
Tel. 620 80. Boston.

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

“ijus X. 
“T*vyne,” —

307 W. 30 St.

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

Popiežius Benediktas XV.
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Didis f rancuzų 
laimėjimas.

Balkanuose bulga 
rai sumušami.

sakė, jog jau birželio mėnesį 
Austro-Vengrija žinojus apie 
Rumunijos galutiną pakrypi
mą prie talkininkų.

ANGLAS VES ITALIJANKĄ.
Eina gandas, jog Anglijos 

sosto įpėdinis Vali jos princas 
vesiąs Italijos princesą Yolan- 
dą, vyriausią dukterį Italijos 
karaliaus. Jaunasis turi 22 
metu amžiaus, o jaunoji 16 me- ( 
tų.

Princas nesenai buvo Itali
joj, ten susitiko su princesą ir 
abu susiuostę.
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Kanadoj.

Rusai laimėjo Karpatuose.
FRANCŪZAI SUMUŠĖ 

VOKIEČIUS.
Francūzai pradėjo žengti 

pirmyn Somme fronte ir tas 
jiems sekasi. Perlaužė vo
kiečių frontą 6 mylių ilgio ir 
paėmė 1.500 vokiečių kareivių 
į nelaisvę.

Francūzai darė atakas tarp 
miesto Combles ir Somme upės. 
Francūzai taip gerai buvo pri
sirengę prie atakos, jog be
reikėjo pusvalandžio, kad iš
mušti vokiečius iš pozicijų.

Šiaip Francijoj visame 
fronte eina tik smarkus arti
lerijos veikimas .

SUJUDO SALONIKŲ
Talkininkų žengimas pir- į 

myn nuo Salonikij jau prasidė
jo. Talkininkai skubinosi tą 
daryti todėl, kad nukreipti 
bulgarų atidą nuo Rumunijos, 
kurion jie kartu su turkais ir 
vokiečiais smarkiai pradėjo 
veržtis.

Anglai pradėjo užpuolimus 
tame fronte. Jie perėjo per 
Strumos upę ties ežeru Tahino 
ir trenkė į bulgarų drūtvietes. 
Po neilgo mūšio anglai išmušė 
bulgarus iš keturių sodžių.

Francūzai tuo tarpu užvedė 
baisią ugnį prieš bulgarus tarp 
Vardar ir ežero Doiran.

Serbai kairiame sparne pra
dėjo užpuolimus ties ežeru' Os- 
trovoska. Čia serbai išmušė 
priešininkus iš dviejų sodžių 
ir vijosi bėgančius bulgarus.

Tai užvitė smarkūs mūšiai 
nuo Florinos iki Strumos fron
te 110 mylių ilgumo.

Bulgarai ir teutonai pane
ša tuose mūšiuose didelius 
nuostolius.

Rusai giriasi stambiais pa
sisekimais Karpatuose. La
bai didį smūgį uždrožė aus
trams. Austrai tapo rusų su
mušti į šiaurę nuo Kapui kal
no. Paskui austrai neatsi
laikė nei ant kalno ir didis' kal
nas teko rusams. Tuose mū
šiuose pavyko rusams paimti 
nelaisvėn arti 1.000 austrų ir 
vengnj. Teko taip-gi rusams 
3 armotos ir 10 kulkosvaidžių.

Užkaukazyje rusai imasi 
smarkiai su turkais, bet dar 
nei viena pusė nepaėmė vir
šaus.

Italijos fronte eina artileri
jos mūšiai, bet atakų nedaro
ma.

BRANGIAI ATSĖJO.
Vokietijos kariniai eksper

tai nurodo, jog talikninkų o- 
fensvvas jiems labai brangiai 
atsiejo. Rokuoja, jog nuo 
pradžios ofensyvo t.v. trys mė
nesiai atgal talk ninkai iš viso 
netekę 1 .(KM) 000 kareivių už
muštas. sužeistais ir nelais
vėn n ’tekusiais. Rusija nete
ko 600.000, Anglija 230.000, 
Fran -ija 150.000, Italija. Ser- 
b'ja ir Rumunija 50,000.

Anglijos vadžia paskelbė, 
jog per vien rugpiutį netekus 
125.000 kareivių.
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TURKAI SULAIKĖ RUSUS.
Du kartu turkai sulaikė ru

su žengimą pirmyn Galicijoj.
Keletą savaičių atgal rusai 

buvo susitvarkę žengti Lvovo 
linkui, bet turkų narsumas su
laikė juos. Dabar turkai pa
stojo rusams kelią prie Halicz. 
Vokiečiai skelbia, jog turkai 
užatakavo rusus, atmušė juos 
atgal ir paėmė 1.000 rusų ne
laisvėn..

PASTATĖ DIDELĮ LAIVĄ.
St. Nazaire, Francija. — Pa

baigta statyti didžiausias 
Francijos garlaivis Paris. Jis 
plaukinės tarp Havre ir New 
Yorko. Tokio didelio garlai
vio Francija nebuvo dar pabu- 
davojusi.

KARALIENĖ PO JŪRĘ.
Holandijos karalienė Wilhel- 

mina darė laivyno apžvalgas 
ir buvo įsėdus submarinan ir 
plaukinėjo jūrės gelmėse. Sub- 
marinas buvo panėręs su kara
liene du kartu.
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SIGN ALF. MASERAS.
(iš Barcelonos)

Jisai daug pasidarbavo lietuvių vardo pakėlimui 
panijoj, rašydamas straipsnius ispaniškuose laikraščiuo
se apie Lietuvą. Jisai organizavo Mile Y. Pouvreau pa
skaitas apie lietuvius.

Is-

Streikas
tęsiasi.

Republikonų 
viršus.

LAIMĖJO REPUBLIKONAI.

PASITRAUKĖ IŠ KAVA- 
LOS.

Atėjo žinios, jog bulgarai 
atsitraukė iš užimto Graikijos 
miesto Kavala, kurs guli prie 
Egejos jūrės. Sako, jog bul
garai pabūgo talkininkų kari
nių laivų kurie pasirodė neto
li to miesto.

VOKIEČIAI GIRIASI.
Berline skelbiama, jog bul

garų žengimas pirmyn Rumu
nijoj neapsistojo. Ten vado
vaująs garsus karvedys von 
Mackensen. Svarbiausi vei
kimai atsibūna netoli Juodųjų 
jūrių, Dobrudžo provincijoj.

Vokiečiai skelbia, jog Sa
lonikų . fronte, Makedonijoj, 
prasidėjo smarkus artilerijos 
veikimas, bet skelbia, jog bul
garai ten gerai laikosi.

RUSAI GALINGI, AUSTRAI 
SUDEMORALIZUOTI.
Rusijos generalio štabo va

das gen. Aleksejus prisileido 
United Press korespondentą. 
Vadas pasakojo apie rusų ga
lybę ir austrų sudemoraliza- 
vimą. Sakė:

Rusai parodė ką jie gali, 
kuomet jie gerai apginkluoti. 
Dabar jie pradeda trečią žie
mą karės stipresni, negu bi- 
le kada pirma. Jų nepasise
kimai karės pradžioj buvo dėl 
amunicijos stokos. Dabar mes 
turime amunicijos. Žengimas 
pirmyn pietuose yra tam priro
dymas. Austrai taip baisiai 
pakrikdyti, jog jiems rėkia 
400.000 vokiečių jų sucementa
vimui.

Paklaustas apie taiką, va
das tarė:

“Taika tai dar toli. Dar nei 
viena pusė nepasiekė to, - del- 
ko kariauja. Negali būti nei 
kalbos apie tai dabar. Karė 
turi sekti neišvengtiną istoriš
ką kelią.”

NORI ATSTATYTI MONAR
CHIJĄ.

Chinijoj užtikti pėdsakai 
naujo suokalbio. Suokalbinin
kai pienuoja numesti dabarti
nę valdžią ir atstatyti monar
chiją.

ILGIS KARINIO FRONTO.
Vakarinis karės frontas 

Francijoj turi 500 myliu ilgio, 
rytinis frontas Rusijoj yra 785 
mylių ilgas, italų frontas 355 
mylių, Salonikų frontas 160 
mylių, Rumunijos frontas turi 
900 mylių. Išviso karinei 
frontai išneša 1.760 mylių. Čia 
nepriskaitoma užkaukazis.

Tuose frontuose teutonai, 
bulgarai ir turkai gali išstatyti 
10.600.000 kareivių, o talki
ninkai 23,300,000.

STOVI ANT SAVO.
Interborough Rapid Transit 

kompanijos prez. Shonts pasi
ryžo smaugti sustreikavusius 
darbininkus, kurie pareikala
vo teisės organizuoties ir pri
pažinti ji] uniją. Majoras 
Mitchel siūlė savo tarpininkys- 
tę, bet kompanijos preziden
tas atsisakė nuo majoro patar
navimų. Kompanija ryžosi 
priveikti darbininkus.

Tuo tarpu organizuoti dar
bininkai juda. Tariasi, ren
giasi spirtis prieš kompaniją.

Kitų amatų unijos rengiasi 
paremti strytkarių, požeminių 
ir oro geležinkelių sustreika
vusius darbininkus.

Kompanija samdo streik
laužius ir leidžia strytkarius į 
Vienas nemokytas streiklaužys: 
kieravijo strvtkarį ir nemokė-] 
jo to daryti. Tai užvažiavo- 
ant automobiliaus ir du Imo- į 
nės buvo užmušti, o 23 buvo 
sužeisti. •

Pereitą panedėlį atsibuvo 
rinkimai Maine valstijoje. Tai 
ten buvo dids demokratų pra
laimėjimas. Demokratai ne
teko vietų.

Išrinktas republikoniškas 
gubernatorius Milliken.

Į Suvienytų Valstijų sena
tą išrinkta abu republikoniški 
senatoriai. Taip-gi demokra
tai neteko vienos vietos atsto
vų rūme.

TO STATYMO.
Kanadoj per St. Lawrence 

upę buvo statomas didžiausias 
pasaulyje tiltas. Dabar, kuo
met jau viskas buvo baigiama 
ir kuomet vidurinę arką rei
kėjo indėti į tam tikras vietas, 
tai ištiko didi nelaimė. Toji 
vidurinė dalis buvo atgabenta 
prie tilto ant pontoninio tilto. 
Milžiniškais grandiniais pradė
jo kelti. Turėjo būti iškelta 
150 pėdų. Vos buvo pakelta 
15 pėdų, kaip pasileido že
myn ir baisiausia sunkenybė— 
5.000 tonų plieno — plumte- 
lėjo upėn, kuri toje vietoje y- 

Į ra 200 pėdų gili. Prie to dir
bo 100 darbininkų ir visi su
krito į upę. Apie pora de- 
sėtkų prigėrė, kiti buvo išgel
bėti, bet daugelis buvo sužeis
ti.

Tai jau antra nelaimė prie 
to statomojo tilto. 1907 m. ir
gi ištiko nelaimė ir žuvo tuo
met apie 70 žmonių. .

Vidurinioji tilto dalis, ku
ri nukrito jurėn buvo 640 pė
dų ilgio.

Visas tiltas yra 3830 pėdų 
ilgio.

Ant jo yra du keliai geležin
keliams, du strvtkariams ir 
du keliu važiavimui.

i

Plieno tam tiltui sunaudota 
180,000,000 svarų. Tiltas at
sieis $17,000,000.

Nelaimė atsitiko panedėlį.
Iškėlimas vidurinės tilto da

lies buvo didžiausiu dalyku. 
Pasižiūrėti, kaip tas bus pa
daryta suvažiavo žmonių iš 
tolimų kraštų. Buvo atvažia
vę Kanados ministeriai, parla
mento atstovai, daug buvo at
stovi] iš Australijos parlamen
to. Pilni pakrančiai buvo žmo
nių, pilna upė buvo laivų, nuo 
kurių žmonės su didžiausiu 
žingeidumu laukė ir žiurėjo 
kaip vidurinė arka bus įstaty
ta savo vieton. Ir visi tūks
tančiai žmonių matė baisų re
ginį, matė krintant upėn 
milžinišką arką.

Nuostoliai buvo už $600.000.

IŠSĖMĖ EŽERĄ, KAD SU
RASTI ŽIEDĄ.

Kansas City, Mo. — Foste- 
rio žmona pametė ežere savo 
šliubinį žiedą. Tai iš ežero 
buvo išsemta 500.000 galonų 
vandens, kad tokių būdu bū
tų galima surasti jos žiedą.

Išėjo
UPažanga”

“Pažangos” No. 6-7 išėjo 
iš spaudos ir išsiuntinėtas pre
numeratoriams. Pilnas indo- 
mių ir svarbių straipsnių ir 
ir smagių pasiskaitymų.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Ties Ortiz šiaurinėj Meksi
ko dalyje buvo ištikus nelaimė 
ant geležinkelio. Buvo už
mušta 22 žmonės.

PASIRAŠĖ PO BILIUM.
Prez. Wilson pasirašė po bi- 

lium, kuriuo įvedama atlygi
nimas už sužeidimą darbinin
kams prie valdiški] darbų. Tą 
bilių buvo kongresas perleidęs.

RUSŲ FRONTE.
Berline ir Viennoj skelbia

ma, jog rusai darę atakas ry
tinėj Galicijoj palei Stockhod 
upę, bet tos atakos buvo at
muštos.

ESANTI GALINGA
Austro-Vengrijos užsienio 

reikalų ministeris baronas Bu- 
rian von Rajecz vienam Asso- 
ciated Press korespondentui 

{papasakojo, jog svietas klai- 
i dingai žiūri į Austro-Vengriją, 
į jog ji esanti ne taip ‘silpna, 
| kaip daugelis mano.

Ministeris sako, jog Austro- 
-Vengrija visai nemananti sky- 

Irium nuo Vokietijos taikintis. 
I Tikisi gerai atsilaikyti prieš 
I rusus ir rumunus. Su panie
ka kalbėjo apie Rumuniją ir

SUDRASKĖ TRIS ŽMONES.
Fairr Chance, Pa. — Du 

Pont Povrder kompanijos dirb
tuvėj ištiko didi ekspliozija. 
Trys žmonės žuvo ir iš trijų 
tik viena koja liko. Į dulkes 
mat buvo sudraskyti akimir
koj.

NERIMASTIS NUVARĖ I 
KAPUS.

Toledo, Ohio. — Lovoje ras
tas negyvas Dennis W. Leo- 
nard. Jis buvo mašinistas 
ant traukinio ir kovo 29 d. š. 
m. jam bevažiuojant ties Am- 
herst, O. ištiko nelaimė ant ge
ležinkelio. Jis išliko sveikas, 
bet įpuolė į tokį baisų nesma
gumą, nerimastį ir ruūpesnį, 
gumą, nerimastį ir rūpesnį, 
jog tas nuvarė jį į kapus.

NUDRĖSKĖ ODĄ SU PLAU-
KAIS.

Peabody, Mass. — A. C. La- 
wrence Leather kompanijos 
dirbtuvėj dirbo 16 metų mer
gina Rose Lucey. Jos plau
kus pagriebė besisukąs volas ir 
nudrėskė nuo galvos plaukus 
su oda.

TRIUŠKIO AKIS MERGAI-

ABI SAKO LAIMĖSIĄ.
Abi partijos — republikonų 

ir demokratų — skelbią laimė
sią prezidento rinkimuose.

Republikonai ypač remia 
savo viltį ant to, kad Maine 
valstijos valdžia virto iš demo
kratiškos į republikonišką.

PREZ. WILSON KALBĖJO 
SU MEKSIKONAIS.

New London, Conn. Prez. 
Wilson priėmė ant savo laivo
“Mavflover” Meksikos komi- 
sijonierius, kurie kartu su 
tam tikra Amerikos komisija 
bandys išdirbti pienus, kad 
prašalinus visus nesusiprati
mus tarp abiejų valstybių. 
Prez. Wilson kalbėjo su meksi- 
konais apie pusvalandį.

TEI.
Portland, Ore. — Garsūs. A- 

menkos daktarai bandys su- 
grąžintiregėjimą 7 m. mergai-? 
triuškio akis. Mergaitė apja- 
ko nuo antrų metų savo am
žiaus.

GANDRO LAUKIMAS PRI- 
GELBĖJO VAGILIAMS.
Chicago, UI. — “Ts-ts-ts! 

Pamaži, pamaži!” tarė W. 
H. Lucas, kuomet du plėšiku 
sustabdė jį vidurnaktyje prie 
pat jo namų. Lucas išėmė 
$810 ir atidavė vagiliams, ku
rie sėdo įautomobilių ir nudū
mė.

Po to Lucas nuėjo į polici
ją ir pasakė: “Mano pati lau
kia gandro ir kad nesukelti 
lermo ir neišgązdinti ją, aš a- 
tidaviau nenaudėliams pini
gus.”

Polcija bando susekti ne 
labėlius.

♦I

Pradėję darbą, 
nenuleiskime rankų.
L. D. S. Seimui nutarus leisti kalendorių, daug 

mūsų organizatorių, veikėjų pasižadėjo prisidėti 
prie to taip prakilnaus darbo. Mes ligšiol ir tikė
jomės, kad tas darbas daug sparčiaus eis, bet pasi
rodė visai kitaip.

Buvo išsiuntinėti paraginimai ir knygutės rinki
mui pagarsinimų į kalendorių, ligšiol tik gavome 
nuo kelių, o nuo kitų visai nieko negirdėt.

Nežine kas per priežastis. Apgarsinimai bū
tų didžiausia parama išleisti viršminėtą kalendorių; 
ypatingai dabartiniame laike, kada popiera beveik 
tris syk brangesnė.

Apgarsinimus gauti labai lengva, tik lai kiek
vienas pašvenčia kelias valandas liuoso laiko ir iš
aiškina kokią naudą turės tie, kurie apsigarsins 
jame.

Turime nemažai jau ir lietuviškų biznierių, ku
rie tikrai norės garsintis, tik mes mokėkime pra-

Neapleiskime nei amerikonų, jie supranta garsi- 
nimos vertę ir jeigu mato, kad galės šiokią tokią 
naudą turėti, tai prie pirmos progos, ant pirmo pa- 
kalbinimo duoda.

Ligšiol ar daug mes turime kurie pasišvęstų tą 
darbą varyti, visai mažai, užtai subruskime pasi
darbuoti, prisidėti prie išleidimo kalendoriaus, dar 
yra lako, išpildykime savo žodį, pasirodykime 
kad esame jau tvirti ir mokame pasekmingai varyti 
pradėtąjį darbą.

Apgarsinimų kaina:
Pusi. $12.00; pusė pusi. $6.00;

4 dalis pusi. $3.00; 8 dalis pusi. $1.50. X
Pinigus siųskite sykiu su apgarsinimu. <»

Apgarsinimus priimsime dar iki spalio 1 d. 1916 
m.
x Jeigu visi suprasime ir atjausime, tai iki spa- *♦* 
lio mėnesio galėtumėm dar daug apgarsinimų gan- Y 
ti, nes dar pats laikas artinasi Kalėdos^ o kalen- *;* 
dorins manome visus parduoti prieš, ir tokių būdu Y 
biznieriai turės nemaža naudos. J*

Visi kaip vienas į darbą. £

“Darbininko” Administracija. T
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po kolonijas gabių agentų. 
Tie, kurie paaižymės toje sa
vaitėje savo apsukrumu, lai 
jie lieka paskui ir ant toliau 
toje vietoje katalikiškų laikra
ščių nuolatiniais agentais. La: 
juos perstata redakcijoms — 
vietinės spaudos komisijos. To
kiu būdu darbas platinimo ka
talikų spaudos būtų nepertrau
kiamas.

Socijalistai nesides su 
kitomis srovėmis.

Meskime šalin kas buvo bloga
Kur nukreipus pirmųjų 

energijų.
daug sverbesnis dalykas, negu 
jo nosies išvaizda ar skaičius 
uždirbamų dolerių. Tad švie
skime ir merginas katalikes, 
inpratinkime ir jas žiūrėti Į sa
vo ir savo tautos ateitį.

Praeitame “Darbininko” 
numeryje mes nurodėme di
džiausią priežastį išsiplatinimo 
bedievių spaudos. Tai nesu
sipratimas daugelio mūsų bro
lių katalikų. Į tų tai pusę ir 
turėsime nukreipti didžiausia 
savo energija, kada ateis Ka
talikų Spaudos Savaitė (22-29 
spalio šių metų). Tų savaitę 
mūsų visuomenė turi padaryti 
dideliausių demonstracija _ . , .
prieš bedievišką spaudą ir naiė!mu Pas™™*>3« soeijalistai ir 
dai katalikiškos spaudos. Ta^e™k«. d,r,TOS ,dal> ?OTal*e- 
demonstracija taip turėtą bū-Į®?. I,rlraodls sako kad geriau 
ti sutaisyta, kad užgautų gy
vai kiekvieno lietuvio akis ir 
ausis, kad sujudintų jų šir- j 
dis ir protus, kad jie visi pa- > * 
matytų, jog čia nebe juokai, į ~ 
bet svarbių svarbiausias 
gyvenimo klausimas.

Reikia daugiau apsukrių 
agentų.

Bloga - yra tai, kad mes 
prie to darbo — savo spaudos ’ 
platinimo — esame kaip ir 
naujukai. Truputį vėlokai mes 
susizgriebėme. Mūsų apsnudi-

kraustytįes vėl į Bevelį ar į 
Maskvą Ir gerai padarytų. 
Lietuvoje nebebūtų jam kas 
veiktu Visi juk atsimins jo 
“nuopelnus.” Ir išvažiuojantį 
Bulotą, tauta lydėtų su panie
ka. Tauta negalės taip len
gvai užmiršti, kad kritiškiau- 
siame jos gyvenimo momente 
Bulota pavydėjo alkaniems 
duonos šmotelio, vien dėlto, 
kad užganėdinus savo tuščias 
ambicijas ir keršto troškimą. 
Jeigu tauta turi pagerbti savo 
naudingus darbininkus, tai ly
giai turi pridėti žymę ant kak
tų išgamų.

Gaila, kad mūsų soeijalis- 
tai dar ir šį kartą savo parti
jos reikalus pastatė augščiau, 
negu svarbių svarbiausi visos 
tautos reikalą nes jos gyvy
bės reikalą nes gelbėjimo jos 
nuo bado. Mes manome, jog 
išsipildys Pruseikos žodžiai, 
kad socijalistai vis viena ne
galės indėti daug energijos į 
Lietuvių Dienos reikalus. Mat 
tada bus rinkimų agitacijos 
laikas. Reikės socijalistams 
rinkti balsus savo draugui 
Bensonui. Tad, žinoma, iš 
socijalistų didelės pagelbos vis 
viena sunku buvo tikėties., A- 
čiū jiems ir už tai, kad ne
žada trukdyti darbo tiems, ku-

Kun. Dr. V. Bartuška.

Kelionės įspūdžiai.
nuėjova mudu su p. Steputaičiu pas Vilniaus 
vyskupijos administratorių prašyti jo pasirašy
ti po Lietuvos kunigų peticija į popiežių. Ar 
tikės man lietuvią visuomenė, kad tas išgama 
nepasirašė po prašymu. Esą jam “Viltis” a- 
tėmusi Hetuvio vardą, jisai negalįs daugiau 
lietuviu vadintis ir nepasirašysiąs po peticija 
Lietuvos kunigo vardu. Išdrįsau jam primin
ti kad “Viltis” neturi galės kam nors atimti 
lietuvio vardą ar jį kam nors suteikti. Ad
ministratorius už tai baisiai ant manęs supy
ko, ir pradėjo šokinėti ant kėdės, skeryčio
damas rankomis ir liepdamas man jo nemokin
ti. Pamatęs kad žodis jam negelbsti, išsi
traukiau prašymą į popiežių ir parodžiau kad 
administratorius, nors ir nesivadindamas lie
tuviu, gali po juom pasirašyti. Nes tas pra
šymas taip prasideda. “Mes, Lietuvos kuni
gai.. . ” Kun. Michalkevičia yra Lietuvos pi
lietis, tad gali ir privalo po tuom prašymu 
pasirašyti. Vilniaus administratorius neteko 
lygsvaros ir drįso prieš vokiečių armijos narį 
parodyti savo širdies negražumą Atsilanky
mas mudviejų su Steputaičiu pas Lietuvos so
stinės dabartinį lenkų berną, o Lietuvos iš
gamą, padarė begalo liūdną į mus įspūdį. 
....................Lai žino Lietuvos piliečiai, kas per 
vieni yra lenkų endekai svietiškiai ir dvasiš
kiai. Mūsų priedermė yra juos išmokinti mū
sų šalį gerbti, iš kurios jie maitinasi, ir kuri 
jiems gyvastį suteikė. Tik amžinas Hetuvįų 
nusileidimas galėjo išpenėti panašius sutvėri- 

Tik mūsą tylėjimas jiems ragus išau- 
kuriais jie drįsta mūsų tautos garbę už-

(Tąsa)

Ir aš nukentėjau nuo pragaištingos karės. Tė
vučiai mano netikėjo manęs sulauksiu karės 
metu. Kiekvienas supras jųjų nusistebėjimų 
iš apsilankymo sūnaus iš tolimos šalies. Gy
vus da juos radau, vaikščiojančius ant griu
vėsių. Pasidarę žemėje landynę, susikalę 
pastogę iš lentų gyvena visai nauju gyvenimu. 
Vargo gyvenimu. Tik stebėtis reikia, kaip 
mūs žmonės nenustoja gyvenimo vilties, kaip 
neišeina iš proto, visko nustoję, nustoję na
mų, nustoję mantos, gyvulių, • nustoję vis
ko kuom per ilgus amžius džiaugėsi ir savo 
darbu užprakaitavo. Linksmi buvo tėveliai, 
brolis su marčia ir seselė, susilaukę svečio. 
Ant griuvėsių tėviškės kėlėme džiaugsmo puo
tų. Laimė mus vienijo, nors ašaros birėjo. šeš
tadienis buvo, ėjome žuvauti, nes gyvename 
ant Šešupės krantų. Maitinomės, kuom ga
lėjome, nes reikia atsiminti, kad priešingos 
armijos, kurios stovėjo pašešupiais per ištisus 
7 mėnesius suskubo viskų suvalgyti. Tėviškė
je nebuvo kur nakvoti.

215-ame “Naujienų” nume
ryje randame aprašytas socija
listų suvažiavimo (Chicagoje) 
diskusijas apie Lietuvių Die
ną. Visa eilė kalbėtojų (Gu- 
gis, Kapsukas, Stasiulevičius, 
Bulota) pasirodė priešingi su
sidėjimo su kitomis srovėmis, 
kad išvien aukas rinkus ir 
siuntus per Raudonąjį Kryžių. 
Tik vienas Pruseika buvęs pri
taręs bendram darbui’. Soci
jalistų Fondo vardu adv. Bulo
ta patarė pastatyti tokius rei
kalavimus, kurių tikriausiai 
neapsiimtų išpildyti kitos sro
vės. Suvažiavimas ir nutarė 
reikalauti, kad trečdalis visų 
surinkti) pinigų eitų ten, kur 
jie nurodys ir kad kitu du 
trečdaliu būtų sunaudoti tie
siam d’el karės nukentėjusių 
sušelpimui.

Lietuvių Dienų žada ir soči- j 
jalistai apvaikščioti. Darys 
prakalbas, rinks aukas salėse, 
dirbtuvėse, bet ant gatvių 
nestatys rinkėjų. Prakalbose 
žada aiškinti žmonėms, kodėl 
jie nesidėjo prie bendro dar- į 

| bo. Bulota net spėja, kad Į 
’ jie tokiu būdu surinksiu tų 
i dienų nemažiau aukų, negu 
' katalikai su tautininkais, nes j 
| mat šie neturį tinkamų žmoniij ! 
į pastatyti ant gatvių aukų rin- 
! kimui.

Labai indomi buvo Andriaus 
Bulotos kalba. Cituojame jų i 
čionai pagal “Naujienų” ko-j 
respondento, kurs Bulotos žo
džius padėjo į svetimženklius, j 
tai reiškia, kad abejoti apie 
jų tikrumų negalime.

“Jūs matote,” sako jis, 
kad visa šviesioji lietuvių 
dalis arba jūsų tarpe arba | 
jums svmpatizuoja. Pas kle-, 
rikalus veik nėra žmonių, j 
kurie galėtų būti pastatyti i 
publiškose vietose rinkt aru- Į 

kas. Jei katras jų ir surinks • 
kiek, tai jūs žinote, kad jis ! 

su dėžutė greičiau kur kitur 
užsuks, negu pasiskubins į 
vietą pamest. (Pakįla di
delis juokas) Aš ir Žemaitė 
netikime daugiau, kad bent 
ką galima būtų veikt bendrai 
su klerikalais ir tautininkais, 
nes mus jie jau spėjo pertik- 
rint. Žinoma, mes galime 
pastatyt jiems griežtus rei- į 
kalavimus ir paskirti laiką j 
dėl atsakymo. Jei išpildytų, 
mes prisidėtume. Bet aš 
esu tikras, kad jie neišpil- 
dys mūsų reikalavimo.” To
liau Bulota perskaito, ko 
reikalaus Liet. Šelp. F. Gri
gaitis, įneša, kad tokis pat 
reikalavimas būtų pastatytas 
ir S-gos. Įnešimas priimtas 
ir nubalsuota, kad S-ga ne
dirbs bendrai su klerikalų ir 
tautininkų komitetu Lietu
vos Dienos rengime, jei ne
bus vienas trečdalis visų tą 
dieną surinktų aukų pasiųs
ta tuo keliu, kokį nurodys 
S-ga ir Liet. Š. F. ir jei ne
bus likusieji du trečdaliu su
vartoti tiesiam dėl karės nu
kentėjusių susišelpimui.

Jei šitas reikalavimas liks 
atmestas, nutarta Lietuvių 
Dienos reikalą pavesti Liet. 
Šelp. Fondui sutvarkyt ir at
likt, o S-ga pritars ir padės 
jam.

Na, ponui advokatui Bulo
tai galėtume padėkoti už atvi
rumą. Nebeslėpdamas paro
dė savo tikrąjį, cicilikiškąjį, 
murzisąjį veidą Kuo pasi
remdamas prikiša jisai visiems 
katalikams biauriausius prasi
žengimus? Kokį išrokavimą 
jisai turi užgaulioti mūsų vi
suomenę? Nebent tam tiktai 
jisai taip elgiasi, kad užganė
dinus savo cicilikiškus instink
tus.

Taip atrodo, kad A Bulo
ta po karės nebemano Lietu
voje gyventi, kad gal mano

v •

žada trukdyti darbo tiems, ku- [ 
rie nori dirbti ne svetimai poli
tikai, bet gelbėjimui savo bro
lių nuo bado mirties.

Suvalkijos 
vargai.

Iškeliavau Sasnavon, o i§ mėlius.
ten pernakvojęs per Marijampo- gįno ]______ _____ ________ ___ _ __
lę važiavau sesutės atlankytu. gaufį įr mindžioti po kojomis lietuvio vardų. 
TI įci/vimo X via -»■•••• 1 • 1*1

supraskime nors syk), kuom yra 
, bei iš kas-žin

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Pereitame “Darb.” nume

ryje pastabų straipsnyje ant- 
galvukas yra: Tolyn-brangyn. 
Turi būti: Tolyn-blogyn.

Užtaryk už mus
Blaivininkų Karaliene,
Motin’ sopulinga,
Lietuvių tautos globėja, 
Pana dauggalinga.

Pagailėkie nelaimingų
Vergi) girtuoklystės
Maldauk Viešpaties galybių, 
Mums mielaširdystės.

Ten toji pat istorija. Nors ne {Lietuviai
1 X _ 1 _ 1 1 ' ? *- ar ~ -

AP-į dėl mūsų sliulenkėję lietuviai, 
va" kur atsibastę lenkučai.

Keturva- 
kad grįžti 
tik ketu- į 
Į trumpą 

už!

viskas išdeginta, bet ne kas beišlikę, 
lankęs sesutę, Vyšnelaukyje gyvenančių, 
žiavau per Liudvinavu, Kalvarijų, 
lakius, Gižus, atgal į Pilviškius, 
Kaunan. Mat pavelinimų turėjau 
rioms dienoms lankytis pas tėvus, 
laikų norėjau kuonodaugiausia pamatyti, 
tų žingeidumų turėjau paskui smarkiai nuken
tėti. Iš matytų vietų daugiausia nukentėjo

| Liudvinavo, Marijampolės ir Kalvarijos para-
pijos. Liudvinavo miestelio visai nėra. Vis
kas jame išdeginta.
išgriauta.
stovėjo.
piai. Pradedant Antanavo dvaru,

I į

Vilniečių 
balsas.

Vilniuje 
su visais ten 
gentais. 
merikiečiais

tekosi matytis 
likusiais inteli- 

Jie visi stebėjosi a- 
lietuviais, kad

Pusė Kalvarijos . miesto jįe taip ilgai nesusitaikė ir nesuprato taip bai- 
Marijampolės miestas stovi, kaip: sįos mūsų Tėvynės likimo valandos. Visos par- • 

Šunskų parapijoje išdeginti pašešu- tijos melste-meldė delegatų pranešti amerikie- 
a i— , Pilviškių! (v.įams lietuviams ir jų vadams apie neišmintin

parapijoje iki Liudvinavo ir toliaus pašešupiai ga savitarpinių vaidų. ” ' 
labai mažai išliko sveikų ūkių. Ten mat sto- sjm L • 
vėtą dviejų armijų per ištisus 7 mėnesius. Gi- nikiai." 
žų parapijoje nukentejo vos dešimts ūkininkų, į j-a<Į mes čion Vilniuje ir Lietuvoje galime sy- 
Keturvalakių, A ilkaviškio parapijos labai ma- { kįu sugvventi ir išmokome susijungę ginti tė- 
žai palytėtos karės baisenybėmis. Pasitikėda-, vynę nuo priešų. Pasakykite Bulotai, kad He
mas pagarsinti vėliau su visomis smulkmeno-, tuviai jam rankos nepaduos ir laikys jį tautos

labai mažai išliko sveikų ūkių. Ten mat sto
vėta dviejų armijų per ištisus 7 mėnesius.

Kada tėvynę prara
sim, nebus už keno kailį peštis, tvirtino vil- 

Praneškite mylimieji amerikiečiams,

mis visas Lietuvai padarytas jeibes, šičion 
apie jas daugiau neminėsiu. Pargrįžęs Kau
nan da neradau parvažiavusio mano draugo. 
Kuomet jisai parvyko ^Kaunan, aplankęs ne- 
kurias Kauno gubernijos vietas abudu leidomės 
drauge su Steputaičiu Vilniun. Vilniuje gavę 
nuo vokiečių kariškos valdžios du automobiliu, 
atlankėme lietuvių įstaigas drauge su vilnie
čiais, Stulginsku ir p. Smetona.

išgama. Smarkūs buvo vilniečių žodžiai, bet 
labai gerai man suprantami. Reikia pagyven
ti ilgesnį laikų Lietuvoje, kad pamatyti, kaip 
klystame mes Amerikos lietuviai, rodydami 
suvaržytas partijų retežiais širdis. Gėda mums. 
Tą gėdų mes tik patys galime nuo mūsų veidų 
nuvaryti, paduodami sau broliškas rankas, ir 
atnaujinę vienybės ir meilės ryšius. Kupinas 
naujų Vilniuje surinktų įspūdžių vėlybos nak
ties metu grįžau su draugu Kaunan. Stotyje 
mūsų laukė, ankščiau Kaunan sugrįžęs p. Ste- 
putaitis.

Gausios mvlistos didžiausios: 
Blaivybėj stiprėti, 
Girtuokliavimo baisias 
Pinkles pergalėti...

I vėliau, negu niekad. Sukru- 
| tę dirbti dar galime daugybę 
i usnių išrauti, tautos dirvų ap- 
■ valyti ir gerų sėklų užsėti. Tik 
jau dabar šalin visi mūsų 

Į snauduliai ir snaudaliai. Ka-
" - j talikų spaudos Savaitė — tai 

| turi būti didžioji savaitė mūsų 
Į gyvybės ir veiklumo apsireiš- 
i kimo.

Ligšiol didelė mūsų bėda 
, jog katalikiškoji 

spauda labai maža teturėjo sa
vo apsukrių agentų. Turime 
keletu ar keliolikų pasišventė
lių, kurie dirba su atsidavimu 
ne dėl pelno, bet dėl idėjos. 
Jie yra apaštalai. Bet apaš
talų su apaštališka dvasia la
bai daug nei negali būti. Mums 
reikia daugiau ir paprastų 
darbininkų, kurie idėjų norė
tų sujungti su savo bizniu, 
kurie nepaniekintų ir to dole
rio, kurį galėtų uždirbti bea- 
gentaudami katalikiškai spau
dai. Juk visi turime taupyti 
ir žiūrėti į ateitį. Jeigu prie 
tų keliolikos dolerių, kuriuos 
darbininkas uždirba dirbtuvė
je, dar prisidės jau vienas-ki- 
tas doleris iš agentavimo, Pai 
vis čia bus jam į kišenę, o ne 
iš kišenės. Pagaliaus, kas 
nenori sau to uždarbio, gali 
jį aiikoti kokiam geram tiks
lui.

Štai pavyzdžiui jau antras 
mėnuo, kaip “Darbininko” 
kiekviename numeryje ragina
mi agentai, kad ieškotų pa
garsinimų ‘ ‘ Darbininko ’ ’ ka
lendoriui. Ligšiol tik vienas- 
-kitas atsiuntė kiek surinkęs; 
kiti dar renka, kiti dar ruo
šias rinkti, o didžiuma mūsų 
neva agentų visai nei nesirū
pina tuo dalyku. Tuo tarpu 
juk darbas lengviausias ir 
naudingiausias. Paremsi L. 
D. S., užsidirbsi ir sau leng
vai dolerį-kitą. Kalendorius 
bus populeriškas, nebrangus 
(25c) toksai, kokio žmonės pa
geidauja Spauzdinama 16.000, 
tai-gi pagarsinimų gauti labai 
lengva. »

Išlavinimas gerų agentų — 
tai vienas iš svarbiausių mū
sų reikalų. Katalikų Spau
dos Savaitėje tur-būt visi dirbs 
daugiau iš pasišventimo. Bet 
lai ta savaitė duos mums visur

Išjudinkime moteris ir 
f** merginas.

Bedievių spauda dar ir dėl- j buvo tame, 
to taip baisiai išsiplėtojo, kad 
mūsų gerbiamosios moterėlės 
nesusizgriebė ir nepramatė iš 
jos pavojaus. Jeigu jos bū
tų supratusios aiškiai bedievių 
spaudos blėdingumų, tai visi 
šlamštai nei pusės tiek skaity
tojų nebūtų turėję. Dar ir 
sucicilikėjęs vyras nekartą pa
klauso savo tikinčios žmonos. 
O kų jau sakyti apie dorus ir 
tikinčius katalikus. Jų na
muose moteriškės balsas doros 
klausimuose yra stipriausias. 
Kitaip ir būti negali. Juk 
vaikų motyna, namų šeiminin
kė paties Dievo pastatyta, kad 
palaikyti ir auklėti savo na
muose doros ir padorumo dva
sią. To reikalauja ramybė ir 
gerovė ir jos pačios, ir jos vy
ro, ir jos vaikučių. Tad 
išaiškinkime kiekvienai moty- 
nai katalikei, kad Dievo dva
sia ir “Keleivio,” “Šakės” 
dvasia — tai dvi viena kitai 
griežtai priešingos dvasios 
kad abiems joms nebus vietos 
jos namuose, kad ji griežtai 
turi pasirinkti sau už vadovę 
vieną iš jų, kad jeigu ji lin
ki geros kloties savo vaiku
čiams, kad “Keleivis,” “Kar
das” ir panašūs šlamštai 
griauna tą klotį iš pat pamatų. 
Jei mūsų moterys ir motynos 
suprastų tai, tai kaip bema
tant bedieviški laikraščiai im
tų skursti dėl stokos skaityto
ji-

O ir merginų žodis čia be
galo svarbus. Mergina priva
lo žinoti, kokį maistą savo 
dvasiai semia tasai, kursai jai 
siūlosi į gyvenimo draugus. 
Jeigu jisai bus Maikio (iš “Ke
leivio”) išminties garbintojas, 
— lai nelaukia ji doro ir gra
žaus sugyvenimo su tokiu vy
ru. Vaikino dvasios stovis

Motin,’ motin’ tavesp šau- 
[kiam, 

Šaukdami vaitojam, 
Ir nevertos širdis mūsų 
Šiandienų aukojam.

Tavo sopulingai širdžiai
Globėja blaivybės
Permaldauk Teisybių Dievų, 
Ištrauk iš girtybės

Šį pasaulį nelaimingų, 
Ašarų vergijų 
Geriančiuosius ir

Užtaryk Marija.

blaiviuo-
[sius —

t

O? Marija, Motin’ mūsų, 
Motin’ sopulinga, 
Blaivininkų užtarėja, 
Pana Dauggalinga.

F.
Vorcester, Mass.
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VAŽIUOKIME Į 6-ąjį KATA 
LIKŲ FEDERACIJOS 

KONGRESĄ.
Vl-tas Federacijos Kongre

sas įvyks 26 ir 27 rugsėjo (So. 
Boston, Mass.) šis Kongresas 
žada būti vienas iš rimčiausių 
ir naudingiausių. Klausimai, 
kurie bus iškelti ir svarstomi, 
gyvai apeina kiekvieną mąs
tantį lietuvį katal'ką. Be re 
feratų kun. Staniukyno, K. Pa
kšto, J. S. Vasiliausko, kun. 
Vyšniausko — yra dar paža
dėtas referatas “apie Katali
kų Spaudos svarbą;” jį skai
tys kun. K. Urbanavičius. Lie
tuviai katalikai, važiuokite į 
tą kongresą kuoskaitlingiau- 
siai. Parapijos gali siųsti po 
3 atstovus, draugijos po 1. 
Draugijos ar kuopos, turinčios 
daugiau, kaip 100 narių, gali 
siųsti du atstovu.

Centralinių organizac: jų val
dybos gali dar ingalioti po 3 
atstovus nuo savo centro.

Sesijos bus So. Bostono po- 
bažnytinėje svetainėje (W. 
5-th str.) Svečiai galės apsis
toti Esseoc Hotelyje, esančiame 
pre pat gelžkelio stoties 
(South station.)

Vilniečiai sužinoję apie 
Vilniuje. delegatų atsilankymų Vilniuje, 

stengėsi kiek galėdami per tų 
trumpų vienos dienos laikų mums parodyti vi
sas savo įstaigas su visais jų džiaugsmais — ir 
vargais. O tų vargų matėsi labai daug. Vai
kučiai blogai aprėdyti, blogai pavalgydinti, 
susigrūdę kaip bitės avilyje siauruos kambarė- 
luose. Jie džiaugiasi ir iš tų mažų dovanė
lių, kurias jiems suteikė centralinė nuo kares 
nukentėjusiems šelpti lietuvių draugija. Mes 
delegatai raminome tuos nekaltus, vargu pri
spaustus sutvėrimėlius, žadėdami prisiųsti iš 
Amerikos, drabužių jų kūnams pridengti ir 
pinigų duonutės nusipirkti. Jie visi, iš anks
to pamokinti, mums už tai širdingai dėkavo- 
jo ir dėkavojo visiems tiems, kurie jiems dova
nėles siųs. Nekuriose prieglaudose vaikučiai 
ir mergaitės, sustoję į krūvą, užtraukdavo su
tartinę dainelę kad sveikinti svečius, netikėtai 
pas juos atsilankiusius. Girdėdamas tuos vai
kučių vargu prislėgtus balsus, graudu man da
rydavosi. Ir nenoroms ašaros per skruostus 
birėdavo. Kiek vilties Lietuvai iš tų visur su
gaudytų vaikelių, kurie nežino kur jų moti
nėlė ir penėtojėlis-tėvelis. Lygsta jie paukš
teliams iškritusiems iš lizdo. Kaip-gi neišpa
sakytai gerai, kad atsirado toji išganinga drau
gija. Lietuvių visuomenė supras po karės ko
kį milžiniškų darbų jinai atliko ir supras nesą
mones ir piktumų’ tų, kurie skelbia Amerikoje 
karę tai vienatinei lietuvių draugijai. Keiks 
juos lietuvių ainiai už tų Judos darbų, gėdys 
juos Lietuvos vaikeliai-našlaičiai, kuriuos to
ji draugija nuo bado išgynė. Susipras gal ir 
p. Bulota, tik baugu, kad nesusiprastų per- 
vėlai. Gal pulti ant jo sąžinės nekaltų vaike
lių ašaros ir prakeikimas. Toki maž-daug jau
smai lingavo mano krūtinę, kuomet aš lan
kiausi lietuvių vaikelių lindynėse. Smagu ir 
liūdna buvo man. Smagu, nes mačiau nors 
šiaip taip nuo bado apsaugotus Lietuvos vaike
lius, liūdna, nes Amerikos lietuviai taip ma
ža padarė iki šioliai tų nekaltųjų gelbėjimui.

X

Atsilankę pas Vil
niaus ir Suvalkų guberni
jos gubernatorių grafą 
Jorką ir papietavę sykiu 

oficierių kliube su obergubermeisteriu Pohl’iu,

Pas kun.
Michalkevičių.

Vilniuje sužinojau, kad 
toji moteriškė, ką nešė man 
laiškų iš Vilniaus grįždama 

papuolė į policijos rankas. Kunigas Dogelis, 
kuriam buvau pasiuntęs laiškų kaip draugijos 
sekretoriui tapo iš tos priežasties suareštuotais. 
Pas jį surasta mano laiškas. Reikėjo tikėtis, 
kad tas pats bus ir su manim. Subatoj po 
mūsų parvažiavimo iš Vilniaus apie pavakarę, 
grįždamas namon, pamačiau keletu prieš du
ris stovinčių automobilių. Tuojau supratau, 
kame dalykas. Įsileidęs kambarin man gerai 
pažįstamus karės policmonus, norėjau kuom 
nors juos priimti. Bet anie mandagiai atsi
sakė, paaiškindami man, kokiu reikalu jie 
pas mane atsilankė. Turėjau atiduoti iš Vil
niaus gautų laiškų. Pasiėmę laiškų ir atsis
veikinę, išdūmė savais keliais. Buvo krata 
ir pas kun. Dambrauskų, nes toji moteriškė iš 
Vilniaus atėjus Kaunan ir, nesuradus manęs 
namie (buvau išvažiavęs pas tėvus) nunešė ma
no laiškų pralotui Dambrauskui. Pralotas in- 
davė moteriškei savo vizitkų su keliais para
šytais ant jos žodžiais. Vizitka papuolė poli
cijos rankosna, ir dėlto buvo krata pas kunigų 
pralotų. Kaip tyčia, tų pat vakarų buvo de
legatų išleistuvėms surengta vakarienė. Po
licijos apsilankymas pas delegatų, išgązdino 
kauniečius. Atėjo 8 valanda, vakarienės lai
kas, o užprašyti nepasirodo. Visų manyta, 
kad delegatų suareštuos, o delegatas tuom tar
pu negali suvaikyti svečių. Vos-ne-vos apie 
8į valandų pavyko sušaukti užkviestuosius, ir 
sykiu paskutinę vakarienę suvalgyti. Ant ry
tojaus reikėjo mums važiuoti Vilkaviškio .ir 
Naumiesčio lankyti. Naumiesčio miestelio pa
silikus vos pusė. Bažnyčia nors neišgriauta, 
bet smarkiai iš visur apdaužyta. Naumiesčio 
parapijos gyventojui gerokai nukentėjo. Se
nukas pralotas liko be jokios mantos. Ir ka
rieta, ir arkliai ir net kambarių rakandai — 
viskas dingo. Tas pats pas Vilkaviškio džia- 
konų o dabartinį diecezijos administratorių. 
Net graudu žiūrėti kaip tie seneliai-pralotai gy
vena savo ištuštytuose namuose. Iš Vilkaviš
kio išvažiavome Berlynan 23 dienų gegužio.

(Toliaus bus.)

Inkliuvome.

I
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“DARBININKAS.”

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

ATHOL, MASS.

T. Fondo skyriaus 
šnairi r Iri nriaA

■X

V

»

Šliupas laisvamanybes augina, 
o kun. Burba dirbo demokra
tišką darbą, bet kas galės at
spėti kalbėtojų norus. Šioje 
gadynėje jų tiek daug priviso 
ir taip įvairių, kad sunku ki
to ir žodžius suprasti. Rodo
si, kalba apie demokratizmą, 
o žiūrėk iš po skverno, kaip 
vištukas iš po savo motinos 
sparno, ir lenda socijalistiška 
mintelė.

Dar vienas keistas dalykas. 
Savo kalboje Vitaitis pažymi, 
kad nereikia religijos maišyti 
su politika, kad nuo stei- 
čiaus gali kalbėti tik svietiš- 
kiai, o bažnyčioje pamokslus 
(taip bent aš supratau) saky
ti dvasiškiai. Gi tuo tarpu 
ir p. Vitaitis ir dauguma kitų 
laisvosios minties šalininkų 
neretai tokį karštą nuo svetai
nių -steičių išrėžia pamokslą, 
kad ir davatkėlės susigraudi
na. Išeina taip, kad kunigai 
gali tik bažnyčiose žmones 
mokinti, o p.p. Vitaičiams tai 
ir nuo steičiau valia tikėjimą 
aiškinti. Tai ir kįla klausi
mas : ar vien tik lietuviams ka
talikams nevalia apie savo 
Tautos ir Religijos reikalus 
viešai kalbėti, o tą privelegiją 
teturi Bostono “Ateities” me- 
nadžerius?

Kalbėdamas apie draugijų 
svarbą p. Vitaitis daug tiesos 
pasakė, bet ne vietoj buvo 
perkratinėjimas nuodėmių ki
tų ypatų, kurios iš vieno ar 
kito ątžvilgio nepatiko prakal
bi} rengėjams. Jei netas ir 

j virš pažymėti dalykai prakal- 
i bos būtų išėję gana rimtos, 

t, , . . . dabargi i paprastą “spvčių”Padalinus tuos pinigus

Nedėlioj, rugsėjo 10 dieną 
šv. Pranciškaus par. bažnyti
nėje svetainėje 8:30 vakare į- 
vyko vietos T. F. skyriaus su
sirinkimas, kuriame tarp ki
tų dalykų plačiai apkalbėta ir 
“Lietuvių Dienos” reikalai. 
Nuo Tautos Fondo skyriaus į 

■“Lietuvių Dienos” rengimo 
komisiją išrinkta du atstovu: 
T. F. skyriaus pirm. D. Karob
lis ir J. Jasinskas. Nutarta 
kviesti prie Lietuvių Dienos 
rengimo visas Atholio draugi
jas, prašant jų, kaip galima 
greičiau ingalioti po du atsto
vu nuo kiekvienos draugijos, 
kad tokiu būdu sudarius nuo 
visų srovių pilną komisiją, ku
ri turės pasirūpinti kuogeriau- 
siu visų reikalų sutvarkymu. 
Komisijos susirinkimas bus 8 
d. spalio. Galima tikėtis, kad 
Atholiečiai “ Lietuvių Dienoje’ 
puikiai pasirodys, nes šiame 
miestelyj randasi nemažai vei
klų žmonių. Ypač daug čia 
darbuojasi vietos klebonas 
kun. F. Meškauskas. Nema
žai triūsiasi ir jaunimas, kiek
vieną gerą sumanymą remian
tis.

Lietuvos šelpimas.

Atholyj lietuvių priskaito- 
ma nedaugiau 1000, bet savo 
duosnumu tautos reikalams ga
lėtų ir dideles lietuvių kolon- 
jas “subytinti.” Nuo 1914; 
metų į Tautos Fondą atholie-1 
čių surinkta jau arti 1.500 do-1 
lerių. 7 
ant visų Atholio lietuvių, iš
pultų ant kiekvieno daugiau® 
$1.00. Žinoma, į Tautos Fon
dą aukojo tik katalikai, tai 
kaikurių jau aukota po kelis 
dolerius. Socijalistai ir lais
vamaniai nuvargintai karės 
Lietuvai ne kiek tesudėjo. Gal 
pasistengs savo pareigas kas 
link Lietuvos šelpimo išpildyti 
per “Lietuvių Dieną.”

T. Fondo skyraus “ferai.”

T. Fondo skyrius yra su
manęs netolimoje ateityje pa
rengti nuo karės nukentėjusių 
lietuvių naudai “ferus.” At
holio jaunimas: mergaitės ren
ka “ferams” aukas pinigais ir 
šiaip įvairiais daiktais; vaiki
nai, ir vėl su pagelba mergi
nų, žada ferų laike pastatyti 
kokį nors veikalą scenoje. Sa
koma, “ferai” būsią nedideli, 
bet įvairūs. Ferų rengimo 
komisija susideda, berods, net 
iš viso tuzino ypatų, tai ne 
juokais tūli atholiečiai tvirti
na, kad tas tuzinas galės už
dirbti Lietuvai nebe tuziną, bet 
gerą puskapį, o gal ir visą 
kapą dolerių. Pagyvensime 
— pamatysime.

Vitaičio šnekta.

Mihg ?fvo veikimo šoji dr- 
ja dal Litiniame ’.rik • užima 
pirmą vietą ir nesuostabu, nes 
didžirma tos dr-joo narių pri
guli prie 2-ros L. Vyčių kuo
pos, o ir pirmininkė p-lė M. 
Dailidaitė yra vytė. Beje dar 
bučiau pamiršęs priminti, jog 
ir katalikiškos spaudos plati
nime šioji dr-ja nemano atsi
likti ir jau ruošiasi pasitikti 
spaudos platinimo savaitę. 
Taigi valio sesutės lewistonie- 
tės! Dirbkime ir toliaus dėl 
labo tėvynės, tieskit kelią 
mūs tautai prie šviesesnės ga
dynės.

Amerika, ką ir besakyti!... 
Svetainėje žmonių buvo ne

mažas būrelis, vyrų gal šim
tas, o moterų nedaugiau 6. 
Po prakalbų buvo naujų narių 
priėmimas. Ar kas prisirašė 
neteko sužinoti.

I

Lewistono Vytis.

TRENTON, N. J.

Gražios vestuvės.

Rugsėjo 4 d. buvo vestuvės 
Karolio Velyvio ir p-lės

Valyba iš sekančių asmenų: bos, kurion buvo išrinkta
— T--------" A1-— Pirm. J. Miliauskas, rašt. J.

Vileikis, valdybos narys kun. 
J. Švagždis.

Apsk. susivažiavimo sekrt.
P. Montvila.

P-
Marijos Česnulevičiūtės. Sve
čių buvo pusėtinas būrelis. 
Po vakarienės p. Antanas Jon- 
ča užsiminė apie aukas nuken
tėjusiai Lietuvai. Jonas Poš
kus ir . Domininkas Mikšenas 
perėjo per svečius. Jaunasis 
aukojo $2.00, jaunoji $1.00. 
Po $1.00 aukojo Kazys Turo
nis, Antanas Jonča, Jonas 
Poškus, Dominikas Mikšenas, 
Jurgis Cenkus, po 60c. Jonas 
Molis. Po 50c. Juozas Vely- 
vis, Petras Lapnauskas, An
tanas Jonča, Petras Puris, K. 
Vaitavičius, Mikolas Jaku
bauskas, Aleksandra Stačevi- 
čius, Marijona Raušienė. Po 
25c. aukojo Bronislovas Ka- 
lauta, Agota Kupščiutė, Pau
lina Jakubauskaitė, Steponas 
Milinavičius, Jonas Lapucka, 
Jonas Skelevičius, M. Moliu- 
tė, P. Milinavičius, Adomas 
Kamarauskas, Adomas Kar- 
dauskas, Marijona Ekelevi- 
čienė, J. Didžiulės, J. Bude- 
miutė. Smulkių aukų 75c. Iš
viso aukų $16.60. Aukos pa
siustos Tautos Fondui.

Juozapas Velyvis.

v •

“Kataliku Spaudos Savaitė.”

Rengiasi atholiečiai ir prie 
“Katalikų Spaudos Savaitės.” 
Klebonas ragina draugijas prie 
katalikų spaudos platinimo. 
Draugijos pamažės ir prie 
“Katalikų Spaudos Komisi
jos” steigimo ruošiasi.

Atholiečiai megia skaityti 
katalikiškus laikraščius “Dar
bininką,” “Draugą” ir kitus. 
“ Kel ei vio ” mažai teateina. 
Yra keli “Šakės-Kardai,” ke
lios “Laisvės,” “Naujienos.”

Jaunimas.

Tą patį vakarą, kaip ir 
Tautos Fondo skyriaus susi
rinkimas, Eagli’s Hali įvyko 
4 ‘ bepartvviškos’ ’Atholio ‘ ‘ Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų” drau
gijos prakalbos. Kalbėjo p. 
Vitaitis, “Ateities” adminis
tratorius. Prakalbos turinys: 
draugijų svarba

Išpradžių p. Vitaitis sulygi
no Rusijos kietąjį režimą su A- 
merikos minkšta laisve; pir- 
mąjam gerai sudrožė, antrą 
paglostė. Ir čia, rodosi, vi
sus patenkino, nes kiekvie
nam klausytojų prisiminė žan
daras ar bent uriadninko kny- 
pkiai, kurių lietuviai nelabai 
mėgia. Toliaus p. Vitaitis, 
bekalbėdamas apie Amerikos 
lietuvių veikimą d-rą J. Šliu
pą pasodino ant demokratiš
kos dirvos, o kun. Burbos vie
šąjį veikimą išvadino “tikybi
niu.” Turbūt apsiriko. Gal 
norėjo pasakyti, kad d-ras

Ant galo Vyčių choras su
dainavo: “Sveiki broliai,”
'“Sudiev mano žemele,” ir 
Lietuvos himną. Choras nors 
dar ir jaunas, bet savo užduo
tį atbko pusėtinai.

Rngsėjo 16 d. rotorų dr-ja 
rengia balių su programų. Bus

Vietos Vyčiai vasaros kar
ščiams gerokai užkepus buvo 
išsisklaidę. Dabar rudens vė
jui papūtus renkasi į krūvą. 
Rugsėjo 10 dieną bus Atholyj 
toks milžiniškas ir nepaprastas 
(kaip pagarsinimas skelbia) 
Vyjių kuopos šokis, kokio dar 
Atholyje nebuvo.

Iš to galima spręsti, kad 
Atholio jaunimas ir jaunimo 
dirvoje nepaprastai milžiniš
kais žingsniais pradės eiti pir
myn. O jaunimo čia yra daug 
ir gražaus, padoraus jaunimo. 
Lauksime pasekmių!

Vabalninku Varpas.

Mokyklų dienos

Mes duodame legal štampas — Subatomis dubal- 
tavas.

pirm. Juozas B. Šaliunas, rašt. 
Antanas J. Orantas, ižd. Sta
sys Danaitis, korespondento < 
darbą apsiėmė atlikti raštinin
kas, literatiškos komisijos 
darbą atliks ta pati valdyba. 
Valdybai užėmus vietas, sekė 
svarstymai apie Kat. Sp. Sa
vaitės programą. Komisijos 
sumanymai kaslink to progra- 
mo buvo sekanti. Parengti 
du vakaru vieną pradžioj, o 
antrą ant užbaigimo. Pir
mas vakaras bus surengtas 
22 d. spalio (nedėldienį). Su
rengti prakalbas su programų 
Katalikų Spaudos klausime. 
Programą išpildys vietinis šv. 
Juozapo parapijinis choras, su- 
loš įdomių veikalėlių po var
du “Gėlių darželis.” Sudai
nuos keletą linksmų tautiškų 
dainelių ir bus kitokių gražių 
pamarginimų. Per prakalbas 
bus pardavinėjama įvairios 
Kat. spaudos knygos, užraši
nėjami katalikiški laikraščiai. 
Ant užbaigimo Kat. Sp. Savai
tės bus surengtas antras vaka
ras, jungtoms jėgomis katali
kiškų pažangiųjų dr-jų.

Antrą vakarą surengimui 
programo išrinkta komisija iš 
šių ypatų: Antanas J. Orantas, 
Juozas V. Kovas, Alena Ulin- 
skiutė, Ona Čemauskiutė, Juo
zas B. Šaliunas. Kiti-gi va
karai, kuriuo^ nebus rengia 
ma vakarai komisijos atstovai 
vaikščios po stubas, po lietu
vių apgyventas gatves parda
vinėdami katalikiškas knygas, 
užrašinėdami katalikiškus lai
kraščius. Kekvienas turės sau 
paskirtą apstritį, kurį turės 
apvaikščioti. Sekantis kata
likų spaudos komisijos susirin
kimas įvyks rugsėjo 14 d. 8-tą 
vai. vakare, naujoj parapijos 
svetainėje po No. 49 Congress 
avė. Visi atstovai, kurie e- 
sate tam išrinkti, malonėkite 
atsilankyti. Yra pageidauja
ma, kad ir kitos Waterbury’o 
katalikiškos organizacijos bei 
dr-jos, kurios dar nėra prisi
dėję prie šios komisijos, malo
nėtų išrinkti atstovus ir pri
siųsti ant sekančio susirinki
mo. Katalikų Spaudos Komi
sija turėtų būti kuoskaitlin- 
giausia, kadangi Waterbury’- 
je yra didelis skaičius lietuvių, 
o mums reikės da daug darbi
ninkų, kad mes per tąją sa
vaitę galėtume visus lietuvius 
apieti. Ir kitas vėl dalykas, 
— kuoskaitlingesnė bus komi
sija, tuo daugiau galėsime 
nuveikti tuo didesnį pasiseki
mą ir naudą mes turėsime taip 
svarbia mūsų darbe. Taigi 
visi broliai lietu vai Waterbu- 
riečiai sukruskime prie to taip 
svarbaus darbo. Ir kas tik iš 
jūsų atjaučia spaudos svarbą 
ir kas brangina katalikišką 
spaudą, visi stokime išvien 
prie to prakilnaus darbo. Už
tenka jau mums miegoti ir lei
sti plėtotis bedieviškiems šla
mštams, laikas jau mums at
busti ir nusikratyti tuos bedie
viškus šlamštus, kurie tiek 
daug blėdies pridarė mūsų tau
tai mūsų tikėjimui ir mūsų 
pačių gyvenimui. Išluokime 
ant galo šlamštus iš savo na
mų, o vieton jųjų turi atsiras
ti doras katalikiškas laikraš
tis ir naudinga knyga

A. J. Orantas rašt.

BROOKLYN, N. Y.

Ve kaip buvo.

P-nia Dumblienė rašė kiek 
laiko atgal apie A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos 27 kuopos iš
važiavimą į Maple Grove, kur 
mažai narių tenuvažiavo. Tai 
anoji korespondentė kaltina 
nares ir sako būk jos nevažia
vę už tai, kad buvę nutarta 
išvažiavimą turėti be svaigalų. 
Tai ne. Daugelis nevažiavo 
todėl, jog netiko vieta, nes 
labai toli.

LEWIST0N, ME.
Rugsėjo 3 d. moterų dr-ja 

N. P. Dievo Motinos turėjo sa
vo paprastą mėnesinį susirin
kimą, kuriame lankėsi ir gerb. 
kun. N. Pakalnis. Po susirin
kimui gerb. kun. pasakė gra
žią prakalbą, nurodydamas 
kokia nauda yra iš prigulėjimo 
prie dr-jos. Po prakalbos pir
mininkė padavė sumanymą pa
rinkt aukų Tautos Fondui, kas 
ir padaryta. Surinkta aukų 
$12.57. $5.00 aukavo P. Kau-
neckis, $1.00 kun. N. Pakalnis. 
Smulkiomis aukomis surinkta 

į $6.57. Išviso $12.57.
Po to pasakė jausmingas 

eiles p-lė A. Simajauskaitė 
! “Pasveikinimas draugijos,” 
p-lė B. Ivaškevičiūtė: “Gai- 

I vinkim tėvynę,” p-lė V. Vai- 
! čiuliutė: “Į Lietuvą,” p-lė M. 
{Dailidaitė: “Vainikėlis.” 
prakalbos ir kilok > • "margi- 

| nūnai. Reikia pripažinti, jog

E. M.

BROOKLYN, N. Y.

Prakalbos ir aukos.

L. Vyčių 41 kuopos buvo 
surengę prakalbas: Kalbėjo 
p. Pakštas. Žmonių buvo pil
na Apreiškimo P. šv. salė. 
Buvo ir deklemacijų. Laike 
deklemacijų rinko aukas. Au
kojo po $1.00 U. Tamošaitis. 
A. Vaitiekūnaitė, J. Bendora- 
vičius, K. Paulonis. Po 50c. 
aukojo A. Valušinas, V. Bajo- 
rinas, V. Vaitulavičius, J. Ma
žeika, J. Karaliūnas, P. Pa- 
vilonis, S. Pačiunas, B. Dau
girda, J. Kazakevičius. Jei 
kitų aukotojų vardai praleisti, 
tai meldžiam dovanoti. Iš vi
so aukų $24.15.

Ten buvęs.

WATREBURY, CONN.

Rengiasi prie Katalikų Spau
dos Savaitės.

Rugp. 31 d. š. m. per pasi
darbavimą Juozo B. Šaliuno, 
(L. D. S. vietinės kuopos pir
mininko), tapo sušaukti ats
tovai nuo vietinių katalikiškų 
organizacijų bei draugijų. At
stovus atsiuntė šios organiza
cijos: Nuo L. D. S. 5-tos kp.,. 
' ntanas J. Orantas, Juozas 
Bružas, nuo L. Vyčių 7-tos 
kuopos, Ona Cerniauskiutė, 
Alena Ulinskiutė, Juozas B. 
Šaliunas; nuo Piln. Blaivinin
kų Adomas Sakalauskas, Ane
lė Matusevičienė; nuo “Ai
das” dr-jos, Jonas Urpšto- 
naitis, Antanas Urbanavičia. 
Atstovams susirinkus šv. Juo
zapo parapijos svetainėj po No. 
49 Congress avė gat. Tapo 
išrinkta Kat Sp. Komisijos

POQUONOCK, CONN.

Geri nutarimai.

10 d. rūgs. L. D. S. 44 kuo
pos laikytame susirinkime nu
tarta įvykinti šiuos dalykus: 
1) Laike K. Spauos Savaitės, 
žėdną vakarą eiti per lietuvių 
stubas parduodant knygas ir 
renkant katalikiškiems laikra
ščiams naujus skaitytojus, bei 
organizacijoms narius. 2) Su
rengti vienos didelės prakal
bos spaudos reikaluose. Taip
gi prisirašė vienas naujas na
rys. Mūsų kuopa nors ma
žais žingsniais, bet vis-gi žen
gia pirmyn.

J. A. Vaitiekūnas.

Ar matėte mūsų mokykloms (suits) garniturius 
dėl vaikų?

Dabar geriausias laikas apžiūrėti, didžiausias pa
sirinkimas, kokis dar niekados nebuvo toje krautu
vėje, už tokias numažintas kainas.

Daugiausiai iš tų, dvejos kelinės prie kiekvie
no garniturio. Kainos $3.95, $5.00, $6.50, $7.50 
ir $8.50.

t'

BROOKLYN, N. Y. -

Klaidingai pranešė.

“Žvaigždės” numeryje 36 
p. Reporteris rašo, kad Brook- 
lyne visur jau suorganizuota 
komitetai Lietuvių Dienai. Re
porterio akimis žiūrint gal jam 
taip išrodo, bet Brooklynas vi
sai dar nežino apie jokius ko
mitetus, nes visų draugijų 
konferencija dar bus tiktai 12 
d. rugsėjo ir ten tiktai bus iš
rinktas komitetas, kuris tu
rės svarbą ir galę.'

“Žvaigždės” reporteris ra
šo, kad buvę visose kolonijo
se massmitingai ir išrinkę ko
mitetus. Taip tokie susirin
kimai buvo, bet kad juos bū
tų galima pavadinti massmi- 
tingais. tai rodos negalima, 
nes nei viename susirinkime 
nedalyvavo daugiau, kaip 15 
moterų ir 10 vyrų. Ir tie dar, 
susirinkimuose, ne visi suti
ko su norais organizatorių. Pa- 
vizdin kun. Remeikos parapi
jos salėje nepasisekė rezoliuci
jos pervaryti nors buvo du sy
kius balsuota. Visas susirin
kimas parodė griežtą priešin
gumą norams šaukusių susi
rinkimą. Iš susirinkimo išė
jo fiasco.

Vienok “žvaigždės” repor
teris drįsta pavadinti, kad vis
kas gerai sutvarkyta ir- dar 
pataria kitom kolonijoms pa
našiu būdu susitvarkyti. Jei
gu taip atsitiktų, tai niekas 
nebūtų komitetų ir aukii nesu
rinktų nei cento.

Zanavikas.

N0RW00D, MASS.

Aš tik juokavau.

Vienas cicilikėlis * ‘ Kelei
vyje” parašė, būk D. L. K. 
Keistučio dr-jos susirinkime aš 
davęs sumanymą skirti iš kuo
pos pinigų vedimui Mockaus 
bylos, kuris valdžios buvo nu
teistas kalėjiman už blevizgas 
prieš Dievą.

Tuomi gali ne vienas būti 
suklaidintas. Apreiškiu, jog. 
aš tik pašiepti norėjau tą pa
baldą.

Jurgis Versiackas.

L.

BROOKLYN, N . Y.
New-Yorko ir New-Jersey 
D. S. Apskričio protokole 

šios klaidos bei trukumai įvy
ko.

Yra parašyta: Maršrutas 
paruošta rugsėjo mėnesyj. 
Turi būti spalio mėnesyje.

Ir trūksta Apskričio valdy-

LONDONAS, ANGLIJA.

Labdarybės naudai pramoga.

Liepos 19 d. atsibuvo lietu
vių kliubo salėj balius šv. Vin
cento dr-jos naudai šelpti naš
les ir našlaičius. Kliubas da
vė salę dykai, muzikantai gro
jo dykai, gerb. klebonas da
vė dovanų. Tik nemalonumą 
padarė keletas peštukų, kurie 
sukėlė ergelį, susipešę. Rei
kėjo net policiją šaukti.

Nesenai buvo “Blaivybės,” 
“Rūtos” ir Sąjungos susirin
kimų. Kalbėjo p. P. Bulevi- 
čius apie svarbą katalikiškos 
spaudos. Išvardino katalikiš
kus laikraščius, kuriuos rei
kia skaityti ir remti. Labai 
gerai išaiškino naudą gerų ir 
blėdį netikusių laikraščių. 
Dabar kalbėtojas išvažiavo į 
Škotiją aukų nukentėjusiems 
rinkti. Galop dar kalbėjo 
gerb. klebonas.

Ką lietuviai išskaito iš an
gliškų laikraščių.

Nekurie lietuviai perkasi 
angliškų laikraščių ir skaito, 
o savų tai neskaito. Ir kokių 
tik navatnybių jie išskaito. 
Vienas tokių skaitytojų tvirti
no, kad Varšavą dar teblai- 
ko rusas, kitas tvirtino, kad 
skaitęs apie caro atsilankymą 
Vilniuje, trečias sakė, kad 
vokietis Kauno negalįs paimti, 
o nuo vieno girdėjau, jog iš
skaitęs iš angliško laikraščio, 
kad Anglija visą Turkiją už
kariavus.

Tai kokių paikų žmonių yra.

Upelis.

Talbot’s Broadway

395-397 Broadway, So. Boston, Mass.
Telephone.

ier

Muzikos Mylėtojams 
Naujiena.

Brooklyn’an nesenai atvažiavo muzikas A. 
ALEKSANDRAVIČIUS, baigęs Varšuvos muzikalę 
konservatoriją, ir atidarė

Lietuvių Muzikos Mokykla
Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO 

GIEDOJIMO ir VARGONININKAVIMO. Taipo
gi išguldoma TEORIJA, HARMONIJA, KON
TRAPUNKTAS, INSTRUMENTACIJA ir MUZI
KOS ISTORIJA.

Lekcijos prasidės 15 d. rugsėjo. Užsirašyti į 
bile kurį muzikos skyrių galima dienomis ir vaka
rais nuo 8 d. rugsėjo. Kaina labai prieinama, o 
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, pataria
ma imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.

Adresas:
A. ALEKSANDRAVIČIUS

* Vedėjas
Conselyea Street. Brooklyn, N. Y.66

“Pranešimas ir
Užkvietimas.”

Šv. Juozapo Lietuvių Bažnyčioje, Donorą, 
Pa. Rugsėjo (Sept.) 19 d. 1916 m. 7:45 vakare 
prasidės šv. MISIJOS ir tęsis per visą savaitę, 
t. y. iki rūgs. 27 d. vakaro. Misijoms pakviestas 
yra gerb. kun. V. Kulikauskas, Marijonas.

Misijos tai yra balsas šaukiančio: “taisykite 
, kelią Viešpaties... ” Misijos tai ypatingas lai

kas paklydusiems pagrįžti prie V. Dievo, o 
geriemsiems labiaus išsitobulinti, susidrūtinti 
Dievo malonėje. Tad nepraleiskite nei vienas 
šios puikios progos pasidarbavimo apie savo 
dūšios išganymą!

Laike Misijų maž-daug bus toki tvarka: 
Vakarais pamaldos su pamokslais prasidės kas
dien 7:45 p. m. Prieš ir po bus klausoma 
išpažinčių. Rytais Mišios šv. su pamokslais 
8:30 a. m. Ankščiaus bus ir daugiau Mišių šv. 
Apie Mišias šv. ant 5:15 a. m. bus paskelbta 
laike Misijų.

Laike Misijų bus galima nusipirkti įvairūs 
Misijų atminčiai, daiktai, kaip antai: Rožančiai, 
škapleriai, medalikėliai, kryželiai, knygutės 
ir tt. ir tt., kuriuos paskui Bažnyčioje pašventįs 
Kun. Misijonorius.

Širdingai visus kviečia

Kun. Magnus J. Kazėnas, Klebonas.
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GERIAUSIOS
PARMOS.

Norintieji pirkti gerą fermą 
budink ais, Sodais, apsėtaissu

laukais ir neišdirbtos geros žemės 
nebrangiai ant lengvą išmokėji
mą, kreipkitės prie mūsą, seniau
sią teisingiausią farmų pardavė
ją. Mes vienintėliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerią kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius fermerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
rille, Mich. Amerikos lietuviams 
"įkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvią farmerią kolonija 
randasi ant gerą derlingą lauką 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Miehigan valstijoje. Ma 
■on eounty. Toj puikioj apielin-

kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme- 
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko- - 
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių fermerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS A OO. 

Peopies Stoto Bank Bldg.
Scotville, Mich.

K. VIDIKAUSKAS 
2833 Levingston Street, 

Philadelphia, Pa 
Įgaliotas rinkti prenumeratas 
ir apgarsinimus “Darbinin
kui.”
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Vietines Žinios
ŽINOKITE, JOG —

Rugsėjo 24 d. 1:30 vai. po 
pietį) Lietuvių salėje atsibus 
dr-jų atstovų konferencija su
tvarkymui aukų rinkimo Lie
tuvių Dienoje, lapkričio 1 d.

Rugsėjo 24 d. vakare Muni- 
cipal salėj tarp G ir JI gatvių 
prie E. Broadivav atsibus in- 
domiausios, svarbiausios ir 
naudingiausios prakalbos. Kal
bės delegatai iš Lietuvos kun. 
Dr. V. Bartuška ir Dr. J. Biel
skis.

Rugsėjo 25 d. vakare šv. 
Petro salėj bus margumynų 
vakaras. Kalbės atstovai į 
Federacijos kongresų.

Rugsėjo 26 d. Lietuvių sa
lėje bus didžiausias, įspūdin
giausias koncertas. So. Bos
tono ir Montello sujungti cho
rai išpildys Sosnausko Kanta
tų “Broliai.” Dalyvaus gar
siausi Naujosios Anglijos so- 

i listai.

K. ŽILIŪTEI RAŠO GIMT 

NIETĖ IŠ MASKVOS Į 
SO. BOSTONĄ.

' Mes didžiai pradžiugom su
laukę nuo Tamstų atsišauki
mų. Už tų Tamsti) laiškuti, 
esam verti padėkavoti daugel 
kartų. Mes dabar pranešame 
apie mūsų gyvenimų. Lig 
šiam laikui dar esam sveiki iš 
Dievo malonės. Aš, taip-gi ir 

1 mano draugė Agnieška ir rau

>3S
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Delegatų Prakalbų Turinys

Kelionė Lietuvon
Lietuva po vokiečiu — dabartinė Lietuvos išvaizda.
Administracija: Lietuvos sutvarkymas, valdininkai, 

teismas.
Apšvieta: Bažnyčia, mokyklos, laikraštija.
Ekonomiškas Lietuvos padėjimas: Ūkis, dvarai, 

prekyba, ntokesniai.
Žydų klausimas Lietuvoje — ji) santikiai su lietu

viais.
Lietuviai pabėgėliai Rusijoj: Kaip jie ten pateko, 

jų padėjimas, kas juos šelpia.
Lietuvos šelpimas: Kokia pašelpa labiausiai 

reikalinga, kaip ją suteikti.
Lietuvos atstatymas: Lietuvos padėjimas po karei;

✓kas ją gali atstatyti.
Lietuvos neprigulmybė: Ar ji yra galima, 

kas yra daroma tame klausime, 
kas privalo būt daroma.

Lietuviai belaisviai: Kariški ir civiliai, 
jų padėjimas ir su jais susinėsimas, 
jų šelpimas, 
kas tame yra daroma, 
kas turi būt padaryta.

Lietuvos jaunimas: Dabartinis jų padėjimas, 
jų klausimas ateityje.

Susižinojimas su Lietuva: Ar tas galima, 
kokiais keliais, ir kaip tai daryti.

z
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Savas Pas Savą Remkit Savuosius

r

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

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

VAŽIUOK KUR NORI

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 
Nedėliomis ir paprastomis dienomis, tiktai duokite ži
nią į mūši) 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 Ivaszkevicz
815 W. BR0ADWAY, ' 80. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 605.

I

sų vaikeliai. Petrų leidžiamf 
į a ’gštesnį mokslą, o Jonus dar 
baigia pradedamąją mokyklų. 
Antanas ir Kazimieras dar tik 

i prad<Hla mokintis, o Solestinu- 
I kas 4 metų pasiliko be sveika- 
, tos paralizavo iš išgąsčio ir 
i persišaldymo bebėgant nuo vo
kiečių. Mes buvom ištremti 
po prievarta, tai dabar atsira
dome vargingame padėjime, 

I nes nebegalėjome prieiti nei 
prie užsivilkimo nei prie apsia- 
vimo nei prie valgio, ir tt.

Ačiū Dievui ir visiems ge
radariams, pabėgėliams duo
dama bendrabučiai ir dar liki 
šiam laikui gaudavome pašel- 

j pos po 20 kap. ant kožno žmo
gaus. Bet dabar, išskiriant 
moteris,kareivių ir negalinčius 
dirbti, visiems kitiems atsa- 

į kvta pašelpa. Tai-gi, nedaug 
kam betenka matyti pašelpą.

Dabar pranešu apie Tams
tos seseles. Jos taip-pat gyve
na Maskvoje ir susieiname su 
joms kiekvienų dieną. Prie šio 
laiško rašymo, pakviesta ir jo- 
dvi. Didžiai apsidžiaugė Tam

stų atsišaukimu, nes jos jūsų 
antrašo, jeu senai nebeturi.

Aš Marijona ir Jozefą taip
gi ir broliukas esam sveiki. 
Mes gyvename prie lietuvių 
komiteto, duoda mums ben
drabučius. Liki šiol gauda
vome dar ir pašelpos po 20 ka
peikų, bet dabar jau atsakė pa
šelpą, mūsų gyvenimas neuž- 
vydėtinas. Aš, Marijona esu 
ne per kokioj sveikatoj ir tan
kiai sirginėju, o aš Juzefą su 
mažu kūdikiu (turiu sūnų pus
meti). Mano vyrui, karės lau
ke sužeidė koją ir ranką, bet 
Maskovje sugydė, dabar ir vėl 
tarnauja carui; gali būti, kad 
greit ir vėl varys ant pozicijos. 
Dabar jis gyvena Jaroslave, 
laiškų dar gaunu tankiai.

O dabar apie brolius: Vin
centas įšauktas karės laukan. 
1915 metais gavom nuo jo vie
ną laišką, kuriame rašė, jog 
esąs ties Varšava, bet nuo to 
laiko daugiaus jokios žinios 
nebesulaukiant... O Juozapo 
taip-gi nežinome, greičiausiai 
kad jisai nepopuolė tarnyston. 
Kuomet dar Lietuva buvo ne
užimta, tai tankiai susirašinė- 
davome, bet kaip 1915 m. bir
želio 24 d. išvažiavom iš Ry
gos, tai nuo to laiko nieko ne
žinom apie Lietuvą nei apie 
pažįstamuosius...

1

GERIAUSIS LIETUVIŲ UŽ

TARYTOJAS.

“A Plea for the Lithuanians.”

Įf

lc.

AR NORI BŪT GRAŽUS.
Jeigu taip, tai nusipirkite Mos- 

ties, kurią išdirba Mentholatum 
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai 
pripažįsta geriausia.

Ištepant moste veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis 
išima visokius spuogus ir dėmes- 
plėtmus saulės nuodegimus ir la
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.

J. RTM KUS,
Bos 36, Holbrook, Mass.

LENKIŠKA LIETUVIŠKA
• A P T I E K A

(Gydykla)
Gydome visokias ligas, 

duodame vaistus, patarimus 
dykai.

Hampshire St. Pharmacy,
85 Hampshire Street,

(Prie lietuvių bažnyčios) 
Cambridge, Mass.

AMERIKOS LIETUVIŲ RYMO 

KATALIKŲ SPAUDOS 

DR-JOS ANTRAŠAI: 
Pirmininkas:

Kun. A. Ežerskis,
4943 W. 15-th St.,

Cicero, UI.
Raštininkas: —

J. Tumasonis,
3427 Auburn Avė., 

Chicago, III. 
Iždininkas- —

Izid. Nausieda,
917 W. 33 St.,

Chicago, HL

Tel. So. Boston 270DR. JOHN MacDONNELL, M. D. I
Galima susikalbėti ir lietuvisskai.

Ofiso valandoė:
Rytais iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. g I

■ TiLtFHONt So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

William F. J. Houuard 
Lietuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

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

Klarneto 
Piano 
Korneto
Trombono 
Būgnelio.

339 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

i----------------- ♦---------------------------
I Telephone So. Boston 605.

ANTANAS tAPALIS 
meistras

indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorys- 

tčs darbus prideramai.
KATNOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

TeL Main 2483 E. Boston 799-W 
George H. Shields

Advokatas
811-812 01d South Bnilding 

Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADVAY Ccr. G ST. SO. EOSTGN. 
Tel 502 S. B.

*

Tel. So. Bo6ton 294

DR. JOHN P. JONĖS 
C:-, t: siitco

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SERGIJUS 

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su alestromis. 

392 Brcccui t, iciĮe l. ir i ;< i 
SO. BOSTON.
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Y Vienatinė Lietuviška 
f

X Krautuvė
Y Kuri užlaiko visokio ta- 
♦ voro, reikalingo maine-
Y nieriams.
Y
Y V. LUKOSEVICIA,
X Minersville, - - Pa.Y

TEL. BACK BAY 4200

V

DR. F. MATULAITIS
Ofiso odyno*; j do visokias ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Paskiria Akinius.

419 Boylston St Bustais, Mass.
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Pasiuvant drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

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

(Castle Sųuare’s Block’e.)

Nepaprastai pigiai

C. & P. Telephone St. Paul 5347 
GRABININKAS 

IR
BALZAMUOTOJAS.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

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

JONAS GREBLIAUSKAS, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. D.

g

Mūsų kainos visados že
mesnės.

Lietuvis pardavėjas vi
sados yra, kuris parodys 
daiktus, kainas ir pasakys, 
kaip galima sutaupyti pi
nigus.

Speciališkai išvėdina
mi minkštais viršais ir a- 
pačia šienikai (mattress) 
su tvirtu audimo užvalka
lu parsiduoda po $3.00 ir 
$3.35 vertės $5.00.

James Ellis Co

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

PIRMO ’ KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 81 vai. vakare.

ue□r

Nieks taip nesirūpina lie-1 
tuvių reikalais ir informavimu 

j svetimtaučiams apie lietuvius
■ ir mūsų tėvynę Lietuva, kaip 
Į “A Plea for the Lithuanians” 
I — Skaitytojau, jeigu nori, kad 
i tavo draugai amerikonai žino- 
i tų kas tie lietuviai ir kokia
Lietuvos istorija, nusipirk 
“A Plea for the Lithuanians” 
ir įteik jiems, tepasiskaito a- 
pie lietuvius. Nūn tas labai į 
svarbu. S. V. garbus prezi
dentas Wilsonas paskyrė lietu
viams (karės nuken tėjusiems) 
aukų rinkimai dienų. Tad 
pamyk skaitytojau, jog yra 
tavo užduotis, kaipo Lietuvos 
kūdikėlio pasirūpinti savo a-

■ pielinkės valdžių ir prakilnes-
■ nius gyventojus supažindinti, 
į kad lietuviai yra atskira tauta, 
i turinti nuo amžių apgyventų 
5 kraštų, savo tėvynę Lietuvą, 
ž taipgi puikių istorijų ir litera- 
§ tūrų. Tų informacijų gali pa- 
įj daryt sekančiai: parsitrauk 
9 už kelius dolerius “A Plea for
■ the Lithuanians” knygučių ir 
! išsiuntinėk visiems savo apie- 
g linkės valdininkams, tad jie
1 apsi skaitys apie lietuvius. 
S Tamstėliai tas daug nekaštuos,
2 nes perkant “A Plea for the 
j Lithu.” 12 knygučių arba 
j daugiau ant sykio — nuleidžia- 
8 ma 50 nuoš. t.y. paleidžiame 
S po 5c. knygutę. Nūn išėjo 
S 6-tas numeris iš spaudos. Tad 
| pasiskubinkite, nes dar gali- 
I ma ganti iš pradžios visus nu- 
j merius. O kiekvienas turi y- 
S patingų aprašymų.

“A Plea for the Lithu.” 
324 Wharton St.

Philadelphia, Pa.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR 

ANT IŠMOKĖJIMO.

SU
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St. Baracevičius.

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

ros sekančios gyduolės.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosolio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų , 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka

25c.

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

Atsiminkite miįvsins
Pastatykite 

paminklą ant 
amžinos at
minties.

Lietuviai 
kreipkitės pas 
mane, nes aš 
užlaikau pui
kiausią P A- 
M I N K L 
išdirbystę. 

Yra viena iš geriausių.

A. Čereška
75 Broadway,

So. Boston, Mass.

GEBA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) _____ 35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitų ap

garsinimų iš * ‘Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

TTndann. N V

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.
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Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399a BROADVVAY. so. boston-

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokiu 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bararo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
deli nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naujų katalogų 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

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

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

LIETUVIUS.

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

WORCESTER, MASS.

Geriausias graborius South Boston’e. šermenis
atlieka pigiai, gražiai ir gerai. Važiuoja ir į kitus jį 

miestus, nieko ekstra nerokuodamas. jjį
258 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. įg 

Telephone: 839-J. So. Boston. sS

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 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

L

s
N

83
25c

Visokie kvepianti 
muilai _ 10,

Periamos visokių 
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

ezpresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Br»adw*y,kertė C St, So. Boston,Mass.

50c.
25c.

1.00

15 ir 25c. 
gėlių 25,
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