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

VOL. II Metai II. TeL 620 80 BosUn- OrganasJAm. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.
Kntered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,under the Act of March 3, 1879

242 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS., RUGSĖJO (September) 23 d., 1916 m.
I

Talkinikai lėtai tesivaro.
Savo mieliems skaitytojams
turime pranešti štai ką:
Spaudos Savaitė jau visai
netoli.
Vos mėnuo beliko. O
prieš tą didžią savaitę turime
dar būtinai atspauzdinti Ka;
. lendorių ir keletą knygelių. O
Kalendoriaus
spauzdinsime,
kaip Tamstos žinote 16.000
egzempliorių.
Su dabartinė
mis mašinomis, dabartiniu
darbininkų štabu, jokiuo būdu
negalime leisti “Darbininką”
tris kartus savaitėje ir suspė
ti atspausti kalendorių prieš
spaudos savaitę. Todėl L. D.
S. Centro valdyba, matyda
ma dalykų stovį ir pripažin
dama, jog prieš Spaudos Sa
vaitę būtinai turime išleisti
kalendorių susirinkime rugsė
jo 21 d. nutarė iki Spaudos Sa
vaitės leisti “Darbininką” du
utarninkinį
kartu savaitėje
ir subatinį.
Utarninkinis eis
savo laiku, o subatinis viena
diena anksčiau,- t. y. skaityto
jams išsiuntinėsime ketvergo
vakare ir tos dienos vakare
galės ateiti vietos ėmėjai atsi
imti.

Grūmoja____ Skaityk tuojaus.
darbininkams
9

-J.

Rumunai ir rusai sumu
še^ bulgarus.

Turkai prie Rygos.
„.

MAŽAI TEATKARIAVO.

' prieš įsiveržėlius.
Tai mū-:
į šiai |jUVO atkaklūs, kruvini.

Vokiečių valdžia paskelbė,; baisūs.
„
.
. I
jog anglai ir francuzai per 11! .^ymunai Pran^s,a; j°S j?;
savaičių ofensyviško veikimo j Pyi^ininkai traukiasi atgal de-

!
New Yorko majoras Mitchel
pasakė darbininkų vadams,
jog pavartos civiles ir milita
rės teises nuslopinimui streiki
ninkų riaušių.
Majoras ir darbininkų va
dai turėjo konferencijų ir ta
rėsi apie sutaikymų strytkarių
darbininkų streiko. Taikų pa
daryti nepavyko.
O kitų unijų darbininkai yra nutarę
streikuoti parėmimui strytka
rių darbininkų.
Tai matyt
turės kilti didis streikas.
Majoro konferencijoj daly
vavo ir A. F. of L. preziden
tas Gompers.
Jisai pasakė,
jog išvisų pajėgų rems darbi
ninkų teisę organizuotis, nes
už organizavimo teisę strytka
rių darbininkai ir sustreikavo.
Jei kompasijos nekels pro
vokacijų, neerzins darbininkus,
tai streikas bus ramus, nes
jam vadovaus vyriausieji va
dai Amerikos Darbo Federaci
jos.

So. bostoniečiams retai te
gali pasitaikyti tokios indomios ir svarbios prakalbos,
kaip kad bus ateinančią nedė
lią Municipal salėj tarp G ir
H gatvių prie E. B’way 7:30
vai. vak. Tą vakarą apsaki
nės mums delegatai sugrįžę iš
užimtos Lietuvos apie gyveni
mą ir reikalus mūsų namiškių
mūsų tautiečių po vokiečiu.
Visi So. bostoniečiai eikite
į tas prakalbas ir veskitės tuos,
kurie neina į jokias prakalbas,
į jokius vakarus, į jokias pra
mogas. Dabar yra gera pro
ga juosius atviliuoti ir įtraukti
juos į visuomenišką veikimą.
Įžanga dykai.

sodžius ir visokias gėneteko 500.000 kareivių, o te- ! gindami
» .
- ,:
j rybes.
atgavo užkariautos žemės tik
Rumunai buvo sutraukę Ii-Į
Utarninke rugsėjo 26 d. at
3 nuoš. arba 480 ketvirtaines|
i džiąsias jėgas Dobrudžoj ir nesibus nepaprastas koncertas
mylias.
Lietuvių salėje. Bus statoma
Vokiečiai Francijos turi už-i! siuntė sustiprinimų Transylva-!
nijon.
Todėl
ten
austrai
pri-i
gražiausia Kantata “Broliai.”
kariavę 6720 ketv. mylių, o
vertė juos trauktis atgal.
Nėra geresnės progos išgirsti
Belgijos 9280 ketv. mylių.
Vokiečiai
skelbia,
jog
Dostebėtino dainavimo, kaip nu
Per tas 11 savaičių anglai i
Į
brudžoj
mūšiai
aptilo.
O
bul

ėjus
į minėta vakarš pasiklau
paėmė sodžius Flers, Martingarai
paskelbė,
jog
Juodųjų
j
syti Kantatos “Broliai.” Eiki
puich ir Courcelette.
O pra
te ir veskitės savo pažįstamus.
džioj žengimo pirmyn anglai jūrių pakraštyje ramu.
♦
tikėjos tuos sodžius paimti per
RUSŲ FRONTE.
NESUTARIMAS VO
Pralotas kun. Prapuolenis ir kun. Dr. V. Bartuška.
keturias dienas.
SVARBI KNYGELĖ.
KIETIJOJ,
*
Tai kaip ten nebūtų talki
Rusai skelbia, jog palei KoVilimės, jog mūsų skaity
Pral. kun. Prapuolenis yra gynėjas lietuvių reikalų
Tik ką “Darbininkas” iš
tojai ir L. D. S. kuopos supras ninkai lėtai tesivaro pirmyn. vel-Rovno gelinkelio vokiečiai
Vokietijoj verda politiška
prie Vatikano. Jisai lydėjo kun. Dr. V. Bartuškų zz
Jei
jie
negalės
greičiau
vary

pradėjo
daryti
atakas.
Ties
mūsų padėjimą ir pripažins
košė.
Ėmė susidaryti visokių leido naują labai naudingą, inI
pas popiežių.
svarbą išleisti kalendorių prieš tis pirmyn, tai ims daug lai Korytnica ir Sviniusky rusai
krypsnių.
Dabar ėmė politi- domią, lietuviams reikalingą
■v
r
ko ir kariuomenės, Sfei Fran- paėmė nelaisvėn šešis vokiečių
*ka virti pri4s Reichstago ati knygelę
Spaudos Savaitę.
cija ir Belgija bus apvalyta oficierius ir 687 kareivių.
darymą. Reichstag bus atida
LIUDVIKAS
Dėl suretinimo “Darbinin nuo vokiečių. Jei jie taip teKarpatuose prie Panther
WINTHORST’AS
kui” liks vienas kitas doleris, sivarvs, kaip per pereitas 11 augštumų rusai paėmė austrų POPIEŽIUI SIŪLYS SVIE KIEK AUKOJO NUKENTĖ rytas rugsėjo 28 d.
300
socijalistų
Berline
laikė
bet tai bus jam į sveikatą. Juk savaičių, tai nesunku apro- į keletą pozicijų ir 440 kareivių.
JUSIŲ SUŠELPIMUI.
TIŠKĄ VALDŽIĄ.
suvažiavimą.
Vadai stengia Vokiečių katali
po šventai teisybei turėtumėm kuoti, kiek francūzams ir an Paėmė taip-gi 6 kulkosvai
Iš viso iš Suvienyti) Valsti si užlaikyti partiją nuo skaldy kiškos visuome
teisę pabranginti laikraštį. glams imtų laiko ir kareivių, džius, daug šautuvų ir skry
Vokietijoj ir Austrijoj pra
nės budintojas.
jų nukentėjusiems dėl karės mosi ir nurodė į šaliai gresian
Juk už popierą dabar mokame kad išvyti vokiečius iš Franci nias patronų.
sidėjo naujas svarbus judėji
Europoje aukota $28,896,277, tį pavojų.
Tiktai 5c.
tris syk brangiau, negu perei jos ir Belgijos.
mas. Prasidėjo agitacija, kad
Būtent rei
36.
Aukos buvo duotos 60
Prieš Kanclierių Bethmann
tą rudenį, kuomet nustatėme kėtų vokiečius varyti per 6 me
ITALŲ FRONTE.
reikią popiežiui
sugrąžinti
čia aprašoma vokiečių ka
didžiųjų šelpimo organizacijų. Hollweg susidarė opozicija.
kainą.
Tai leisti “Darbinin- tus ir reikėtų netekti apie 16.svietišką valdžią.
Visi Vo
talikų
persekiojimai, susiarYpač
belgų
šelpimo
komitetai
Bet jį palaiko Hindenburg.
Isonzo fronte italai paėmė kietijos ir Austrijos katalikiš
kš” dabar veik du kartu bran 000.000 kareivių. Tai neišpa
ganizavimas
ir iškilimas. Da
Ant kanclieriaus daugelis pyk
giau atsieina, negu pereitą sakytas daiktas, baugu ir pa- vieną austrų poziciją ir Carso ki laikraščiai remia tą sumany daug Amerikos aukų gavo.
linijoj atmušė priešininko ata- mą ir tam judėjimui vadovau
Vokiečių Raudonasis Kry sta už tai, kad jis sustabdė Į bar nubundant Amerikos lieturudenį. Visi biznieriai dabar mislyti.
Bet daleiskim, jog kas.
I vių katalikiškai visuomenei, la
tiniuose laikuose kelia kainas, vokiečiai perdėjo nuostolius ir
ja.
Tikisi tuomi patraukti žius iš šios šalies gavo $2,750, submarinų karę ir nusileido
bai svarbu ir indomu pamaty
prieš Ameriką.
reikėtų ir laikraščių leidėjams sumažino nuopelnus talkinin
popiežių ir viso pasaulio kata 000.
ti, kaip vokiečių katalikai iš
tą pat daryti.
Daugelis tą kų.
likišką dvasiškiją ir visuome
Bet jei ir perpus suma
pradžios buvo neveiklūs, o pa
VARO
ATGAL.
daro — angliški milijoniniai žinsime nuostolius ir antra tiek
nę savo pusėn.
,
i SUAREŠTAVO SOCIJALIS- skui susiprato, susiorganizavo
DAUG UŽMUŠTŲ IR
laikraščiai kelia kainas. Mes padidinsime nuopelnus, tai
Vokietijos ir Austrijos val
TUS.
ir pasidarė didžiausia galybe.
Austrai pradėjo varyti ruSUŽEISTŲ.
laikome seną kainą.
visvien talkininkams reikėtų munus atgal iš Transylvanijos. džios remia tą judėjimą.
Mums, atgijantiems Ame
Iš Šveicarijos atėjo žinia,
trijų metų ir netektų apie 8.- Rumunai priversti grįžti į savo
Vokietijoj Chemnitze buvo
rikos lietuvių katalikams labai
jog Berline suareštuota 150 so
000.000 kareivių, kad suvyti žemę.
iškilę riaušės.
Žmonės sukė
reikalinga pažvelgti į šauniai
cijalistų, kurie agitavo prieš
Uoliai ruoškimės prie Spau vokiečius į savo rubežius.
lė riaušes todėl, kad to mies
susiorganizavusius brolius vo
LIEPĖ LAIKYTIS.
Austrai, vokiečių sustiprin
karę.
Nors jie buvę jau perdos Savaitės. Teaptvysta lie
Reikia,
vienok,
tikėtis,
to vyrų dalyvavusių Sormme
kiečių katalikus.
Tas bus
Rugsėjo 14 d. vokiečių vy mūšiuose labai daug krito. Mi seni kariuomenėn imti, bet mums padrąsinimu, paakstinituvių visuomenė toje savaitėje jog kur nors vokiečių linijoj ti sumušė rumunus ties SzurRumunai riausieji karvedžiai davė įsa
buvo pasiųsti karėn.
katalikiškais raštais ir laikraš truks svarbus punktas ir jie duk tarpkalnių.
nios darė demonstracijas, o
mu prie veikimo. Todėl skai
spruko atgal o tarpkalnis liko kymus oficieriams Francijoj
čiais.
turės urmu leistis atgal. Jei
husarai vaikė.
Ištiko susirė
tykite knygelę Windthorstą ir
austro-vokiečių rankose.
Tai jokiu būodu nesitraukti atgal.
to neatsitiks, tai talkininkai
mimas. Husarų buvo užmuš
pažinkite veiklius vokiečių ka
LAKIOJANČIOS BANGneišgalės tąsytis dar tris me per tų tarpkalnį rumunai ūžte Liepia laikytis pozicijose iki ta 5 ir sužeista 40.
Civilių
talikus.
ŽUVĖS.
lėjo į Transylvaniją, kaip tik paskutinio žmogaus. Paliepi
žmonių užmušta apie 40. Ap
Spaudos Savaitėje “Darbi tus su vokiečiais.
karė buvo paskelbta.
me pasakyta, kad tas oficie- siginklavusių revolveriais su
Vokiečiai išrado naujus or
ninko” kaleidoriaus reikia iš
Vokiečiai gerai laikos karės
Austro vokiečiai
pradėjo rius, kurs nesuvaldys karei areštuota 300.
laivius,
kurie išrodo it milži
platinti bent 12.000.
lauke, bet kas-žin kaip jie įs rytiniame fronte antpuolius. vių laikytis iki mirties, bus
niškos
bangžuvės
tik plaukio
tengs laikytis taikos konfe Rumunus pasisekė nustumti sušaudytas.
Pranešime sakojančios ne vandenyne, bet pa
rencijos salėj.
atgal.
Bando ir rusus.
Bet rfia, jog dabartiniai anglų ir
AUKOJO AMBULANSĄ.
dangėse.
Tuose orlaiviuose
Čekijoj pratruko
White
Biznieriai kurie nepasigar RUMUNŲ IR RUSŲ VIRŠUS. rusai laikosi geriau ir Karpa franeūzų antpuoliai yra tik
galima
pasiimti
bombų
daug
Desse tvenkinys. Baisiai daug
Petrograde gyvenančios asins “Darbininko” kalendoriu
tuose varosi pirmyn.
pradžia baisiųjų antpuolių.
daugiau,
negu
į
orlaivius
lig

žmonių užklupo. Ištrukęs van
merikonės ir anglės sudėjo pi
je, gailėsis gerų progų pralei
Rumunijoj, Dobrudžos pro
šiol
vartojamus.
duo
ūžė ir nunešė su savim anigų, nupirko puikų ambulandę.
vincijoj, palei Juodąsias jūres
pie 1,000 žmonių.
Nunešė
są ir paaukojo Rusijos Raudoper penkias dienas virė baisi
SUTARĖ NEITI KARĖN.
RAGINA TAUPYTI.
daug namų ir kitokių gėrybių.
namjam
Kryžiui.
Ambulankova.
Rumunai ir rusai no
BUNTAS KAUKAZO
Ant kranto vanduo jau iš
sas pasiųstas karės laukan.
Norvegijos premieras pra
rėjo pastoti kelią įsiveržusiems
Anglai Francijoj pas paim
metė 300 lavonų.
Biznierius, kurs pasigarsins bulgarams, turkams ir vokie sitarė, jog karės pradžioj Šve
ARMIJOJ.
tus vokiečius nelaisvius rado
Tūkstančiai liko be pasto
“Darbininko“kalendoriuje, tai
čiams.
Ėjo labai
atkaklūs dija ir Norvegija sutarė neiti gen. Falkenhayno įsakymus.
Vokiečiai
skelbia
iš
Kons

gės
ir duonos.
jo pagarsinimas bus perskaity
mūšis.
Bulgarams, turkams karėn į priešingas puses, tai Generolas
liepia oficieriams I
tantinopolio
gautų
žinių,
jog
Valdžia kiek galėdama tei
TEUTONAMS NEPAVYKO.
tas kiekvienoje Amerikos lie ir teutonams ten vadovavo ga yra jei jos stos karėn, tai abi
taupyti amunicijų ir saugoti
Rusijos Kaukazo armija pakė kia pašelpą.
tuvių stuboje.
bus ir garsus Vokietijos karve- stos vienon pusėn — teutonų anuotas.
Falkenhayn rašė,
Vokiečiai pastaromis dieno lė maištų. Kėlė maištų dėl sto
Kodėl tvenkinys trūko dar
Norėjo ir jog dabar amunicijos ir anuo mis vakariniame fronte nete kos provizijos.
dis von Mackensen.
Teutonai arba talkininkų.
Keletas ofi- neištirta.
norėjo
sutremti Rumuniją, Danijų pritraukti prie tos su tų daugiau sunaudojama, ne ko miestelio
Bouchavesness. cierių ir pulkininkų susibuntaN
N e w a r k o, N J. Spau kaip Serbiją, ir tokiuo būlu tarties, bet Danija nesutiko. gu pagaminama.
Tų miestelį vokiečiai bandė at voję kareiviai nudūrė.
dos komisija užsisakė jau 500 atkeršyti už stojimą karėn.
Gen. Falkenhayn nesenai bu gauti.
Pačiam von HindenChinijoj ištvino upė Hwai.
kalendorių ir 1.500 knygų ir Baisus mūšis prasidėjo 15 d.
vo vyriausiu generalio štabo burgui vedamoji armija ataka
Apliejo
žemės 7.000 ketvirtai
knygelių. Sekkite newaririe- šio mėnesio ir pasibaigė 21 d. TURKŲ YRA TIES RYGA. vadu. Jis buvo pakeistas vo francūzus.
Atakuojančių
NUŠOVĖ 28 ORLAIVIUS. nių mylių.
Tai buvo vienas
čių pavyzdį. Kitų kolonijų iš ryto. Bulgarai pasidavė
vokiečių buvo 90.000.
Vokie
Hindenburgu.
didžiausių
potvinių
Chinijoj.
lietuviai, nepasiduokite new- atgal.
Iš Petrogrado pranešama,
čiai ėjo atakon divizija paskui
Vokiečių valdžia skelbią,
Veik
milijonas
žmonių
liko be
arkiečiams.
Skerdynė virė be paliovos. jog Rygos fronte rusai matė
divizijų.
Ir tirpo franeūzų jog kap. Boelke, garsiausias
ŽUVO SEPTYNI.
pastogės.
Nesvietiški nuos
Jiems vado
Von Mackensen smarkumu no turkų kareivių.
ugnyje.
Vokiečiai tose ata vokiečių lakūnas, nušovė du
toliai.
rėjo mūšį išlošti.
Bet rumu vauja vokiečių oficieriai. Ap
Hutington, Pa. —• Ištiko pa kose neteko daug kareivių a- talkininkų orlaiviu.
Tai Ilg
Raudonas Amerikos Kryžius
siginklavę,
kaip
vokiečių
ka

rako dirbtuvėj ekspliozija. Sep takuojanti pulkai neteko 60 šio! išviso tas kapitonas nušo
Pagarsinimai Kalendoriuj nai ir rusai išvisų išgalių ga
pasiuntė $600,000 sušelpimui
tyni darbininkai žuvo.
beno ir rinko jėgas ir stojo reiviai.
nuoš. kareivių.
*
e apsimokės šimteriopai.
vė 28 aeroplanus.
nukentėjusių chinų.

Potviniai
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“DARBININKAS.”

Kun. Dr. V. Bartuška.

Keliones įspūdžiai.
(Tąsa)
Šv. Tėvas įsitikrino, kad lietuvių klausimas
— ne juoko klausimas. Prašė manęs pranešti
Lietuvos vyskupams, kad anie, eidami tuom pat
keliu ką Lenkijos vyskupai, atsiųstų jam kolek
tyvi prašymą paskyrimo lietuviams dienos ka
talikų bažnyčiose. Audijencija, kuri tęsėsi 25
minutas, pasibaigė. Atsisveikinęs šv. Tėvą, ku
ris suteikė man palaiminimą, nuėjau su pralotu
pas kardinolą Gaspari, kuriam papasakojau,
ką regėjau lankydamasis po Lietuvą
Iš jo
sužinojau, kad šv. Sostas manąs patsai aukas
skirstyti lenkams ir lietuviams, kad prašali
nus visus nesusipratimus.
Man buvo aišku,
kad lenkų šunybės baigia savo dienas Vatika
ne.
Neteisybės turi galą gauti, o teisybė vi
suomet išlys eikštėn.
Tik reikia mums lietu
viams daugiau civilės drąsos, susiorganizavimo ir artesnių ryšių su Rymu.
Reikia mums
būtinai turėti Ryme lietuvių kolegiją, ir savo
arcivyskupas Vilniuje.
Reikia išvyti iš Lie
tuvos panašius Michalkevičius, ir reikalauti
Ryme tikrų lietuvių vyskupų, kurie nesibijotų
ginti Lietuvos, kaipo Lietuvos, reikalus. To
ki privalo būti pirmutiniai mūsų žingsniai Ry
me. Eidami pas Gasparį susitikome su sekre
torium Pacelli, kuris nemažai nustebo, pama
tęs pralotą Prapuolenį su manim. Nustebo
dėlto, kad ne pas jį prašyta audijencijos.
Atlikęs reikalus su Gaspari, nuėjau pas Pacelli.
Kareivis pranešė, kad sekretorius pašauktas ta
po pas kardinolą ir turi skubintis. Prašė atei
ti su vizitą rytoj.
Aš atsisakiau ir prašiau,
jeigu tai galima, vizitos tuojau. Paceli, ne
žinodamas, ką aš šnekėjau su šv. Tėvu ir kar
dinolu Gaspari ir nenorėdamas susikompronuoti, išeidamas iš savo kambario pasisveikino su
mumis.
Pavaišinęs jį keliais komplimentais,
kad būk jisai, kiek sužinojau, yra didelis lie
tuvių prietelis ir pagailestavęs, negalįs pas jį
rytoj ateiti, atsisveikinau.
Tegul žino Pa«eli, kad lietuviai ir be jo malonės gali priei
ti prie šv. Tėvo.
Kelionė Ryman, surišta su
tiek kliūčių pasisekė kuonopuikiausia.
Svar
bumas tame, kad pavyko pervežti ir induoti
šv. Tėvui ir Gaspari memorialas su dokumen
tais.
Inteikta asmeniškai.
Lenkai negalės
prikalbinti Pacelles paslėpti tų dokumentų.
Jie pasiliks Vatikane archyvuose. Mūsų tėvy
nės ainiai užtiks juos kada nors ir supras, kad
1916 metuose lietuviai pasirodė viešai Vatika
ne.

Nudriskę, nususę, purvini, net koktu į juos
žiūrėti.
Mūsų laivui pavyko sužvejoti arti
dviejų tūkstančių žmonių.
Ir nebijok tu man
važiuoti per jūres karės metu.
Bet ką darys
bado prispausti žmonės. Visvien jiems, kur nu
mirti: jūrėse ar ant žemės.
Kelionė iš Neapoliaus begalo pavojinga.
Tiek buvo atsiti
kimų.
Atsitiko jūrėse, kad ir drąsiausiam
žmogui baimė lenda į kūną.
Važiavome Si
cilijos linkui.
Visos elektrikos lempos užgesyta.
Ant laivo viešpatavo visiška tamsy
bė.
Tik žmonės slankioja, kaip šešėliai po
visus laivo kampus. Jų veidai neramūs. Kas
žino, ar austrų submarinas nelaukia mūsų ša
lę Sicilijos krantų.
Ant rytojaus 7 valandą
ryto laimingai pasiekėme Sicilijos
krantus.
Šičion turėjome užtrukti visą ištisą dieną. Si
ciliečiai krovė savo neišnokusius apelsinus lai
vam Tik vakare apleidome Sicilijos krantus.
Iki Gibraltarui važiavome ištisas tris dienas,
pilni baimės ir nežinomo likimo.
Per tą visą
laiką nematėme šviesos.
Tamsybėse turėjome
valgyti vakarienę ir bastytis po laivą. Gibral
tare anglų valdžia krato pasažierius ir peržiū
rinėja pašportus.
Čion ir vėl atsitiko nauja
bėda su manim.
Anglų oficieriai, atėję į mū
sų klesą, šaukia mane pirmutinį ir klausia vo
kiečių kalboje, kaip ilgai aš buvau Vokietijo
je. Kibą negerasis jiems pasakė, kad aš bu
vau Vokietijoje, maniau sau dantis sukandęs.
Pasakiau teisybę.
Prasidėjo tyrinėjimas: ką
aš ten veikiau, kur išmokau vokiečių kalbos,
dešimts kartų vis nauji užklausimai ar mano
tėvai nebuvo vokiečiai ir t.t.
Netekęs kantry
bes pranešiau jiems, kad aš turiu rusų amba
sadoriaus pašportą ir to, rodos, turėtų ang
lų valdžiai užtekti
Puikybės pilni Albijono
sūnūs atrėžė, kad jie neatboją rusų valdžios
padavadijimų, ir kad maną man reikės pasi
likti ir atsisakyti nuo tolimesnės kelionės. Iš
kasžin kur pas mane atsirado atkaklumas. At
rėžiau, kad aš neturiu jokio noro atsisakyti
nuo mano tolimesnės kelionės.
Afieieris pa
siėmęs mano pašportą, "nuėjo; aš gi, nelaukda
mas atsakymo, sprudau pro duris. Aficieriai,
pasigedę manęs klausinėjo tai vieno, tai kito
apie mane.
Jų nelaimei nelabai mane kas
pažino.
Už valandos atėjo laivo tarnas pas
mane ir sako, kad anglų oficieriai šaukia pas
save. Nuėjau.
Nauji tyrinėjimai.
Kur gi
miau, kur mokinausi, ką Amerikoj veikiu ir
ant galo, ar mano tėvai nėra vokiečiai. Negana
to visko.
Jie pradėjo abejoti, ar tikra ma
no pavardė.
Turėjau parodyti laikrodį, ant
kurio buvo mano vardo ir pavardės inicialai.
To jiems neužteko. Parodyk tamsta inicialus
ant drabužių.
Parodžiau mankietų sagučių
inicialus.
Tų jiems užteko. Padavė man ran
ką, atsiprašė už trukdymą ir nuėjo savais
keliais.
Krūtinė pradėjo lengviau alsuoti.
Paskutinė krata laimingai pasibaigė.
O tiek
aš jų turėjau.
Tiek jos man nesmagumų pa
darė, tiek sveikatos sugadino. Sunku keliau
ti karės metu.
Esi žmogus ir špiegas, ir vo
kietis, ir rusų agentas ir pavojingas šveicarų
duonai sutvėrimas. Tavęs bijosi italų valdžios
ir nenori pas save įsileisti.
Anglai skaito ta
vo žingsnius ir rašo į dideles knygas buvimo ir
veikimo vietas.
Jauti, kad kiekviena šalis
nori kuonogreičiausia tavim atsikratyti, ne
žiūrint kad ir pinigų kišeniūje turi.

laivininkai.

Delegatų kelionė Lie
tuvon Didžiosios
karės metu.

lės baubė, bombos ir granatos plyšdamos dras
kė viską, ką tik pasiekė, kulkos švilpė ore,
visur matėsi tik durnai ir ugnis, girdėjosi su
žeistų vaitojimas, — tie žmoneliai nepaisė tų
visų reginių ir neatkreipė domos į tai, kad jų
gyvasčiai gręsia pavojus, jie drąskė sankrovas,
nešė kas tik ką sugriebdamas.
Čia sprogsta
granata ir jisai tampa sudraskytas į šmotelius
su visu jo griobiu.
Taip ir žuvo daugelis jų.
Atėjus vokiečiams, buvo daromos kratos,
surastas prekes atiminėjo, o plėšikus smarkiai
baudė.
Daug iškabų matyt su parašais
Žydų
“Bier Stube,” tai yra menkos liū
likimas. dinės, kuriose laikoma alus ir...
na ir mergos. Tos Undinės yra
žydų užlaikomos, o lankomos ir palaikomos
beveik vienų kareivių.
Tai yra beveik vie
nintelis būdas, kuriuo žydai maitinasi.
Tose
Undinėse mergos irgi žydės.
Jokių uždarbių
mieste nėra ir beturčiai miesto gyventojai ken
čia didelį vargą.
Lietuvių judėjimas ir-gi apLietuvių
miręs. Kaune nėra nei vieno
judėjimas, lietuviško laikraščio, apart vo
kiečių valdžios lendžiamos“ Da
barties.” Užėmus vokiečiams Kauną, p. Banai
tis tuoj kreipėsi prie Komendanto, perstatydamas jam, kad čia Lietuvos miestas, čia
gyvena vien lietuviai, jiems yra reikalingas
laikraštis, mokyklos, ypač gimnazija.
Žinoma, lenkai endekai ir-gi tą patį da
rė, parodydami, kad čia lenkija (?) ir kad
lenkų kalbai būtų duodama pirmenybė
Prasidėjo lenktynės: iš vienos pusės p.
Banaitis, iš kitos lenkai (miesčionys).
Lai
mėjo p. Banaitis, jam pavelijo išleidinėti laik
raštį, ką jisai tuoj ir padarė, išleizdamas
nors ir menką dienraštį “Kauno Žinios.” Ži
noma, išleidinėjo savo lėšomis, nes, kaip ži
noma, daug lietuvių iš Kauno pasitraukė Ru
sijon, o likusiems ne laikraštis tuom kartu
rūpėjo; visi suspaudę laikė kapeikas, kad
nusipirkus duonos kąsnelį.
Vėliaus išleidinė
ta “Kauno Žinios” rėčiaus ir visai jas sustab
dė tuomet, kuomet “Dabartį” perkėlė iš Til
žės į Kauną.
Spazdinant visokius pa
Lietuvių kalba liepimus ir paskelbimus, lie
ir mokyklos.
tuvių kalbai duodama ant
ra vieta (pirmoj — vokie
čių o trečioj — rusų).
Pareikalauta, kad pavelytų atidaryti lie
tuvišką gimnaziją.
Kreiptasi prie žydų, kad
jie eitų išvien su lietuviais, kad tokiu būdu
parodžius vokiečiams, jog dauguma gyvento
ji} reikalauja pripažinimo teisių lietuvių kalbai.
Žydai atsakė, kad lietuvių kalba yra permenka ir jie jos nenori, jiems esanti gera ir vokiš
ka.

važiavimo. Kur-gi,nestebėsis, kad tokiame laike, kuomet visa Europa
patvinusi krauju, aplinkui griauja kanuolės,
kuomet visa Lietuva patapo arena baisiausių
skerdynių, kuomet vietoj linksmų Lietuvos
mergaičių dainelių, girdi tik graudų verksmą
ir sužeistų arba badu mirštančių vaitojimą.
Kuomet jie nuvarginti ir karės viesulos per
blokšti, nei iškur nemato pašelpos, vieninte
lė viltis — tai vientaučiai Amerikoje, bet jau
antri metai kaip neturėjo jokios žinios iš Ame
rikos.
Girdi, jūrėse eina baisūs mūšiai, lai
vai skandinama vienas po kitam, tai ir čia jau
neteko vilties, kad bent kuomet nors besulauks
pašelpos nuo savo brolių-amerikiečių. Manė,
kad jau pasaulis užmiršo apie juos, bet dar ti
kėjo, kad Dievas jų neapleis, ir puolę ant ke
lių, pakėlę akis į dangų ieško suraminimo,
bet vieton to mato tik atspindį nuo degančių
kaimų ir miestelių...
Tai-gi dabar sulaukus delegatų iš Ameri
kos jiems buvo neišpasakytas džiaugsmas, jie
dabar suprato, kad ne taip viskas yra, kaip
kad jiems pirmiaus išrodė, kad dar jų neuž
miršta ir rūpinamasi apie juos.
Nežiūrint vi
sų sunkenybiii ir kelionės pavojingumo, atva
žiavo delegatai iš anapus vandenyno, atvežė
jiems daug žinių nuo jų brolių-amerikiečių, ku
rios suramino jų širdis ir pridavė naujos ener
gijos jų kovoje su skurdu.
Iš pasilikusių lietuvių inteliKas liko gentų Kaune yra sekanti: kun.
Kaune Pralotas Dambrauskas, buvusis
“Draugijos” redaktorius,
kun.
Alekna, buvusis “Vienybs” redaktorius, kun.
Dr. Šova klebonauja Karmelitų parapijoj, kun.
Petrošius ir kun. Tumelionis randas prie Kated
ros.
Dar vienas randas prie Katedros, tai
kun. Paceviče, nors ir moka lietuviškai, bet
save vadina lenku.
Apie šį žmogelį yra vienas daPacevičiaus lykas, kurio jokiu būdu nega“triksai.” Įima užmiršti. Kuomet Kau
no miestas su jo tvirtovėmis
buvo karuomenės apsuptas ir jokios nebuvo ko
munikacijos su kitais miestais, tai vyskupas
prisakė kun. Pacevičiui globoti katalikus esan
čius tvirtovėje. Vėliaus, užėmant vokiečiams
Atsilankęs pas šv. Tėvą ir tuomi
Lietuvą, ir Žemaičių vyskupas pasitraukda
Atgalj
pabaigęs mano kelionės tikslą pra
mas į Rusiją, paskyrė kun. Stakauską (iš Pa
Ameriką
dėjau manyti grįžti Amerikon. Bet
nevėžio)
vyskupijos valdytojum.
Patekus vi
kokiu keliu? Važiuoti iš Rymo į
sai
Lietuvai
po
vokiečiu,
kun.
Paceviče,
ži
Franciją ir leistis iš Bordeau Amerikon, buvo
noma, keliems lenkučiams pągelbstint, susi^pavojinga tuom atžvilgiu, kad Frankai sužino
neša
su Varšavos arcivyskupu (lenku) ir šis
ję mano lankymąsi Vokietijon,
nepalaikytų
prisiunčia
telegramą pranešdamas, kad neva
šnipu ir suareštuotų. Tai viena. Važiuo
nuo Rymo kun. Paceviče yra skyriamas Vys
ti j Bordeau iš Rymo begalo neparanku. Rei
kupijos valdytojum.
Taigi tuoj kunigas Pa
kia persėsti 5 vietose, ir pati kelionė tęsiasi iš
ceviče
pradeda
pildyti
vyskupo
pareigas. Len
Mūsų laimei anglų aficieriai neilgiausiai
tisas dvi dieni.
Pasitaikė, kaip tyčia Italų
kai
šoka
delnus
trindami
ir
šaukia:
“vot,
linijos laivas Dante Alighieri.
Nors šisai lai kratė Dantės pasažierius, kiek lengviaus atsi
vas ir vėliau iškeliavo už Bordojiškį trims die kvėpėm apleidę Ispanijos ir Afrikos krantus. naš biskup. vot naš biskup,” buvo beprade
Nežiūrint į tai, visgi lietuviai gavo leidi
Pavo dą net ir trukšmą kelti bažnyčiose, kad išvi
noms, nusprendžiau važiuoti per Gibraltarą. Visgi pirmą naktį neturėjome šviesos.
mą
atidaryti
gimnaziją’ir keletą pradinių mo
jus
“
litvinus
”
laukan.
Tik antrą naktį nudžiugome
Tuom laiku atlankiau Neapolį ir buvau pažiū jinga ir gana.
Visur išguldamoji kalba lietuviška.
Išgirdęs vyskupijos valdytojas, kun. Sta- kyklų.
rėti garsingo 69 m. Kristui gimus smiltinų už pamatę visas paleistas elektrikos lempas. Pri
kauskas,
apie
tokias
“
fones
”
,
tuoj
atvažia

nešto Pompejos miesto.
Tasai miestas, kaip važiavome šv. Mykolo salą, kur mūsų laivas
Lenkai griebėsi visokių priemonių, kad
vęs
Kaunan
sudraudė
“
biskupą,
”
kad
jisai
semia
paprastai
anglis
tilimesnei
kelionei.
visiems žinoma, atkastas 19 šimtmetyje ir
tik lietuviams trukdyti.
Žydai ėjo išvien su
šiandien visas pasaulis stebisi iš augštos to Sužinojome, kad reikės laukti mažiausia 12 va perstotų daręs tokius “triksus,”
lenkais.
Vėliaus lenkai gavo leidimą steigti
Iš žymesnių svietiškių yra paPrie salos privažia
miesto kultūros ir didelio pagedimo, kuris ap landų. Taip ir atsitiko.
lenkiškas mokyklas; tuoj jie įsisteigė ir gim
Svietiškiai
silikę,
p. Dovidaitis, buvusis
sireiškia biauriausiais paveikslais, nuteptais vome 6 ryto, o ją apleidome 8 vai. vakaro.
naziją.
Žydai leido savo vaikus į lenkų mo
Kaune.
“Vilties” redaktorius, p. Baant sienų.
Nebereikalo gamta jam atkeršino. Neturėdami ko veikti, persikėlėm ant salos,
kyklas. Kiek vėliaus ir žydai įsisteigė gimna
naitis, spaustuvininkas,, ir kev•
Tikimasi atkasti taip-pat tame pat meste pra pasisamdėme automobilį ir leidomės šalies per
ziją, tik, žinoma, išguldomoji kalba vokiš
lėtas
kitų
inteligentų
ir
pusinteligenčių.
žuvusį, netoli Neapoliaus esantį Herkulanum
ka. Pagaliaus rusiškoji kalba (trečioj vietoj)
žiūrėti:
Sala
priklauso
Portugalijai.
Namai
Pirmutinis dalykas,
kuris
miestą.
Jį užliejo Vezuvijaus lava. Neapo
tapo pakeista lenkiška.
TT"
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Ka; p išrodo puola į akis, atvažiavus Kauliaus miestas, taip išgirtas poetų man padarė nauji ir savotiško stiliaus. Jokių pagražinimų
Atsiradus Kaune labai
Kaunas.
nan, tai “Saulės” namas, ku
kuobiauriausį įspūdį savo nešvarumu, apsi nebesiinatyti. Namų linijos kuonopraščiausios.
Kas globoja
daug vargšų vaikų, jiems
ris stovėdamas ant Žaliojo Kal
leidimu, dulkėmis ir blogais lavos akmėni- Visi jie balti kaip sniegas.
vargšus ir
tapo atidaryta trys prieg
Mat nebesama ten
no,
tartum
karališkas
palocius, puošia visą!
mis išgrįstomis gatvėmis.
25 d. liepos mūsų fabrikų.
mokyklas.
laudos
su mokyklomis, ku
Gyventojų iš viso 50.000.
Toji sa Kauną.
Garbė amerikiečiams, nes beveik jų
laivas Dante Alighieri turėjo apleisti Neapolį,
rios dar ir dabar tebeNamas
Važiuodamas į laivą, maniau, kad čion bus la tarpininkauja vaisboje Amerikai ir Europai. aukomis šis namas tapo pastatytas.
gyvuoja.
Visas prieglaudas ir mokyklas
išliko
sveikas
ir
kadangi
rusai
buvo
įsitaisę
ja
ir vėl krata ir vėl pasportų nagrinėjimai Lai Nuo vienų gauna, kitiems parduoda. Žmonės
užlai ko ‘ ‘ Centralinio Komiteto nukentėjuKiekvienas einantis arba me ligoninę, tai ir dabar tenais yra intaisyta siems dėl karės šelptiM
mikis, kad papuoliau į rankas Neapolio uosto labai mandagūs.
” skyrius.
Cen
vokiečių ligonbutis.
Keletas granatų sprogo
pusžulikių, kurių, matomai gerai susipažinta važiuojantis mus širdingai sveikino.
Esama
tras randasi Vilniuje, o dalis centro Pe
su tamožnės oficieriais.
Per jų protekciją ne- gana gražių ispanų stiliuje pastatytų bažnyčių. prie Katedros, bet daug įtlėdies nepadarė, trapilyje su p. Yču priešakyje.
Prie Kau
mūrai išrodo lig genių sukapoti.
Seminarija
kratvta mano daiktų, nevežta manęs pa® dakta
no
skyriaus
priklauso
visi
kunigai
ir svietišMoteriškės nešioja, kaip miniškos. Dauguma apdaužyta, bet tenais taipgi intaisyta ligonbu
rą, ir netirinėta pasporto.
Nudžiugau.
Bet
kiai inteligentai.
Komteto iždas tuštėja ir jei
jų dėvi juodus apsiaustus su dideliu gauburu tis.
Buvusi D. L. K. Vytauto Bažnytėlė, kuri
negaus pašelpos iš Amerikos (nes nėra iš kur
vaikėzams turėjau duoti penkias lyras už pro
stovėjo
ant Nemuno kranto, beveik visai su
ant galvos.
Nematyt net per tai nei veido.
daugiaus tikėtis), tuomet bus priversti užda
tekciją.
Negana to: jiems mane belydint
Stačiatikių archirėjaus cerkvė, kuri
Gyventojai išpažysta katalikų tikėjimą.
Pa- griauta.
ryti visas mokyklas ir prieglaudas, o pasek
prikibo prie jųjų trečias, kuris juos taip ir
važinėję po tą mažiukę šalį porą valandų, su stovi prie viešojo pleciaus, ir-gi gerokai ap- mės to, bus tokios, kad šimtai vaikučių turės
giauta, bet patsai archirėjus bėgdamas, buvo
keikė.
Čion būta jųjų sutarties. Išvilioję
badauti, nes nebus kam jų globoti.
Atlankė
grįžome į laivą, ir vakare leidomės tolyn.
ją padegęs.
Dabar vokiečiai siųlo ją katali
nuo manęs penkias lyras atidavė mane melžti
me
visas
mokyklas
ir
prieglaudas.
Vaikučiai
New Yorko būta da toli.
Pasak kapitono ne- kams.
Kad ją pataisius — reikia daug darbo,
trečiam jau teisindamiesi, kad jie negalį eiti su
užlaikomi švariai, bet maitinami tk sausa mie
anksčiaus nuvyksime Amerikon, kaip 10 rug- tai katalikai jos neima.
Rusų soboras išli
daiktais į laivą.
Neką darysi.
Patsai juk
žinių kruopų koše, net užžiūrėtoja nepamena
piučio.
Ilga ir nobodi kelionė.
Kompanija, ko sveikas; dabar vokiečiai protestonai jame
ar yra tie vaikučiai kuomet nors gavę mėsos
visų daiktų į laivą nevilksi.
Trečiasis žuligailėdamasi anglių, tyčia povaliai važiuoja, ne laiko savo pamaldas. Cerkvę, kuri buvo ne arba pieno.
Jie gauna tik tiek maisto, kad
kas, nunešęs daiktus į laivą, iš kasžin kur su
žiūrėdama keliauninkų noro ir patogumo. Ne toli gimnazijos, vokiečiai perdirbo į katalikų palaikius jų gyvastį, nes, kaip jau minėjau,
rado labai daug prakaito ant kaktos. Už tą
bažnyčią.
Šiaip Kaune namų nelabai daug
ką padarysi — karės metas, reikia visiems
komiteto iždas tuštėja.
Tie vargšai visą žie
yra sugriauta.
Kurie buvo apgadinti arba
išlietą prakaitą, norėjo Neapolietis gero užmą
išbuvo
basi,
nes
nebuvo
iš ko parūpinti
kentėti.
naujai statomi ir neužbaigti, dabar tuos vo
Atsimokesnio.
Vos atsikračiau 2 lyromis,
jiems avalinių.
Gaila tų nuskurusių, pusalkiečių kareiviai taiso ir baigia statyti.
Gat
22 rugpiučio išlipau iš laivo.
sėdau savo kambarėlyje ir manau: dėkui
kių, busimų Lietuvos pieliečių.
vių vardai beveik visi perkeisti į vokiškus.
Atvažiavus delegatams,
Dievui, kad nekratė. Sužinoję, kad buvau
Šiuom ir užbaigiu mano sausą kelionės Pavyzdin Nikalojaus prospektas dabar pava
nudžiugo Komiteto nariai,
Lai- žingsnių aprašymą. Plačiai nerašiau, nes bi- dintas “Ke zer Wilhelm strasse.” Kitoms gat Delegatai su
Vokietijoje, galėtų neisileistį į laivą.
tuščiom
rankom,
manydami, kad atvežė pa
vas privalėjo apleisti Neapolio uostą 4 valan ! jojau, kad neišeitų per daug didelė knyga, vėm duota generolų vardai, k.t Ludendorf,
šelpos, bet, kaip jau žino
doj po pietų.
Bet kur tau.
Italija aršesnė į Lietuviai didelių knygų nepripratę yra skaity- Litzman, Kocli etc.
Š aip Kaunas išrodo lig apmiręs, žmonių te, kad delegatai nuvažiavo su tuščiomis ran
už Rusiją savo tvarkos stoka
Laivas sujudo | ti, o aš pagaliaus užbaigt jos nebūčiau galė
komis. nes juos siuntusieji, dėl jiems žinomų
vaikščiojant matyt nedaug, o žydų dar ma
9 valandą. Sužinojau, kad trečioj klesoj jęs, važiuodamas laivu.
priežasčių, pinigų nuvežti nedavė.
žiaus, nes, mat, rusai daug jų išvijo. Dau
esama per pusantro tūkstančio italų ir graikų.
GALAS.
gumos sankrovų durys uždarytos; kurios ir
(Toliaus bus)
*

" • •—

— *

• • ••
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atdaros, ir tose beveik tuštuma.
Mat, rusų
1
kariuomenei traukianties, viskas buvo plėšia
ma, ką tik suspėjo, o dabar labai yra sun
ku gauti prekių iš Vokietijos.
Kuomet rusų kariuomenė pa
Plėšikų
sitraukė iš Kauno, dar prieš
gaujos.
užimsiant jį vokiečiams, mieste
prasidėjo plėšimas sankrovų. Su
sirinkę gaujos lenkų (miesčionių) pirmiausia iš PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
DR. J. BIELSKIS.
VALDYBOS ANTRASAI:
plėšė vyno ir visokių svaigalų sankrovas žino
(Tąsa.)
ma, kiek “pasilinksminę,” daužė kitas san PiraūninkM: —
krovas, o prekes (tavorą) gabeno kur tik kas
Buvo neišpasakytas lie
Kun. F. Kemėšis,
Įmanė.
Neišpasakytas
tuvių džiaugsmas ir nusi
242 W. Broadway,
Tiesog nesuprantamas dalykas: Kanuodžiaugsmas.
stebėjimas iš mudviejų at
So. Boston, Mass.

%

Dvasiškas vadovas: —
Kun. P. Saurusaitis,
45 Congress Avė.,
Waterbury, Conn.
Pirm, pagelbininkė: —
V. LiutkevičienS,
21 Acton St.,
Worcester, Mass.

1- as Raštininkas: —
J. M. Navickas,
La Salette Seminary,
Hartford, Conn.
2- as Raštininkas: —
P. J. Jakaitis,
Holy Cross College,
Worcester, Mass.

Iždininkas: —
J. Vaitkus,
19 Hanover St.,
AVorcester, Mass.
Iždo globėjai: —
J. Bakšys,
St. Beraard’s Seminary,
Rochester, N. Y.
Kun. J. J. Jakaitis,
41 Providence St.,
Worcester, Mass.
P. Stočkienė,
25 Suffield St.*•>
Woreester, Mass.
c<

Tautos Ryto” redaktorius: —
Kun. J. J. Jakaitis,
41 Providence St.,
Worcester, Mass.

f

papiginta
Šiuom pranešame “Pažan
gos skaitytojams, rėmėjams,
platintojams, visai lietuvių vi
suomenei, kad turėdami kas
kart vis didesnį mūsų pažan
gesnės visuomenės pritarimą ir
pasididinus ėmėjų skaičiui nu
tarėme leisti “Pažangą” tokio
pat didumo nužeminta kaina
— tiktai už $2.50.
Mums lieka tiktai pasidžiau
gti, kad mėnesinio,
rimto,
šaltai svarstančio lietuvių gygvvenimą žurnalo, taip labai
reikalingo mūsų visuomenei,
tolimesnis leidimas yra pilnai
užtikrintas.

Idant jis būtų įvairesnis ir
gyvesnis kviečiame visus, ku
rie valdo plunksną pasidarbuo
ti “Pažangos” plačioje dirvo
je.
Ypatingai jauniems talen
tams atviros durys išbandyti
ir lavinti savo jėgas.
“Pažanga” stovėdama grieštai ant krikščioniškų-tautiškų
pamatų,
vengdama
ginčų,
nors visados drąsiai gindama
teisybę bus ir toliau literatū
ros, mokslo, politikos ir vi
suomenės visiems suprantamas
mėnesinis žurnalas.

Kaina metams $2.50; pusei
metų $1.25.
Atskiras nume
ris 25c.
Agentams nuleidžia
mas nuošimtis pagal sutartį.
Visuose administracijos ir
redakcijos reikaluose kreipki
tės šiuo adresu:

“PAŽANGA.”
P. O. Box 204
Girardville, Pa.

Artinasi “Spaudos Savaitė,”
komisijos iškalno siųskite už*
sakymus, nes paskum nebus ga
lima visiems ant syk išpildyti.
Pasirūpinkite užsisakyti L.
D. S. Kalendorių.
K. VIDIKAUSKAS

<

2833 Levingston Street,
Philadelphia, Pa.
įgaliotas rinkti prenumeratas
ir apgarsinimus “Darbinin
kui.”
“Darb.” Admin.
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“DARBININKAS”

nežinotų kas tai yra spaudos spaudos platinimo. darbe tie mas tokiu pat nerangiu spau grafu, mokyklos ir mokytojų
dos platinime, kad per spaudos seminarija išsikėlė Vilniun,
savaitė ir, kad tik dabar jam siog nebuvo.
tas būtų paaiškėjęs. Visai Tiesa, Newarke yra daugelis savaitę visi pasirodytume vy Švenčionėliuosna ir Rusijon.
ne.
v tokių karštų vyrukų ir didelių rais. Taigi pradėkime kiek Visi žmonės buvo išvaryti, per
Prakilnesnis Newarko jau katalikiškos spaudos mylėto vienas pienus daryti iš anksto, du mėnesiu miestelyje buvo
nimas daugiausia Vyčiai ne jų, už jų kalbėtojų ar net ir au kad prisiartinus spaudos savai tyku, nei vieno žmogaus. Ten
Broliai ir sesers!
kimų sužinoti tesikreipia jos skaitant visų dr-jų veikiančių kautojų katalikiškai spaudai. tei jau visi būtumėm gatavi. buvo vieni kareiviai. Mieste
KATALIKŲ SPAUDOS
Išmušė 9 valanda pasirodyti
Newarko prakilnųjį jauni lin tegalėjo įeiti tik tie žmo
tame dayke atstovų, sujudo, Už tai jie visi labai daug kal
sekretoriaus antrašu:
DRAUGIJA
mums
susipratusiais lietuviais my
mų
kviečiu
kuosmarkiausia
pradėjo
teirautis,
mų,styti,
nės,
kurie
gaudavo
leidimų.
ba
apie
katalikiškos
spaudos
J. Tumasonis,
Besirengiant prie Katalikų
linčiais
savo tautą! Atėjo pro
rengties
prie
spaudos
savaitės,
duoti vieni kitiems patarimus, platinimų, dažnai rūsčiai ba
Miestelis apie pusantro mėne
Aubum avė.,
Spaudos Savaitės, turėtume
kokiuo būdu tinkamiausia ga rasi ant merginų kam tos su- kad ir vien iš to atžvilgio ty., sio išbuvo tarpe pozicijų. Žmo ga, kuri gal daugiau mums neat
Chicago, III.
arčiau susipažinti su Katalikų
J. E.'Karosas. lėjus katalikiškų spaudų išpla tingę spaudos platinime arba kad “subytiti” spaudos plati nės manė, miestelį išgriaus li sikartos, kurios tinkamai neiš
Spaudos Draugija, kuri jau an
nime visas Amerikos lietuvių gi pamatų ir visų sudegins, naudojus galime amžinai palaido
tinti rengiamoje savaitėj.
per mažai išplatina ir t.t.
tri metai kaip gyvuoja ir yra
/
kolonijas.
Atminkime, kad Bet visai netikėtai miestelis li- ti savo tėvynę.
Daugelis newarkiečių gali
Bet patys tie kitų raginto mūsų Ne w ark e spaudos savai
nemažai naudingo darbo nu KATALIKŲ SPAUDOS SA ma sakyti jau ištikrųjų su
Mūsų tautos veikėjais, spauda
jai prie tikrojo darbo kur ir tės surengimui yra 1 skyrius, ko nesunaikintas. Tuotarpu
veikusi.
pranta
kat
alikiš
kos
spaudos
ramumas
negrįšta.
Nors
la

VAITES KALBĖTOJAI.
ir
plačioji visuomenė savo pri
labai galėtų, neapsiima, ne pirmučiausia susitveręs. Pa. bai būtų reikalas statyti visas
Katalikų Spaudos Draugijos
reikalingumų platinti.
dirba. Mat jie tur būt pilnai žvelgkime į laikraščius, kad jėgas naujiems darbams — vi jautimu prisidėjo, kad šiandien
tikslas yra:
, 42. V. Stulpinas, moksleivis
Suv. Valst. prezidentas AmeriKaip Newarke Katalikiška persitikrino, kad pats katali mes šiandien esame pasiryžę suomenė nieko neveikia.
921 W. 33rd PI.
1. leisti knygas tautiško, vi
koje skiria Lietuvių Dieną nu
kiškos spaudos platinimo dar surengti spaudos savaitėj plaSpauda buvo platinama
Chicago, III.
suomeniško tikybinio ir mok
I
(“Dabartis.”)
kentėjusios mūsų tėvynės nau
bas yra priderystė tik vien čiausį programų su daugiau
iki šiol.
Sutinka pasakyti “Katalikų
sliško turinio krikščioniškai
dai, lapkričio 1 d. 1916 m.
I
merginų,
o
vyrų
priderystė
Spaudos Savaitėje” kelias pra
katalikiškoje dvasioje;
sia vakarų. Jau vakarų ren
Plat
inim
e
katalikiškos
spau

tai tik merginas paraginti.
Mūsų ikišiol ant tautos dir
2. remti ir platinti katalikų kalbas Chicagoje ir Chicagos
gime mes “bytinam” didesVABALNINKAI.
dos
ačiū
Dievui
nevarkiečiai
apielinkėse.
vos atskiras darbas, mūsų šauk
spaudų;
Taip buvo lig šiol. Bet niųsias kolonijas.
katalikai nebuvo paskutiniai
čion
Pasitraukiant
rusams,
smas
pasiliks bergždžias, jeigu
3. organizuoti po lietuvių ko
šiuom
laiku,
ypač
rengianties
Atskaitų juk iš spaudos
už kitas lietuvių kolonijas.
per
aštuonias
dienas
buvo
di

šios
progos
tinkamai neišnaudosi
lonijas Katalikų Spaudos Drprie “Katalikų Spaudos Savai savaitės išduos kiekviena ko
Nors
tas
platinimas
katali

deli
mūšiai,
todėl
veik
visas
me
;
susikompromituosime
pla
jos kuopas;
Katalikų Spaudos Savaitės
tės” virsta lig ir kitaip. Vai lonija.
kiškos
spaudos
prasidėjo
labai
miestelis
yra
išdegęs.
Visai
čiojo pasaulio akyse, jeigu neat
4. steigti ir vesti lietuvių ko kalbėtojų eilė, pasiekus 42 nu
Taigi pasirūpinkime, kad
vėlai sulyginus su bedieviška, kinai kalbina vienas antrų ra
išdeginta
Biržių
ir
Srapiškio
siliepsime
širdingai į prezidento
lonijose knygynėlius.
merio, nutruko. Daugiaus pagindami, sakydami, kad šiuom mes spaudos savaitės išduota
5. organizuoti spaudos apaš •sižadėjimų nei iš dvasiškių, kuri yra brukama į rankas prie sykiu jau nebegaila viskų su atskaita sumuštume visas ki gatvės ir miestelio vidurys; už šauksmą, gelbėti badaujančią
mažiausios progos.
siliko keletas namų važiuojant Lietuvą; nudžiuginsime mūsų,
talavimui vaikus.
nei iš svetiškių nematyti. A- kiekvienos
versti ant vienų merginų, tas.
Bedieviška
cicilistiška
spauda
Per savo trumpų gyvavimų pie 100 jau nustojome svajoti,
Spaudos Savaitėj turime stoti į
Į darbų, visi, kas gyvas keliu į Pasvalį. Bažnyčios tautos priešus, kurie nesigaili
Katalikų Spaudos Draugija su bet kalbėtoji} eiles. nenutrau Newarke jau yra platinama darbų visi kas gyvas. Nuo j ruoštis prie spaudos savaitės. bokštai ir stogas buvo nudau nieko, kad tik greičiaus išdildinus
žyti, bažnyčia tuotarpu už Lietuvos vardą iš pasaulio vei
sijaukė namiažo skaičiaus na kiame. Kiekvienas dar turi su didžiausiu spartumu virš 10 savęs pridurčiau, nors būdaVolungėlis.
metų.
dengta
šiaudais. Smarkiai iš do ; pasirodysime neturį teisės
rių; daugelyje lietuvių kolo progų tapti 43.
Katalikiška spauda Newardeginti šie kaimai: Strazdžiai, gyvuoti neprigulminga tauta, jei
nijų jau yra susidariusios
ke šiek-tiek tinkamiaus pradeNičiunai, Čipėnai, Remei- gu nepasidarbuosime šioj savaitėj
Katalikų Spaudos Draugijos
kiai, Moginis ir pusė Zizonių ir gal vienatinėj mūsų atgijimui
kuopos, kurios, vienur dau
Newarko, N. J. Kataliku
® metai atgal Bet
kaimo. “Blaivybės” draugi valandoj, idant bendromis jė
giau veikia, kitur snuduriuo- Spaudos Komisija prisiuntė !rltas Patinimas *>uvo is dalies
v•
i
i
•
v
i
labai
silpnas,
nes
beveik
vijos arbatinė ir “Vartotojų dr- gomis nedaleisti stovinčiai ant
ja.
“Darbininko” knvgvnui uzsa- !
. . f.. . ’
.
. x.
liekamos kaip seniau, Nuo jos” sankrova sudegė. Arba prapulties kranto mūsų tęvvnei
Iš LIETUVOS.
Kat. Sp. Dr-ja kiekvienam kvm, ant 1500 knygučių, ku- sas katalikiškos spaudos pla iI pradžios gruodžio mėnesio pe
(“Vadas.”)
tinė jau Įsteigta namelyje prie pražūti.
nariui užsimokėjusiam ant me rias žada Kataliku SpaudosI
‘al
ka<? k»ks
reitų mėtų vokiečių valdžia šais klebonijų. Mokykla įsteig
tų vienų, dolerį duoda knygų Savaitėje išparduoti.“ Jei ir iva,ka’ .*'« ““"'i',1“ P".'įu“.įaAmžinai turėsime palaidoti
Garliava, Suv gub.
nauojje valsčiaus mokykloje ta, vaikų lankosi apie 40 ber
už du doleriu, užsimokėjusiam kitų kolonijų Kat. Sp. Komisi- ™.kokl. ka‘al>k*k« laikrašti.
i
mintį, kad galingesnės tautos
niukų ir mergaičių. Įtaisyta Į mus užtars, jeigu patįs nepasiPer didžiosios karės mūšius i pradėjo vaikų mokinimą.
25 dol: duoda knygų 2 dole- I jos tei d iai rie.bsis katali.
Mokyklą lanko daug vaikų
nij vertes kas met iki to nano ‘ kiška spaudi} platinti. tai ne. : tai atgal prie bažnyčios parda- Garliavos miestelio išdegino | ir mergaičių. Pirmiau dvi taip pat ir Cipėnuose priren ; rodysime galingųjų akyse to užmirties, užsimokėjusiam 50 juokaįs šiemet lietuviai kata- \ inė,)ii«ia> Katalikams tiesiog dvi dali. Štai svarbesnės vie valandi mokina miestiečių vai giamoji pradinė mokykla.
; tarimo verti!
Daug kur kitur ’ Įtaisyti
dotenų arba sėnnmkui duoda ukai sav0
d man0 P<1- ; | jokios nauuos senešė, bet tie- tos. Iš visos apielinkes didkus, vėliau dvi valandi — kai mokykloms nesurado nei ištek
Teatsiliepia pas kiekvieną gai siog gailina sakyti atnese dau- ziausia ir gražiausiai mūrinė
uz 2 dol. knygų iki ųs neatsi-1
miečių
vaikus.
Mokinimo
pro

į
lingas,
neduodantis jiems niekur
i ginus Oieuiės, negu naudos.
liaus, /nei mokytojų. Nėra
dviem bokštais katalikų baima savo sero. Iki šiam lai- Į
'
grama
labai
plati.
Lietuvių
ramybės,
kaipo lietuvio, krikščio
Mat pradėjus ties bažnyčią žnyčia, išstovėjusi viršaus per
kas tinkamai dirba. Žmonės
kui KAt. Sp. Dr-ja savo na
kalbos
mokina
pakviestas
iš
platinti dorus katalikiškus lai- šimtą metų, pusiau
‘‘ sunaikin
----- ’1"_* 
didžiai giria kun. Lalio veiki nies ir pagaliaus net kaipo žmo
riams jau patiekė keletu labai
Višakio
Rūdos
mokytojas
P.
“
Darbininkas
”
šiomis
diekraščius, “socijalistai” pa ta. Labiausiai sumušta nese
naudingų knygų, iš kurių pa
mų — jis yra įtaisęs savo An gaus sąžinės balsas, šaukiantis
Buvusis
mokytojas
Aleksavitris
nomis
išleido
iš
spaudos
sinaudojo savo gudrumu ir ka nai statyta mūrinė prie bažnytašavos parapijoj daugybę mo tiesti pagelbos ranką tiems, ku
žymėjimo vertos, Metraštis iš
Į
čius
išvažiavo
Į
Rusiją.
Vo

naujas
knvgutes:
“
Windtliorrie šioj baisioj Europos skerdyI talikų nesusipratimu, nes prie 1 čios koplyčia.
kyklų.
leistas 1916 m., Braižinėliai—
. .
kiečių
kalbos
mokina
vokietai

Įst’ų,” “ Žydų Karalių” ir I bažnyčios tarp katalikiškų lai
nėj daugiausia už kitas tau
Skruzdės ir keletas kitų.
•
Bažnyčios
nuostoliai
apskai

tė
Mileriukė
iš
Garliavos.
De

<
“
Katalikų
Spaudos
Savaitę,
tas
nukentėjo ir turi da kęsti.
Katalikų Spaudos Draugi
I kraščių pasirodė “Keleiviai,” to viršaus per 100 tūkstančių ltai vietos trūkumo mokykloje
Patartume
visiems
su
jums
dar
Centralis
Amerikos Lietuvių
jos svarbų supranta kiekvie
i “Laisvės”, Kovos,” “Šakės“ rublių.
NAUJI TILTAI KAUNO
Toliau.
sudeginta
tuom
tarpu
nepriėmė
būrelio
prieš
Katalikų
Spaudos
SavaiKomitetas
išrinktas
AVilkes-Barir kiti.
Katalikai tuos be
nas lietuvis katalikas, todėl
GUB.
'
i
dviem
augštais
mūrinė
klebo

vaikų.
Šieemt
kaip
girdėt,
re.Pa., rugpiueio 17 d., 1916 m.,
t
kiekvienam turėtų ir rūpėti, ■ te susipažinti. Katalikų Spau dieviškus laikraščius parduo
I Garliavoje per užgavėnes buvo
nija
ir
visi
klebonijos
trobe

Lietuvių Dienos reikalams tvar
dos
Komisijos
nepamirškite
tų
Kovo
mėnesyje
tapo
pasta

i
damus prie bažnyčios pirko,
kad ta draugija atsistotų ant
Sudegė
vartotojų
drausiai
jaunimas
susirinkęs
su
šokiais
'knygučių
šimtų,
kilų
egzemtytas Ventos tiltas, kur eina kyti visoms Suv. Valstijoms A-nešėsi namo ir skaitė, kaipo
tvirtesnių pamatų.
nuosavi
nagijos
“
Vyturio
“
ir
dainomis,
dargi
muzika
gro

pliorų pasitraukti Katalikų
vieškelis iš Mažeikių Į Tir- l merikoje šiuomi ir kreipiasi į
Per Kataikų Spaudos Savai Spaudos Savaitei. Rengiama geriausius katalikiškus, nes mai ir nemaža prekių, Taip- jusi. Taigi matome, kad kšius.
plačiąją Amerikos lietuvių visuo
prie bažnyčiis pirko.
tę mes agituosime už katalikiš dar spaudon ir visa eile kitų
jau Lietuvių draugijų “Žibu- miestelyje vėl bunda gyvenimo
menę ir į kiekvieną asmenį at*
kus laikraščius, platinsime knygučių, kurios pasirodys Bet nekuriems parapijonams rio” ir “Blaivybės” nuosavi smagumas ir linksmybė. Te
skirai, primindamas karštai atnaudingas knygas — knygeles, i netrukus.
susipratus ai’ tai užstojus mūriniai namai, kuriuose vi čiau reikta nepamiršti, kad
VILKAVIŠKYJE.
jausti šios lietuvių Dienos reistiprinsime sayo organizaci
naujam parapijos komitetui, sos vietinės draugijos daryda gyvename laiku, kada tūkstan
Prieš pat Velykas iškilmin kalą ir svarbą, nusikratyti mus
jas — sykiu pasiitengkime pa
; cicilistams buvo pastotas ke vo susirinkimus, su nuolatine čiai mūsų brolų žūva, kraują
ikišiol žudančio nerangumo, nulias ir visi ji? gudriai pla scena vaidinimams, su labai įlieja. Taigi, atvirai sakant, gai tapo atidengtos liaudies siminimo ir abejojimą, palikti
agituoti ir už Kat. Sp. Dr-jų,
virtuvės 200 žmonių.
kuri yra katalikų spaudos tvir
linksminties dabar
L. D. S. Kalendorius 1917 tinami šlamštai pradėjo nyk gražiomis dekoracijomis. “Ži šokiais
nuošaliai srovių, pavienių asme
tovė ir pamatas.
m. išeis labai indomus. Ame ti pakol visiškai neišnyko. burio,” “Blaivybės” draugi į kaip tik nepridera. Atminki
nį? kovą, jeigu kur yra, atsimi
Tinkamesnis
katalikiškos
jų
knygynas
su
skaitykla
vir

rikos
lietuvių
geriausi
rašyto

me
liūstančias
našles
ir
našlainus, kad visuomenės labaa, —
Visose tose kolonijose, kur
BANKAI LIETUVOJE.
tai kiekvieno iš mūsų labas, įdar nėra Katalikų Sp. Dr- jai padabins jį savo vaizdeliais, ; spaudos platinimas Newar- šaus per 600 Įvairaus turinio ; čius, kurių skausmas reikia
ke
prasidėjo
nuo
pernai,
t.y.
knygų
ir
“
Blaivybės
”
arbati

Lietuvoje
pradėjo
veikti
du
straipsniais,
eilėmis.
Infor

gerbti,
o
ne
erzinti
pasilinks

tempti visas savo sielos ir kūno,
jos kuopų — sutverkime jas.
nuo
to
laiko,
kaip
susitvėrė
nė.
Visų
Garliavos
draugijų
bankai:
Rytų
bankas
preky
macijų
skyrius
žada
būti
labai
minimų
trukšmingumu.
jėgas, turint omenyje Lietuvos,
Tam tikslui galime pasinaudo
Garliavos apielinkėje per bai ir pramonei ir Rytprūsių gelbėjimą, kiek galint daugiau
ti Katalikų Spaudos Komisijo Įvairus ir turiningas. Užsaky L. Vyčių 29-ta kuopa, arba nuostoiai labai dideli. Sude
mis, per Katalikų Spaudos į mus siųskite tuojaus. Kalen taip sakant, kada po Vyčių gė valščiaus raštinė, pačto na buvusius didžiuosius mūšius žemės bankas. Pirmasis turi surinkti aukų ir pasiųsti liekant-,
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Spaudos Dr-jos kuopas. Nė čiams duodama nuolaidos. Ka ko prakilnusis katalikiškas krova ir arbatinė, aliejaus vas, Zagrada, Marvilius, Man- Antrasis — Vilniuje, Kaune, vynei Lietuvai.
ra abejonės, kad dauguma talikų Spaudos Savaitėje visi jaunimas. Susitvėrus Vyčių spaudykla. Be to maža tepa- gardiškiai, Pajesys, Juoza ■ Balstogėje ir* Suvalkuose.
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Prezidentas Wilsonas tų dienų žymėjome “Darbininko” 110
Bet, broliai, čia ne juokai!... grinčion ir su savo žmona dės
mų, daromų priekaištų vienų pilni nariai. Tuo pačiu laiku ta tai Lietuvių Draugijos sek Įsivaizdinkime sau koki būtų tė juos ant stalo ir gėrėjosi jįj
paskirdamas lietuviams, duo num.), kuris pakartojo “Nau
kitiems, koliojimos — ne atsisakė nuo Sąjungos ir kelios cija mes, amerikiečiai, ir tu širdis mūsų brolių badaujan gražumu.
da progų visiems geros valios jienų” reikalavimus, tik jau
Susirgo jo žmona,
galima susikalbėti, susiklau kuopos.
ir gerų norų lietuviams padir kiek švelnesnėje formoje: ats
būti
nuolatiniame
kon

rėsime
bet
jisai
pasigailėjo
priimti
čių, kad pamatytų mūsų to
Ir dabartinis L. S.
syti.
bėti savo tėvynės naudai, pa tovais ir pinigais socijalistai
takte
reikale
Lietuvos
atbudapinigų
puodų
ir
neatvežė
jai
kius pasielgimus. Oi, grau
S. veikimas esąs silpnas.
O
rinkti vargstantiems broliams { nutarė pasidalinti lygiai. Ne
vojimo,
būdami
tame
reikale
gydytojo.
Mirusių-gi savo
Perskaičius tokius žodžius, dar taip nesenai Kova,” L.
džiai jie verktų.......
ir seserims aukų po visus A- žinome ar socijalistai vedė taip ir norėtųsi p. Jankausko S. S. organas,- kėlė protestus lyg tėvynės padėjėjais. BroBroliai! Jau labai net bū draugę išlydėjo kuogreičiausia
merikos miestus ir miestelius, j kokias nors larybas su C. A. paklausti: — Kiek bažnyčių, prieš L.' D. S., kam ji drįsta oklyno suvažiavime turėsime tų laikas susiprasti. Ir jei iš namų, kad neišleisti daug
išnaudojant visus šios šalies L. Kom., ar jie bandė sueiti sveikas, esi aplankęs ir ko lietuvių darbininkų vardu kal nustatyti aiškiai savo atsineši- gu mes norime vadinties lietu pinigų. Susirgo ir pats Tur
gyventojus. Mums lietuviams, į krūvon, bet aiškiai iš pasku kiuose katalikų draugijų susi bėti. Nors L. D. S. ir neturi mų į Lietuvių Draugijos dar viais, mes privalome rūpin- tuolis uždegimu plaučių. Suėtai begalo svarbus dalykas. į tinių dienų atsitikimų matome, I rinkimuose esi girdėjęs vien dar 2000 narių, bet ji dar tik bus toje srityje.
Neapsako ties Lietuvos reikalais. Mes I ję kaimynai jam sakė, kad be
Galėsime nors sykį ir mes gar kad socijabstams nei kiek ne tik koliojimus. Ne beto. Pa metus ir gyvena. Pragyve mai svarbių nurodymų tame privalome sekti pėdomis mūsų gydytojo jisai nepagvs, bet
siau apie Lietuvos vargus šūk- j rūpi Lietuvos šelpimo bendras sitaiko visiems pasikarščiuoti, nus 9 metus L. D. S., galima klausime mums galės suteikti prabočių, kurie už Lietuvą Į turtuolis ir girdėti nenorėjo atelėti; viešai prabilsime apie darbas, bet savo partijos rei pasiginčyti, bet kad tas būtų tikėties, turės ne 2000 bet 10.- gerb. Lietuvių Draugijos pir kraujų liejo ir užlaikė jos gar ! pie gydytojų. Savo kaimvvisų skriaudžiamus ir visų už-; kalai . “Naujienos,’’ Lietuvos nuolatiniu koliojimu, tai tų ga 000 narių, nes L. D. S. netve- mininkas p. M. Yčas, kurs, bę ir vardų per amžius... Nuo ' nui Jonui jisai prisipažino, kad
mirštąs lietuvius. Išnaudoki Šelpimo h indas su savo pirmi lėtų ne bent tik mūsų Jankaus ria žemiškųjų rojų, bet uoliai kaip
žada tame šuva-1 mūsų amerikiečių priguli Lie nenorįs gydytojo vien dėl to,
me tad tų progų ir rengkimės ninku P. G ugiu priešakyj ir 1 kai įsivaizdinti, kurių sielų rūpinasi darbininkų reikalais. į žiavime dalvvaut.
tuvos ateitis. Jeigu mes jų j kad prisieisią praimti 12 tūksuoliai prie Lietuvių Dienos, visa eilė kitų mažesnių ir di- i slegia baisi neapykanta visko Ūžta jai ir sekasi. Jau_ ir
L šian.... į 5) Pagaliaus visam tam mū- šelpsime ir prisidėsime visomis : tanči surinkti) rublių, to jisai
kad jinai mus neužtiktų išne- dėsnių socijalistų veikėjų pra-. kas krikščioniška, dora, Ir dienų L* D. Š. turi netoli 1.200 sų darbui čia Amerikoje reikės į jėgomis prie atstatymo jos, ga negalįs daryti.
tyčių. Kiekvienas lietuvis ir dėjo agituoti pirmiausia Chi- tos neapykantos vedami jie narių,
Atvežė kunigą. Kunigas
nuolatinės, pastovios organi lime tikėties, kad mes jų išgellietuvaite privalo tų dienų savo cagoj, o paskui ir kitose ko lengva širdim juodins bažny
zacijos, kuri tų darbų tvar- bėsime nuo pražūties. Bet gražiai įkalbinėjo ligoniui, kad
tėvynės naudai iš visų jėgų pa-; lonijose, tverti atskirai nuo čias, šmeiž katalikus ir dar į
kytų ir vestų. Reikės vieti-; jeigu elgsimės ir toliaus taip, savo turtą paskirtų vargšams
dirbėti.
nių komitetų ir reikės vieno kaip ir iki šioliai, atminkime, ir labdaringiems darbams. Tą
C. A. L. K-to Lietuvių Dienosi manys gerų darbų darų.
Ir.
prieš j Centralio Komiteto. Turėsi- i broliai, kad statome savo tė girdėdamas ligonis piktai pa
Rodosi, jau viskas kuoge- komitetus, kurie ir-gi Lietu-i intužę visa gerkle rėks, kad į Socijalistai
žvelgė į kunigą, ir nusigrįSI
ą
me pagalvoti ir apie tų organi- Į vynę ant prapulties kranto.
vių
Dienoje
rinksiu
aukas
nuo
reikia kitus gydyti, patys bū
riausiai einasi. 'Amerikos lie
i
zacijų
ir
jau
užmegsti
suvažiaTai-gi prie darbo, darbo, žęs į sieną rūsčiai kunigui attuvių Centralis Komitetas, Lie karės nukentėjus-iems Lietuvo dami neišgydomais ligoniais.
_________ vime tos organizacijos pradžią
Patekę Į suirusio laisvama
naudingo! Skubėkime su pa- 'sakė:
tuvių Dienos reikalams tvar je. Išanksto galima spėti,
. išrenkant “Centralinį Ameri- gelba mūsų Motutei, kuri var — Aš dėjau sau pinigus per
kyti paskirtas, rūpinasi savo i kad socijalistų pasiryžimas į nių ir bedieviij pasaulėlio sū
L.
S.
S.
9-tame
susivažiavikos Lietuvių Komitetų Lietu- guose paskendus verkia...
dirbti
atskirai
neišeis
ant
naukurius, mūsij Jankauskai tol i
visų gyvenimą, dabar gi ati
užduotį atlikti, lietuvių kolo
nie
buvo
pakeltas
klausimas
avos atstatymo reikale.”
kol
Žemaičių Sūnus. duoti juos kitiems?
Aš neno
nijos, steigdamos Lietuvių los nei jiems patiems, nei virpės, degs, kankinsis,
Jie ieškos pie steiS\
lietuvių socijalis-.m3-_____________
.
Visus tuos punktus gerai
riu,
kad
mano
pinigais
būtų
Dienos komisijas, organizuo Lietuvai, bet ką-gi daryti su i visai nenusilpnės. .__ ______ tų pašelpinės
draugijos, kurio- pasvarstykime, kad nuvažiuoužsispyrėliai,
kurių
gyveni

savo
dvasiai
maisto
nuolati

kiti laimingi. Jei aš mirštu,
ja savo pajėgas, spauda raginje, anot “Naujienų,’ socijalis- tume į Brooklvnų ne su tuščiotegul ir mano pinigai numiršta.
te ragina visus stoti prakilniau mo visas tikslas — savo parti niuose savęs erzinimuose ir tai rastų sau vietų ir kurijae- mjs rankomis, bet su geru glėbauginimuose, kad, štai, kiAą esu prapuolęs už tai, kad
darban ir bendromis spėkomis jos reikalai.
ti veikia, dirba, o jiems kaipIbut” «
TąS , w„i svarbių minčių- ir apgal-Į
Tiesa,
betveriant
C.
A.
L.
pinigus
daugiau mylėjau negu
Lietuvai pašelpų išrūpinti.
tik trūksta prie darbo spėkų i
P
1“*“ *?- votų sumanymų.
__“ “"J?
.................
K-tą
buvo
bereikalo
ten
tauti

; save.
Tūlų pesimistų buvo pra
ir norų. Pažvelgę i katalikų !°.de,to:' bad
taip
Uosis.
(Lietuvos sodžiaus vaizdelis).'
Ilgai dar kalbėjo kunigas
našaujama, kad Lietuvių Die ninkų inbrukta srovinė politi veikimų tokie “naujos rūšies” I Išgyvavo Susivtenipme Lietuka,
be
kurios
gal
geriaus
būtų
Jau
saulė
buvo
nusileidusi,
ir
mokino
ligonį, kad šauktųsi
na suvienys visas partijas ir
pamokslininkai nesuras nieko v?/menkoje, kad soetęhsviskas
susitvarkę,
bet
ta
klai

bet
vakaruose
dar
raudonavo
prie Dievo, bet jisai nepa
sroves ir visų išvien bus vei
gudresnio pasakyti, kaip su,<>.n ig/ruojami ir nepakenauksiniai
saulėleidžio
spindu

klausė.
kiama. Bet atsitiko visai ki da dar neturėtų nuo bendro rikti:čiami...”
” ir
'
cianu...
ir “kad priklausv- rlčLZdl IUIUTIS LCril- liai.
Vėlai vakare parvažiavo ku
taip. Katalikai su tautinin darbo rocijalistus nubaidyti,
mas
į
tą
Susivienijimą
ir jo rė• * • •
- •'
j
(.kilimą
buvo
;
ems
Butikti
dir
Sodžių
žmonės-darbininkai
pi
Lietuvos
vargai
nigas
namo.
Ligonis-gi jau
kais sutarė, nors pirmieji dėl
Surastame bent vieną A-: mimas vis tiek neduoda jokios ■
I
;
bti
išvien
ant
v
kių
sanlygą
;
skubinosi
namo
ant
pailsio
nebekalbėjo, tik kas-žin kaip
“šventos ramybės” turėjo di
menkoj lietuvišką bažnyčią, j garantijos, kad socijalistai
nuo
sunkaus
darbo.
Tik
Nudeles nuolaidas padaryti. Lau i kokias išdirb - Wilkes B< ” •
kurioj tikras, tyras, nesu- galės jame ilgai pasilikti.”
Nūnai, kuomet mūsų tėvy nų sodžiuje niekas nemanė ei- keistai judino lūpas, tarsi no
lietuvių
suv;
ziavijnas.
Ju».
rėdamas ką pasakyti. Ūmai
kė visi, ką pasakys mūsų so-1 ,
teptas Dievo žodis būtų skel- >
Jei socijalistai savo suma- nė ašarose paskendusi ir mūsų
kiekvienam
•'
šru,
kad
p:
'
ti
ant
pailsio-gultu,
-visi
ruo
pakišo savo rankų po pagalve
cijalistai, kaip jie šiuomi svar- Į
biaiuas, o jon sugrįž visi, nymą išpildys, tai gal netru- tėvai, broliai ir sesutės badu
Lietuvių Dienai, nūs1- «s
šėsi
į
Turtuolio
laidotuves.
Vi

ir ištraukęs trirublę sugniaužė
biu momentu panorės savo I
.
“bedieviai,” “paklydėliai.” kus Amerikoje turėsime net miršta, mes nieko nepaisyda
si
ten
skubinosi,
kadangi
,
kietai abiem rankom ir valan
spėkas panaudoti: ar išvien
?1U su,’_2-’ '
Atrastam nors vieną lietuvis-, tris lietuvių susivienijimus: mi linksminamiesi, važinėjame
j
K-ta',
b<
t
bendromis
spėto

jautė,
kad
tenai
bus
degtinės
dėlei
praėjus pasimirė.
darbuosis Lietuvos naudai, ar I
ką kunigą, kuris paėmęs žo katalikų, laisvamanių ir soci po
paniarinius
rezortus ir alaus.
mis
p
rt
r
I
lelnvrą
Dienų
bū
x
1
Jam mirštant sunku buvo
ir toliaus vaikys seperatizmo •
džius iš Evangelijos šventos, jalistų.
i (beach), kur pinigus leidžia
kas* daugiaus surinkta au
induoti
ir žvakę į rankas, nes
dvasias
Išpradžių, nors ir į| kur
priderančiai be keiksmo savo
Ir kur-gi neturėjo būti, juk
me, kaip vandenį, idant užgaku Ir nereikėtų socijalistai s
kietai
sugnybęs
laikė trirublę,
neaiškiai (socijalistų delegatai
artimo, būtų pasakęs pamo
: nėdinti savo išlepinto kūno gei- visiems buvo žinoma, jog Tur
(a la “Naujienos”) ieškoti
Wilkes - Barre suvažiavime)
kslą, o jo kiaušy ties susi- i
j tiulius. Nūnai, kuomet te- tuolis turėjo sukrovęs pilnų au tarsi ir po mirties nenorėjo
lietuvių “progiesyvės” vis • >persiskirti su pinigais kuriuos
pritarė bendram darbui, tik
rinks visi apkurtę, nebyliai.1
1 nai mūsų viengenčiai ištroškę ksinių pinigų puodų.
menės,
kurių,
tiesų
tarus,
su

paskui “Kova” pareikalavo,
Jis pataps viešpačiu žmogaus j
— Ot, tai bus puikios pa už viskų labiau mylėjo per savargiai gauna tyro vandenio
darys
ne
kas
litas,
kaip
t
r
kad penkta dalis surinktų Lie
i
nepasotintos sielos.
lašelį, mes susikimšę karčia- kasiuos, — linksmai kalbėjo, vo visų gyvenimų.
Lietuvos Pelėda.
tuvių Dienoje pinigų būtų siun patys “Naujienų” pasekėjai,
Lengvai galėtume p. Z. Jan
tarp savęs vyrai, — senai jau
mose girtuokliaujame.
čiama socijalistų nurodytoms apie kurių progresiviškui. ą kauskui nurodyti ne vienų, bet ■
Nūnai, kuomet mūsų bro beturėjome tokias pakasinas;
draugijoms Lietuvoje. Kai dar labai galima paabejoti.
desėtkus
bažnyčių,
kuriose
!
liai Lietuvoje Apskurę, api valgyti ir gerti bus, kiek tik
Gaila ž... nių daębo ir pas
Rengdamies
važiuoti
SO.. MANCHESTER, CONN.
i
kurie lietuviai katalikai tą
skiepijama žmonių širdin tyras
plyšę, o kiti net pusnuogiai, panorėsime.
tangų,
kurie
i^enaudų
Lietu

Brooklyno
suvažiavimų
dėl
Atsibuvo praaklbos.
reikalavimų pripažino teisin
Kristaus mokslas, kur moki
mes nepasitenkiname vienu ki — Kaip-gi nebus? — Kur
vai
neša,
ir
jos
atgijimą
nu

Lietuvos
atstatymo
mes
apgal

Rugsėjo
10 d. Susivienijimo
gu, gal tų pat būtų pa
nama mylėti savo artimų, kur
tu siutu ar čeverykais, mums gi padėtų tų auksinių puodų,
stelbia
ir
dar
tuomi
prieš
pa

vokime
šiuos
penkis
dalykus:
L.
R.
K.
A.
164 kp. buvo pa
darę tautininkai ir Am. Liet.
doros, tikros, krikščioniškos
reikia jų kokius penkis ar še- — atsiliepė vienas iš jų tarpo.
saulį
didžiuojasi.
Kalbėjo
Centr. Kom. gal būtų su soci
doros dėsnių prisilaikoma. La
1) Turėsime išrišti klausi šius, visokioms išeigoms pri
Taip bešnekučiuojant suėjo rengus prakalbas.
p.
Jonas
Ramanauskas
iš So.
jalistų propozicija sutikęs, jei
Keistas mūsų socijalistų bai norėtume tose bažnyčiose mą, kaip sužadinus mūsų išei taikintus.
jie į Turtuolio grinčių.
Bostono.
Kalbėjo
apie
susi
ne socijalistų nauji pienai. progresas.
ir patį Z. Jankauskų pamatyti. vijoje norų grįžti po karės į
Bet kaip jie nustebo, kada
Taip tai mes elgiamies tame
‘‘Naujienos” pakėlė lermą,
Girdėjome, kaikuriose lie Jis ten galėtų išgirsti tokius Lietuvą, kaip sudarius “grį- liūdname mūsų tėvynei mo pamatė, kad Turtuolio lavo vienijimo reikalingumų ir kopradėjo kritikuoti “Kovų” už tuvių kolonijose socijalistai i patarimus, kad ieškant
žimo ūpų ” Veltui visi nrū- mente! Kįla klausimai: kur- nas guli ant paprasčiausios | kią jis naudų lietuviams atne
.. teisy--I
sutikimų veikti išvien su kito Lietuvių Dienoje sutiko veikti bės nereikia meluoti, šmeižti.į sų projektai būtų apie 'Lietu- -gi tas mūsų patrijotizmas — i lentos, menka antklode pri- ša. Be to dar kalbėjo p. Anmis srovėmis ir. nuo savęs to iš vien su kitomis srovėmis. apgaudinėti, bet tiesų kalbė-1 vos atstatymų, jeigu niekas, prisirišimas prie gimtinės ša- i dengtas, ir ne viena žvakė ne | tanas Kneižis. Kalbėjo apie
' abelnus lietuvių reikalus, kad
kius “rimtus” pasiūlijimus1 Matyt, ir socijalistų tarpe yra ti. Iš dabartinės Jankausko■ arba labai mažai kas tenorėtų l’-'s! Kame mūsų meilė ar dega.
padarė, kad išsyk galima bu sukalbamų žmonių, kuriems šnektos suprantame, kad jis į Lietuvą grįžti,
Sudėkite vyrai po keletą mes lietuviai susiprastume,
timo, kame apšvietimas, kul
vo pastebėti, kad socijalistaii Tautos reikalai rūpi nemažiau, senai nėra lankęs lietuviškos ;
2) Kaip patarė p. A. Stak- tūra? Vai, trūksta mums, I kapeikų žvakėms, — kreipėsi pažintume reikalingumų kata
likiškos spaudos ir kokių nau
tyčia taip elgiasi, kad nesusi-■ kaip ir mūsų tarp vadinamiems bažnyčios ir negirdėjęs Šv. E-1 nevičius, reikėtų pravesti mil- trūksta šio visko...
Jeigu < į juos kokia — tai bobutė. ’
dų
ji mums neša.
eiti Lietuvos šelpime bendran tautininkams.
vangelijos žodžių,kuriuos kiek- j žiniškų ankietų, surinkti ži- mūsų širdyse liepsnotų nors Į Išgirdę vyrai apie pinigų
I

i

I

I

j

Turtuolis.

•j

i t.

Prie Brooklyno
suvažiavimo.
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“DARBININKAS”
~r

—------------------- ------------ —----------------•

nas kalbėtojų užsiminė apie
“Sandarą,” apie kokius tai
naujus sumanymus rinkti au
kas nuo pačių lietuvių. Tie
sa jis labai gražiai ir graudin
gai perstatė nelaimingųjų ka
rės aukų padėjimą
Būtų la
bai gerai buvę, kad jis būtų
paraginęs dėti aukas jau į esančias tam tikslui lietuvių įs
teigtas organizacijas. Bet kad
kalbėtojas po paraginimo dėti
aukas tuoj priminė apie “San
darą” apie kokius ten naujus
sumanymus, tai pasirodė lig
koks partiviškas agitavimas,
kurs visai būtų nevietoj, ka
dangi dabar yra rengiamasi
prie Lietuviškos dienos, ku
rios tikslas visiems aiškus ir
pienas išdirbtas, tai-gi čia ir
reikia įdėti visas pajėgas.

*

Kas girdėti Lietuvių kolonijose
tinėse valstijose aplankė daug
Skaitant katalikiškus laik lietuvių kolonijų, susipažino
raščius tenka matyt visų kolo su žymesniais asmenimis o yNenijų lietuvių veikimą. Tik pač su daugeliu vyčių.
kuriose
vietose
p-lė
Žvingiliuneužeini niekada iš šio miesto.
Tarytum, čionai nėra visai tė pastebėjus gabių veikėjų
lietuvių. O čia yra pusėtinas ant tautiškos dirvos. Nema
būrelis, kaip teko sužinot a- žai patėmijus ir ištautėjusių
pie 1.000. Tik kas-žin kodėl mūsų brolių, kurie užsidėję
jie nesi garsina. Čia yra ir or tamsybės akinius, pamina po
ganizacijų, kaip va: Susiv. L. kojų prakilnius / ir naudingus
R. K. A. kuopa, Labdarių sumanymas ir diena po dienos
draugija, S. L. A. kuopa, Šv. žūsta tamsybės bangose. Tvir
lietuvių dvasią atradus
Kazimiero draugija. Moterų čiausią
Brooklyn,
N. Y. ir AVaterbury,
Šv. Onos draugija. Žodžiu sa
kant lietuviai veikia šį bei tą. Conn. Brooklvne esąs vienas
Taip-gi buvo susirinkimas vi Iš žymiausių veikėjų gerb. kun.
sų lietuvių, kad aptarti Lie N. Petkus, kuris su visa ener
tuvių Dieną Susidarė komi gija darbuojasi dėl vyčių.
tetas, kuris ves tą darbą, tai Taip-gi ir p. J. K. Miliauskas
yra aukų rinkimą. Kaip teko atsidavęs visuomenės veiki
Waterburyj suėjus p.
matyti ant susirinkimo, tai Pa- mui.
tersono lietuviai mažai nujau J. V. Kovą, su kuriuo plačiai
čia savo nuvargintą tėvynę, išsikalbėjus apie visuomeniš
kus reikalus. P. Kovas esąs
nes jie daugiau daboja stiklą
rudžio. Taip-gi čia turime prakilnios dvasios vyras ir at
darbštų kleboną gerb. kun. J. sižymėjęs kaipo gabus chorveŠvagždį, kuris darbuojas iš dis ir muzikos mylėtojas. P.
visų pajėgti ir tvirtai kovoja Kovas savo kompozicijos vie
dainą dovanojo p-lei
prieš girtybę. Beje dar nepa- ną
Žvingiliutei.
Atvežus suteikė
minėjau, kad čia yra L. D. S. i
L.
Vyčių
25
kp.
chorui. ,
kuopa. Taip-gi yra bažnyti
Baltimorėj
esanti
plačiau už
nis choras, kuriame randasi
viešpatavę laisvamanvbės agabių dainininkų.
paštalai; tik ačiū klebonui
kun. J. Lietuvninkui, katali
Darbai.
kiškas veikimas neapsistoja.
Šitam mieste daugiausia y- į P-lė Žvingiliutė buvo taip-gi
Ta šilkų išdirbvstės, nes yrą Hartford, Conn., New Britaidu šimtu šilkų audinyčių. Pa ne, o ilgesnį laiką savo vakageidauja daug darbininkų. Ne- cijų praleido pas gimines Briskurios dirba ir naktimis. Iš tol, Conn.
kitur pribuvę gauna darbą, ži
Rengiamas vakaras.
noma, mokanti dirbti-austi.
PATERSON, N. J.

Reikia manyti, kad tai at
sitiko taip sau iš netyčių ir tai
daugiaus neatsikartos, visos
gi bendro veikimo pajėgos bus
Įtemptos prie Lietuvių Dienos
prisiruošimo.
Žvirblis.

WATERBURY CONN.
Judomi paveikslai parapijinėj
salėj.

I

Išrinko da delegatu Lietuvių
Dienai. Nutarė surengti vie
ną vakarą Spaudos Savaitėje.
Plačiai kalbėta apie kooperaci
jos įsteigimą.
Įsteigta darbo
informacijos biuras.

J. A. G.

SO. OMAHA, NEB.

kos.
Publikos mažai tebuvo.
Susirinkusieji buvo neužganė
dinti, nors alučio nestokavo.
Publika neužganėdinta dėlto,
kad nebuvo tvarkos vedime
biznio.

Mokyklų dienos

Nelaimė.

Tūlas Mikolas Kurliauskas
dirbo South Bethlehem. Grįž
damas iš darbo namo rugsėjo
3 d. norėjo užšokti ant prekinio
Ištraukė ranką iš peties ir suIštraukė ranką iš petieh ir su
daužė galvą. Pagulėjęs 16
vai. ligoninėje, mirė. Kadan
gi jis prigulėjo prie laisvos
dr-jos, tai ir laidotuvės buvo
raudonos: nariai buvo su rau
donais kaspinais, raudonais
kaklarišiais ir t.t. Dar dėl
didesnio pagražinimo nurėjo
nešti raudoną vėliavą, bet na
bagams miesto majoras griež-:
tai uždraudė. Buvo miesto!
benas pasamdytas. Prie duo
bės prašyta, kad užgraitų!
“Marsalietę,” bet vedėjas at
sisakė.

Ar matėte mūsų mokykloms
dėl vaikų!

Vyčių kuopa rugsėjo 12 d.
turėjo susirinkimą. Nors čia
Vyčiai gyvuoja nuo gegužio
mėnesio, bet Centras turbūt
nieko nežino apie So. Omahos
Vyčius. Taigi šitam susirin
kime nutarė, kad kuogreičiausia raštininkė pasirūpintų į
Centrą pasiųsti visas aplikaci
jas narių išpildytas ir mokes
nius. Nutarė pirmą nedėlią po
Kalėdų parengti vakarą su
programų. Žada statyti sce
noj dviejų veiksnių dramą
noj dviejų veiksmų dramą.
Tapo išrinkti du delegatai,
kurie dalyvaus visų draugijų
atstovų susirinkime Lietuvių
Dienos reikale.
Vyčių kuopos valdyba susi
Vestuvės.
I
deda iš šių ypatų: pirm. Kun.
Rugsėjo 10 d. apsivedė p. J.
J. Jonaitis, pirm, pagelb. P.
Stasiulis.
Vedė p-lę A, Kle- į r?
Valiuškis, prot. rašt. B. Zigviukę.
iii
mančiutė, fin. rašt. A. But
Susirinko į vestuves puikus
kienė, iždininkė ir organiza
būrelis,
taip kad stuboj daly
tore A. Navickiutė.
vavo
26
poros gražaus Vyčių
Vyčių narė.
jaunimo. Gerb. kun. P. Gu
daitis davė šliubą Pasakė
puiki) pamokslą.

(suits)

garniturius

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.

' Mes duodame legal štampas — Subatomis dubaltavas.

Talbof s Brodwaay
- rfi
E

B59-397 Broadway,

So. Boston, Mass. į

Telephone.

Šv. Juozapo parapijos salėj
2. Vice pirm. A. Abroma
Tamista be abejonės.ži
buvo surengti judomi paveiks
vičius.
note,
kad
susinešimas yra per
lai. Kun. Valantiejus parodė
3. Vice pirm. Dr. Grinius, trauktas su gyventojais tos da
keletą juokingų paveikslų ir
4. Vice pirm. J. Trukinąs, lies Lietuvos,, kuri yra vokie
žmonės labai mėgo.
CHICAGO,
ILL.
5. Vice pirm. S. Masickas, čių užkariauta. Vien tik laiš
Ir kodėl neturėti tokių pra
Susiprato.
6. Vice pirm. Puskepalis, kai iš Vokietijos yra į Lietuvą
mogėlių nuolatai. Juk lietu
(West Side)
Čia katalikai lietuviai ant Raštininkai:
leidžiami. Iš tos priežasties
viai neiškenčia nėję į tokius Vakaras L. Vyčių 24 kuopos. tiek yra susipratę, kad nesi
1.
Adv.
Šlikas,
žmonės
ten gyvenant negali jo
teatrėlius. Juk daug pelno
Nedėlioj 17 rugsėjo M. Mel- duoda daugiau ponams cicili
2.
P-lė
E.
Masickiutė,
kiu
būdu
pranešti savo gen
liktų geriems dalykams, jei dažio svet. atsibuvo vakaras su kams už nosies vadžiotis. A3. P-lė O. Ungaraitė,
tims ir draugams Amerikoje
parapijinėj salėj būtų dažnai programų parengtas L. Vyčių teina daug krikščioniškos dva
4.
A.
Šūkis.
apie
savo vargingą padėjimą.
tokios pramogėlės. O mieste 24 kp. Programas susidėjo iš sios laikraščių: “DarbininIždininkas
tapo
išrinktas
Daugelis
tokių žmonelių at
kartais rodo tvirkinančių pa lošimų, dainų, monologų ir kas,” “ Draugas,” “ Lietuvienbalsiai kun. I. Zimblys, ka silanko į mūsų ofisus užimto
Nesenai Pribuvęs.
deklemacijų. Pirmiausia va va”, “ Žvirblis” ir kiti.
Rugsėjo 24 d. Moterų Są veikslų.
sos globėjais tapo J. Prancku joje Lietuvoje maldaudami,
S. M. D. karo vedėjas p. J. P. Poška
jungos 26 kp. rengia vakarą
Šešupės Sūnai. nas ir J. Maslauckas, taip-gi kad mes nurodytume jiems bū
pasakė trumpą prakalbą apie
su visokiais painarginimais.
organizatorių tapo išrinkta 13 dą, kuriuomi jie galėtų gauti
NEWARK, N. J.
mokslo naudingumą, ir skati
Atsibus Koenig svetainėje,
pagelbos nuo savo genčių ir
ypatų po visas dalis miesto.
no visus mokintis nors lankant
Pradžia
L. D. S. nariams džiaugsmas. 3702 Superior avė.
WORCESETER, MASS.
BINGHAMTON, N. Y.
Dėl
išdalinimo
gatvių
ir
su

draugų
gyvenančių Amerikoje.
vakarines mokyklas.
4:30 pi pietų. Ant šio vaka
Mūsų
kompanija,
atkreipda
statymo
pieno
tapo
išrinkta
ko

Ant mūsų apielinkės dan
Praėjusią nedėlią mūsų ro privalėtų visi atsilankyti, o
Toliaus p-lė P. Gloveckaitė
Kalbės Pakštas.
misija iš šių ypatų: kun. J. J. ma domą į tiek daugelį malda
gerb. klebonas pasakė linksmą ypač moterims ir merginoms. gus buvo aptemęs per keletą deklemavo eiles “Mylėkim sa
Kaulakis, Dr. Klimas, J. vimų ir laikanties vien tik
Rugsėjo
24
d.
7
:00
vai.
vak.
naujieną. Labai pagyrė L. D. Bus prakalbos apie svarbumą metų, kol mus kvailino viso vuosius,” kurios išėjo pagir
principo mielaširdystės, nuta
Pranckunas.
S. leidžiamą laikraštį “Darbi M. Sąjungos. Taip-gi kuopos kie laisvamaniai. Visos aud tinai. Sekančiu programo nu liet. šv. Kazimiero salėje kal
Tuomi pasibaigė mitingas rė tarpininkauti tarp tų ypatų,
ninką”, primindamas, kad narės loš veikalėlius iš “Ko- ros praėjo ir rūgs. 15,1916 tar meriu buvo monologas “Su- bės p K. Pakštas. Yra tai pa
atstovų
ir tapo visi užkviesti kurie norės siųsti pinigus sa
sižymėjęs
jaunikaitis
ir
wor“Darb.” yra grynu lietuviš medijėlių.” Bus puikių dekle- si ir mums dangus prašvito, saidės Mitingas” kurį pasakė
per
pirmininką
ant mass mitin vo gentims ar draugams užim
kai katalikiškoje dvasioje vei ūjacijų ir solistė p-ni S. Grei- nes tą dieną vyskupas pasky p-lė S. Birijotaitė. Šitas išėjo cesteriečiai privalo atsilankyti.
kėjų, kuris kuonosekliausiai crenė padainuos keletą solių. rė mums kun. P. Vanagą kle- j kiek silpniau. Toliau daina Didžiausios, svarbiausios go, kuris prasidėjo 7:30 vai. tojoje Lietuvoje .
Atkreipiame tamstos atidą
vak.
indomiausios prakalbos.
gvildena lietuvių katal. tautiš Už tad, jei kam rūpi susipa bonu ir daleido mums statyti j vo solo p-lė C. Filipavičiutė.
į
tai,
kad mes ne vien tik ga
Mass
mitingas
tapo
atidary

kus reikalus, ne tiktai čio žinti su Moterų Sąjungos orga bažnyčią. Šį metą pradėjome Sudainavo dvi daineles, “Siun Panedėlvje 25 d. rugsėjo kal
lime
patarnauti
siuntime pini
tas
7:30
vai.
Atidarė
mitingą
nykščių liet., bet neužmiršta nizacija ir pamatyti įvairaus mūryti iš cemento tiktai skiepą tė mane motinėlė” ir “Pamylė bės delegatai — kun. Dr. Bargų, bet taipgi tokiu pat būdu
ir anapus jūrių, paduoda įdo programo atsilankykit į mi už $11.285.00. Mūsų kunigas jau vakar,” kurios publikai tuška ir Dr. J. Bielskis A. O. vice pirm. J. Alekna.
galime patarnauti prie išpirki
Perstatė
kalbėtoją
J.
GrigaiH
salėj.
Tenelieka
Worcestemių žinių iš lietuvių gyvenimo. nėtą vakarą, o būsite pilnai kartu klebonauja ir Utica, N. 1 labai patiko. t*-lė C. Filipamo laivakorčių ir išgavimo nuo
kuris
paaiškino
šio
darbo
¥. lietuviams.
Taipogi rūpinas apie darbinin patenkinti iš šio vakarėlio.
j vičiutė yra viena iš gabiausių ryje lietuvio, kurs neišgirstų i ti.
. Katalikas. i solisčių West Side’je.
kų reikalus, suteikdamas vi
Ant vyrų, kurie pribuvo iš nuvar- pradžią ir dėl kokio tikslo ta- valdžios leidimą norintems ke
Vytis.
po žmonės sušaukti per baž- liauti i Ameriką.
I
sokius paaiškinimus kas svar
I kokio tik vakaro ji dainuoja, gintos tėvynės.
Mes tikimės, kad tamsta
T.
F.
raštininkas,
nyčią ir per plakatus. Kalbė—
biausia darbininkams yra ži
' visuomet jos dainos išeina kuo.
I
pranešite
apie šį mūsų paskel
■ jo labai įspūdingai apie Lienoti.
' puikiausiai, ir publika yra vi
BALTIMORE,
MD
1 tuvos vargus, antras kalbėjo bimą savo tautiečiams, kad
Kitus lietuviškus laikraš ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
suomet užganėdinta jos daino
■ "
■
I
.T. Pranckunas. Kalbėjo la jiems būtų duota proga šiuočius pastačius prieš“ Darbinin
Išvažiuoja veikėjas.
mis. Po trumpai pertraukai,
Čia moksleiviai sugrįžo rug- •
BRIGHTON, MASS.
bai Įspūdingai ir ragino tėvus mi pasinaudoti.
ką,” tai tuščių žodžių rinki sėjo 13 d., o ant rytojaus klep. J. P. Poška pasakė monolo
Mus apleidžia p. Juras. Tai gą “Vargas — Skurdas,” ku
ir motinas, kad prirengtų sa Su gilia pagarba,
Tiek tiesos, kiek pečiuj
niai.
sos prasidėjo. Lietuvių moksHamburg-American Line
buvo pasižymėjęs mūsų mieste ris nusisekė gerai.
vo
sūnus ir dukteris prie aukų
šviesos.
Gerbiamas ir mylimas.
I,:ivi'! ska'"’ius lydėjo tik veikėjas. Sakydavo prakal
A. von Schrdeder. N. E.
rinkimo
Lietuvių
Dienoj.
To

Po to, sekė dijalogas ‘ ‘ Gir
j vienu — esame astuoni. Ar
“
Ateities
”
No.
101
tilpo
be
bas, vadovaudavo rengime va
liau kalbėjo kun. I. Zimblys.
Mgr.
j
Taip-gi mūsų klebonas, ra- daugiaus jų atvažiavo, nėra karų. Jam darbuojantis susi tuoklė su blaivininku,” kuri ne tik pirma iš mūsų miestelio
Mes
pilnai
galime
tikėtis,
kalbėjo
gražiai
ir
nurodė,
kad
išpildė p. A. Dūda ir p-lė P.
gino visus savo parapijomis, j žinios,
tvėrė teatrališkas ratelis — i Gloveckaitė. Sulošta gerai, žinutė ir ta pilna šmeižto ir nežiūrėtų vienas ant kito, ale kad šiai kompanija tarpi lan
skaityti “Darbininką, kas nėRugsėjo 18 d., 7-ta L. R. K. “Varpas.” Gabesnius vaikinus
melo, ir tokio nekultūringo kad kožnas vienas imtųsi už kaujant pinigai bus teisingai
Ta jo matęs arba skaitęs, tai i M. Sus-mo kuopa turėjo savo ir merginas išjudino rašinėti į ypač pasižymėjo p-lė P. Glove tono, koks užtinkamas “Atei
perduoti mūsų badaujantiems
patarė nusipirkti bent subati- Į pirmą šių mokslo metų susi- laikraščius, Toks lai buvo ckaitė girtuoklės rolėje. Ant tyje” ir cicilikų laikraštpalai- darbo ir dirbtų nuo širdies, kal gentims, nes kompanija yra
bėjo
Dr.
Klimas
apie
Lietuvos
galo sulošta vieno akto kome kiuose. Minėtoj koresponden
ni numeri, užtikrindamas, kad rinkimą, kur išrinkta nauja veikėjas.
dija “Žydas statinėje.” Visi cijoj rašoma apie šv. Vincento judėjimą. Dar kalbėjo Dr. Gri po kontrole Vokiečių valdžios
kuris du tris numerius pers valdyba: J. Miliauskas — pir
Ašarėlė.
ir yra sakoma, kad net pats
savo roles atliko gerai, bet ne- dr-jos prakalbas. Pasakymas, nius.
kaitys, tai ir ant visuomet tik mininku. J. Kundreckas — vikaizeris yra šėrininku šios
Po
prakalbų
buvo
registrą
kuriose vietose buvo ir klaidų, kad p. A. Kneižis atkalbinė
rai pamėgs “Darbininką” ce-pirminir.ku. J. Gužauskas —
o dėlto, kad nekurie iš lošėjų jęs žmones nuo kooperacijos, Po prakalbų buvo registravi kompanijos. Ji beabejo turi
rast., J. Svirskas — iždin., J.
skaityti.
nemokėjo savo rolių. Bet tai grynas melas. Tai tik mas kolektorių ant gat. Labai leidimą vokiečių valdžios šiaATHOL, MASS.
Tikimės, kad tas gerb. kle Mikulskis — knvgium; taipabelnai imant, programas nu provokatorius taip tegali rašy daug geros širdies visi parodė me dalyke tarpininkauti.
bono paraginimas nemažai pa pat išrinkta ir lietuvių kalbos
Kurie norėtumėt šia proga
Labdaringas veikimas.
ir po tokių griaudžių prakalbų
sisekė gerai, ir susirinkusieji ti.
gelbės augimui L. D. S., nes mokytojas.
rašėsi netik pavieniai, bet ir su pasinaudoti, tai galite kreip
daugumas lietuvių paskaitę
Po rinkimų buvo nutari
Tautos Fondo 12 skyriaus buvo užganėdinti. Žmonių
Tautininkas. visom šeimynom. Antras mass ties pas mus ypatiškai ar per
laikraštį prisirašys ir į L. D. S. mai.
Nutarta kad kiekvie susirinkiman p-lė K. Aksami- buvo pilna svetainė. Progra
mitingas bus 24 d. rugsėjo ant laiškus, o mes iš savo pusės
Ačiū Dievui, mūsų 14 kp. nas narys, priklausantis prie tauskaitė atnešė $1.00, p-lė A. mai pasibaigus buvo šokiai, ir
roj dalyj miesto ant Riehmon- užtikrinam tamstoms prielan
ir taip gražiai gyvuoja, jau |I kuopos, turi mokėti 15 centų Likaitė 50c., už “A Plea for jaunimas linksminosi iki vėlu
PHILADELPHIA PA.
do
lietuviškoj muzikališkoj sa kaus ir teisingo paratnavimo.
turi kelias dešimtis narių ir vis !į mėnesinės. Iš surinktų pini the Lithuanians” 40c. Išviso mui. Žinoma, vakaras buvo
George Bartaszius,
lėj.
be svaiginamų gėrimų.
kas mėnuo po keletą naujų gų kas mėnuo arba kas tris už sunešta $1.90.
Lietuvių Dienos reikalai.
233 Broadway,
Žilvitis.
prisirašo.
i kiekvieną narį po 10 centų pa
Pirmiausia, kaip gavom ži
Fėrų komisijos susirinkimas
Duoda dykai.
So. Boston, Mass.
Rugsėjo 8 d. 14 kp. laikė siųsti eentrališkam iždininkui, buvo gan skaitlingas. Ir ga
nių, kad yra paskirta diena
Priimame
pinigus dėl siun
Lietuvių Real Estate Co.
mėnesinį susirinkimą ir tapo o kas atliks tai sunaudoti pa lima tikėtis, jog fėrai atneš
Suvienytų Valstijų prez. Wilpriimti šeši nauji nariai, F. didinimui knygynėlio, kuris gausią Tautos Fondui auką.
sono, tuoj Tautos Fondo 21 duoda savo naują šios mados timo j užimtąją Lietuvą ar
EASTON, PA.
Vileikis perstatė vieną, A. randasi čionykščių lietuvių Daug daiktų surinkta. Šv. Oskyrius užkvietė atvirutėmis gražiausią Tautišką salę dėl Vokietiją pagal sekančių kur
Radzevičius tris ir Dom. Ru- moksleivių tarpe. Lietuvių nos Moterų dr-ja pažadėjo sta Lietuvių veikimas didelis!
visų draugių atstovus 7 d. rug naudojimo kas link Lietuvių sų.
$4.95
painis du. O 14 d. rugp. lai kalbos pamokos nutarta turėti lą išrengti. Pažadėjo pasidar
sėjo neskiriant jokių srovių j Dienos aukų rinkimo reikalų ir 20 markių kainuoja
99
25
6.00
Easton
’
o
lietuviai
nesnau

kytame susirinkime, tai p. D. tris kartus savaitėje: panedė- buoti ir kitos dr-jos.
šv. Kazimiero parapijos bažny mass mitingii laikymo keliems
99
99
30
džia. Pirmas iš didžiausių tinę svetainę, tą pat vakarą vakarams veltui nerokuodami
7.20
Rupainis perstatė net septy lyj, ketverge ir subatoj, o
99
99
50
veikimų
yra
tas,
kad
nupirko
12.00
nis naujus narius. Linkime kuopos literatiškus susirinki
Prakalbos susirinkime.
tapo išrinkta laikina komisija už šviesą.
99
100 99
bažnyčią už $18,000. Be to sustatyt programą kas link to
24.00
gero pasisekimo jaunam veikė mus
svkis mėnesyje.
Rugsėjo
15
d.
Piln.
Blaivi

Kur dar nėra užimta vokie
rengia prakalbas, piknikus ir lesnio darbo. Toji komisija
jui toliaus darbuotis.
Svirskas.
ninkų
kuopa
turėjo
susirinki

čių,
kaip tai Voronežas, Artt
F. Vileikis.
sušaukė (South Phila.) ir Ricmą. Vakaras buvo labai ly
changelskos,
Petrogradas, Ma
Štai 4 rugsėjo surengė pik hmondo visus atstovus, kurie
tingas. Labai pašlapo, bet niką ant Frank Rickenboeh buvo užsiregistravę 10 rugsėjo
skva ir kitur.
PHILADELPHIA, PA.
bažnytinė salė prisipildė. Ta
Į Rusiją pabėgėliams mes
fanuos. Susirinko veik visi ir sustatę programą, nutarė
CLEVELAND, OHIO.
me
vakare
kalbėjo
svečiai
—
siunčiame
pinigus pagal sekan
17 rūgs, gan gerai ėjo visas
Kaštono lietuviai, dalyvavo laikyti Mass mitingą 17 rugsė Svarbus laiškas gautas nuo
kun.
Kemėšis
ir
p.
J.
E.
Karo

čio
kurso
:
—
mass-»mitingas, pasirodė, kad
Sugrįžo iš rytinių valstijų.
Hamburg-American Line
visokių pažiūrų žmonės. Pel jo Tautiškoj Lietuvių Svetai
10 rublių kainuoja $3.50
bus kam veikti kuogeriausiam sas.
no atliko net $72.60. Pinigai nėj South Sidėj ant 928-36 Monurodoma būdas.
99
z
”
15
Keletą savaičių praleidus pasinaudojimui Lietuvių ‘die L. D. S kuopos susirinkimas. bus sunaudoti įtaisymui kaiku- vamensig avė. 3 vai. po pietų
5.25
Mr. George Bartaszius,
99
99
25
Tvtinėse valstijose p-lė Ona na, kad surinkus kuodaugiau8.70
Agent.
Minėtos organizacijos kuo rių bažnytinių daiktų. Soci kur išrinko centralinę komisi
19
99
50
S. Žvingiliutė, L .Vyčių 25 siai pinigų, badaujančių lie
17.45
jalistai ir-gi buvo surengę rug ją. Pateko šios ypatos:
233 W. Broadway,
99
99
100
kuopos pirmininkė, sugrįžo tuvių sušelpimui. Tik neku- pa susirinkimą turėjo pas kle sėjo 9 d. pikniką ant tos pa
34.85
Pirm. Dr. Klimas,
So. Boston, Mass.
a’.arijų. Važinėdama rv- rie biškį pasipiktino, kad vie- boną. Buvo veik visi nariai. čios fermos. Pasekmės men(Pagarsinimas)
1. Viee pirm. J. Alekna, Gerbiamasis: —
j

i

t

“DARBININKAS.”

Karės nuostolių • Draugijos kurios
turi “Darbininką”
atlyginimas.
už organą.

Tremtinių gyvenimas.
*

TREMTINIŲ IŠKĖLIMAS
IŠ PETRAPILIO.

kad išsimaitinus. Nustodami
tų kelių rublių gaunamų per
mėnesį, nevažiuos tremtiniai
į nežinomas vietas, kur jų lau
kia daugybė įvairių sunkenybiij ir nemalonumų.
Ištikro šitas vyriausybės su
manymas sukels tiktai daug
triukšmo ir parodys dar kartą,
kaip vyriausybė griebiasi ne
tikrų priemonių, kad pašali
nus brangumą ir kitas sunke
nybes, kilusias dėl karės.

ADRESAI VALDYBOS ŠV
JONO KRIKŠTYTOJO
DRAUGUOS
CAMBRIDGE, MASS.
Pirmininkas: —
A. V&isiauskas,
14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas: —
C. Kavolius,
62 Portland St .
Protokolų Raštininkas: —
K Galinauskas,
719 Main St.
Finansų Raštininkas: —
J. Smilgis.
65 Portland St.
Iždininkas: —
J. Jasinskas,
218 Washington St.

Vidaus reikalų ministerija
Karės nelaimės, išmetusios
išdirbo
įstatymo sumanymą a- VALDYBA ŠV. JUOZAPO
daugybę žmonių iš jų gyvena
DR-JOS, SHEBOYGAN,
pie karės nuostolių atlygini
mų vietų sutraukė Petrapilin
WIS., KURI PA2M2
mų.
daugiaus, kaip šimtą tūkstan
“DARBININKĄ“ ‘
čių karės tremtinių arba kaip
Peržiūrėti reikalavimus iš
ORGANU.
neteisingai ir skaudžiai net
duoti atlyginimų už sunaikin Prez. Antanas Skieris,
mūsų pačių spauda vadina —
to dėl karės turto, o lyginai ir
909 Indiana Avė.
‘; pabėgėl ių. ’ ’ Kadangi Petatlyginimo davimas bus paves Vice-prez. Juozas Bubnis,
rapilyje yra apie trys milijonai
733 Indiana Avė.
ta tiems patiems vietiniams ir
gyventojų, o geležinkelių la
centraliniams komitetams, ku Fin. rašt. Juozas Rutkauskas,
bai maža, tai nesuskumbama
1013 Clera Avė.
(“Vadas.”)
rie davinės paskolas nukentė
privežti gana maisto ir kuro.
jusiems nuo karės gyvento Prot. rašt. Antanas Brusokas,
Mfl.Tja.Tlra. • —
Vyriausybei parėjo nelaiminga
1019 Delingham Avė.
jams.
JT. Lukšis,
mintis į galvą varyti iš Petra
Maršalka Juozas Buivydą,
GOMELIS. Mogilevo gub.
220 Washington St.
pilio lauk visus karės tremti
Atlyginimus duos pagal pri
1436 So. 9-th Str.
Nors jau buvo lietuvių lai statytų rekvizicijos kvitų ar
Kasos globėjai: —
nius, jau ir be to perėjusius
Kasierius Tamošius Grigaliūnas,
K Voveris,
per visokių skaudžiausių iš kraščiuose rašyta apie Gomelį, ba tam tikrų aktų apie sunai
1437 So. 11-th Str.
bet
dąr
ir
aš
noriu
keletą
žo

A. Sunudkas,
bandymų ugnį: metę savo
kinimą turto.
Kasos globėjai:
J. Žilis.
turtą ir ūkius, varu varomi džių tarti.
Be to bus galima liudinin Petras Gelbūda,
Lietuvių Komitetas dirba kais prirodinėti, kad turtas Mateušas Kučauskas,
turėjo traukti, palikdami Die
vo apveizdai visa tai, su kuo jau čia nuo Naujųjų 1916 me tikrai tapo sunaikintas arba
1133 Michigan Avė.
LIETUVIAI PAVESKITE
k nestipriausiai buvo susijungę tų. Gaila tik, kad ligšiol vyriausybės paimtas.
DARBUS SAVIEMS.
tiesiog sugiję. Dar visi atme nebuvo įsteigęs mokyklos. KaiUž paimtą turtą (rekvizuo Organo sekretorius, Jonas
na ištisas savaites, o net ir iš kurie tėvai turėjo savo vaike
Stauskas,
lius
leisti
rusų,
ar
lenkų
mo

tą)
bus išmokama tuojaus visi
tisus mėnesius sunkiosios ke
Kitą-gi vaikučiai pinigai. Už sunaikintą turtą
lionės, be duonos, be pasto kyklon.
bus išduodama atlyginimas pil 9C7. ELZBIETOS DRAUGUOS
gės. .. Ligos, tos vargo ir laukė savosios mokyklos.
VALDYBOS ADRESAI
Dabar, nors ir vakacijų nai ir už javus ir valgomus
bado sesulės, išretino tremti
HARTFORD, CONN.
mūsų įgaliotinis, kun. daiktus; už arklius, galvijus,
nių eiles, “papuošdamos“ jų .metu,
j
kapais liūdni} kelionių vieš- į■ Genitas gavo leidimą steigti užsėlius, statymo medžiagą ir Pirm. — Teklė Blažienė,
kelius. Likučiai vos tesuspė- mokyklą, kurioje vaikai bus naminius daiktus. Už ūkio
1214 Broad St
jo atsikvėpti, vos tepradėjo mokomi gimtoje kalboj. Bus įrankius, už sunaikintus fab- Vice-pirm.-*- Paulina Gelažiutė,
dairyties apie save, kaip čia mokoma net ir vakacijų metu. rikus, sankrovų prekes bus
41 Capitol Avė.
karčią savo dalį palengvinus, Vaikučių jau prisirašė apie 60. išduodama tiktai ketvirta da Prot. Rašt. — Ona Manikaitė,
o vyriausybės atstovai negali Būtų priimama ir daugiau, tik lis jų vertybės. Likusieji pi
234 Park St.
ramiai žiūrėti į tuos nelaimin vietos nėra mokykloj. Labai nigai bus išmokami sugrįžus Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė,
guosius, visų niekinamus nu visi lietuviai — Gomeliečiai vyriausybei į sunaikinto turto
4į Hungerford St.
Įstatymas draudžia Ižd. — Felicija Plikunienė,
stojusius žmonių vardo trem džiaugiasi sulaukę mokyklos vietas.
savo gimtoje kalboje. Beabe parduoti arba perduoti kitam
tinius.
103 Bond St.
jo mokytoja p-lė Kipkauskai- teises gauti atlyginimą.
I
Iždo
glob. — M. Karaliūtė,
Geriausias Lietuvis siuvėjas. ;
Kas kart dažninus girdima tė savo malonumu mokės pa
i
24
Woodbridge
St.
Siuvu vyriškus ir moteriš- '
(“Vadas.“)
kalbų apie įvairius apsunkini traukti vaikelius prie mokslo,
kus
drabužius, sulig naujau- i
Maršalka
—
Elena
Valavičiūtė.
mus tremtiniams rengiamus. tėvynės meilės ^ir Bažnyčios.
siosMeldžiu
mados. platinti anglišką '
23
West
St.
Kad ir sumanymas iškelti
'
■
i
Taisau,
prosinu,
Gomeliečiai — lietuviai gapamfletą
apievalau ir ]
tremtinius iš Petrapilio, ar-giĮi Ii pasidžiaugti ir savo bažnydažau senus. Taip-gi kuni- <
i
siuvu SIUTONUS ir <
ne žiaurus sumanymas? Ar-gi ii tiniu choru. Daug kartų esu
ŠV. MIKOLO ARKAN. DRAU gams Lietuvius.
esu gerai įsipraktikavęs ta- i
jisai nepripildo skausmu ii- ■i girdėjęs iš ištremtųjų lūpų.
GIJOS VALDYBOS ADRESAI
me darbe, kaip Lietuvoje, !
baugumu visi} ištremtųjų šir | kad tik atėjus bažnyčion, klauPLEA
FOR THE ;
COLLINSVILLE, ILL.
taip “
irAčia
Amerikoje.
dis. Kur keliausim, kur vėl ; sant giesmių gimtoje savo kalPETRAPILIS.
Pirmininkas:
Darbą atlieku greitai ir pi- <
LITHUANIAN’ S.”
prisiglausim vejami ir gujami į boj, prisimeni tėviškę-gimtigiai.
Pranas Stankaitis,
Dvasiškoji Akademjia. MūJeigu
kas reikalauja,
dar-nu(
iŠ vietos į vietą, kįla kiekvie j nę.
Dar galima
gauti visus
705 Peers Avė.
bą
pasiimu
ir
pristatau
SU
dvasiškoji
mokslus
einan

no tremtinio galvoje mintis.
merius; o neužilgo ir tiešeštas|
Beabejo tai triūsas p. Le- I čioji jaunuomenė, seminarijas Vice-pirmininkas:
siog į namus.
Skaudu ištikro ir apgalvoti.
numeris
išeis iš2354-4
spaudos. PaiuTel Charter
vandauskio, kurs tarnyste ap
Jurgis Naujokaitis,
Tiktai tiek laimė, kad pati sunkintas, vienok stengiasi pabaigusi, augštesnių mokslų
pletai yra papuošti Lietuvos
440 So. Clinton St.
A.
K. irMAZALAS
rusų visuomenė pripažino šį kiek galėdamas lavinti giedo- eitų važiuodavo kuone išimti
žemlapiu
Vytauto pa
Prot.
Sekretorius:
nai
užrubežiuosna.
Vienati

94veikslu.
JEFFERSON STR.,
]
sumanymą netinkamu. Visos rių būrelį.
Jonas Rudinskas,
nėj Rusijoj dvasiškoj katalikų
HARTFORD, CONN.
įstaigos, šelpiančios ištrem
Yra Gomelyje ir vaikų prie
600 N. Guernsey St.
KUN. J. J. KAULAKIS,
tuosius pripažino, kad įsaky glauda, kurioje užlaikomi a- akademijoj Petrograde prisiFin.
Sekretorius:
mas iškelti, karės tremtinius iš pie 36 vaikučiai. Ačiū prie- ringdavo nedaugiau 10 studen
324 Wharton Street,
Kazys Žukas,
Petrapilio yra netikslingas, ne jglaudos vedėjai p. Eisukaity- tų ar tai dėl to, kad čia buvo
427 Walnut St.
Philadelphia, Pa.
įvykdomas ir žiaurus. Rusų Į tei, prieglauda atsižymi šva I tik vienas teologijos fakulteIždininkas:
i tas, ar gal ir dėlto, kad ir tas
laikraščiuose randama panašių rumu ir tvarka.
i
Mikolas Gudeliauskas,
| pats fakultetas buvo atstojęs
minčių.
Beraštis.
401
N.
Hesperia
St.
nuo užrubežio universitų. Bet
Kaip žiūri prakilnesnė}! ru
j užstojus rektoriui kun. Radzi- Iždo globėjas:
sų visuomenės dalis į priversti
Jonas Norkus,
i ševski’ui, geram dvasiški} užną tremtinių iškėlimą iš Pet
904 Vandalia St.
■ rubežio mokyklų žinovui ir
VORONEŽAS.
rapilio galima matyti iš kuniMaršalka:
i
Nei viename mieste tiek nė- žinomam pedagogui ir įvedus
Knygų ir visokių reli
gaikšio V. Oboįenskio rašto, įAd.
Smuikis,
lietuvių, kaip Voroneže, jam šalę teologijos skyriaus,
ra
giškų daiktų.
dėto rusų laikraštyje “Sovre- Čia moksleivių lietuvių cent- i teisių skyrių,
817 High St.
’ , studentų skaiKas
prisius 10c. krasos
men. Stovo“ Nr. 3044.
pradėjo augti taip, kad Ligonių lankytojas:
ras. Besimokinančios
‘ ’’
”
”lietu- i čius
‘
ženkleliais,
gaus kataliogą.
Rašytojas nurodo pradžio
Juozas Milius,
jaunuomenės čia ganaį pernai akademijoj buvo stu!
vių
.
Turiu daugybę visokių
je, kad apsigyvenusieji Pet
335 Centrai Avė.
Yra
keliolika
mokinių į dentų. lietuvių, xper,. 20 žmonių.
daug.
------------------------maldaknygių
lietuviškų ir
rapilyje tremtiniai nieku ne- i bendrabučių, kuriuose telpa Iš jų vienas būtent kun. Tarno- • Susirinkimai laikomi kas antrą
lenkiškų.
siskina nuo paprastų gyven o->. us ntro tūkstančio mokinių, šaitis baigė mokslus su teolo ir ketvirtą ketvirtadienį kiekvie
gų. Kiekvieno didelio miesto
—iA gijos kandidato laipsniu.
no mėnesio, katalikiškos mokyk
P. MIKALAUSKAS,
’ , Į vA.i
Daugiausia jaunikaičių lanko
gyventojų daug atėjūnų. Per M. Yčo gimnaziją, kiti-gi lan- į
los salėje
248 W. Fourth Street,
Be to kun. J. Meškauskas ir
metus Petrapilin privažiuoja ko “Saulės” kursus, dvi mie-Į kun. M. Krupavičius ingijo
225 VANDALIA ST.,
South Boston, Mass.
naujų gyventojų ne mažiaus, i stinęs mokyklas, vieną reali-: teologijos kandidato laipsnį,
COLLINSVILLE, ILL.
sne?
kaip 200 tūkstančių žmonių. nę ir muzikos mokyklą.
kun. J. Skruodis teisių kandiKodėl jie nekeliami niekur,
Mergaitės taip-pat, lanko dato laipsnį. Ateinančiais moKarės iškeltieji iš savo gyve- M. Yčo gimnaziją, “Saulės”, komaisiais metais, kadangi
z
namų vietų žmonės, netekę
dviklesę
mokyklą,
i kelias užrubežiuosna uždarykursus
ir
<_
.....
__
r
----.
turto nei pastogės, nepratę Gale šių mokslo metų, daug tas, tikimasi lietuvių skaičių
prie naujų sąlygų, su dideliu mokinių baigė mokyklas: 23 akademijoj dar padidėsiant.
vargu įsikūrė Komitetų pade
(“Vadas.”)
lietuviai baigė M. Yčo gimnazi
dami. Daugelis jau rado sau
darbo, savo vaikus įstatė prie- ją. 11 mergaičių baigė 7 kl.
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų
Yčo gimnaziją, 5 mergaitės
glaudosna, mokyklosna, žo baigė 8 kl. Marijos gimnaziją,
NEPAMIRŠKITE PUIKIAU
džiu sakant, jau aprimo, jau
DIENRAŠTIS
13
mergaičių
ir
5
vaikinai
—
SIO KONCERTO.
tapo tikru nuolatiniu fegyven

J
“Saulės” bugalterijos kursus.
Utarninke rugsėjo 26 d. at
toju.
Mokytojų
grupė
prie
“
Sau

sibus
nepaprastas koncertas
“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
“.Jie tai yra karės tremti
lės” kursų, išleido jau 22 mo Lietuvių salėje. Bus statoma
sakoja,
kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj,
niai. anot kun. Oboįenskio,
kytoju.
Žiemą
išlaikė
kvoti

gražiausia
Kantata
“
Broliai.
“
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios
nuo paprastų Petrapilio gy
mus
ir
gavo
mokytojų
teises
Nėra
geresnės
progos
išgirsti
paduodamos kuogreičiausiai.
ventojų vien tuo tesiskiria,
7
mergaitės
ir
4
vaikinai,
dastebėtino
dainavimo,
kaip
nu

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų
kad prieš metus nelahningai
dar-gi
6
mergaitės
ir
5
vaiki

ėjus
minėtą
vakarą
pasiklausy

draugijas,'rūpinasi jų reikalais.
pakliuvo į karės liepsnas, kad
ti Kantatos “Broliai.” Eikite
“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina
netekę turto ir pastogės, tu nai.
—
Tvarka
bendrabučiuose
ir
veskitės
savo
pažįstamus.
katalikiškai
lietuvišką kultūrą.
rėjo pernešti, ant savo pečių
pavyzdinga,
ypač
mergaičių
“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
baisaus ištrėmimo iš gimtinės
ma kalba
vietos ir bėginio be tvarkos bendrabučiuose, kur toji tvar
“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei,
vargus. Jeigu taip yra, tai ka geriau užlaikoma. Nepa CIGARETŲ KUPONAI.
miršta
yra
čia
ir
tikėjimo
rei
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50.
kodėl jų perneštos nelaimės tu
Mes duodame visokios vertės
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
ri daryti juos dalininkais toli kalai, kas begalo yra svarbu
I
dovanas. Atsišaukite ir pamaty
jaunimui.
riais po lc.
mesnių vargų ir nelaimių? Ro
site
mūsų
visokių
įvairių
dau

Vakacijų metu, kuone visi
Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6.
dosi, kad visai priešingai tu
mokiniai-^
tapo išgabenti į giaus kaip 700 daiktų.
“SAVAITINIS DRAUGAS“, Metams kaštuoja tik $1.50.
rėtų būti.
Tuos neaimingus
Saugokitės apgavikų, kurie no
ypatingai reikėtų priglausti.“ ! vasarnamius pasilsėti po žie
Atskiras numeris po 3c.
ri gauti iš jūsų kuponus, mes emos
darbų.
lako
ir
čia
kurie
Kun. Obolenskis išranda,
kad tasai vyriausybės sumany stipresni ir nori pasimokinti. ' šame oficiališkai įgalioti agentai
Visais reikalais kreipiantis adresuokite:
Petrapilyje, kaip žinau, to- ! visų didžiausių tabokos kompani
mas ir net vykdomas yra. Vy
riausybė mano iškraustyti iš Į kios tvarkos, kaip Voroneže, jąDraugas Publishing Co.
BERNSTEN & SON
Petrapilio tremtinius, atsisa nėra; reikėtų mūsų globėjams
susiprasti
ir
tokią
tvarką
įveskydama duoti pašalpos. Bet
40 BEACH ST.,
1800 W. 46th St.
CHICAGO, ILL.
vyrihusybės pašalpa labai ma- ’ti.
Giraitės žentas.
*—
Tzvo
A
CRftCTAM ' tfVc

Mokyklos

I

Nebūk be katalikiško
laikraščio.
Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau patinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui.
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.
Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio.
Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis temyli gyveninio bėgį, rei
kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tą pa
žinsime sekdami katalikišką spaudą.
Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai
esti visokių atskalūnų suklaidinami, tokie įtiki atska
lūnų žodžiams ir kelia netvarką mūsų katalikiškose or
ganizacijose, dr-jose. kuopose, parapijose ir visokia
me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingų,
gerų darbų.
Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nemažai
ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai
to katalikiškų laikraščių.
Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina
popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais
laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atlikinėjimu katalikiškų apeigų.
Reikia prisidėti prie ka
talikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
kymo ir platinimo.
Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:
‘r—į- *į’--r.

'?-X.

■.

. v

_
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’ “DARBININKAS,“

Metams tris kartus savaitėje $3.00, vieną kartą savai
tėje $1.50.
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

“DRAUGAS”

(Dienraštis)
Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50.

Chicago, HL

1800 W. 46 St.,
“VYTIS“

_

(Du kartu mėnesyje)

Metams $1.50, pusei metų 75c.

731 W. 18 St.

Chicago. UI.

9

....

“IŠEIVIŲ DRAUGAS”

(Savaitraštis)
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.

Mbssend. Lanarkshire,

Scotland.

“TIKYBA IR DORA“

(Dti kartu mėnesyje)
Metams 75c.
1631 W. Nortli Avė.,

Chicago, III.

“PAŽANGA“

*

(Mėnraštis)

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

Girardville, Pa.

“ŽVAIGŽDĖ“

(Savaitraštis)
Metams $2.00.
3554 Richmond Street,

Philadelphia, Pa.

“ŽVIRBLIS“

(Mėnraštis)
Metams $1.00, pusmečiui 75c.

Box 576,

3?

Forest City, Pa.

“EŽYS“

(Mėnraštis)
213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

“Draugas

“ŠVIESA“

(Du kartu mėnesyje)
Metams 50c.

Waterbury, Conn.

46 Congress Avė.,

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

fl

“ MOKSLEIVIS“

(Mėnraštis)
Metams $1.00.

P. O. Box 82,

i

Westfield, Mass.

i

Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutes Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.

*

Agentai, knygų platintojai
V

*

•

V.

-

•______ __________ J

į

užsisakykit
_

1______ ..1-
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"DARBININKAS.”

Iš L.D.S. Centro raštinės.
DARBO INFORMACIJŲ
BIURAI. .

BROOKLYN, N. Y.

Visokią žinią ofisas.
Visi L. D. S. nariai turėda
mi kokius reikalus, ar norėda
mi ko dasižinoti, ar bent iš
kur važiuoti į Brooklyno apie
linkes,
kreipkitės visokiais
reikalais žemiaus nurodytu an
trašu. ' Nepamirškit krasos
ženklelio, atsakymui.
Jonas Miliauskas,
416 Hooper St.,
and cor. Grand St„
Brooklyn, N. Y.

HARTFORD, CONN.

Tą gali lengvai patirti atsilan
kant ant gerb. delegatą pra
kalbą, kuriose ir pinigais ga
li Lietuvą sušelpti, nes prakabos rengiamos su įžanga ir da
roma jose kolekta.
Lietuviai
darbininkai ligšiol daugiausia
Lietuvą šelpė, žinoma ir da
bar nepasigailės jai dolerią.
Mūsą visą svarbiausiu uždavi
niu yra palengvinti močiutės
Lietuvos vargus.
Kuriose lietuvią kolonijose
nebūtą kam delegatą pakvies
ti, lai inicijatyvą rengimo de
legatams prakalbą paėma L. D.
S. kuopos nariai.
Jei prakal
bos bus kitą rengiamos, lietu
viai darbininkai lai jas lanko
ir kiek galėdami aukoja Lietu
vos iš vargą pakėlimui

L. D. S. 6-tos kuopos Darbo
Informaciją Biuras.
Prie L. D. S. 6-tos kuopos
įsisteigė Darbo Informaciji]
Biuras,
kuris dykai suteiks
informaciją darbininkams ieš
kantiems darbo ant farmą,
viešbučiuose, valgyklose, dirb
tuvėse ir t.t.
Iš kitur atvažiavusiems nu
rodoma vieta apsigyvenimui
Pasarga: Iš kitur atvažiavę
privalo turėti paliudijimus L.
D. S. kuopą valdybą, draugi
ją ar parapiją.

Visais reikalais reikia krei
pties pas Biuro vedėją;

B. R. Sarapas,
23 Sheldon St., Hartford, Conn.
Tel Charter 2094.

Lapkričio 1-ą dieną š. m.

J. A. Gailiunas,
The Lithuanian Store
Athol, Mass.

P-lė K. Gričiunaitė,
Windsor House,
Athol, Mass.

LDS. NAUJI NARIAI.
I kuopa So. Boston, Mass.
O. Kazakevičiūtė,
P. Petrauskas,
K. Petraitis,
M. Žukauskaitė,
L. Navickaitė,
L. Stankaitė.

44 kuopa Paąuonock. Conn.
V. Brazauskas

14 kuopa Newark, N. J.
K. Kašėta,
J. Lulis,
A. Jurgaitis,
S. Augunas,
J. Misiukevičius,

II kuopa Brooklyn, N. Y.'
A. Aleksandravičius,
J. Viršulis,
V. .Tankaitė,

Į Streikininką Fondą nuo
liepos mėnesio da nėra niekas
prisiuntęs nei vieno cento au
ką.
Ar-gi jau lietuviai dar
bininkai visai pamiršo, kad ir
“geriems laikams” esant, ga
li nevidonas streikas savo dan
tis parodyti ir ne vieną gerai
apkandžioti.
Nelaukime, kol
nelaimės mus pradės persekio
ti bet pasistengkime išanksto
jas prašalinti.

NY

s

1

•

TdUtOS F()Ildlll RUKOS

skienė,
ViliamienĄ J. Vilička.
MT. CARMEL. PA
Smulkios aukos $37.00.
Jurgis Lanauskas $7.00, Jo - Viso $50.00.
nas Zatketičius 5.00, Andrius Ambroziejus 5.00f Jurgis Miliauskas
I
3.00, Jonas Gurnevičius 2.00, M.
GIRARDVILLE, PA.
Peleckas 2.00, Klemensas Lucas
Klebonas kun. Dr. Augustai
2.00, Mačiulis 1.50,
Mikeiionienė 1.50, po $1.00 Juozas Ja- tis $5.00, ’ Pr. Micevičius 5.00, M.
Sutkaitinė
nųlevičius, Juškauskiene, Vait- Radzevičienė 2.00,
po
kuniene, Matulevičius,
M. Sa- 2.00, J. Bartkevičius 1.50,
J. E. Karosas,
dauskytė, V. "Jecunskas, Juo $1100 A Morkūnienė, J. RadzeLDS. Sekretorius.
zas Simniškis, Petras Simnižkis, vičienė, P. Želvienė, Mikšienė,
Juozas Bartašius, V. Jasinskas, D. Stanislovienė, A Šliumba, A
A. Zumas, M. Mikelionis, J. Di- Cakotas, J. Demkus, Jieva BarL. D. S. CENTRO VALDY tauckas, Pelekevičius, Vasiliaus tkevičienė, J. Vilkelis, J. JudsBOS ANTRAŠAI.
kas, Kijauskas, J. Sajauskas, B. nukis, J. Bagdanavičius, St. AsDvasiškas Direktorius:
Peleckiutė, Mikutis, M. Liutkau- tramskas, J. Velybis, V. Suba
Kun. F. Kemėšis,
skiutė, S. Petruškevičius, E. čius, J. Vaičiūnas, S. Bieliaus
50 W. Sixth St.,
Kelminskiutė, A Kelminskiutė, kas, Utarienė, K. Skistimas, St.
So. Boston, Mass.
B. Kelminskis, M. Baidokiutė, O. Bortkevičius, J. Bortkevičius, J.
Miškiniutė, T. Bružinskienė, Kle- Bagdanavičius, P. Vasiliauskas,
Pirmininkas:
fonienė, Janukštis, Juozas Mo- M. Šliumbienė, A. Glinskas, J.
Motiejus Zioba,
skapetris, A Mockaitis, T. Pau Raibikis, J. Jankauskas. Smul
29 Webster St.,
ža, A. Petkevičius, po 50c. Za- kią auką $28.60.
Molden, Mass.
Viso $71.10.
reckienė, O. Matukaitienė,
A.1
Vice-Pirmininkas:
Simokevičius, J. Abromaitis, P.
J. B. galionas,
Duginas, P. Paškevičius,
M.
866 Bank St.,
Bernotas, V. Mačiulis, Švabaus
TAMAQUA-COALDALE, PA.
Waterbury, Conn.
kienė, Gedraitienė.
Klebonas kun. Gudaitis $30.
Shamokin klebonas kun. BubiSekretorius:
nas pridavė $9.70 Merginą dr-jos. 00, J. Skinkis 2.00, po $1.00 A.
J. E. Karosas,
O. Virbickienė,
O.
Sodalyte už vakarienę $58.65. Kirtiklis,
242 W. Broadway,
Bavarskiute,
J.
Žebrauskas.
Smul

Smulkią auką $31.15.
So. Boston, Mass.
kią auką $16.00.
Viso $167.50.
Finansų Sekretorius:
Viso $52.00.

Globėjai:
Jonas Petrauskas,
66 W. Fifth St.,
So. Boston, Mass.
Vincas Kudirka,
37 Franklin St,
Norwood, Mass.
M. Abračinskas,
187 Ames St.,
Montello, Mass.
Literatiška Komisija*
Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
J. E. Karosas,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

žadanti laimėjimų mūsų spau
dai ir organizacijoms. “Dar
bininkas” be paliovos vis ra
gina gerai prie “Kat. Sp. Sa
vaitės” prisirengti ir išsijuo
sus padirbėti, kad mūsų kata
likiški laikraščiai ir organiza
cijos per tą savaitę laimėtą
tūkstančius naujų skaitytoją ir
narią.
L. D. S. nariai nepamirškite
savo organo “Darbininko;”
parinkite jam prenumeratą;
paskleiskite “Darbininko” lei
dinius — knygutes po visą Ameriką.
L. D. S. suieškokite
naują narią.
Darbą varyki
me bendrai, o laimėjifnas bus VAŽIUOKIME Į 6-ąjį KATA
užtikrintas.
LIKŲ FEDERACIJOS

MINERSVILLE, PA.
X

Kun. J. Dumčius $20.00, Ado
mas Paulauskas 18.00, Vincas Lu
koševičius 5.00, Tarnas Kizeričia 2.00, V. Balsiaviče 2.00, po
$1.00 F. Ališauskienė, P. Prei
kšą, A. Žylis, A Viganauskas,
J. Gvardzdaitis, J. Palubickis,
J. Šarkinas,
J. Stanckus,
J.
Smalinskas, S. Luckuk, M. Kal
ias, J. Lucką, M. Kulbickas, M.
Bagdonavičienė, A Tanenius, J.
Lazarevieius,
K. Vasiliauskas,
A Rinkevičius, V. Brusokas, M.
Kalėda, E. Marazenė, O. Mikelevičienė, K. Stankevičienė, M.
Brazinskienė, S. Mickus, O.MicJ.
kuvienė, V. Matusevičienė,
Smaidžiunas, J. Kaminskas, J.
Jaseviče, S. šriupša, J. Čepkauskas, T. šlinkša, A. Ževukė, J.
Mikutavičius, J. Sartauskas, M.
Grigaitienė,
A. Mikutavičienė,
D. Janeliunienė, J. Kovaliauskas,
J. Kupčinskas, J. Vaičiulis, V.
Draugelis.
Smulkią auką $41.00.

EASTON, PA
Klebonas kun. J. Rastutis $5.00,
J. Puplys 2.00, J. Klova 2.00,
J. Zonsytis $2.00; po $1.00 O. Bru
žaitė, J. Dedvilas, P. Kulnienė, K.
Ulbaitė, V. Andrukaitė, V. Mazonaitė, K. Pareikis, S. Žemgulis, A. Masys, S. Venauskiutė,
O. Jocaitė, B. Straukaitė,
J.
Stončius, M. Žemgulis, V. Tueevičia A Gailius, Venckus 75
A Gaklius 75, po $1.00 J. Toločka,
’Kalkauckas, A Bartašius, M. Son
gaila, K. Ulba, J. Kompauskas.
M. Auckaitienė $5.00.
Viso. $61.13.

PRACKVTLLE, PA.

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.

galėtų lietuvių darbininkų rei Vyšniausko — yra dar paža
kalais pasirūpinti, risi LDS. dėtas referatas “apie Katali
j nariai ir prieteliai stokite jam ką Spaudos svarbą;” jį skai
37 kuopa Lewiston, Me.
j į pagelbą pranešdami apie dar tys kun. K. Urbanavičius. Lie
J. Bikulčius.
bininkų padėjimą savo koloni tuviai katalikai, važiuokite į
46 kuopa Eynon, Pa.
jose, suteikdami gerų patari tą kongresą kuoskaitlingiauI. Švvokas,
mų ir žinių iš lietuvių darbi siai. Parapijos gali siųsti po
T. Jodauga,
ninkų gyvenimo. Vienas, du 3 atstovus, draugijos po 1.
22 kuopa Brighton, Mass.
negali visko aprėpti, bet kuo Draugijos ar kuopos, turinčios
Z. Davidonaitė,
met sujudės žemė iš pat pama daugiau, kaip 100 narių, gali
V. Širka,
late sujudės žemė iš pat pama siųsti du atstovu.
28 kuopa New Haven, Conn.
Centralinią organizaciją val
tų.
J. Jogas,
dybos gali dar ingalioti po 3
• J. Barasas,
atstovus nuo savo centro.
28 kuopa — New Haven, Conn.
Sesijos bus So. Bostono poDaugelis L. D. S. kuopą la
Vincas Biekšė.
bažnytinėje svetainėje (W.
29 kuopa — Chicago, UI.
bai pritaria Darbo Informaci
5-th str.) Svečiai galės apsis
Elzbieta Urbaičiunė.
ją Biurą steigimui, bet vis toti Essex Hotelyje, esančiame
laukia paraginimą ar iš cent prie pat gelžkelio stoties
ro, ar nuo kitą veikėją.
L.
(South statipn.)
D.
S. 1-as Seimas Darbo In
KĄ TURIME VEIKTI.
Kongreso Rengimo
formaciją Biurą steigimą pa
Komisija.
Iš Lietuvos sugrįžę delega liko kuopą liuosai valiai. Bro
tai kun. Dr. V. Bartuška ir Dr. oklyno, Hartfordo ir Atholio

.. Puiki knyga, turtinga turiniu, joje rasi
geriausius savo sielai patarimus. Knyga di
delė ir gražiai išleista.
Tur 409 pust; audek
lu apdaryta. Su prisiuntimu atsieina tik vie
nas doleris.
Ją išleido:

«2

J
f

KUN. A STANIUKYNAS,

2634 W. 67-th Str.,

Chicago, UI.

Rašyk pas jį, o knygą tuojaus gausi.

4

1

“Lietuvių Balsas59

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- gi
tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktą ka- 33.
[g ro pabaigos.
£.
"S
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulinS ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimoH kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesirgj gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsą tautą.
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti
•S tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošg ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję
ginklai, tuojau grįžtą Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pajg virtusi.per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių,
.S laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai —
B aptveriami,
LIETU VllJ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo[g pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams
iŠ vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brop liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.;
<53 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų)
2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėneS si ui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams
S 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;
B
g 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium
gj-numeris 5 centai.
x
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė
B (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60
kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gl10 kapeiką,
[gį minių arba darbo petito eilutė po teksto
IŠ Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent.
B petito eilutė, giminią ieškantiems po teksto 10 centą
S ^ito eilutė.

S

adresas!
iLi etuvių Balso
|
Petrograd, Baskov 29
*41

iŠ'
*

Kleb. kun. Augustaitis $2.00
Magdė K. $10.00; J. Baisas $2.00
Po $1.00: J. Stankeviče, J. Va
laitis, V. Paulauskas, K. Preišit
M. Linauskas, J. Subačius, J.
Pockeviee, Liutkauskas, M. Branauskienė, Bendinckienė, O. MiViso $131.00.
čiulienė, O. Moekelienė, O. Stan
KONGRESĄ.
kevičienė, I. Petrukonis, A. SaI •
dūkas, M. Zubonas,. Petkauskas.
’maizeville, pa.
Vitas Federacijos Kongre
Norint būti apsišvietusiu,
Smulkią auką $7.00.
Klebonas kun. Dr. Augustaitis
! prasilavinusiu darbininku, rei- sas įvyks 26 ir 27 rugsėjo (So»
Viso $38.00.
j kia skaityti geras knygas ir Boston, Mass.) šis Kongresas $5.00, Marė Cerakavičienė 2.00,
laikraščius, kurie darbininkų žada būti vienas iš rimčiausią
ir naudingiausią. Klausimai, I
luomo reikalais rūpinasi. Ikišiol darbininkų padėjimu dau kurie bus iškelti ir svarstomi, ■
giausia sielojasi “Darbinin gyvai apeina kiekvieną mąs
UŽSISAKYKITE, SKAITYKITE IR PLATINKITE ffję’
kas, ”nurodydamas būdus,kaip tantį lietuvį kataliką. Be re
eĘI >
iškovoti sau geresnę ateitį. feratą kun. Staniukyno, K. Pa
Ve
Kad geriaus “Darbininkas” kšto, J. S. Vasiliausko, kun.

J. Bielskis pradėjo lankyti lie kuopos jau tokius biurus įsis
tuvią kolonijas ir pasakoti apie teigė ir jiems gerai sekasi.
KATALIKŲ SPAUDOS
Lietuvos vargus. Delegatams Patartina ir kitoms L. D. S.
DR-JOS ANTRASAI:
pasisekė aplankyti vokiečią už kuopoms D. I. Biurus įsisteig Pirmininkas:
imtos Lietuvos didelį plotą, ti.
Kun. A Ežerskis,
Vargo su įsteigimu visai
L
kur jie savo akimis matė lietu nedaug.
4943 W. 15-th St.,
Kuopa išrenka biu
vią padėjimą, patyrė ją bė ro vedėjus, kruie savo antra
Cicero, UI.
das ir nelaimes.
Savo įspū šus paduoda organan ir už Raštininkas: —
džiais delegatai dabar ir dali baigtas kriukis. Iš organo L.
J. Tumasonis,
nasi su Amerikos lietuviais. D. S. nariai, reikalui priėjus,
3427 Auburn Avė.,
Nėra abejonės, kad risi Ameri sužino kokiuose miestuose L.
Chicago, UI.
kos lietuviai panorės sužinoti, D. S. turi savo biurus ir ten Iždininkas: —
Izid. Nausėda,
kas dabaį dedasi Lietuvoje, kreipiasi — prašydami infor917. W. 33 St,
kaip atrodo ją gimtinės vietos.; maciją apie darbo sanlygas ir
Chicago, IU.

IttJO IŠ SPAUDOS

AUKOS SURINKTOS LAIKE po $1.00 M. Viličkienė, J. DuDELEGATŲ PRAKALBŲ. bauskas, Povylaitienč, Baranau-

Amerikoje rengiama Lietuvią
Diena, kurioje bus renkamos
aukos nuo karės nukentėju
sioms mūsą broliams ir sese
lėms Lietuvoje.
L. D. S. nariai ir narės lai
tą dieną uoliai pasidarbuoja ir
visais galimais būdais priside
da prie lietuvią vargo pamažinimo. Lietuvoje ne vieno mū
są liko tėvučiai, broliai, sese
rys, draugai pažįstami, kurie
gal vargą ir badą kenčia, gal
laukia — nesulaukia nuo savą
A. F. Kneižis,
ją pagelbos, todėl kiekvienas
242 W. Broadvay,
mūsą pasiryžimas sumažinti ją
So. Boston, Mass.
vargus, bus jiems nuraminimu Iždininkas;
ir nurodymu, kad Amerikos
Mikolas Venis,
lietuviai ją nepamiršo ir nelai
28 Story St.,
mėje jiems pagelbą teikia.
So. Boston, Mass.

ATHOL, MASS.
Spalio 22-29 š. m. bus visoje
L. D. S. 4-tos kuopos Darbo Amerikoje
apvaikščiojama
Informaciją Biuras.
“Katalikų Sp. Savaitė,” daug

Kiekvienas gausite prielan
kias ir teisingas žinias.
No
rintieji apsigyventi šiame mie
ste kreipkitės pas vedėjus biu
ro:

m

tt. Biurą vedėjai privalo duo-t
ti teisingus patartus.

“MOTERŲ DIRVĄ.”

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

j MKlMltelTBYH j
Vienintelis lietuviškas bepartiviskas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.

Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį
99

“AMERIKOS LIETUVIS

Worcester, Mass.

1S Millbury Street,

£1

PIRMĄJĮ IR VIENATINĮ AMERIKOS
LIETUVIŲ MOTERŲ ŽURNALĄ.

ir"

I

“MOTERŲ DIRVA” išeidinės apie 15 d- kiek
vieno mėnesio, (pradedant nuo Spalio mėn. šių meta)
24 puslapių didumo.
“MOTERŲ DIRVOJ” rasite įvairių straipsnių
moterų reikaluose.

“MOTERŲ DIRVOJ” rasite nurodymų apie na
mų ruošą; maisto gaminimą ir valgių sveikatingu
mą.
“MOTERŲ DIRVA” talpins straipsnius apie šei-^
mynos sveikatą ir jos užlaikvmą.
be
“MOTERŲ DIRVOJ” tilps straipsniai ir patari-g
mai apie vaikų auklėjimą, rasite literatūros skyrių 2l
pilną gražių apysakų, eilių, lošimą ir tt.
a!
Taip-pat “Moterą Dirvoj” bus gvildenti įvairūs be
klausimai, paliečiantieji moterų politiškas teises.
S£
“MOTERŲ DIRVOJ” tilps vaikų skyrius, kurisgC
rūpinsis mūsų priaugančios kartos reikalais.
“MOTERŲ DIRVA” privalo lankyti visų lietuvjųg
namus.
Joje ras sau reikalingiausių žinių ir motyna.gį
ir šeimynos tėvas, ir mergaitė bei jaunikaitis, o vai-B
kams tai neišsemiamas džiaugsmo šaltinis.
“MOTERŲ DIRVĄ” leidžia A. L. R. K. Moteriy
Sąjunga.
“MOTERŲ DIRVOS” kaina Suvienytose Valstijose $1.00 metams; pusmečiui 50 centą; atskiras nu-1
meris 10 centą.
Užrubežyje metams $1.25; pusmečiui 75 centai; atskiras numeris 15 centu.
Prenumeratą siųskite ir visais reikalais kreipkitės į

“MOTERŲ DIRVĄ’
242 WEST BB0ADWAY,

SO. BO8TON, MASS.
•- .

&

-
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AR TAMISTA SKAITAI

i

♦ JEIGU NE, TAI SKAITYK ♦
“DIRVA” yra didžiausis ir naudingiausia laikraštis tin
kamas kiekvienam pasiskaityti.
“DIRVOJE” telpa daug žinią iš viso pasaulio.
“DIRVOJE” telpa žinios iš darbo ir pramonės bėgio.
“DIRVOJE” telpa Ūkininką ir Moterią skyriai.
“DIRVOJE” telpa daug populerišką ir mokslišką straipsnią.
“DIRVOJE’’ telpa daug žinią iš lietuvią gyvenimo visa
me pasaulyje.
“DIRVA" kainuoja tik $1.60c. metams.
Siųsdami laiškus ir pinigus visados adresuokite šiteip:

“DIRVA”
2004 ST. CLAIR. AVĖ.

-

CLEVELAND, OHIO

PARSIDUODA 8 akrai pie- mas su 6 kambariais, gražus
vos galima išdirbti ir ant sodas vertės $1100.00.
3 akrų daržinės^ 3 vištinyčios,
Norėdami pirkti, kreipkigasolmo viria, groeernė ir tės pas
(pool-room) balinė, šokiams
George Miliauskas,
salė su visais įtaisymais.
NaEAST GRANBY. CONN.

8

“ DARBININKAS ”

Vietines Žinios.
šeimynos, aukavusios
T. FONDUI SO. BOST. GEG.
BIRŽ. IRLIEP. MĖN.

Kun. T. Žilinsko
O. Staniulintės
K. Sefelkienės
A. Braso
J. Bileckojs
V. Varžinskaitės
O. Kolikauskienės
B. Rukienės
P. Galkuvienės
E. Urbonienės
O. Notkienės
O. Svagždienės
L. Mačiulienės
A. Matuko
G. .Grabijolienės
A. Kulešienės
P. Kasparavičiaus
V. Tamulaičio
M. Stukienės
A. Ruso
V. Kukausko
O. Venienės
M. Sidarienės
J. Vargolis
J. Raškauskienės
A. Andriulio
K. Balinskio
J. Jakimavičiaus
J. Martinkaus
I. Navickienės
J. Buroko
O. Gedžienės
J. Šukio
A. Janušaus
S. Bujaus
M. Sliuzevičienės
M. Pratašienės
J. Antanavičiaus
A. Morkūno
K. Morkūno
L. Šiaučiūnienės
J. Barono
A. Valantienės
A. Kibiriutės
E. .Janulienės
K. Jasinskinės
A. Januškevičiaus
J. Sabonio
F. Serkaus
M. Kurkulionio
J. Savicko
J. P. Markelionio
B. Jurkonio
J. Konevičiaus
A. Latvinsko
S. Maselsko
J. Valiutienės
P. Petrausko
V. Kališiaus
J. Saudienės
V. Sompuko
O. Žižienės
A. Stradausko
K. Kebečienės
D. Remeikienės
A. Norbutos
O. Jamontienės
A. Jurkienės
A. Stravinsko
J. Janulevičiaus
J. Jaro
J. Sliuzevičienės
M. Gudavičiaus
M. Kvekčienės
O. Valukevičienės
M. Mačiulionio
J. Kupono
B. Dragunienės
F. Matulienės
F. Sinkevičiaus
O. Paulavičiūtės
A. Vaisiausko
V. Kaziulio
J. Lesčinsko
‘ K. Pociaus
Motejunienės
B. Šidlausko
P. Balcausko
J. Kavaliausko
J. Sakalausko
J. Gumbokio
J. Šukienės .
A. Augustinavičiaus
J. Roudiko
K. Viestfildo
P. Laukosečiaus
M. Savilionio
K. Lenčausko
J. Antanėlio
V. Jankunavičiaus
J. Pivariunienės
M. Enevičienės
V. Dredulionio
J. Babinsko
J. Šiugždo
P. Tamalionio
F. Vasiliausko
V. Čepulionio
G. Mažaico
B. Ziminsko
V. Draugelio
O. Jenevičienės
J. Vaigino
A. Jenevičiaus

O. Armokavičienės
T. Makaeunienės
K. Romasko
E. Paulavičienės
J. Strakausko
P. Zaikio
K. Zulono
G. Sabaičio
L. Norenkevičiaus
S. Sampuko
V. Lauckienes
P. Gailiuno
J. Cepulio
J. Kazlausko
J. Makaravičiaus
J. Karmovio
J. Bacinkaus
O. Armonavites
J. Patersoniutės
V. Radžienės
A. Kudzmienės
A. Jankausko
M: Rubiko
o. Lečinskiutės
M. Martinaičio
Šnikevičiaus
J. Kukausko
K. Povilausko
P. Gustienės
P. Vaitkienės
J. Norkaičio
F. Skudrienės
J. Aitučio
B. Žintelienės
A. Budžio
K. Miliausko
J. Dumplio
V. Šerkaus
A. Antanavičiaus
O. Urbonienės

$42.60,
15.45,
14.85,
9.00,
5.50,
o.75,
5.00,
4.00,
4.35,
4.10,
3.70,
3.25,
3.70,
3.15,
3.45,
3.00,
3.35,
3.00,
2.85,
2.20.
2.05
2.65,
2.00,
2.00,
2.45,
2.50,
2.00,
2.25,
2.25;
2.40,
2.00.
2.00,
2.26,
2.75,
1.60,
1.00,
1.25,
1.00,
1.50,
1.60,
1.50, v*11.50,
1.25,
1.58,
1.25,
1.35,
1.95,
1.75,
1.50,
1.00,
1.00,
1.50,

D. Ruskaitės
Kusėckio
Lazausko
A. Bizako
P. Kliponio
J. Mortikonio
J. Sarkiuno
A. Dusevičiaus
Z. Leščinsko
A. Gavaniunienės
O. Lazauskienės
L. Vervinienės
J. Zaikausko
F. Stariuškaus
Z. Lelekienės
E. Čivo
T. Bušniausko
F. Zaieckio
L. Brinkaus
K. Morkausko
A. Petrausko
F. Dembovsko
R. Prazienes
Morkaičio
J. Kulpono
S. Orvido
Raštininkė,

’

50,
45,
45,
40,
40,
45,
35,
30.
30.
25,
25,
25,

^5

2a,
25

Nepaprastas
Pranešimas.

PARSIDUODA SPAUSTUVE.

♦:<

Geriausia užeiga,

švariausioje vietoje,
kurioje galima gauti «
visokių saldainių, sal- ♦!«
džių gėrimų (soda) ir ♦i
ice crėam’o (šaltako- «£•
šės). •
Y
Pristatome ant pa- J
reikalavimo tiesiog į
namus. Kainos labai/ f
prieinamos.
t
Lietuviai visados
kreipkitės pas savuo-

25

sius.

Savininkas visiems A
gerai žinomas

LENKIŠKA LIETUVIŠKA
Dr. Paul J. Jakmauh
A P T I E K A
(Jakimavičius)
su visais įrankiais. Trys pre(Gydykla)
Priėmimo valandose
ssai spausdinimui, didumo to
Gydome visokias ligas,
NuoJ iki3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
Cor. G ST. SO. BOSTON.
kie:
duodame vaistus, patarimus S0» BROADVAY
ė*
Tel 602 S. B,
1. ) didumo 10x10.
dykai.
2. )
”
6x9. . ;■
Hampshire St Pharmacy,
Teiephuue So. Boston ėOb.
3. )
”
3x6.
85 Hampshire Street,
ANTANAS SABALIS
12 stalčių raidžių,, kurių y(Prie lietuvių bažnyčios)
meistras
ra 16 skyrių, ir statymui visi
Cambridge, Mass.
indeda telephonus, dengia sto
kitokie įrankiai.
gus, ir atlieka visus staliorys-

i

Didelė mašina nupiauti kny

(llHillKf

Speiališkai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su aleKtromis.

Ar nori būt gražus.

392 Eiccc u t;,

1. t i į t .z
MA.

2

Jeigu taip, tai nusipirkite Mos
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 dėmesplėtmus saulės nuode gimus ir la
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
GRABININKAS
Pasiuvu visokius drabužius
IR
pagal naujausią madą, vyriškus
BALZAMUOTOJAS. .
ir moteriškus.
Darbą atlieku
Pagrobus atlieku pigiai ir gro
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
žiai Esu išėjęs mokykloj tam tik
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
rus graborystės mokslus ir išda
kvarbuoju.
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
PETRAS MAKAREVieiUS, lius ir į kitus miestus ir pargabe
105 So. Meade Str.,
nu iš kitų miestų.
(Arti lietuvių bažnyčios)
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
Vilkes-Barre, Pa.
reikale visuomet kreipkitės pas
mane.
JONAS GREBLLAUSKA8,

A

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daiktų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogu dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.
Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

J. J. McGowan Co.
Sankrovos:
265 Broadway, -:- -:- So. Boston,
471 E. Fourth St., -:- -> So. Boston,
941—943 Washington, St., -:- Boston,
Pearl St., -:- -:- -:- -:- Boston,
366 Washington St., -:- Dorchester,
686

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.

Telephone: 350 So. Boston.
975-W

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

Tklcphonc So. Boston

:: :: MONTELLO. MA88

visokias ligas
o tiria Akinius.

I

419 Boylston St B iston, Mass.

...

--

.

-

ADVOKATAS
William F. J. Hoiuard
Lietuviška pavardė buvo

T
r
t
Ęuri užlaiko visokio ta- T
voro, reikalingo maine- T
nieriams.
T
T

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

Krautuve

KLESOS

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

n
■

j

V. LUKOŠEVIČIA, T
X MinersvUle, - - Pa. Y
V
v
t

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

Vienatine Lietuviška t

DANTISTAS

Lietuviškas

LIETUVIAI PAS SAVUS.

DR. W. T. REILLY

i
; * 469 Broadway,So. Boston,Mass.

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

PRIE DORCHESTER ST.

1 3
|

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 mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ............ 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.
P. MKOLAINIS,

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.
JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass.
(Castie Sųuare’s Block’e.)
.

Mūsų kainos visados že
mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi
sados yra, kuris parodys
daiktus, kainas ir pasakys,
kaip galima sutaupyti pi
nigus.
Speciališkai išvėdina
mi minkytais viršais ir apačia šienikai (mattress)
su tvirtu audimo užvalka
lu parsiduoda po $3.00 ir
$3.35 vertės $5.00.

Į

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

NedeHomia
nuo 10 vai, ryti
iki 4 vai. vakare

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

BROADWAY.

so. boston-

O

gšfejįi'
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St. Baracevičius.

s

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,

James Ellis Co

ciUh

Geriausias graborius
atlieka pigiai, gražiai
miestus, nieko
258 W. BROADWAY,
Telephone:

j
South Boston’ešermenis
ir gerai. Važiuoja ir į kitus
ekstra nerokuodamas.
53
SOUTH BOSTON, MASS. §3
839-J. So. Boston.

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

Vienatine Lietuviška

GRYNAIS PINIGAIS
IR
ANT IŠMOKĖJIMO.

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

Atsiminkite mirusius
Pastatykite
paminklą ant
atamžinos
minties.
Lietuviai
kreipkitės pas
mane, nes aš
užlaikau pui
kiausią P AM I N K LŲ
iždirbystę.
Yra viena iš geriausių.

75 Broadway,

M. A. NORKŪNAS,

Ofiso adyno*.
1-3 P. M. 7-9 P.M.

605

Užlaikom uiu^Kiusia krautuvę &
deimantų, laikrodžių ir visokią
žiedų, siutus ir overkotus, duo J
dam ant bargo ir ant išmokėsią,
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perku p
Čiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo u#
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

A. Čereška
Reikale kreipkitės pas vienatini lietuvi išdirbęja Aių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kuka-dų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, kartinas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. ' Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
rankom.

811-812 01d South Building'
Boston, Mass.

DR. F. MATULAITIS

PIRMO

Nepaprastai pigiai
Skaityk Čia.

Advokatas

TEL. BACK BaY 4200

I

Gera užmokestis, nuolatinis darbas, nėra bedarbės
pertraukų. Tik už 5c. per 20 minutų laiko galima
atvažiuoti karu nuo Park St. Atsišaukite tuojaus į
mūsų darbo davimo biurų (Employment
office)
šiuomi adresu:

Hood Rubber Co.

George H. Shields

J. RIMKUS,
Bos 36,
Holbrook, Mass.

Mokam laike Mokinimosi!

166 MELROSE ST., ::

DR. JOHN P. JONĖS
nuo 2 iki 4. nuo7 iki 9 po piet.

Mokintis dirbti Guminius čeverykus
ir visokius kaliošus.

1.00,
1.50,
PJ3
1.50, yni
1.00, u?
1.25,
1.10,
1.85,
1.65,
1.35.
1.60,
1.60,

Tel. So. Boston 294

C. & P. Telephone St. Paul 5347 ties, kurią išdirba

Reikalinga Merginu

,-JĮ H

536 Broadtvay, So. Boston. J

PHYZIKAS ir SURGIJUS

A^A *+**+**+*

K. Kaulinskaitė.

Galima susikalbėti ir lietuvisskai.

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

Vincas Matukaitis.
89 Drayer Avė.,
TOaterbury, Conn.

317 Broadvay,
•
A
So. Boston, Mass.
‘

DR. JOBN MacDONNELL, M. D.

dos.
Savininką priverčia parduo
ti jo nesveikata.
Sąlygos labai pigios. Kreip
kitės šiuo adresu:

Leonas švagždys,

tėa darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimą®
315 W. Broadway, 133 Bowen St
SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boaton 2 70

goms, kita mašina susiūti kny
goms.
Daug visokių klišių,
vaizdelių pamarginimui spau

So. Boston, Mass.

D. L. K. V. B.
MUZIKALIŠKA MOKYKLA
Mokinama ant smuiko Piccolo II
Klarneto
Piano
Korneto
i
Trombono
Būgnelio.

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.

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
Nup viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

1.00

75c.
1.00
1.00
50c.
1.00
JO
6OC.
25c.

5Oc.
25c
50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
1.00
sunkaus kvėpavimo
Gyduolės nuo vištakių
15, 20 ir 25c.
(eorn’s)
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c
Gumas nuo dantų gėlimo 10<*
Tikra lietuviška Trejanka
25c
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c
Perfuinos visokių gėlių 25.
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 pu mane, o aš užtikrinu, kad visam* bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie būtų Amerikon ar Europos daktarų.
Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
ezpresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadwayjterte C St, So. Boston,Mass
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