
(įeina D. po va platinimo, socijalistai,
tur-1; turtas.
vardės. S. Z.
.rėžia: — Viskas galima skai ’ suspenduojami, taip-gi turime
lei Ponia S. ir stovi po dešinės stalo.) būt iš baimės, kad katalikai
Pasistengkime,
broliai
lie

Jokūbas. S. Z? Tamista nesi vadini Stasvs Sim- Mariutė. Ir ką-gi aš su tokiu veiksiu — su to jų nepralenktų savo darbštu
tyti, o mūsų juk skaitomi ra ' ruošties prie Spaudos Savaitės
tuviai
ir
seserys
lietuvaitės,
į — nes išrikta komisija išduos
blis?
kia žvirblių baidykla? Ak, tėte, tu mu, “Raudonąją Savaitę” katalikai “Katalikų Spaudos! štai visai “katalikiški”. A- ■ savo raportą apie pasekmes
Stasys. Ne... ne... Zimblis, z. z. z. z.
nenori, kad tavo duktė pasiliktų ne skėlė į tris dalis. “Naujienos” Savaitės” laiku (spalio 22-29) į pie pasekmes tokio skaitymo pasitarimo su kitomis drraugiJokūbas. (Karščiau) Tai tamistos pavardė ne
laiminga iki mirčiai.
jau senai pagarsino “Nau savo idėjos priešams parodyti,' nėra reikalo nei plačiau kalbė jomis.
prasideda ant S. S.
Pažvelgkim atidžiau į tų
Jokūbas. Aš nekaltas, kad visam mieste nega jienų Savaitę,” paskiaus bu kad mes esame susipratę kata ti.
Kiekvienas narys, stengkiStasys. Ne, ant S. Z.
lima surasti pritinkamo S. S. šmotuką, vo pranešama apie kokią tai likai ir kaipo tokie remiame žmonių sielą, jų gyvenimą, tės prikalbinti naujų narių į
Jokūbas. (Piktai) Von iš namų! Man čia ne
o tavo vyru turi būti S. S. Kągi dary Socijalistu Spaudos Savaitę, tik savo laikraščius ir knvgas. darbus — aiškiai pamatysime,
reikia tokių tinkuotojų. Kaip tamis
kad jų širdys atšalę prie tėvy L. D. S. ir ątsiveskit ant prisi
sime, kad taip išpuola?
kuri turėjo įvykti prieš “Kata
J.
ta drįsti prašyti dukters rankos? Mariutė. Kodėl?
nės, dora pakrikus, o visas rašymo.
likų Spaudos Savaitę” ir pa
L. D. S. 29-tos kp. rašt.
(Smarkiai eidamas D. P.) Šimts per
gyvenimas — vienas skurdas,
(Belstelėjimas į duris K. Poni S. į- galios ‘Raudonoji Savaitė”,
kūnų!
leidžia Simoną Sutkų, kuris pasilieka kuri bus tuojaus po “Katali REMKIME GERUS SUMA betikslis rūgimas.
BROOKLYN, N. Y.
Stasys (į šalį). Vėl jam nesveika galvoje da
K. P. Poni S. eina giliau K., tarp sta kų Spaudos Savaitės.” Kaip
NYMUS.
Jei
norime
Lietuvai
susi

rosi.
Svarbus susirinkimas.
lo ir staliuko. Stasys su Maryte at- matome, socijalistai nejuokais
Amerikos lietuvių gyveni laukti gražios, šviesios atei
Jokūbas. Kad tamista būtum pasielgęs, kai
sisėda ant kėdės prie sienos D.)
L.
D. S. 11-tos kuopos susi
pasiryžo šiemet savo literatū me šiais laikais apsireiškia ne ties, mūsų tautą prablaivinti,
po žmčgus mandagus, tai. būtum sa Poni S. Štai atėjo ponas Simonas Sutkus.
rą praskleisti tarpu Amerikos paprastas gyvumas. Sujudo sužmonėti, pasistengkime nuo rinkimas atsibus rugsėjo 5 d.
kęs: “Pone, nesu vertas tavo dukters Jokūbas. Kaip vadiniesi, tamista?
lietuvių ir suieškoti naujų na partijos-srovės į vienybę riš- visų tų
ligų atsikraty- š. m. 8 vai. vak. parapijos sa
rankos.” Ale kadangi taip neman Simonas. Simonas Sutkus.
rių savo Sąjungai. Ir tam ti ties; organizacijos visokiais 1 ti ir tapti sveikais, dorais lėje. (pas kun. Petkų) Visi
dagiai pasielgei, priverstas esu ta Jokūbas. (Nusitvėręs už skverno.) Turiu jį da kslui jie organizuoja visas sa
! žmonėmis. Galime tą lengvai nariai kviečiami būtinai atsi
mistą išmesti nemandagiai. Jau ta
bar! Šitas beabejonės bus atsakantis, vo pajėgas. Nuolatos ragina būdais augina savo narių skai ! atsiekti per katalikiką-tau- lankyti ir prisidėti prie kata
mistai senai vertėjo būti už durų, nes
( į Stasį ir Salomoną) O judu laukan! visus rengtis prie savo “Rau čių; laikraštija rimčiau pra tišką spaudą, tik daugiaus likiškos spaudos išplatinimo
per kokį nesusipratimą ne tave, ale ki
(Salomonas atbulas slenka link K. du donųjų Savaičių” ir dirbti so deda svarstyti visuomenės rei į jos gyvenimą domos kreipki darbo. Bus tariamas apie
tą tavo vietoje išmečiau, būtent, pa
rų.)
(į Simaną) Tamista atvykai cijalizmo labui. Buvo jau pa kalus. Lietuvos, nukentėju me ir nesidrovėkime savo laik “Kat. Spaudos Savaitę” ir
sios nuo karės, sušelpimu ir
dorų Salomoną, tą nepaprastą ledų
prašyti dukters rankos, ar ne?
skelbta “Kovoje” ir 17 “Rau atbudavojimu Amerikos lietu raščių ir knygų paremti dar kaip ją pasekmingiau išnaudo
išgabentoją, net man jo gaila! (Pri Salamonas. Kiek rankų pono duktė turi?
jus. '
donosios Savaitės” kalbėtojų.
viai gyvai rūpinasi ir tiesia bu ir pinigais.
bėgęs prie lango K. šaukia) Tamista Simonas. Bet tamista.........
Rašt. P. Pavilonis.
Sulyginus socijalistu silpnas
Salomone, Tamista Salomone! Ha, Jokūbas. Tamista ją gali sau imti.
. Socijalistai, laisvamaniai
spėkas su katalikų žalingomis plačius pamatus busimamjam
matau. Eina kavinėn per kelią. Simonas. Bet..........
pajėgomis, nėra abejonės, kad veikimui. Tų didžios svarbos kąsdieną mums, katalikams,
ŲROOKLYN, N. Y.
(Stasys pereina į D.) Greičiausia turi Jokūbas. (Paleidęs Simono skverną eina D. P.) per savo pirmą “Katalikų klausimų išrišimas prigulės primeta silpnumą, nesusipra
I
nuo
mūsų
pačių
gero
noro
ir
naują projektą su ledais, (vėl šaukia)
timą, net drįsta katalikų vi
Gauni ir 40,000 dolerių.
Ateikite į susirinkimą.
Spaudos Savaitę” katalikai
Tamista Salomone! Klausyk, liępk Salomonas. Atsiprašau gražiai, bet tie pini daugiaus laimės, kaip socija į pasišventimo. Reikia tikėties, suomenės judėjimą ir veikimą
Rugsėjo 4 d. š. m., 7:30 vai.
I kad momento svarba ir Lietu stelbti. Argi ne laikas būtų vakare Kar. Aniolų parap. sve
važnyčiai ten apačioj, kad mudviejų
gai man priguli.
listai per visas savo jau suren
lauktų su karieta. Važiuosime tuo Simonas. Simonas. Tas labai gerai, bet.........
gtas ir manomas dar rengti -vos meilė amerikiečius suža mūsų idėjas priešams parody tainėje laikys mėnesinį susirin
dins prie pastovaus ir kons- ti, kad lietuviams katalikams kimą L. D. S. 12 kuopa. Vi
jaus pas notarijušą parašyti ženybų Jokūbas. Kokis čia b°t — tavo mergina ir gana. “Raudonąsias Savaites.”
I truktivio darbo savo Tautos ir nestoka drąsos ir gyvumo ir si kuopos nariai užprašomi pri
kontraktą. (Grįždamas nuo lango į Simonas. Lukterk tamista, aš..........
“Katalikų Spaudos Savai
Stasį.) Ko tamista nori? Meldžiu iš Jokūbas (Rodydamas į Mariutę) Ar ne puiki tei’.’ kalbėtojų turime jau ar i Tėvynės naudai ir to naudin jie dirbdami savo idėjai, dir būti ant šio susirinkimo. Bus
sinešti ir daugiaus čion nelandžioti.
mergina? Abudu būsite laimingi. ti 40, visose lietuvių koloni go darbo pasekmės bus milži- ba užvis naudingiausį Lietuvai vienas iš svarbiausių susirinkiI niškos.
darbą.
z : mų, nes reikės apkalbėti kaip
Laiminu jus.
jose tveriama Katalikų Spau
Stasys (į šalį). Nelaimingas žmogus, tikrai
Lietuvių
tauta
yra
katali
 geriaus prisirengus prie “KaBisisielojant
Lietuvos
dos komisijas, kiekvienas lie b
sudurnavojo. (Įeina Salomonas K ir Salomonas. Oho, aš protestuoju!
stovi pas duris bailingai. Jokūbas Jokūbas. (Prisiartina prie Simono) Dabargi, tuvis katalikas šiuokiu ar to likimu, amerikiečiai nepamir- kiška tauta, lietuviai myli sa i talikų Spaudos Savaitės.” Reimylimasis žente,..........
kiu būdu mano prisidėti prie ■ šta ir kitų reikalų, kurie taip- vo tėvynę, brangina tikėjimą, I kės galutinai viską sutvarky
eina jo link.).
katalikiškų laikraščių ir kny | pat svarbūs ir naudingi ir ku tik ant nelaimės, dažnai nu ti.
Salomonas. Ar... ar ponas į mane k-kalbėjo? Simonas. Bet tamista, aš esu apsivedęs,
i Jokūbas. Ką? Laukan! Laukan!
,
gų išplatinimo ir savo organi rių pasekmingas išrišimas pri- krypsta nuo savo tikslo ir pra
Taipgi užprašomi į šį susiJei ne, meldžiu sakyti.
(Simonas eina pas K. duris, Joku- zacijų padidinimo. Į tuos džiu- Į aidės nemažai ir prie Lietuvos deda klaidžioti po ūkanas, bet 1 rinkimą ir visi “Darbininko”
Jokūbas. Mieliausias drauge, meldžiu artyn.
bas traukia Salomoną į V.)
; ginančius apsireiškimus paž- pakėlimo, ir prie pažangaus Į tas tik laikinas apsireiškimas. j skaitytojai, kurie į kuopą ir
Kodėl taip ilgai užtrukai? (Veda ties
Jokūbas. (į Salomoną) Grįžk, mielasis žente, ! velgus, galime būti ramūs, i veikimo, ir prie krikščioniš Prablaivės dangus, išsiskirs- j nepriguli. Atėję išgirsite mūV.)
į kad nepaliksime mes, Įietu- kosios vėliavos iškėlimo. Tai jtys debesiai ir vėl būsime ga- | sų reikalus ir pasitikime, jai
Salomonas. Man rodos kad jau čia kartą bu-I
nenorėjau tave užrūstinti. ...
iTlTuri
* ■TfTFl V1MMI
I viai katalikai savn “broliu” ifrkftfln
Salomonas.
Vėl
koks
nesusipratimas.
vau.
Man nelabai patinka šis begalinis įle- Poni S. (į Jokūbą) Ar tai dėlto?
Salomonas. Nagi tik-ką dabar ponas manę iš
Jokūbas. Taip. Ieškojau ligšiol žento dėl tų
kiojimas ir išlekiojimas.
varei.
daiktų, idant sutiktų su raidėmis.
Poni
S.
(Atėjus
K.
P.,
į
Jokūbą)
Su
tavim
nei
Jokūbas. Aš tamistą?
Tai vadinasi pirkliška ekonomija.
susikalbėti negalima. Ponas Simo
Salomonas. Taip, ir dar gana energiškai.
Salomonas.
Kada važiuosime pas advokatą,
nas Sutkus susižiedojo su panele KotJokūbas. Nieko nežinau.
Gal kokis nesusi

i

Katalikų Spaudos Savaitės reikalai.

v•

!

L.D.S. kuopų gy
venimas.

I
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Vietines Žinios.

Siųskite pagarsinimus kų-Jž
faktais, iš savo patyrimo nu
rodė, kaip lietuviai .pįųžai tė- greičiausiai, nes paskui bus LIETUVIAI PAS SAVUS.
27 S
sigriebia moksli), o "tūnoję, vėlu ir vietos neturėsime.
T. FONDGJBKYRIAUS
Janų pradėjome statyti ir
girtybėje: Todėl ragino blai! vininkus uoliai skleisti blaivj- tvarkyti, todėl nesivėluokite.
SUSIRINKIMAS.
Apgarsinimus galite pa
j bę, nes girtybė tai didžiausia
Ketverge, 31 d. rugpjūčio i kliūtis prie pažangos, apšvję- duoti mūsų įgaliotiems agen
šv. Petro parap. svet. atsibuvo tos.
Po to buvo perstatytas tams arba siųsti tiesiai, bet
T. Fondo 11-ojo skyriaus susi p. Gudas, kurs iš kun. Geru- nevėliaus kaip iki Rugsėjo 15
rinkimas.
čio knygos “Sveikata” pa d. š. m.
Tarp kitko nutarta įsiusti skaitė gražius straipsnius apie
"Darbininką s,”
Centran $500.00. Taip-gi svar sveikatos dalykus, tyrą orą ir 242 W. Broadway,
styta. kaip 7 prisirengti prie ! svaigalus. Paskui kalbėjo kun.;
South Boston. Mass.

Lietuvių Dienos, kurių prez. F. Kemėšis, kurs, kaip visuo- j
Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.
Wilson pažadėjo paskirti lap met jausmingai iy dailiai pa- i
kričio 1 d. Kad pasekmingiau kalbėjo ape blaivybės rekalus CIGARETĘ KUPONAI.
JONAS BERZELONIS & CO.
tas darbas būtų atliktas, tad ir patarė kuopai surengti ne
28
Chandler Str., Boston, Mass
Mes duodame visokios vertės
(Castle Sųuare’s Block’e.)
nutarta atsišaukti į visas (ne svaiginamų gėrimų parodą. dovanas. Atsišaukite ir pamaty
atsižiūrint į partijas) So. Bos Kuopa sutiko tai padaryti, j site mūsų visokių įvairių dau
ŠIS $2.50 ŽIEDAS UŽ $1.00.
tono ir Bostono dr-jas, kad Galop kalbėjo apie Spaudos giaus kaip 700 daiktų.
jos iš savo tarpo išrinktų po [ Savaitę p. A. Kneižis ir baigTurime
ant
Saugokitės apgavikų, kurie no
tris ypatus ir pabaigoj rugsė ! damas kalbą ragino rašytis' ri gauti iš jūsų kuponus, mes erankos apie 500
jo mėn. sušaukti susirinkimą, prie kuopos. Prisirašė 10, sarne oficiališkai įgalioti agentai
šių žiedų ir ka
kur bus išrinkta komitetas pri naujų narių. Buvo renkamos visų didžiausių tabokos kompani
dangi
daugiau
sirengti prie tos dienos, orga aukos blaivininkų knygynui. jąjų
nemanome
nizuoti kolektorius ir sutvar Surinkta arti $8.00.
I
daryti, tai viBERNSTEN & SON
kyti aukas įplaukusias toj die
sus likusius nutarėme parduoti
Rep.
noj.
Dr-jas pakviesti įgalio
už tiek, kiek jie mums kainavo
40 BEACH ST.,
tas pirmininkas p. M. Venis. KA SUVALGO BOSTONO
padaryti.
Mūsų skyr. taip-pat išrinko
BOSTON,
MASS.
GYVENTOJAI.
Šis žiedas yra padarytas gry
tris asmenis: pp. M. Venį, L.
Bostone kas diena suvalgo
no Sterling sidabro.
Švagždį ir B. Paužą.
ma : 44 vagonai mėsos, 28 va
Gvarantuotas.
Su išdirbta
Nutarta 24 <L rūgs, suren gonai bulvių, 333.000 kvortų Telephone So. Boston 605.
raide
kaip
paveikslas
už $1.00.
ANTANAS tAFALIS
gti prakalbas ir pakviesti ką sunaudojama pieno, 20.000 to
Paimk popieriaus apie į colio
meistras
tik sugrįžusius iš Lietuvos lie nų sudeginama anglių, 10.000 į
indeda telephonus, dengia Sto- pločio, apvesk apie piršto narį
tuvių delegatus.* Taip-pat nu tonų sutarpinama ledo.
gus, ir atlieka visus staliorys- taip, kad galai porieriaus sutarta pakviesti kun. Ambotą
tės darbus prideramai.
Bostono Chamber of Coni
sitetų.
Pažymėk raidę, kokią
iš Hartford’o, Conn.
meree paskelbė visuomenei,’i;
KAINOS NEBRANGIOS.
norėsi kad būtų išdirbta, priJonas Glineskis pastojo T. F. I jog nereikia bugštintis
_____
Ofisas
Gyvenimas
gele-'
siųsk mums su $1.00,
o mes
tn ‘ ‘^'5 W. Rroadwav, 133 Bowen St.
nariu ir užsimokėjo $1.00.
žinkelio streiko, iues dof
un tu
D/i<1iTrkXT viso
tuojau prisiusime tamstai žiedą,
SO. BOSTON, MASS.
Žinomas. didelio keblumo nei didelio su
Jti nebūsi pilnai užganėdintas,
trukdymo pristatyme vagomųsugrąžįsime pinigus atgal. Ra
L. D. S. KP. SUSIRINKIMAS. jų daiktų nebusią,
Gal pri- Agentai uždirba šyk tuojaus.
Utaminko vakare, 29 d. truksiu mėsos, bet mėsų galiNERIS MANUFACTURING CO.,
po $4S.OO į
rugpj. šv. Petro parap. svet. ma pavaduoti žuvim, o žuBox 76 d.,
Montello, Mass.
/atsibuvo L. D. S. 1-os kp. susi vieš Bostone visuomet yra savaitę, pardavinėdami mūsų pa
gausybės.
rinkimas.
,
Chamber of Commerce pa tentuotą be šilumos kelinių pro LENKIŠKA LIETUVIŠKA
Išrinkta 3 atstovai sudary
są.
iKekvienam vyrui reikalin
A P T I E K A
mui kom., kuris Lietuvių Die taria nepi rktis po daug daiktų gas. Visi perka.
(Gydykla)
iš
baimės,
kad
gali
pritrukti.
noje rūpinsis aukų rinkimu.
Reikalauk platesnių informa
Gydome
visokias ligas,
Išrinkta kun. F. Kemėšis, A.
cijų.
duodame vaistus, patarimus
REDACIJOS ATSAKYMAI.
Vaisiauskas ir A. F. Kneižis.
Neris Mfg. Co.,
dykai.
Bentleyvillės
Darb
inink
ui
Prie kuopos prisirašė 5-ki
Box 76,
Montello, Mass.
Hampshire St. Pharmacy,
—
Panašai
paraginimij
buvo
nauji nariai. Mūši) kp. spar
85
Hampshire Street,
čiais žingsniais žengia pirmyn, daug ir todėl nedėsime. Pra
AR NORI BŪT GRAŽUS.
(Prie
.lietuvių bažnyčios)
nes jau turi virš 100 narni ir šome žinučių iš vietos lietuvių Jeigu taip, tai nusipirkite MosCambridge, Mass.
virš $50.00 kasoje.
Kalbėta gyvenimo ir veikimo.
ties, kurią išdirba Mentholatum
Jaunam
Vyčiui,
Norwood,
apie kooperacijų, bet dėl sto
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai
kos laiko tasai klausimas ir Mass. Dėkuojame už rašinėji pripažįsta geriausia.
visi kiti, buvo atidėti ant se mą, bet meldžiame trumpiau Ištepant moste veidą prieš ei
kančio susirinkimo, nes tų pa rašyti. Visvien turime daug nant gult per kelis vakarus pada
Keliatas vaikams vežimėlių
tį vakarų “ tarptautiškasis be- išbraukti.
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis (carriages) mažai krautuvėje
nas” turėjo savo repeticijų.
išima visokius spuogus ir dėmes...................... I■ ■

"■

■ ■ ■

■

■

■

■’ 1.1 ė 1v i u s.
J “ A PLEA FOR THE
LITHUANIAN’ S.“ į
Dar galima gauti visus nųj
rnerius; o neužilgo ir šeštas
numeris išeis iš spaudos. Parapietai yra papuošti Lietuvos
ženilapiuir Vytauto pa
veikslu.

Dr. Paul J. Jakmaub _
324 Wharton Street,

I ■ ,

Žinomo Draugas.

SP. KOMISIJOS NARIAMS
PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešame visiems
Sp. Komisijos nariams, kad
kaip buvo nutarta turėti susi
rinkimą 29 d. rugp., tai susi
rinkimas neįvyko, nes buvo
užimta svetainė. Tad nuošir
džiai visi nariai prašomi atei
ti sekantin susirinkiman, ku I
ris atsibus 5 d. rugsėjo utarninko vakare Šv. Petro par.
svet., 5-ta gt., So. Boston’e.

Tilifhonz

So.

Boston

605

Lietuviškas

i

ADVOKATAS’
VViiliam F. J. Houuard
Lietuviška pavardė buvo

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.
_____________

Obnioriamo
DIlIIICI lulllu

apsitrynusių, visai pigiai par
plėtmus saulės nuodegimus ir la
siduoda.
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.
J* RIMKUS,
Bos 36,
Holbrook, Mass.

GERIAUSIOS
PARMOS.
Norintieji pirkti gerų farmų
budinkais, Sodais, apsėtais
laukais ir neišdirbtos geros žemės
i nebrangiai ant lengvų išinokėji-

cvorhll
ululUui

mii’ kreipėtės prie mūsų, seniaušių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždėtojai ir apgyvendintojai didžiau▼
, -j---------------i
sios lietuvių farmerių kolonijos
L. D. S. leidžia savo kalen- Amerikoje. Apgyvendinome 360
Valdyba.
dorių 1917 m.
lietuvius farmerius, kurie trumKalendorius bus puikus, i- ip!h
rengiasi išleisti ScottBLAIVININKŲ PRAKAL
a-vn
ville, Mich. Amerikos lietuviams
lluSvruotas, formatas 6X9
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiauBOS.
128 pusi, leisime mažiausiai šioji lietuvių farmerių kolonija
Pereitų nedėlią šv. Petro po-:
j randasi —
ant gerų
laukų
----- Lderlingų
bažnytinėj salėj atsibuvo Pil 16.000. Kaina bus tik• 25c. Į —
puikiausioj
apielinkėj
miesto
nųjų Blaivininkų kuopos su- Į Geriausia proga biznieriams i Scotville ir portavo miesto Lupasigarsinti jame.
rengtos prakalbos.
dington,.Michigan valstijoje, MaPagarsinimų kaina labai son county. Toj puikioj apielinŽmonių prisirinko gan daug, j
Į kėj mes turime daugybę visokių
Kalbėtojus perstatinėjo p. maža.
farmų parduoti, ant kurių galime
Puslapis $12.00.
Kazlauskas. Pirmiausia kai- ’
kelis tūkstančius lietuvių farmePusė pusi. $6.00.
bėjo p-lė Ona Stalionaitė iš
1 rių apgyvendinti. Rašykite tuo4 dalis pusi. $3.00.
IVaterburv. Conn. .Ji rėmė sa
• jaus indėdami už 4 cenuts krasos
8
dalis
pus.
$1.50.
vo išvedžiojimus gyvenimo
r,.'
I markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų
puikių farmų katalogą su daug
dŽl
paveikslų iš lietuvių farmerių gyve
, venimo.
Adresuokite,
r
VAŽIUOK KUR NORI

F

F

l-l

AUTOMOBILIAIS DYKAI.
Nes aš papirkau dar du naujus automobilius su
minkštomis sėdynėmis ir su “Shock Absorbers;” labai
gerai veža kur tik nori.
Galima važiuoti pažiūrėti
FARMŲ, NAMŲ, LOTŲ DYKAI.
Lietuviai seniaus tiktai pirko namus prasčiausiose
vietose South Boston’e, o dabar tiktai pradeda pirkti
apie City Point, vėliaus pradės pirkti Dorchester’e' ir

kitose aplinkinėse geresnėse vietose.
Tai-gi Brangūs Lietuviai, kodėl negalima ant sy
kio padaryti didesnį žingsnį ir pavažiuoti toliaus ir pa
žiūrėti NAUJŲ, PIGIŲ IR SU DAUG ŽEMES NAMŲ.
Taip-gi pažiūrėti pigių netoli nuo miesto FARMŲ IR
LOTŲ.
Mes vežam visus už dyką, su visomis šeimynomis
Nedaliomis ir paprastomis dienomis, tiktai duokite Ži

nią į mūsų ofisą patys, arba per savo draugus, o mes
atvažiuosim prie Tamstų durų išvežti ir aprodyti gražių
naujų namų ir Vištų-Farmų arti Boston’o.

Antanas
315 W. BROADWAY,
SO. B08T0N, MASS.
ĮGUDUS
Tel. Sb*. Boston 605. ,

MII 1111 L

A KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

ATEIK ANKSČIAU.

James Ellis Co
Kampas B ir B'way,
South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS
IR
ANT IŠMOKĖJIMO.
Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

D. L. K. V. B.

MUZIKALIŠKA MOKYKLA.
Mokinama ant smuiko Piccolo
Klarneto
Piano
Korneto
Trombono
Būgnelio.
339 W. Broadway,South Boston, Mass.

paminklą ant
amžinos
at
minties.
Lietuviai
kreipkitės pas
mane, nes aš
užlaikau pui
kiausią P AM I N K L Ų
išdirbystę.
Yra viena iš geriausių.

A. Cereška
75 Broadway,

GRABININKAS
IR
BALZAMUOTOJAS.

PARSIDUODA dvi mašinos
siuvamos vyriškos, prosas ir
stalas. Parsiduoda labai pi
giai.
4 rT

461 Eourth Street, _
So. Boston, Mass.

it
t
T
❖
❖

❖

Tel. So. Boston 294

Kuri užlaiko visokio ta
voro, reikalingo mainenieriams.

V. LUKOSEVICIA,
Minersville,

DR. JOHN P. JONĖS

I

C 1 •»j t'.x rč<»
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SURGIJUS
Speiališkai atlieka visokiu* blogiausiu*
gydymus, ypatingai su aleKtrcmi*.

392 Kicccuc}. l>Įl 1. .t 1 .<
SO. BOSTON,
S /.

i lįj n
iUf.

i

L I ET U V IŠ K I
PHOTOGRAPHAI.
Valeika, Laurinaitis & Co.

Lenkiška-Lietuviška

Restaurancija

TEL. BACK BAY 4200

Pataiso geriausius lie
tuviškus valgius, kaip tai
barščius, kopūstus ir tt.

DR. F. MATULAITIS
Ofi»oadyno1-3P.M. 7-9P.M.

St. Blaszczek

PIRMO

ngn^d^nsnEnEn^EnEnEnsnE
GERIAUSIA LIETU
VIŠKA

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

Kl.ESOS

DANTISTAS
-

I

’ I. -šokia* ligas
» skiria Akin’us.

419 Boylston St B istan, Mass.

147 Sheldon Street,
Hartford, Conn.

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

469 Broadway,So. Boston,Mass

Grosern i i
bučernė
LIETUVIS
KRIAUČIUS.

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

(Arti C St.)

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St.,
Philadelphia. Pa.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8. vai. vakare.

Pasiuvu
visokius Lietu
drabužius
Švariai užlaikoma.

viai
pas lietuvius.
pagal
naujausią
madą, vyriškus
ir moteriškus.
Darbą atlieku
B. ir V. ROŠČEVSKIAI
gerai, 70teisingai
ir
John Street,pigiai. Taip
gi išprosinu,Hartford,
pataisau,
skalbiu ir
Conn.
kvarbuoju.

I

Lietuvis Daktaras

DR. W. T. REILLY
Nedaliomis
nuo 10 vai, ryta
iki 4 vai. vakare.

kr -i

j

valandos

I

Nuo 9 iki 11 rito,

1

.. 2 .. 4 po pietų.

.... 7 .. 8 Vakare.

St. Baracevicius.

PETRAS MAKAREVIČIUS,
105 So. Meade Str.,
(Arti

lietuvių bažnyčios)

Wilkes-Barre, Pa.

Aktų Specijalistas.

Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADVVAY.

.o. .mton-

Geriausias graborius
South
Boston’e.
šermenis
atlieka pigiai, gražiai ir gerai.
Važiuoja ir į kitus
miestus, nieko ekstra nerokuodamas.
SOUTH BOSTON, MASS
258 W. BR0ADWAY,
Telephone: 839-J. So. Boston.

J. P. TUINYLA

Pastatykite

So. Boston, Mass.

Baltimore, M. D.

f Krautuvė

t
T
T
T
T
T
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Atsiminkite mimsius

C. & P. Telephone St Paul 5347

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graboiystės mokslus ir Išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir | kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pas
manaJ0NA8 GREBLIAU8KAS,
500 So- Paca Street,

(Jakimavičius)
Priėmimo v&lAndoe:
Nno 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROAD^AY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

Philadelphia, Pa.

--------------------------------------------------------------------------------------

Nepaprastai pigiai

*|* Vienatine Lietuviška

KUN. J. J. KAULAKIS, į

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .......$1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo...... „.15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo_____ lOe
Aritmetika mokinimuin rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ---------- 35c.
Viro $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko’'
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c
pigiau.

P. MIKOLAINIS,

R. F. D. — Route 2, r
Hndeon, N, J. .
į 4*

Vienatine Lietuviška
Bostone ir visoje Massachu^etts valstijoje
Gyduolių ff&lite gaut kokios tik pasaulyj vartojamos,
bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.

l'žlaiko’n didžiausia krautu ę
deimantų, laikrodžių ir visokią
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių.
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam tuierte Sovienytų Valstijų ir Kanadoj, di
deli nuošimtį duodam perkuo
čiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.

J. P. TUINILA
822 Washington St., Boston. Mas<
*

V. P. GINKŲ S & CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.

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

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

75c.
1 00
1.00
50c.
’ '16
X)

Gyduolės dėl patalkyui<».
apetito
J.OO
Gyduolės dėl s»v«lmo»o
vidurių
50?
Gyduolės nuo kosulio ir
slinkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c
Pilės dėl Kepenų
75r
ir Inkstų
Proškos nuo nerv iško raivos skaudėjimo
10 ir 25c
Gumas nuo dantų galimo 10c
Tikra fietuviška Trejanka
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25c.
4
4
5Oc.
4
4
25c
4
25c 4
Visokie kvepianti
4
nuo pučkų
50c.
4
muilai
10.
15
ir
25c
Nuo prakaitavimo kojų 25c
4
Perfumos visokių
gėlių 25
Mostis ir skysčiai
4
50, 75. 1.00, 2.00 ir daugiau 4
100
niežų ir parkų
4
Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap 4
4
tingų ir kitokių ligų.
4
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei 4
aOC

katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

visame

bus

nežiūrint, ar iie būtų Amerikos ar . Europos daktarų.
Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums

