
Metams $3.00, pusmečiui $1.50.

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjung s. m. «>»«■ **>■>• No 113 Į155įVOL. II Metai II
242 W.BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS., RUGSĖJO (Se ptember) 29 ČL, 1916 m.iutereu as seeond-class matter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,under the Act of March 3. 1879.

Tarp Lietuvių pabėgėlių
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RUSIJOS FRONTE.

Pirmiausia revoliucija apsi- pelkių i pietus nuo Rygos.

G. T

RIBINSKAS.

V"

ANGLAI PAĖMĖ COMBLES.

UŽDEGĖ RANKĄ.

M

U DAUG IŠGABENO.

prieš teutonusGraikija stoja

I
i

i
i

pritaikintų 
užsakė už

ir didžiom- 
Užsakė 920

Paėmė 5.000 vokiečių.

v. uz 
kalba.

Bulgarai sumušė serbus.

Rusai skelbia, jog įvairio- 
? vietose buvo žvalgų susirė

mimai buvo ant kranto Tirui

Šiaip, rusai skdbia, nesą 
svarbių nuotikių.

Vokiečiai skelbia, jog aero-

GRAIKIJOS KARALIUS 
NUSILEIDO.

PAĖMĖ 5.000 NELAISVĖN.

Somme fronte talkininkai

Paliko pačią 88 me- 
amžiaus.

IŠGELBĖJO 200 VAIKŲ IR 
SENELIŲ.

Queb;o, Kanada. — Buvo- 
užsidegus prieglauda vaikų ir 
palėgėlių. Užsidegė anksti iš
ryto. Bet visus 200 vaikų ir- 
paliegėlių pavyko išgelbėti. -

‘ ‘Darbininko” kalendorius 
bus geriausia pritaikintas pla
čiosioms minioms l ndinys.

Užsisakykite “Darbininko” 
kalendoriaus didesnėse koloni
jose tūksantčiais, mažesnėse 
šimtais ekzempliorių.

st.
Pijus X.

MIRĖ TIK PENKI.
Į Meksiko pambežį Suvie

nytos Valstijos sutrankė 108. 
000 milicijautų. Iš to būrio

, Washingtono valdžia pas
kelbė, x jog per rugpiučio mė- 

Bulgarai toliau praneša, jog j uesį išgabeno visokių prekių

Tame kalendoriuje bus dau
gybės žinių, reikalingų ir nau- 

■ dingu darbininkams, 
i--------------

Visi kalendoriaus strapsniai 
bus parašyti aiškiausioje, dai
liausioje kalboje.

Pienuoja tunelį.

TUNELIS TARP ANGLIJOS tik penki ligšiol tepersiskyrė 
su šiuo svietu. Keturi mirė 
nuo žaizdų. Vienas-buvo ga
vęs aklosios žarnos uždegimą.

ANT KIEK PABRANGO 
DAIKTAI.

New York. — Bradstreet iš
davė aprokavimus ant kiek 
Suvienytose Valstijose dalykai 

! pabrango nuo karės pradžios, 
i Vidutiniškai imant daiktai pa
brango ant 56 nuoš. žinoma, 

i vieni daiktai mažiau, kiti la- 
i biau pabrango. j Popiera kai
nuoja veik tris kartas daugiau.

, nes už
gulęs ant durų lengvai jas iš- 
lauždavo.

i ninkas John Mattevs, 25 me- i paukštiena ir žvėriena. La
itų amžiaus, braukė degtuką,.bai perkama pienas; pieni- 
į kad užsidegti cigaretą. Jo siau-1 nėms rugiapiutė. Gyventojai, 
talo rankovė buvo prisigėrus kas galėjo, susipirko po dau- 
aliejaus ir tik biskučio liepsnos į giau sviesto, kiaušinių ir sū- 
bereikėjo, kad ją padegti. Tai į rio. Valdžia daržovėms ir 
ir užsidegė rankovė. Visa raa- žuvims kainos nenusakė; tuo 
ka iki peties baisiai apdegė, i naudodamiesi pardavėjai, už- 
Praeiviai užgesino ugnį ir pa- i krovė neapsakomas kainas 
rūpino automobilių nuvežti į! daržovėms ir žuvims. Visų- 
ligoninę. Trijų blokų neda- į sunkiausia neturčiams, ku- 
važiavus iki ligoninės sulūžo riems teprisieina misti bulbė- 
mašina. Pasitaikė kita ir ne- mis ir silkėmis. Gi ir silkės 
laimingasis buvo nuvežtas

Pavieniais egz. Utarninko 
ir Ketv. po 3c., Subatos 4c.

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.

"a' - < 1- - 1 r Į -
Veltui jūs statysite bažny

čias, veltui remsite misijas, 
veltui steigsite mokyklas — 
visi tie jūsų darbai, visos tos 
jūsų pastangos nueis niekais, 
jei jūs nesugebėsite vartoti ap 
sigynimui ir užpuolimui to tin
kamo ginklo, kokiuo *" 
noji ir 
spa~ ’

■

Graikija galop ryžosi stoti 
karėn prieš teutonus. Kara
lius pasidavė visuomenės pa- 
linkimui.

Utarninko vakare Graiki
jos ministerių posėdis prasidė
jo ir tęsėsi ištisą naktį. Tame 
susirinkime karalius nusileido 
ir nesipriešįs žmonių valiai. 
Karalienė, kaizerio sesuo ir-gi 
buvo tame susirinkimai ir ji sė
dėjo ten per kiaurą naktį. Ji 
labiausia ir sulaikė karalių ir 
visą Graikiją nuo stojimo ka
rėn prieš teutonus. Karaliui 
m misteriai kuoaiškiausia išro
dė, jog toliau negalima lauk
ti, jog revoliucijinės bangos I 
ūžia nuo krašto iki krašto ir 
jog jo sostas stovi, kaip ant 
vištos kojos. Karalius pripa-T 
žino pavojų ir nusileido.

I
Belūkuriuojant Graikijos 

armija ir laivynas ir žmonės 
tik skaldėsi, būriavosi. Vieni!' ■ e I
vokiečių kurstomi ir paperka
mi laikė karaliaus pusę kiti 
šaukė minias prie revoliucijos i 
nuversti karalių ir stoti karėn se 
prieš teutonus. i i—

FRANCŪZAI PAĖMĖ 
THIEPVAL.

Kaip tik anglai paėmė 
Combles, tai vokiečių stovis 

! apie Thiepval visai susilpnėjo. 
I Ir be didelio pasipriešinimo vo
kiečiai išsikraustė iš Thiepval 
Į pozicijų.

Tas nustebino talkininkus, 
nes tas miestelis buvo stipriai 
apginkluotas.

Dabar talkininkai tikisi, jog 
per porą savaičių pavyks jiems 
paimti Bapaume ir P ronne, 
nes dabar jau labai stiprių 
drutviečių nėra iki tų miestų.

Prie Cpmbles vokiečiai tai 
su neišpasakytu narsumu ko
vojo. Ir kova buvo labai žiau
ri, kruvina, atkakli. Lavo
nų krūvų krūvos susikrovė. 
Kritusių buvo labai daug iš 
abiejų pusių.------

Po Combles ir Thiepval puo
limo vokiečiai atsimetė atgal 
porą mylių.

IR FRANCIJOS.
Jau keletą kartų buvo užsi- j 

minta Francijoj sujungimą Į 
Francijos ir Anglijos pojuri- 
niu tuneliu. Apie tai rašo > 
Francijos inžinierius ' M. Sar- i 

i tiaux. Jisai išdarė pi mus ir j 
| aprokavo kiek tas atsieitų.

Pajūrinis urvas būtų bega
linės svarbos dabartiniame ka- 
! rėš laike. Dabar Anglija ne- 
■ išpasakytą daugybę visokios i 
medžiagos turi gabentis laivais 

Į per jurę į Franciją. Didžiau
sias Anglijos karinio laivyno 
dalykas yra tai pristatyti rei
kalingos medžiagos ir maisto 
kariuomenei į Franciją.

Tunelis, kuriuo galima bū
tų geležinkelius nutiesti atsei- 
tų $80,000,000. Pusę iškaščių 
paneštų Franci ja, kitą pusę 
Anglija. Karė Francijai die
noj ats ina $20,000,000, Ang
lijai $30,000,000. Tai divejų 
dienų karės iškaščiai perpilu 
padengtų tunelio iškaščius.

Kalbama, kad reikėtų dvie
jų tunelių — vienas vestų iš 
Francijos į Angliją, o antras 
iš Anglijos į Franciją.

UŽSAKĖ ARMOTŲ.
Suvienytų Valstijų karinis 

departamentas užsakė daug 
armotų tokių, kuriomis šauja- 
ma į orlaivius. Nusiliedįs tos 
rūšies tokių armotų, kurios 
pasirodė geriausiomis europi
nėj karėj.

Taip-gi užsakyta lengvųjų 
armotų ir joms 
bombų. Bombų 
$1,500,000.

Užsakė bombų 
sioms anuotoms,
bombų po $40, 200 bombų po 
$600 ir 4.800 po $230.

Užsakė didelių automobilių 
gabenimui amunicijos.

GORKIO SUKUS AME RIKE.
Garsaus rašytojo Maxim 

Gorkio sūnūs atvyko Ameri
kon. Jis yra leitenantas ir da
lyvavo mūšiuose Francijoj. 
Mūšyje prie Arras jam bombos 
skevelda nutraukė tiesiąją ran
ką.

reiškė Macedonijoj ir ant salos 
Kr 1. Pasku iš visur, iš ki
tų Graikijos dalių rinkosi re- 
voliucijonieriai. Revoliucijos pianai nuolatai atakuoja Bu- 
vadu stojo \ enizelos ir jis at- ciiarestą, Rumunijos sostinę, 
plaukė salon Kret.

Dabar revoliucijinis judėji
mas turbūt aprims* nes minis
terija kitokia bus sudaryta, 
prielanki žmonių valiai ir tin
kama talkininkams. Taip-gi 
kas minuta laukiama karališ
ko manifesto.

Armijos ir laivyno augšti kareiviais, ginklais,

KAIP SULAUKTI ILGO AM
ŽIAUS.

Peabody, Kan. — Abel (Tirt 
Wright persiskyrė su šiuo svei- 

; tu sulaukęs 102 metų. Tokio 
amžiaus sulaukė, kaip pats 
sakydavo, dėl to, kad nie- 

! kuomet nesirūpino ir nesikrim- 
: to savęs.
tų

VES SEPTINTU KARTU.
itansas City, Mo. — Jonas 

Į Mitchell, 98 metų amžiaus, 
negras, išsiėmė laisnį vesti na- 

I šlę 44 metų amžiaus. Nirs jau- 
nav dis senas, bet dar labai 
tvirtas. Jis turi 11 vaikų nuo 
6 pačių, kurias buvo vedęs 

į savo gyvenime.

IŠ MOKYKLŲ GYVENIMO. ‘

‘ ‘ Žiburio’ ’ gimnazija. Iš
keltos iš Marijampolės Tambo- 
van “Žiburio” gimnazijos glo
bėjai parūpino tikrai gražią 
vietą savo mokinėms vakaci- 
joms praleisti. Gimnazijos 
auklėtinės gyvena pasamdyta
me dvare apie 15 verstų atstu 
nuo Tambovo. Vieta labai 
graži, aplinkui miškai, pro 
patį dvarą bėga upelis; gali
ma naudotis gera maudykle, 
laiveliu ir tt. Graži gamta, 
sodžiaus ramumas, pilna liuo- 
sybė, tikrai prieteliški santi- 
kiai su globėjais labai gerai 
veikia į auklėtų jų sielą. Žiū
rint įš šalies daro įspūdį, kad 
regi prieš save Lietuvos kam-

REVELIS.
Revelio Lietuvių Komiteto 

skyriaus valdyba pradeda vis 
daugiau ir daugiau veiklumo 
ir gyvumo rodyti. Įsteigta ir 
vedama vaikams prieglauda ir 
mokykla kurioj darbuojasi du 
mokytoju. Prieglauda gal 
dar nevisai sutvarkyta dėl tin
kamų vedėjų trūkumo ir mū- 

i sų pedagogų savo žodžio gailė-

jimos, bet reik tikėtis, kad p. 
Bulotienės prieglaudos garbės 
globėjos ir komiteto pirminin
ko p. Narkevičiaus darbštumu 
ir pasišventimu ūmu laiku visi 
trūkumai bus pašalinti. Ap
rūpinus mažus vaikelius valdy- 

, ba pradėjo rūpinties ir suaugu- 
pelį. Lankydamasi pas gimi-• siais. Ir taip, kad išgelbėjus 
nes, turėjau progos arčiaus tremtinių mergaičių dorą, ku- 
prisižiūrėti “Žiburio” gimna-!rios dažniausia nustoja netin- 
zijos auklėtinėms. Gimnazija karnoj draugijoj begyvenda- 
vedama rimtai ir pavyzdingai. mOs — nutarta įsteigti mergai-
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gražu mums lietuviams, tran- 
kyties kur pakampėmis su 

• “kondžom,” dvokiančiais vie
tiniais rusų vaikinais, pas ku
riuos kiekvienas žodelis bei 
daina ausis verčia užsikimšti 
ir nusispiauti. O išeis mūsų 
skaistaveidė sesutė-lietuvaitė, 
ta dainelėse apdainuota — ža- 

i lioji rūtelė su kokiu kareiviu 
ar vežėju “kazačką” šokti, 
tai ištiesų, net paties praga
ro šeimininko lūpos gali per- 
plyšt besijuokiant. O ar tai 
gražu. Gėda tau, jaunime, 
už tokį elgimąsi. Ar-gi mus 
tokius išleido į svetimą šalį 
Lietuva-motutė.

Kaip drįsime mes akis pa- 
■ kelti sugrįžę į tėvynę, sutin- 
! kantiems mus tėveliams, bro- 
i lianas ir sesutėms. Mūs tėvy
nė dora ir skaisti, o mes grį
šime ištvirkę, ištautę, pa- 

’ miršę savo tėvučių kalbą ir pa
pročius. Gal tik žvirbliams iŠ 
kanapių baidyt ir derėsime.

tems darbininkėms bendrabu
tis, toliau, kad numažinus 
vargas seneliams, kurių jau ar
ti 10 asmemj atsirado, pradė
ta rūpintis jiems prieglaudą įs
teigti. Neužmiršta ir kitų lie
tuvių tremtinių: kad paįvai
rinus pilną kartumų gyvenimą, 
kad arčiau visiems susipaži
nus, suėjus į artimesnę pažin
tį, sumanyta surengti bendras 
pasilinksminimas kur-nors 
miesto, kaip vietiniai 
“žalumynuos.”

Svarbiausiu nuotikiu Fran
cijoj buvo tai vokiečių neatsi- 
laikymas ties Combles. Tas 
miestas su savo drūtvietemis, 

, amunici- 
vadai prisijungę buvo prie re- jog įr maisto sandėliais pateko 
voliucijonierių. O trys Grai
kijos laivyno didžiausi šarvuo
čiai su visais jurininkais prisi
jungė Viduržeminėj jurėj prie 
talkininkų laivyno. Tą pat 
padarė ir keturi torpėdiniai 
laivai. Taip kad karaliui bu
vo belikę tik saujalė ištikimų 
kareivių ir jurininkų.

Nors karalius nusileido, bet 
tikrų žinių nėra ar tuomi revo- 
liucijonierius nuramįs. Gal 
jie varys savo darbą, kad nu
versti pačios nesuvaldantį ka-. 
ralių nuo sosto.

SUTAUPĖ $1.000.
Hancock, Mass. — J. Kuhn į 

turi skustuvą, kuriuo jis nu
siskuto 7.488 kartų. Jo tas 
skustuvas tuomi nepaprastas, 
jog jo niekuomet negalando. į 
Dabar Kuhn turi 85 metus. 
Barbenai aprokavo, jog tas i 
vyras skusdamosi visuomet j 
pats sutaupė per savo gyveni
mą $1.000.

LAIKRAŠČIAI DVIEJŲ
PUSLAPIŲ.

Francijoj popiera taip pa
brango, jog net kaikurie di
dieji laikraščiai išeina tik dvie
jų puslapių. Biednesni ji lai
kraščiai visai sustojo ėję.

anglams.
Tas drūtvietes anglai bom

bardavo per tris savait S- Vis 
po truputėlį pasivarydavo pir
myn ir galop anglai padarė ge- 
neralę ataką. Tai grūmėsi su 
vokiečiais 18 valandų be nu- 
stojimo .

Tą miestą anglai jau buvo 
apsupę ir neleido vokiečiams 
pabėgti. Bet nedaug ten vo
kiečių teišliko, tik 1.500 ir jie 
pateko nelaisvėn.

Kartu su Combles anglams 
ir francūzams teko daug aplin-

i kinių miestelių — Morval, L:s 
’Boeufs, ’ Fregicourt, ir Ron- 

SERBAI TURĖJO TRAU- court.
KTIS. Dabar anglams ir francū-

Bulgarai praneša, jog ser- 2am.s ltsi<iar8 ke,ias > BaPan' 
bai turėjo trauktis atgal po n’e lr eronne* 
didžio mūšio, kurs tęsėsi 10 
dienų.

• Bulgarai ir s rbai grūmėsi 
vakariniame Maeedonijos fron- d dieni fe #
te. Serbai buvo pnversti 
trauktis atgal visoj toj fronto 
dalyje.

Ties Floriną francūzai pa
darė tris vieną po kitai atakas. 
Vis buvo atmušti. Francūzai 
puanešę didelius nuostolius.

MIRĖ SUNKIAUSIAS 
POLICMONAS.

Chicagos poliemonas E. Mar-’ 
T tini, svėręs 431 svarų, persis

kyrė su šiuo svietu. Jis per- 
Atlantic City, N. J. — Per sekiodavo ir gaudydavo loši-. 

pereitą vasarą čia jurėje kas- kus iš pinigų. Į lošimo vietas 
i dien maudydavosi po 40.000 ir lengvai įsibriaudavo, nes už- 
i net po 80.000 žmonių, ir nei- 
' vienas nenuskendo. Bet vos 
nenuskendo 911 žmonių. Juos 

Į buvo paėmę bangos ir tik pri
buvę gyvasties gelbėtojai iš
gelbėjo.

X

Matyti, , l^ad rūpinamasi ne 
tikfai protą lavinti, bet išau
klėti, nustatyti būdą, la
vinti jausmus, dailinti apsėdi
mus, žodžiu sakant, matyti 
rūpestingi] globėjų ranka. ’ no
rinčių išauklėti, tikras pilie
tes. Ištikro labai malonų įs- į 
pūdį daro auklėtinės: visos tie
sioginės, natūralios, manda
gios, linksmos, švelnios apsiė
jime.

Gal nujauzdamos sunkią 
Lietuvos ateitį “Žiburio” gim
nazistes stengiasi padaryti; 
kuodidžiausią pažangą moksle.; 
Daug mokinių ruošiasi atosto-! 
gų metu, kad perėjus dar vie
nos klasės mokslą ir peršokus 
į augštesnę klasę. Nors man 
besilankant buvo pasilsio lai
kas, vienok iš šalies žiūrint 
darė įspūdį, kad eina papras
tas mokslas — visos mokinės ! 
užimtos mokslo darbu. Gali
ma tikrai patarti tėvams ir 
globėjams leisti savo mergai
tes'“Žiburio” gimnazijon, nes 
čionai jos išaugs geromis Lie
tuvos pilietėmis. Iš “Žibu
rio” gimnazijos auklėtinių. ga- j L
įima laukti^ daug naudingij.įįblogojo (kad nenuskriaudus). 
tėvynei darbininkių. j Jeigu sunaudojami grūdai, tai

I ir pelai reikia sunaudoti, nes 
■ ir jie kaip kam tinka. Tais 
- pelais tai yra čia kaikurie Bo- 
gorotsko lietuviai jaunikaičiai 1 

; ir merginos. Jie virto kokiais 
į tai,, stačiai nakties paukščiais.
Jų vadu yra vienas klajūnas iŠ 
s Rygos. Aplink jį susispietę

; dar keletas iš Lietuvos atvyku
sio jaunimo. Jie žymiausi 
Bogorotske tarp lietnvių jau- 

t iiimo savo ištvirkimu. Yra 
f ir daugiau, tik jau ne taip žy
mių, kurie vienijasi su vieti
niais rusų darbininkais, gerai 
žinomais savo ištvirkimu.

Ar-gi negalėtų mūsų .vaiki- i 
nai ir merginos, tos mūsų gel
tonkasės sesutės, prilygintos i 
lietuvių dainose prie žaliosios 
rūtelės, tarpe savųjų pasilin
ksminti. Ištiesų, ar nesma
giau būtų tarpe mūsų doro Į 
jaunimo, liuosu laiku pažais- 

įti “Karvelėlį.” “Suktinį” ir 
kitus mūsų tautinius žaislus. 
Niėkas neužgina ir pašokti.

i Ii-1 nesvietiškai nrtrmii >: anks- ] bet ne kokius ten svetimuosius I

Nelaimingas atsitikimas. Bir
želio 27 d. besimaudydamas Ge
riamu ehoj prigėrė 1-ios lietu
vių prieglaudos vaikas — An
tanas Judiekis, 15 m. Veliohies 
tėvai yra palikę po vokiečiais.

12 DIENŲ DRUSKOS KA
SYKLOJE.

Rochester, N. Y. — Retsof 
■druskos kasykloje 2.000 pėdų 
gilumoje buvo paklydęs jaunas 
vyrukas Nielgodovski, 21 me
tų amžiaus. Jis pateko į ka
syklą, kurioj nebuvo dirbama 

■ per 8 metus. Visos elektros 
į šviesos ten buvo prašalintos. 
Tai per 12 dienų nei jis galėjo 
rasti išėjimą, nei ieškotojai jį 
galėjo rasti. Gyvasties gelbe- 

| tojai rado jį pusgyvį. Jis sa- 
. kė, jog bent tris dienas nega- 
i Įėjęs nei iš vietos pasijudinti.

BOGOROTSKAS,
(Maskvos priemiestis).

Suklydęs jaunimas. Pami
nėjus “ Vado ”.12 num. prakil
nųjį Bogorodsko lietuvių jau- 

’ nimą, negalima pamiršti ir

PRADĖJO RINKTIS.
Bostono operos artistai pra

dėjo jau rinktis. Jau pribuvo 
93 artistai. Daugelis jų pri
buvo iš Europos. Operos se
zonas prasidės pradžioj Iapkri- 

i čio mėnesio. Per tą laikotar
pį darys repeticijas.

Pirmas valdiškasis pasnin
kas Petrograde. Diena anks
čiau visos Petrogrado dešrinės, 
mėsinės ir tt. iškabino skelbi
mus, kad antradieniais, tre
čiadieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais užginta parda
vinėti mėsa ir mėsiniai pro
duktai. Ant rytojaus valgy- 

, klose pietūs išvirta jau su šak-
Philadelphia, Pa. — Darbi-1 niavaisiais ir grybais, žuvia, i T 1 4 4 _ OfK _ I l_Yx*_  • v -V • T
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Delegatų kelionė Lie 
tuvon Didžiosios 

karės metu.

f Mudviem beesant Kaune, iš visų Lietu-[ 
vos kraštų šimtai žmonių ateina pas mus, kad: bos išvijau 200 žiurkių 
sužinojus ką nors apie Ameriką. Visi jie no- į parašas, 
rėjo induoti laiškus, kad parvežtumėm jų ”
minėms. Žinoma, su širdgėla, turėjome at
sisakyti, nes laiškus vežioti yra draudžiama.

Susirašinėti galima tik vokiškai ir kuo- 
trumpausią, ir tik su tomis vietomis, kur kra- 
sa randas, orių krasų tik kelios visoj Lietuvoj 

- Turėdami prieš akis 
tokius reginius, ir iš to 
spręsdami visos Lietuvos 
padėjimą,tuoj mudu krei-- Nors ir Kaune būdami, bet pagal tų visų žmo- 

pėmės prie valdžios su prašymais — reikalavi- ‘ -—
mais, nurodydami netikusį dabartinį Lietuvos 
valdymą ir reikalavome pirmiaus žodžiu, pas
kum raštu, kad būtų padaryta sekanti daly
kai: 1) Kadangi čia Lietuva ir jos gyventojai 
kalba lietuviškai, tai kad visose valdiškose 
vietose būtų lietuviškai kalbantis žmogus, nes 
gyventojai lenkiškai nesupranta (čia nupiešėva 
aną atsitikimą su senute ir keletą kitų lenkų 
šunybių.)

2) Kad Lietuvos gyventojams būtų pavelyta 
susirašinėti lietuviškai, ne tik ant vietos, bet 
ir su užrubežiu (Amerika).

3) Kad būtų pavelyta išleidinėti lietuviškus 
laikraščius, (pralotas Dambrauskas padavė

I prašymą, kad jam būtų pavelyta leisti laikraš- 
Dauguma iš tį, bet jau antras mėnuo kaip negauna atsa- 

laikomi kymo).
4) Nors ir pavelijo steigti lietuviškas mokyk

las, bet kadangi lietuvių inteligentija yra iš-
vienur ji} yra net 

kitur visai nėra, taigi tūlose vieto- 
Delei apsunkintos ko- 

Miesto valdyba paskyrė p. Banaitį, į munikacijos jie negali važinėti ten, kur jie yra 
tas pats ir su mokiniais, (gimna

zistais) gyvenančiais kaimuose ir miesteliuose. 
Tas labai trugdo apšvietos darbą, taigi reika
lavome, kad būtų palengvintas žmonėms kil- 
no j imąsis iš vienos vietos į kitą.

5) Kadangi Lietuva labai nukentėjo nuo ka
rės ir daugelis jos gyventojų badauja, ir iki-

Reikalavimas
pagerinimo.

/

DR. J. "BIELSKIS.
(Ttįsa.)

Tuom-pat laiku atvažiavo iš Amerikos 
(iš Ohio valstijos) į Prūsus koksai ten Alfred 
Nippert, vice-pirmininkas komiteto teikimui 
pašelpos Prūsų Lietuvai. Jisai atvežė pen
kis milijonus markių (apie milijoną dolerų), 
kad sušelpus ir atstačius sunaikintą Prūsiją. 
Lietuvių delegatai net ir kelių centų negalėjo 
duoti, nes jiems patiems padengimui kelionės 
lėšų labai mažai buvo induota.

Kaune yra atvtrvta nuo 
Žmonės nuo Dvinsko keli tūkstančiai gy-
Dvinsko Kaune, ventojų, nes ten dabar smar

kūs mūšiai.
tų atvarytųjų yra lietuviai; jie 
apie Žaliąjį Kalną, jų gyvenimas yra ap
gailėtinas, daugelis iš jų jau išmirė badu.

Žaliasis Kalnas ir visi tenai esantieji na-' simėčiusi po visą Lietuvą, 
mai su daržais ir sodnais, kurie pirmiaus pri- perdaug, 
klausė rusams, dabar yra Kauno miesto nuo- į se trūksta mokytojų, 
savybe.
kaipo prižiūrėto jį tos apielinkės. Kartą p. Ba-' reikalingi; 
naitis nusivedė mane parodyti savo ‘ ‘ ūkės. ’ ’ į 
Sutikome bevaikščiojant} po daržą apdriskusį, 
basą žmogelį. Užkalbinom. Kalba prastai 
lietuviškai, iš pasikalbėjimo sužinojau, kad ir 
jisai yra atvarytas nuo Dvinsko, jis yra dva
rininkas, turėjęs net keletą dvarų, bet visas 
jo turtas tapo sunaikintas. Dabar čia p. Ba
naitis jam davė stubą su daržais, taigi ir dar
buojasi žmogelis.

Ne jisai vienas, bet daugelis Lietuvos 
dvarininkų tapo elgetomis.

Vyriausiu Lietuvos valdy- 
Administracija. tojum yra rytų fronto vyriau

sias karvedis von Hinden- 
burgas. Kauno ir Kurlandijos gubernijų 
valdytojum yra Kunigaikštis Izenburgas. Vil
niaus ir Suvalkų gubernijų valdytojum yra gra
fas York.

Vilniaus miesto obergubernatorium yra 
Pohl iš Tilžės. Kauno miesto valdonas miesto- 
to Tarybos, kuri susideda iš vietinių gyvento
jų; be žydų ir lenki}, įeina ir lietuviai, p. 
Rikčiul ingis, —

/.
Tautinės 

spalvos.

Daugirdas ir keletas kitų.
Miesto Tarybos nariai dėvi 

tam tikrus ženklus. Tie ženk
lai indomūs tuomi, kad ten pa- 
briežiama lietuviškumas; jie y- 

apie tris colius dijametre, vidury- 
apie taurą

ra apvalūs,
je tauras (Kauno miesto žymė), 
randamas apskritulis, paskum geltonas, o 
ant galo žalias, tai neva turėtų reikšti lietu
vių tautines spalvas (šiaip visi kiti pripažinta 
raudoną, baltą ir žalią, kaipo tautiškas spal
vas).

Šių ženklų sumanytojam yra p Daugirdas, 
Kauno muziejaus tvarkytojas.

Dėl lengvesnio sutvarkymo Kauno mies
tas yra padalintas į-tris skyrius (“učastkus”) 
ir kiekvienam skyriui yra paskirtas valdinin
kas. Vieną iš tų skyrių valdo p. Pikčiulingis 
(lietuvis).

Lenku
šalininkas.

I šiol nebuvo galima jiems priduoti pašelpos dėl 
stokos komunikacijos ir nebuvo galima žinoti, 
kur kas gyvena. Taigi dabar atvažiavus A- 
merikos Lietuvių Tautos Tarybos ingalioti- 
niams, kad būtų jiems pavelyta oficijaliai va
žinėti po Lietuvą (čia nurodėme vietas, kur 
norėtume važiuoti) ir atgaivinti šelpimo komi
tetus, o kur jų nebuvo, ten suorganizuoti 
naujus. Ir kad paskum vokiečių valdžia juos 
pripažintų.

Šiuos ir keletą kitų reikalavimų pastatė
me vokiečių militarei valdžiai.

Už poros dienų gauname 
Atsakymas į rei- atsakymą į mudviejų reika- 

kalavimus. lavimus. Priežastis, dėl 
kurios nebuvę lietuviškai 

kalbančių žmonių prie valdiškų įstaigų, yra 
tame, kad neranda užtektinai lietuvių, kurie 
mokėtų vokiečių kalbą, bet kaip tik rasis, 
tuoj bus visur pastatyti. Su susirašinėjimu 
irgi tas pats, — stoka cenzorių mokančių lietu
vių ir vokiečių kalbas. Tuoj pavelija pralotai 
Dambrauskui išleidinėti “Ateitį” ir yra viltis, 
kad pavelys leisti “Draugiją.”

Taip-gi prižadėjo daryti viską, kad pa
lengvinus gyventojų susinešimams.

Nekurie dalykai tuoj tapo įvykdinti. Šu
nys tapo paliuosuoti nuo taksų, nes pirmiaus 
reikėjo mokėti už šunų laikymą kaimuose po 
dešimts markių, o miestuose po trisdešimts 
markių į metus.

Į mudviejų reikalavimą, kad pavelytų 
oficijaliai važinėti po Lietuvą, atsako kad tas 
yra labai keblus dalykas, vien dėlto, kad dau
gelis iš tų vietų, kurias mudu noriva atlanky
ti randasi netoli musių lauko. Jokių nacijo- 
nališkų komitetų vokiečių valdžia oficijaliai ne-

Nekurie iš jų skamba šitaip: “Iš tos stu- 
- - įj. neperskaitomas

Arba kitas: “Tas mužikas turi 500 
utėlių.” Klausiu ūkininko, už ką jisai gavo 
šitą “dokumentą,” “nugi, už mano geriausį 
arklį.”

Kiti jo raštai, kuriuos gavo už kitus gy
vulius (už karves, avis, kiaules ir t.t.) irgi 
panašiai skamba Tarp tų visų tik vieną ra
dau, kuris oficijališkai išduotas ir pažymėta, 
kad paimta karvė vertės 300 markių, seka pa
rašas komendanto ir to komendanto antspau- 
da.

Protokolas.

nių pasakojimą galėjome orientuoties apie Lie
tuvos padėjimą. Tas mus dar labiau paskati
no, kad pamačius tūlas Lietuvos vietas; sva
jojome kokiu čia būdu išgavus leidimą. Pa
galiaus nutarėm reikalauti, kad pavelytų at
lankyti savo gimines. Užsirašė vardus ir pra
vardes mudviejų gimftiių ir vietas, kur jie gy
vena, nes, mat, jie pirmiaus sužino ar tikrai 
tas ir tas ten gyvena, o paskum tik duoda lei
dimą (jeigu jį duoda). Padavę prašymą, iš
laukėme net aštuonias dienas ir tik tuomet snigo, nežiūrint to, kad buvo 13 diena gegu- 
atsako, kad važiuoti negalima. Tuomet mu- žio. Pasirodo, kad žydelis turi šiokį tokį 
du net su pyktumu pareikalavome, sakydami, arklį, bet pareikalavo šimtą markių už nuve» 
kad jei jūs bijoties, kad kartais mudu nuva- žimą į Reseinius (apie 50 rublių), nes girdi, 
žiavę kaiman nepadarytume ką nors jums viena, kad jisai turi sulaužyti savo šabasą, o 
“blogo,” tai duokite mudviem žandarą, duo- antra, avižos brangiai kainuoja. Pagaliaus ir 
kitę du, tegul jie mus daboja; jų kelionę mu- j tas, girdi, kasgi gali važiuoti tokioj biaurioj 
du apmokėsiva, bet leidimą atlankyti savo dienoj.
gimines turite mudviem duoti. Besiderant man su žydu, prie smuklės at-

Jau aštuoni metai, kaip nematėva savo važiavo žmogus su pora arklių. Labai nudžiu- 
Girdėjome, kad tose vietose buvo bai- gau pamatęs, bet paklausus ar jisai negalėtų 

nuvežti mane į Reseinius, ūkininkas nenorėjo 
Girdi, neturįs leidimo važiuoti

Užėjau buvusion smuk- 
Del pinigų nepaiso lėn, kad nors kiek susišil- 

ir šabaso. džius, nes buvo labai šal
ta diena; labai vėjuota ir

tėvų Girdėjome, 
sus mūšiai ir jau antri metai kaip nieko neži
nome apie savo giminiečius, nežnome koksai, ir kalbėti, 
yra jų likimas, ir dabar atvažiavę iš už jūrių, Raseinių apskritim, nes jisai priklauso prie Jur- 
iš tolimos Amerikos ir būdami tik už kelių my- j barko apskričio. O ir jo žmona ir vaikai ne
ik} nuo savo gimtinės, negalime pasiatyti i žinotų, kur jisai dingo- Nusisuko žmogutis 
su savo seneliais gimdytojais, suraminti nu- j ir rokuojasi su žydu. Supykęs jau rengiausi 

i eiti pėsčias, bet čia žydas mane sulaikė, sa- 
Užsimąstė vokietis, neži- Į kydamas kad šis žmogus mane nuvežtų, jei 

no jo ar tai mudviejų malonūs, jam duosiu bent 50 markių. Sutikau mokėti; 
balsai (kaip lakštingalo, j ne kas ir pėsčiam eiti 35 verstus, o dar čia vė- 
kurs už kalno kumelius jas į priešakį,

liūdusią jų širdį

Pasiekė vokie
čio širdį.
\ 

piauna), ar tai tie poetiški žodžiai pasiekė vo- į 
kiečio akmeninę širdį, o gal ta baimė įsivaiz- Kaip šuva
dinta keršto, bet gana' to, pagaliaus paveli
jo važiuoti savo gimtinėn, bet tik į nurodytas 
vietas, t.y. kun. Bartuškai Suvalkų gubernijon 
jo gimtinėn, o man Kauno gubernijon, per

ant girnų.

prie to dar sninga.
Matyt,, mano vežėjas, kaip 

vežė mėšlą, taip ir. atvažiavo 
su tomis pačiomis kriplėmis. 
Biskį įmesta šiaudų, tai-gi su

siriečiau kriplėse, kaip šuva ant girnų, ir pasi
leidome Reseinių linkui. Pakeliui sustojom be- 

Raseinius į Titavėnus ir atgal Kaunan, (taip, veik kiekviename kaime, kad pasikalbėjus su 
žinoma, turi būti pažymėta, kad ir atgal, I žmonėmis. Papasakojo man visokių atsitiki- 
nes kitaip tai neįsileidžia) tam laiko duota j mų ir baisenybių iš karės laikų. Tikiuos, sa- 
tik penkios dienos; tame skaitliuje ir ta die- vo laiku plačiaus aprašysu šiuos dalykus. Čia 
na, kurioje išdavė pasportą.

Gavęs leidimą kun. Bartuš- 
Kelionė ka tuoj ir išvažiavo. ‘Man trau- 
gimtinėn. kinio tą dieną nebuvo ir garlai

vis tik sekantį rytą teišplaukia 
vis tik sekantį rytą teišplaukia. neturėjo) traukėsi atgal ir bėgdami iš Lietuvos, 

Man’prisėjo laukti sekančios dienos, bet jau naikino viską, ką tiktai suspėjo: 
teliks tik keturios dienos. Ką čia daryti. O 
jeigu kartais priseitų eiti pėščoms, tai nedaei- 
čiau nei į vietą kuomet mano leidimo laikas 
pasibaigtų. Grįžtu atgal prie valdininkų, rei
kalaudamas, kad pailgintų laiką. Čia vėl 
daug vargo ir visokių nesmagumų, bet paga
liaus prideda man dar vieną dieną. Išdavė 
tam tikrą popierį, ant kurio pažymėta, kad

nors trumpai pamynėsiu kaikuriuos atsitikimus. 
Matydami rusai, kad vo- 

Lietuvos nai- kiečių pagaliais ir- kumš-
kinimas. čiais sumušti negalima,

(nes kitokių ginklų tuomet

Kauno ir Kurliadijos gu
bernijų valdytojas, kunigaikš
tis Izenburgas, yra giminietis 
Austrijos imperatoriaus, jisai pripažįsta ir daugelis kitų priežasčių tapo su- 

taigi ir jo štabas rasta. Nežiūrint į tai, Kauno ir Vilniaus ko
mitetai yra pripažinti. Jie kas dvi savaiti 
laiko posėdižus, kuriuose dalyvauja policistas 
ir pasiima kopiją protokolo. Tas pats ir su 
“Saulės” Draugija. Jos valdybai taip-gi pa-1 
velyta laikyti susirinkimus, bet mudviem at- j 
sako, kad jie oficijaliai jų nepripažįsta. Ma
tyt. jie nenori priduoti tam dalykui didelios j 
svarbos.

Pašelpą. girdi, vokiečių valdžia priims I 
su padėka; kas tik bus prisiųsta bus priduota ■ 
tiems, kuriems tas bus siunčiama. Šelpime, i 
vokiečių valdžia nepripažįsta nacijonališkumo; į 
viskas kas tik dabar yra prisiunčiama, nežiū
rint kas ir iš kur siunčiama, yra dalinama vi
siems Lietuvos gyventojams lygiai, be skir
tumo tautos ir tikybos. Bet, kadangi lenkai 
ir žydai yra gavę daug pašelpos nuo savo gimi- 
n ečių, o lietuviai ikišiol labai mažai tebuvo 
šelpiami savo tautiečų, taigi čia vokiečių val
džia padarysianti išimtį, ir viskas kas tik bus 
prisiųsta lietuviams, ir bus jiems (lietuviams) 
isdal’nta. Mudu paaiškinom, kad lietuviai 
nepasitiki vokiečiais ir nenorės siųsti pašelpos 
savo gminiečiams per jų rankas.

Vokiečių valdžia proponuoja mudviem, 
kad ingaliotumėm du žmogų: vieną Kaune, 
kitą Vilniuje. Jųdviejų priedermė būtų pri
žiūrėti valdžios darbą aukų dalinime, ir reika
lui prisėjus, galėtų pareikalauti nuo valdžios 
atskaitų. Mudu tą gerai apsvarstę ir matyda
mi, kad vargiai kitaip bus galima padaryti, 
sutikome ingalioti Kaune p. Banaitį; o Vil
niuje p. Smetoną. Taigi dabar, kuomet bus 
galima siųsti Lietuvon drabužius ir maistą, tai 
tas bus dalinama žmonėms per valdžią ir tik 
tuodu veikėju, (p. Banaitis ir Smetona) pri
žiūrės, kad viskas teisingai būtų atliekama.

Dar kartą pareikalavę, 
kad pavelytų atlankyti 
nors didesnius miestus, 
kaip Vilnius, Vilkaviškis, 

to galutino atsakymo dar

yra didelis lenkų šalininkas, 
sus deda iš lenkų poznaniečių ir žydų.

Visokių mažesnių policijos valdininkų 
vietose tupi lenkai ir žydai.

Lenkai turėdami augštą 
Lenkai siunta. valdininką, kuris jiems pri

taria, pradėjo visokiais bū
dais platinti tą taip Lietuvai pragaištingą ligą 
— lenkystę. Jei lietui vai negalėjo išleidinėti 
laikraštį, tai tik per lenkų intrigas. Lenkai 
beveik visose šalyse turi prisisteigę komitetų, 
per kuriuos renka aukas'neva šelpimui nuken
tėjusių nuo karės ir skelbia Europoje, kad jie 
šelpią ir Lietuvš, bet jie tuos surinktus pini
gus sunaudoja Lietuvos lenkinimui. Jie nau
dojasi lietuvių neturtingumu, steigia prieglau
das ir ten priima tik tuos, kurie kalba lenkiš
kai. Mes neaprūpiname savo vargšų ir jie y- 
ra priversti lenkinti savo vaikus, kad išgelbė
jus juos nuo mirties.

Kartą mudviem beasant su reikalais po
licijoje, atėjo senutė. Rodydama kortelę^ 
klausia lietuviškai, ar jau jai pasportas yra 
parengtas. Vienas iš valdininkų, pažiūrėjęs 
į kortelę, atsakė lenkiškai: “pczvidz za czter- 
nacie dni i dostanesz,” tą sakydamas paėmė 
senutei už akykaklės ir išstūmė pro duris.

Mudu tą matydami pavadinome ją atgal 
ir paklausėme ar jinai suprato kame dalykas. 
Jinai atsako kad ne, nes tik lietuviškai temo
kanti.

Žinoma mudu tą įsitėmijom, kad pas
kum perstačius aukštesniai valdžiai.

Kauno gyventojams ne- 
Apsunkinta valia niekur išeiti be tam

komunikacija, tikro leidimo, kurs labai 
sunkiai yra gaunamas. Pa

čiam mieste tegalima vaikščioti tik iki de
šimtai valandai vakaro, vėliaus pasirodžiusį 
baudžiama pinigine bausme.

Kauno gubernija yra padalinta į dvide
šimts apskričių. Iš vieno apskričio nevalia 
važinėti i kitą betam tikro leidimo. K ekvie- 
nas gyventojas nuo dešimts iki šešiasdešimts 
metų amžiaus privalo turėti pasportą su sąvi-

Neleidžia važinėti 
po Lietuvą.

N. A. Lietuvos Vyčią Apskri
čio Valdybos Susirinkimo.

' N. A. Lietuvos Vyčių aps
kričio valdybos susirinkimas į- 
vvko nedelioje, rugsėjo 3, 1916, 

i antrą valandą po pietų “Dar
bininko” ofise 242 W. Broad- 

Į vav, So. Boston, Mass.
' Į susirinkimą pribuvo se-
■ kančios ypatos: Pranas Zata- 
Iveckas—pirmininkas; Eleno- 
• ra D. Šalteniutė — vice-pirm., 
Jonas J. Ramanauskas — sek
retorius, ir kviesti svečiai vy
čiai, Maksimilijonas Kubilius, 

; Antanas Navikas, Ona Šimbe- 
i liūtė, Bronislava Gecevičiutė 
! ir Liudvisė Kubilienė.

Susirinkimą atidarė pirm, 
j Pranas Zataveckas. Pasakė 
trumpą kalbelę kas link tikslo 
susirihkirno, būtent, kad yra 
reikalas išrinkti organizatorių, 
kuris suorganizuotų naujas 
kuopas, stiprintą esančias ir 
tobulintų Vyčių veikimą. Kad 
jam palengvinus darbą apskri-

■ čio valdyba surengs jam marš- 
; rūtą po tas kolonijas, kur bus 
. galima susižinoti su vietos gy
ventojais. Visi tam sumanymui

: pritaria ir Jonas J. Ramanaus
kas liekasi išrinktas organiza
torium iki sekančio valdybos 

j susirinkimo. Pagelbininkais 
i organizatoriais išrinkti Mak- 
! simi jonas Kubilius, kun. F. 
i K unėšis ir A F. Kneižis.

Pakilo klausimas apie va
žinėjimą vienos kuopos artistų 
lošti teatrą į kitas kolonijas. 
Visi pritaria, kad tas daug pri
sidėtų prie pakėlimo Vyčių 
veikimo. Nutarta, kad aps
kričio sekretorius vėl iš naujo 
pareikalautais kuopų surašus 

i veikalų, kuriuos kuopų na- 
i riai galėtų perstatyti kitose ko- 
[ lonijose.

Šiame susirinkime buvo 
svarstyta apie padavimą se
kančio sumanymo centro val
dybai ant apsvarstymo: kad 
būtų tinkama vpata paskirta 
“Vyčio” redaktorium ir Vy
čių organizatorium, kuris re
daguotų “Vytį”, važinėtų po 
kuopas ragindamas jas prie 
uolesnio veikimo ir rinkdamas 
paskolas dėl įkūrimo “Vyčio” 
spaustutuvės. Kadangi ši y- 

j pata turėtų visą savo Taiką 
l šiam dalykui padėti tai reikė- 
1 tų jam mokėti nemažiau kaip 
j $1,000 į metus. Kutarta šį su

manymą paduoti Centro valdv- 
i bai dėl apsvarstymo.

Jei šis sumany'inas būtų 
l Centro valdybos priimtas, tai 
N. A. Apskritis paduoda į kan- 

i didatus dėl tos vietos pirminin- . 
j ką Joną E. Karosą.

Nutarta, kad jeigu kokia- 
m 1 nors atsitikime tarpe ko
kios kuopos nariu iškiltų kokie 

į nors nesusipratimai, apie tai 
i turi būti pranešta apskričio 
valdybai, o ji iš savo pusės 

: stengsis sutaikinti.
Kadangi pereito suvažiavi

mo Apskričio valdybos nutari
mai dar neišpildyti, tai nutar
ta, kad jie be jokio atidėlio
jimo būtų pilUomi.

Pareikalauti, kad kuopos 
užsimokėtų savo paskirtą duo
klę po du centu ant metų nuo 
kiekvieno nario į Apskričio iž
dą.

Nutarta, kad sek retori us iš- 
| siutinėtų kuopoms atsišauki- 
Imus, kad Vyčiai visomis savo 
spėkomis remtą spaudos savai
tę ir organizuotų Tautos Fon
do skyrius.

Ant galo kilo klausimas a- 
pie suregimą šio apskričio kp. 
bendro programo, kuris įvyk
tų Bostone ir kurį remtų ir da
lyvautų nariai iš kiekvienos 
kuopos. Pelnas tokio prog
ramo eitų į apskričio kasą. 
Nutarta, kad apskričio valdy
ba išdirbtų pienus dėl surengi
mo šio programo ir pasiųstų 
kiekvienai kuopai dėl užtvirti
nimo laike diejų savaičių.

Tuomi susirinkimas likosi 
ubaigžtas.

’r Pirm.Pr.MZa

t
i

degino na- j 
mus ir visą turtą; javus naikino tiesiog ant 
laukų: degindavo, arba nukirsdavo šakotą eg
lę, prikabina prie viršūnės porą arklių, sėda 
ant arklių kazokas ir, dui, su egle po laukus 
kiek tik arkliai iškerta.

Visus gyventojus ir gyvulius varė į Rusi
jos gilumą, bet kuomet vokiečiai pradėjo min- 

__  __ x x x . , ti rusams ant kulnų, tuomet jie liovėsi varę 
galiu keliauti traukiniu, laivu, arba arkliais, i gyventojus, bet gyvulius šaudė, piovė ir 
o taip-gi ir pėsčias, jei taip patinka. j kitokiais būdais naikino ant vietos, kad tik ne-

, vėliaus ir tą liovės darę, 
nes vokiečiai netik minė jiems ant kulnų, bet 
pradėjo graibyti už apykaklės. Tuomet jau ru
sai žiūrėjo, kad tik išnešus sveiką savo kudušą.

Kiek merginos nuken- Į 
Baisus buvo mer- tėjo nuo kareivių, tai jau 
ginų padėjimas.

Čia turiu pažymėti, kad patektų vokiečiams,
Nemunas yra labai saugojamas. 
Visos valtys yra surinktos ir net 

vietiniams gyventojams nevalia 
plaukioti valtyse po mirties bausme. Girdė
jau, kad tas pats ir su kitomis didesniomis 
upėmis. Sekantį rytą apie penktą valandą j ginų padėjimas, baisu ir prisiminti. Grie-
jau buvau ant laivo “Birute,” kurią vokie- bės nabagės visokių prie-
čiai atėmė nuo rusų. Tuoj m'es ir išplaukėme, į monių, kad tik apsisaugojus nuo tų brutalų. 
Pasirodo, kad ant laivo yra tik du pasažieriu; į Persirengdavo senutės drapanomis, tepdavo 
mokytoja, panelė Šukytė, iš Jurbarko, kuri i kūną anglimi, pagaliaus net degindavo savo 
buvo atvažiavusi Kaunan, kad parsivežti mo-Į veidus, kad tokiu būdu pagadinus savo dailu- 
kykloms lietuviški} vadovėlių. Daug indomių mą, ir šimtų kitokių būdų griebtasi, kad ap- 
dalvkų man papasakojo iš atsitikimų karės lai- Į susaugojus nuo žvėriškų kareivių.
ke. Jurbarke jokios blėdies nepadaryta, bet 
apielinkėse buvo gana smarkių mūšių.

Plaukiant Nemunu, apart puikių augštų j 
Nemuno krantų, daugiaus nieko nematyt. Pri-, 
plaukėme Seredžių. Šio miestelio tik kelios 
stubos išlikusios, o šiaip vien griuvėsiai. 

I Jurbarkan.

Plaukiu 
Nemunu.

Jau čia maino 
stotis.

Šiauliai etc. Ant
nedavė, bet iš viso ko matyt, kad vargiai 
pavelys ir bene tik turėsime užsiganėdinti vien

Vokiečių kareiviai taip
gi ėmė gyvulius, javus ir 

kitokius dalykus ir kažkus 
gabeno.
Vargšai Lietuvos gyventojai. 

Ne tik kad atimta nuo jų viskas, bet dar jie 
turėjo pristatyti savą turtą iki gelžkelio stoties.

Vokiečiai ir gi 
ėmė kas pa

puolė.

Apie dešimtą valandą pri- Nekartą tekdavo važiuoti net kelioliką mylių su 
tik ką paeinančiu arkliu. Už tai ne tik kad ne
gaudavo užmokesnio, bet dar pasitaikydavo, 
kad grįžtant namo, būdavo areštuoti, 
mat, per miestą vėlai nevalia važiuoti.

Vienas iš didesnių kaimų, 
Šimkai- ilgesnį laiką stovėjome ir užkan- 
čiuose. džiavome, tai Šimkaičiai. Čia 

keletas .tarnų sugriauta. Pasa
kiau, kad esmi iš Amerikos. Tuoj visas kai
mas susirinko apie mane, net darbininkai iš 
laukų parėjo. Čia vėl ta pati pasaka apie ka
rės baisenybes. Uždavinėjo man visokius 
klausimus: pirmutinis buvo: “Ar dar liko ten. 
Amerike, kiek gyvų žmonių?” Klausiu jų, 
kodėl jie užduoda tokius klausimus. Nugi,} 
girdi, pas mus yra tokis gandas, kad Ameri
koj karė, visi fabrikai sustoję, prasiplatifio 
visokios epidemjos, žmonės susikibę šoka nuo 
tiltų kad pasiskandinus ir t.t.

Žinoma, paaiškinau, kad tas viskas yra 
netiesa ir kad Amerikoj dabar k noram i ausi lai
kai ir kad jų giminiečiai yra pasirengę juos su
šelpt.

plaukėme miestelį Borkus 
taip-gi jau čia man reikia iš
lipti. Mano kelionės drau- 

nuplaukė .Turbarkan.
Atsistojau ant Nemuno kranto ir žval

gausi, kur-gi tas Borkų miestelis? nugi tarp 
krūmų pamačiau keletą stubelių. Turbūt čia 
tie Borkai ir bus. Iš čia turime važiuoti į Re- 
seinius; apie penkias (rusiškas) mylias kelio 
Manau, tai niekis. Pasisamdysiu gerą vežė 
ją ir netrukus mane nuvež.

Perėjau per visas stu
bas beieškodamas vežėjo, 
bet pasirodo, kad iš de
šimties ūkininkų tik vie

nas teuri arklį, bet apie penkių mylių kelionę 
nei nemanyt, negalima, nes prisieitų patį ar
klį vežti.

Klausiu ūkininko,z kasgi pasidarė su ark
liais, gal jau mašinomis žemę dirbate, kad 
nelaikote arklių? Ve, ką man ūkininkas at
sako: “eik. eik tamstele, ką čia mašinos, 
tai tik vokiečiai jomis knisa mūsų šventą žeme
lę, štai aš turėjau penkine arklius, bet rusai 
traukdamiesi paėmė keturius, o atėję vokie
čiai paėmė paskutinį. O ar užmokėjo tamstai 
už paimtus arklius. Kur-gi, tamstele, jie mo
kės, išdavė raštą, tai gal (gal?) po karės 
ir užmokės,” liūdniai atsakė man ūkininkas. 
Tą žodį “gal” jisai ištarė tarsi mėgindamas 
save nuraminti, bet galima buvo patėmyti, 
kad jisai pats netiki, kad bent kuomet nors 
jam kas atlygintų. Parodė jisai man tuos 
“raštus,” kuriuos gavo už arklius ir kitus

gė
kur:

Trūksta Lietuvoje 
arklių.

Čia man papasakojo ko-
Kaip saugota kiais būdais stengtasi apsau- 
savo turtas, goti savo turtą nuo kareivių. 

Nešė į girias, kasė ką galė
jo į žemes, klėtyse darė dvigubą sieną ir į tar
pą pripildavo javų, taigi kurių klėtys nesude
gė, tiems pasisekė šiek tiek javų išgelbėti. 
Taukus, sviestą ir mėsą dėdavo į puod nes, 
paskum poodines apkaldavo lentukėmis, pa 
vydale špokinyčios ir inkeldavo į medį; i 
daugelis kitokių priemonių panaudota kad pa-

r



“DARBININKAS.” 3

Spaud. Savaitės reikalai I Tykrasis Dėdė.
___  • f

I 
kunigaikščio meilės. Nepa-! 

[ mirškite taip-gi, kad Blaivi-

Ha Katalikų Spaudos Sa-_ v ii . .. _ 1 da at .utyje, nes žmogus tar-vaites beliko vos trys savaites 
laiko, o dauguma kolonijų dar ■ ikti ne h {
neturi įsisteigę Katalikų Spau- nuveiku ne«an- _ -; f
dos Komisijų, be kurių nega- į
Įima bus tvarkiai katalikų SPAUDOS INTEKMĖ. 
spaudos platinimo darbą va-:
ryti. Tod.i, kurios lietuvių Kad spauda daro ant ki k- 
kolonijos nori prie katalikų I vieno žmogaus nepaprastai di-

- ‘ - - I J-l- •— ------3---------------------- ,

■ vienon ar kiton pusėn, tą mes 
aiškiai visi matome. Spauda 

į visuomet didesnę intekmę turi 
ant jaunimo, kaip jau ant pa
senusio žmogaus. Taigi ko
kią spaudą mūsų jaunimas 
skaitys, tokiais keliais ir 
žengs.

Spauda iš doro tikinčio jau
nikaičio, nors ji būtų ir ne
švariausia — bedieviškiausia 
neįstengs išplėšti greit jo dory
bės ir tikėjimo, taip lygiai ir 
dora, katalikiška spauda vie
nu sykiu nepatrauks ant doros 
kelio jau senai išklydusio, iš- 
tvirkusio jaunikaičio ar mer
gaitės. Stipriai prisirišusių, 
kaip priet gero tikslo, taip ir 
prie blogo sunku yra ir spau-' 
dos galybei umu laiku juos per
mainyti. Žmogus visada yra 
linkęs daugiaus prie blogo, ne 
prie gero; užtai jau pusiau iš
klydusiam jaunikaičiui stovin
čiam jau ant pusiaukelio iš
tvirkimo, užtenka kelis kar
tus paimti į rankas nešvarų 
tvirkinantį laikraštį ar knygą 
ir tas, pusiaukelyje stovėję 
jaunikaitis, lieka bedieviškos 
tvirkinančios spaudos auka, 

“Kad taip yra, nereikia ir 
ginčyti. Štai 36 numeryj “Ke
leivio” tūlas jaunikaitis (su- 
brendi žmonės prie socijalistų 
arba nesirašo, arba visai ma
ža dalelė lieka jų aklais pase
kėjais), B. Romanauskis ra
šo prisipažindamas, kad “Ke
leivis” pir vienus metus jį iš 
doro žmogaus padarė tikru 
“keleivininku.” Jis sako: A- 
čiū “Keleivio.” redakcijai!

Praslinko tik vieni metai, o 
aš jau daug kitokiu esu skai
tydamas “Keleivį”. “Aš ė- 
jau bažnyčion ir išpažinties, 
aš mokinaus gadžinkų ir lita
nijų, bet iš to jokios naudos 
neturėjau ir tt.”

Aiškiai galima matyti, kad 
tas žmogus buvo doras ir ti
kintis, dorai — krikščioniškai 
išauklėtas, dievobaimingos 
motinos sūnus, bet, atvažia
vęs į svetimą šalį, susitiko su 
“keleivininkais” ir viskas kas 
yra gražu, dora, prakilnu 
pradėjo nykti, ir iš to viso R. 

? nebemato jau jokios naudos.
Čia vėl kaip iš “dangaus”

- ateina jam pagelbon “Kelei
vis,” kurį tik vienus metus

j teskaitydamas, suranda, kad
- jam nieko daugiaus nfberei- 

kia: nei Dievo, nei doros nei 
bažnyčios nei išpažinties —

i nieko. Jis šiandieną jau jaučia
si laisvas. Jis gyvena savo 
pilvui, kiti reikalai jam nerū
pi.

Mes, katalikai, kurie klau
som Kristaus Bažnyjios mok
slo, negalime nusigrįžti ir 
nuo tų, kurie mus visokiais 
būdais šmeižia, persekioja ir 
niekina. Jų tarpe turim' pla
tinti dorą, katalikišką spau
dą. Jie vsa nelaimingi! ir 
jie nupuolė nuo doros pamato, 
tankiai per klaidą, per nežino
jimą per išsiplatinimą lietuvių 
tarpe pragaištingos tvirkinan
čios spaudos.

Tą nelaimingąjį suklaidino 
nešvarioji spauda.

Žiūrėkime ką daro mūsų

KAT. SPAUDOS SAV.
REIKALAI.

(Kat. Spaudos Savaitei lošimėlis.)
Vieno akto scenos vaizdelis. Vieno 

dengimo, V scenose.
Laikas dabartinis. Vieta veikimo Am?-

t

ati-

naudamas alkoliui nieko gero, rįj<e ję Spaudos Savaitės metu.

I Agentas. Gerai tėvai, aš į 
; tamistai kitų geresnį parody- 
įsiu; štai kur “Kova.” Tai ka-| 
talikų ir soči jalistų reikalais j 

i rūpinasi.
Jonienė. Ne, “Kovos” tai! 

nei už dykų j savo vidų neįsi-1 
leisčiau. Dar vaikus išmo
kintų ištvirkimo... Žinai tėvai

J. T

spaudos platinimo darbo prisi-1 dėlę intekmę, palenkdama jį 
dėti, tegul tuo jaus susiorgani
zuoja ir visas spėkas intempia 
taip, kad ne liktų nei vieno 
lietuvio ir lietuvaitės, kurie 
apie katalikų laikraščius ir 
knygas tų savaitę nesužinotų.

Katalikų Spaudos Savaitės 
pasisekimas priklausys nuo to, 
kaip kolonijose bus suorgani
zuota spaudos platinimo dar
bas. Kuri kolonija turės dau
giaus katalikų spaudos darbi
ninkų, ten daugiausia ir lai
mėjimų pasirodys.

Dauguma lietuvių katalikų 
noriai eina į prakalbas pasi
klausyti apie katalikų spaudų 
ir jos vertę. Tai labai gra
žus dalykas, bet daug dau
giaus naudos mes susilauktu
me, jei visi kaip vienas eitu
me iš stubos į stabų ir ragin
tume savo brolius ir sesutes už
sirašyti katalikiškų laikrašti ir 
nusipirkti katalikiškų knygų. 
Tų kiekvienas katalikų spau
dos prietelibs, platintojas ir 
rėmėjas turi prisiminti.

Katalikų Spaudos Komisi
jos reikalaukite iš katalikiškų 
laikraščių administracijų kvi- 
tų-knygelių 
rinkti.

prenumeratoms

J. E. K.

RENGKIMĖS PRIE KATA
LIKŲ SPAUDOS SAVAITĖS.

Štai jau ir nelabai toli lietu
vių Katalikų Spaudos Savaitė. 
Kelios savaitės ir bus čia jau, 
senai laukiama, senai rengia
ma praplatinimui katalikų li
teratūros, išaiškinimui prakal
bomis, kas tai yra spauda, ko
kią ji turi galę ir įtekmę ant 
žmonių proto ir kokios yra pa
sekmės iš skaitymo gerų ir blo
gų laikraščių ir knygų.

Socijalistai, kurie pamynė 
Lietuvių Tautos principus, iš
sižadėjo lietuvystės, ir-gi žada 
rengti savo savaitę, žada pla 
tinti savo raštus tarp tamsiij 
žmonelių. Mūsų-gi vargšai ' 
žmoneliai — t amsunėliai, ne- 
atskirdami pelų nuo grudų, iš
girdę saldžius ir pilnus laimės I 
gyvenimo prižadėjimus, kimba 
.prie anų, kaip musės prie kli
juoto popierio, manydami tik
rai gausią ,laimę ant šios vargų ■ 
pakalnės. Klauso jų bisąmoni- 
škų prakalbų, skaito anų viso
kius šlamštus ir patys priside
da platinimu jų visokių raštpa- 
laikių, nematydami kaip tos 
musės, ką lenda į pavojų, iš 
kurio yra sunku išsipainioti 
arba ir visai gali nuskęsti ja
me — pražūti — tautai ir baž
nyčiai, kaip jau daug anų pra
žuvo.

Štai, broliai ir sesutės! A- 
teina Katalikų Spaudos Savai
tė; katalikų sakau, nes esa
te visi katalikai, visi sūnumis 
Tėvynės Lietuvos, taigi stoki
te visi į darbą, platinkite ka
talikišką spaudą, eikite į ren- i 
giamas prakalbas, prisirąšy-1 
kitę į geras katalikiškas Drau-I . x . . . ,. . , . .
gijas, ypatingai prie Kataliku | L. . .. . ..
Spaudos Draugijos, kurios vie
natiniu tikslu yra platinti svei
kų žmonių protui literatūrų ka
talikų dvasioj. Yra tai viena 
iš naudingiausių draugijų, nes 
šioje gadynėje spaudoje yra vi
sa galybė.

Stelbkitės po vienų vėliava 
Lietuvos Vyčių, kurie krikš
čioniškais ginklais apsiginkla
vę, lyg kareiviai stovi ant sar
gybos tikybos ir tautos. Pri
sirašykite prie didžiausios or
ganizacijos — Darbininkų Są
jungos, kuri yra sutverta ir 
rėdoma pagal mokslo Kristaus,

Mockaus blevizgotojo bilos 
vedimui sudeda.

Broliai, jeigu mūsų priešai 
bedieviai gali šimtus sukrau
ti pragaištingam darbo va
rymui, tai kaip mes begali
me gailėtis keletas centų ar 
aukauti savo darbų, pasišven
timų savoe-gi spaudos platini
mui.

Mes varome ne pragaištingų, 
bet dorų darbų.

Tad rengkimės su pasišven
timu prie Katalikų Spaudos 
Savaitės.

VEIKIANČIOS YPATOS.

1. Jonas (šeimininkas nesusipratęs katalikas)
2. Jonienė (šeimininkė dora, bet nepergudri

katalikė).
3. Jų sūnus

priauganti vaikai.
4. Jų duktė
5. Kaimynai: Stasys krautuvininkas (laisva

manis).
6. Juras — darbininkas (socijalistas).
7. Lauras — (bepartyvis.) 
SKazimieras — (nesusipratęs darbininkas) 
9.Socijalistų laikraščių agentas.
10. Dėdė katalikiškų laikraščių agentas. 

 O---------------------  
« SQENAI.

(Scena perstato darbininko paprastą gy
venamąjį kambarį. Į abi pusi durys. Vidu
ryje scenos stovi skobnis (stalas), apie stalą 
ir pasienyj stovi kel etas kėdžių, ant stalo to- 
rielius su obulioliais ar kitokiais vaisiais. Ant 
sienos šv. paveikslai, palei duris mažas stale
lis.

Palei stalą sėdi vienmarškinis šeiminin
kas Jonas ir kaimynai: Kazimieras, Stanis
lovas, Jurgis ir Lauras.) 
Kazim.: Tai vyručiai, kas darosi, tikrai jau 

bus pabaiga svięto ir gana.
Lauras. .(Be atydos, lyg pašiepdamas). Kas- 

gi jau tokio darosi ?
Karim. (Karščiau). Kas darosi? A nema

tai, kas darosi: organizacija ant or
ganizacijos, draugija ant draugijos, 
nei vardų nebegalima atminti, o kiek
vienoj ■< vis šimtai... tūkstančiai!... 
Kiek tai gražaus pinigėlio mūsų broliai 
į jas visas sumoka, ir viskas nueina 
vėjais: nei pilvas jaučia, nei galva 
sbaigsta, nei kojos linksta ir pinigai 
dingsta.

Lauras: Tiktai džiaugsies ir gerėties iš to rei
kėtų, nes tai yra pirmas ženklas to, 
kad mūsų broliai lietuviai jau pradeda 
susiprasti.

Jonas: Anokio čia man džiaugsmo, bene iš to 
pragyvenimas atpigs arba palengvės; 
Dirbk žmogus diena iš dienos kaip tas 
ariamasis jautis, o atėjo šv.nta die
nelė, tai dar trankyties po visokius 
susirinkimus ir mitingus, ir dar savo 
sunkiai užprakaituotą pinigą leisk die
vai žino kam ir ant ko?... Velik štai 
imkim po obuolį ir padejuokime apie 
savo nelemtą darbininkišką likimą ir 
padėjimą. (Visi pasiema po obuolį ir 
valgo).

Juras: Žinoma, kad mums darbininkams už- 
viską labiau turi rūpėti tai — socija- 
lizmas.

Socijalizmas daro žmonijai didžiau- 
sį gerą; parodo minioms raudoną vė
liavą, pakursto keršyt, kovot prieš 
visokią tvarką ir surėdymą... vienu 
žodžiu socijalistai daro rojų ant žemės. 

Lauras:, Taip, daro... Sau su pasileidusiomis Jonas, 
senmergėmis pramogas ir ištvirkimo 
prel akcijas rengia. Jonas

Juras: (Įsižeidęs). Meldžiu tamista man kal
bos nepertraukinėti, kad... kad... 
kad parlamentarių tiesų nežinai, 
meldžiu prie tvarkos.

Lauras: Bet gerbiamasis drauguti, tamista tu
rėtumei žinoti, kad čia yra ne šiaip 
koks mitingas, o tiktai taip geri kaimy-' 
nai pas savo kaimyną vaišėse. (Visi j 
juokiasi ir rankomis plodami ir sako: 
Bravo, Laurai, bravo.) 

n SCENA.
(Tie patys ir įeina per šonines duris š i- 

mininkė Jonienė. Svečiai sukįla nuo sėdynių 
sveikinasi ir vėl sėdasi kožnas ant savo vietos). 
Jonas: Motin, na ką gero girdėjai bažnytėlėje? 
Jonienė: Ačiū Viešpačiui pasimeldžiau, iš

klausiau šv. mišių su pamokslu ir pa
rėjau.

Jonas: Ar kun. klebonas nieko neužsakė?
Jonienė: Užsakė labai daug, aš klausiau, klatr- 

siau, klausiau ir pamiršau be klausy
dama, tai dabar mažai ką ir beatame- 
nu. (Biskį pamąsčiusi.) Bųe, atsi
menu, sakė, kad busianti “Katali
kų Spaudos Savaitė.” Tai bent tuo
met visi katalikai privalą užsisakvt po 
gerų katalikiškų laikraštį, tai esąs 
labai geras daiktas ir labai naudingas. 
Kunigėlis sakė, kad tuos laikraščius 
agentai atnešę net į namus kiekvie
nam parodyt, kad pamatytų, kaip 
jie išrodo ir kad užsirašytų.

Juras: (Kvatoja). Tam kunigėliui matyt gal- 
x voje smegenys maišosi... Kokį jisai 

gali turėt supratimų apie gerumų ar 
blogumų laikraščių, tas bemokslis, tas 
tamsuolis.

Stasys: Tfiu, kad tu suruktumei su savo lie
žuviu be maldamas. Kaip tu gali to
kį kunigų vadinti tamsuoliu, tu n <no- 
kyla?

Aš nors ir esu laisvamanis, bet ko, 
ko; o mokyto žmogaus vardų terši 
tai jau niekam neduosiu. (Atsikėlęs

prieina artyn prie Jurgio).
Kad tamista drįsti kunigų vadinti' 

tamsuoliu, tai atvirai prisipažink, j 
kokiuos mokslus tamistėle baigęs esi? 

Juras:. (Sumišęs) Aš... aš... aš per gavėnę 
Lietuvoje lankiau “narodną,” penkis 
sykius buvau ant socijalistų prakalbų, 
kur mokinčiausi galvočiai mokino a- 
pie beždžionę mūsų motinėlę ir 
(su pasididžiavimu iškelia aukštyn 
ranką) visokias gredograpijas.

Stasys: (Paniekinančiai) Tai iš tamistos žod
žių išeitų, kad tamista moki tiek, 
kaip ir nieko.

Juras. (Karštai). Kaip tai ntiko nemoku?! Kaip 
tai socijalistas gal nieko nemokėt, o 
ypač aš... juk aš priešais pačios “Ša
kės” redakciją gatvę šlaviau net per 
visą raudonąją savaitę. .

Stasys. Tas labai gali būt, tamista su tavo 
mokslišku išsilavinimu kaip tik prie 
šluotos ir tinki, ir, tame darbe gali 
net visuomenei būti naudingu, bet a- 
pie mokslą atsiprašant gerų žmonių už 
išsireiškimą, tiek išmanai, kikkiau- 
lė apie pipirus.

(Visi juokiasi, o kaip kurie rodo 
Jurgiui amerikonišką špygą arba ne- lęs, apvartydamas kelis kar
šį). ' h

Jonienė. Tegul jus bala su jūsų mokslais ir lie- < 
žuviais, jau man net pilvą paskaudo : 
besijuokiant. (Ūmai. pakilusi). Bet i 
reikia bėgt gamint vakarienę, juk par
bėgs ir vaikai iš prakalbų tai bus išal
kę kaip devynios pėtnyčios. (Išeina per 
duris po kairei).

' DI SCENA. <
(Tie patys, o toliaus išeina visi per i 

duris po kair i palikdami vieną Joną). 
Gerai šeimininkė padarė, kad primi
nė apie valgį ir man reikia namučių 
skubintis, jau manoji gal senai dū
sauja viena pasilikusi ir žiūri per lan
gą ar nepamatys manęs pareinant. 
(Atsisveikina pasiima nuo stalelio pa
lei duris kepurę ir išeina per duris po 
kairei. Kartu su juomi išeina ir Lau
ras).

Žinai ką, Jonai, jau aš maniau, kad 
aš ištiesų esu gudriausis ir mokyčiau- 
sis už visus, bet kaip matyt, tai ir 
Stasys galvoje turi n.( košę, bet sme
genis. Žiūrėk, porą kartų taip už
važiavo. kad aš šiaip razgaus taip ma- 
zgaus, o neturiu ką sakyt ir gana... i 
tik ausys kaip tas kaklaryšis rausta iš į 
gėdos neturiu net nei kur akių dėt — 
tik jisai vienu dalyku kvailas, kad 
nepripažįsta socijalizmo.

Kad kvailas būtų, tai nebūtų galėjęs 
tokią didelę krautuvę įsitaisyti ir vi
sus apielinkės pirkikus prie savęs su
traukti. Mano nuomone tai reikalau
ja prekyba biskį daugiau proto, negu 
kad su raudonu skarmalu pamaršuot 
po gatvę ir parodyt kapitalistams per 
kišenę špygą.

(Pasižiūrėjęs į laikrodėlį staiga keliasi 
ir atsisveikina). Sudiev, Jonuti, 
likii sveikas, tariu skubinties, mū 
sų' socijalistų ratelio generalė repeti 
ei ja svarbiųjų teatralių veikalų “Va
gys” ir “Ciciliko kelinės,” o aš norė
čiau matyt, kaip Rudžių kreivakuodė 
savo rolę lošia cicilikų kelinėse. 

(Atsisveikindamas). Sudiev, sudiev... 
(Juras išeina per duris po kairei.). 

Kad jau jų ir tie lošimai, nei žmoniški, 
nei svietiški: “Vagys’ ’ir “Ciciliko kel
tinės.”

Bet ne ką darys vargšeliai, kad 
nieko geresnio neišmano, ir dar nori, 
kad žmonės lankytųsi ant jų teatrų. 
Jau aš tai iš anksto pasisakau, kad su 
jokiais vagimis ir su ciciliko kelinėmis 
nei aš, nei mano žmonelė reikalo ne
turėjome ir neturėsime. Tegul jie t 'n 
sau žinosi.

IV SCENA.
(Jono vaikai ir laisvamaniškųjų 

laikraščių agentas įeina per dešiniąsias 
duris ir linksmai sako):

Vaikai abu: Tėveli, šiandien bažnyčioje ir per 
prakalbas salėje kunigėlis ir kalbėtojai 
visus ragino užsirašyt katalikiškus 
laikraščius. Mudu pareidama suti- 
kova štai šį poną laikraščių agentą, tai 
ir parsivedėva namo, užrašyk, tėve
li, mutns bent vieną katalikišką laik
raštį. (Sūnus bučiuoja tėvą į vieną pu
sę v.ado, o duktė į kitą).

Sūnus. (Maldaujančiai.) Nupirk, tėveli, 
pirk, mes taip labai noriva.

Jonas. Tai jau parodyk kokius čia turi 
laikraščius.

I Agentas. O kokių tamista norėtumei (dairosi 
aplink ir pamatęs ant sienos kabančius 
šventųjų paveikslus). Matau, kad ta
mistos esate katalikai tai gal norėtu
mėte katalikiškų? (Jam bekalbant įei
na per kairiąsias duris Jonienė.

Jonienė. Žinoma, kad mums reikia katalikiš
kų, tokių, kokiuos kunigėlis rodijo ir 
gyrė.

(Agentas greitai pamato ką daryti.) 
I Agentas. Taip, taip motinėle, aš tiktai kata

likiškus ir n šioju. Štai kur “Naujie
nos” labai puikiai tvarko parapijos 
reikalus.

Jonas. Et man jos netinka. Aš į parapijos 
reikalų tvarkymą nesikišu ant to yra 

klebonas ir komitetai.
siauroj skiltyj.)

Stasys.

Juras.

Jonas.

i Juras.

katalikiškus. 0 štai katali
kiški laikraščiai. (Paskleidžia 
ant stalo glėbį katalikiškų lai
kraščių). Štai “Žvaigždė’* — 
seniausias katalikų laikraštis. I 
Štai ‘‘Draugas” kasdim pa- 
duodųs naudingų žinių ir skai
tymų. O šitai “Darbininkas*’ 
galingiausias laikraštis. Kas , 

tas pasileidėlis burdingierius naujo, kas svarbaus lietuvių 
gyvenime ir visame sviete vis

■ rasi “Darbininke.” “Darbi
ninkas” yra gausiausias ir pir
mutinis pranešėjas visokių ži
nių iš Lietuvos ir visokių apra
šymų apie nuvargintų Lietuvą 
ir Lietuvos reikalus. Jame 
yra visokių žinių iš darbininkų 
judėjimo. Štai vėl naujas 
moterims laikraštis “Moterų 
Dirva,” pilnas naudingų daly- 
kų moterims.

Jonas. Tai jau kibą reikia 
paimti “Darbininkų.” 

Jonienė. 0 man paimk tų 
“Moterų Dirvų.” Kadir pati 
mažai skaitysiu, tai dukrelė 
paskaitys ir aš paklausysiu. 

Sūnus. O aš tėtušėliui “Dar
bininkų” paskaitysiu ir pats 
žinosiu, ka gero jis rašo. 

Dėdė. Labai gerai, iš tų 
dviejų laikraščių turėsite nau
dą, džiaugsmų ir smagumą.

(Uždanga.)

ką pravijome tai vis nosį lai-' 
kvdavo įsmeigęs į “Kovą,” o 
koks jo buvo gyvenimas. 
Agentas. Gerai motin, aš nei 
nenorėjau tamistoms jo siūlyti, 

’ bet taip kas-žin kaip liežuvis 
suklupo ir parodžiau, bet štai 

Į kur šits tai visai katalikiškas, 
jojo net ir vardas grynai lie
tuviškas, ir raidės katalikiš- 

J kos, jisai ir rašo daugiau apie 
darbininkų katalikų reikalus, 
apie kunigus, apie Dievą... jo 
vardas “Keleivis.” Jei jau jo 
žodžiai niekam verti, tai ir už 

i tą popierą galima pinigą mo
kėt (išskleidžia ir parodo iškė-

% 
nu-

tuos

tas.). Tai bent laikraštis?.. 
Jonas. Tas tai kas kits, tai 
ne anie.
I Agentas. Ir jis visiškai pigus 
taip kaip už dyką .

Jonienė. Bet parodvkie ir 
daugiaus kokių dar turi. 
Jonas. O tą “Keleivį” padek 
čia ant stalo.
I Agentas. (Padeda “Keleivį” 
ant stalo o išsitraukia “Ša
kę”). O šitas tai dar katali- 
kiškesnis: čionai yra “Šakė.” 
Joje galite rast kunigų pa
veikslus, pamokslus apie dan
gų, apie pragarą... (Pasibar
škina į duris ir įeina katalikiš
kų laikraščių agentas).

II Agentas-Dėdė. Labą va
karą, Jonai, sveika gyva te
tule, ir jūs, mano aniolėliai. 
(Sveikinasi' su visais maloniai, 
vaikai sukimba į jo rankas ir 
džiaugdamiesi šūkauja: 

Vaikai: Dėdė mūsų, dėdė, 
geriausis mūsų dėdele, tai se
nai buvai pas mus... sėskis, 

j dėdele, (Mergaitė paduoda 
kėdę o vaikiukas pasodina ir 
paėmęs iš dėdės rankų skryb- 
lių ir lazdą nuneša padėt ant 
stalelio palei duris.)

Mergaitė. Štai kur dėdulia 
agentas atnešė katalikiškų lai
kraščių, tai tėvelis jau vieną 
išsirinko.

Dėdė. Labai puiku, labai s 
gerai.

Mergaitė, štai kur šitą, dė
deli, (Pagriebusi nuo stalo ro
do kaip paklodę). Jisai vadi- i 
naši “Keleivis.”

Dėdė. (Dėdė pašoka nuo ke-! 
dės). “Keleivis”?!., ir jūs j 
dar drįstate vadinties katali-: 
kais... jūs kurie, bedieviškiau
sius raštus prilaikote ir plati
nate. .. jūs bedieviai.

(Visi nustebę žvalgosi į ša
lis. )

Jonas. Kūmai, nepyk, štai 
kur šis agentas gyrė, kad tai 
esąs labai katalikiškas laikra
štis.

Dėdė. Na, jei dar tik taip, 
tai kitas reikalas. (Į agentą 
drąsiai). O tamista kaip iš
drįsti katalikams žmonėms 
taip meluot ir bedieviškiausią 
laikraštį apgaulingai vadint 
katalikišku. * Į

I Agentas. Tamstelė, man 
nerūpi koks laikraštis, man 
rūpi, kad pasidaryt keletą 
centų ir ant stiklo alaus, o a- j 
pie tų laikraščių katalikišku-! 
mą ar b -dieviškumą aš tiek te
išmanau, kiek degloji apie žy
dų pikniką. Gudbai. (Ir išsi
skubina per duris).

Dėdė. (Iškilmingai) Atsi
mainė laikai, virsta nauja 
gadynė Amerikos lietuvių gy
venime. Per trejetą desėtkų 
metų Amerikos lietuvių kata- 
kai davėsi apgaudinėti pana
šiems agentams, kaip tas, kurs 
tik ką išspruko. Per tuos tre
jetą desėtkų m tų, katalikams 
snaudžiant, priviso lietuvių 
gyvenime f visokių blogybių. 
Katalikai buvo pajuokiami, 
niekinami. Bet visų žmonių 
visą laiką niekas negali klai
dinti ir už nosies vedžioti. Štai 
per paskutiniuosius metus nuo 
krašto iki krašto visose kolo
nijose sujudo katalikai, ėmė 
traukyti socialistų pinkles. O 
didžiausios socijalistų pinklės 
tai jų tvirkinanti laikraščiai. 
Dabar lietuviai turi apvalyti , ___ w _
savo grinčias nuo tų soscija- K. 8p.‘Savaitės 
listiškų laikraščių ir užsirašyti
. j' . - ■' ■ . * ' J ' T * ' s . .

t r .v.

SVARBI KNYGELĖ.

Tik ką “Darbininkas” iš
leido naujų labai naudingą, in- 
domią, lietuviams reikalingų 
knygelę

LIUDVIKAS 
WINTHORST’AS

Vokiečių katali 
kiškos visuome
nės budintojas.

Tiktai 5c.

čia aprašoma vokiečių ka
talikų persekiojimai, susior- 
ganizavimas ir iškilimas. Da
bar nubundant Amerikos lietu
vių katalikiškai visuomenei, la
bai svarbu ir indomu pamaty
ti, kaip vokiečių katalikai iš 
pradžios buvo neveiklūs, o pa
skui susiprato, susiorganizavo 
ir pasidarė didžiausia galybe.

Mums, atrijantiems Ame
rikos lietuvių katalikams labai 
reikalinga pažvelgti į šauniai 
susiorganizavusius brolius vo
kiečių katalikus. Tas bus 
mums padrąsinimu, paakstini- 
mu prie veikimo. Todėl skai
tykite knygelę Windthorstų ii 
pažinkite veiklius vokiečių ka 
talikus.

PHILADELPHIA, PA.
Kataliku Spaudos Savaitė.

Rugsėjo 19 d. Katalikų Sp 
Savaitės komisija turėjo pir 
mą susirinkimą Šv. Kazimiert 
bažnytinėje svetainėje. Susi 
rinkimą atidarė gerb. kun. Ig 
Zimblys, paaiškindamas api 
susirinkimo tikslą ir apie K 
Sp. Savaitę. Nurodė, ka< 
visų mūsų, katalikų, yr 
priedermė kuodaugiausia pasi 
darbuoti per tą savaitę.

Likosi nutarta per tų savai 
tę parengti nemažiau, kai 
trejas (3) prakalbas ir vaiki 
čioti po stabas, renkant laib 
raščiams prenumeratas ir pai 
duodant kat. literatūrų. Į kc 
misiją pribuvo iš sekančių di 
jų atstovai:
Iš Kat. Sp. Dr-jos kuopos,

Kun. Ig. Zimblys, M. Žema 
tis, J. Grigaitis, O. Gokiuti 

Iš L. D. S.'kuopos:
J. Misiūnas, M. Vinckiuti 

O. Kisaitė.
Iš A. L. R. K. M. Sąjungos k]

J. J. Paškienė, 
T. Miniutė.

Iš Pil. BĮ. 44 kuopos:
F. Kaleiva,
A. Antanavičius,
O. Unguraitė, 
J. Šefeltaitė.

. Iš vyčių ir Apaštalystės D 
jos pasižadėjo vėliaus pribūl

Tų patį vakarų tapo išrini 
ta valdyba: pirm. — kun. I 
Zimblys, vice-pirm. — J. Po 
kienė, rašt — M. Žemaiti 
nagelb. raštin. 
čius; iždin. ' 
Antras, sus 
(3) trečių di

I
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I N K A S,
So. Boston, Mass.

So. Boston, Mass.
I K K A S,”

L ?nkijai kaip tik pilnoji nepri- 
gulmybė. Bet ar plačioji au
tonomija Rusijos imperijoj vi
sai būtų negalima? 'Naujasis 
prižadėjimas lietuivams pa
ženklina didelę pažangą Rusi
jos valdžios šiame klausime. 
Šioji karė parodė dviem skir
tingais paveikslais Vokietijos 
ir Anglijos, nekalbant apie la
biau abejotiną vertę Austrijoj, 
jog net platoka autonomija nė
ra priešinga pasekmingai tau
tos vienybei. IČodel-gi Rusi
jos valdžia n galėtų tos lekci
jos teisingai suprasti.”

Taip rašo vieno iš intėkmin- 
gesniųjų Anglijos laikraščių.

PHILADELPHIA, PA.
Katalikų Spaudos Savaitė.
Rugsėjo 19 d. Katalikų Sp. 

Savaitės komisija turėjo pir
mą susirinkimą Šv. Kazimiero 
bažnytinėje svetainėje. Susi
rinkimą atidarė gerb. kun. Ig. 
Zimblys, paaiškindamas apie 
susirinkimo tikslą ir apie K. 
Sp. Savaitę. Nurodė, kad 
visų mūsų, katalikų, yra 
priedermė kuodaugiausia pasi
darbuoti per tą savaitę.

Likosi nutarta per tą savai
tę parengti nemažiau,’ kaip 
trejas (3) prakalbas ir vaikš
čioti po stubas, renkant laik
raščiams prenumeratas ir par
duodant kat. literatūrą. Į ko
misiją pribuvo iš sekančių dr- 
jtj atstovai:
Iš Kat. Sp. Dr-jos kuopos,

Kun. Ig. Zimblys, M. Žemai 
tis, J. Grigaitis, O. Gokiutė.

Iš L. D. S. kuopos:
J. Misiūnas, M. Vinckiutė, 

O. Kisaitė.
Iš A. L. R. K. M. Sąjungos kp.

J. J. Paškienė,
T. Miniutė.

Iš'Pil. BĮ. 44 kuopos:
F. Kaleiva,
A. Antanavičius,
O. Unguraitė, 
J. Šefeltaitė.

Iš vyčių ir Apaštalystės
jos pasižadėjo vėliaus pribūti.

Tą pati vakarą tapo išrink
ta valdyba: pirm. — kun. Ig. 
Zimblys, vice-pirm. — J. Poš
kienė, rašt. — M. Žemaitis; 
pagelb. raštin. — A. Antanavi
čius; iždin. — O. Ungunaitė. 
Antras susirinkimas atsibus 
(3) trečią dieną spalio . \

K. Sp. Savaitės Raštininkas 
M. Žemaitis.

BROOKLYN, N. Y.

Žengia pirmyn.
Liet. Vyčių 41 kuopa nuola- 

tai veikia ir pasirodo šiuo tuo 
' nauju. Dabar kuomet mes su- 
Į Šliaukėme tokio gabaus vyro ir 
Į veikėjo 
! ravičiaus, tai mūsų žengimas
■ pirmyn dar labiau apsireiškė. 
Jo dėka dabar susitvėrė Vyčių

■ benas iš 12 narių.
Prie to beno gali prigulėti 

j ir aplinkinių kuopų gabūs na
riai. Benan dar daug gali įs- 

| toti — iki 45. Linkima išt- 
! vermės ir pasišventimo jaunam 
benui.

i
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Dr-

pono A. Aleksand-

J. K. Mikas.

la-

<

Šveicarijos laikraštis “La 
Libertė” ant pirmo puslapio 
svarbiausioje vietoje rugpjūčio 
30 d. paduoda šitokią žinią:

“Vadai lietuviškųjų parti
jų, taip-gi keletas senesniųjų 
lietuviškų deputatų buvo kan- 
elieriaus pašaukti į Berliną, 
kad jiems suteikti valdžios pl> 
nus sutvarkymą ir rubežių 
būsiančios Lietuvos karalystės. 
Atsirado sunkenybių suradime 
rubežįus tarp Lenkijos ir Lie
tuvos. Kuršas, kurs senovė
je buvo didžiosios kunigaikšti
jos provincija, bus dalimi Lie
tuvos karalystės. Valdovu 
toje karalystėje bus vienas 
Hohenzollernų princas, turbūt 
vienas kaizerio sūnų.

O f..

Žemės, kuriąs apima lietu
vių tauta’ tęsiasi nuo N.muno 
iki Baltikos. Lietuvių yra apie 
iki Baltikos Lietuvių yra apie 
5.000.000, ir veik visi katali
kai. XIV amžiuje Lietuva kur gali surasti kalbėtoją, 
sudarė imperiją, kuri tęsėsi j tai galės kreiptis į centro raš- 
nuo Baltikos iki Juodųjų jūrių į tininkę, o bus joms nurodyta,, 
ir nuo Vislos iki Maskvos.” kur kreiptis.

_____ ____ i Iki šiol dar visiškai mažai
1 gavau vardų, tik kelios kalbė-

Tas pat laikraštis tame pat! 
numeryje padboda žinią apie' 
Žemaičių vyskupo Karevičiaus 
j Lietuvą, j Kauną pagrįžimą. 
Vokiečių ei vile valdžia Lietu
voje iškilmingai pasitikus že
maičių vyskupą.

CARAS IR LIETUVA

KALBĖTOJOS ATSILIEP
KIT.

Brangios sąjungietės, pil
dydama II Seimo nutarimą, 
kreipiuosi į jumis su vienų 
prašymu, visos kp., kurios 
turi šiek tiek veiklesnes narės, 

I kurios gali prakalbėles pašaky- 
I ti, kad prisiųstumet savo vaf- 
! dus ir antrašus centro raštinin
kei, nes kp. norėdamos su-KV1, U. 11V1 SrU- •, 1 •*.• , -v . v. , Įsitraukti išrengti vakarei} ir nežinodamos.', r,.

HARTFORD, CONN.
Išplatins glėbius knygų 

ir laikraščių.
Nedėlioję 24 rugsėjo š. m. 

susirinko visų katalikiškų dr- 
jų atstovai, kurių skaitlius 32 
ir visi prisižadėjo platinti ka
talikiškus raštus. Paskiaus su
manė nusifotografuot ir pa
siųsti į “Darbininko” kalen
dorių. Paskiau 5 vai. vakare 
bažnytinėj svetainėj laikė po
sėdį ir kalbėjo, kad reikia par- 

“Darbininko” ka- 
■ lendorių 500, glėbius “Darbi
ninko”, “Draugo” ir kitų kat. 

I laikraščių.

BINGHAMTON, N. Y.

Lietuvių Diena.

Bingliamtono lietuviai
bai darbuojasi apie Lietuvių 
Dieną. 17 d. rugsėjo T. M. D. 
pakvietė p. M Šalčių iš AVilkes- 
Barre, Pa ir laikė prakalbas 
Lietuvių svetainėj api Lietu- 
vių Dieną.

Rugsėjo 22 d. buvo susirin
kimas Huttos svetainėj ir ko
mitetai dėl rinkimo aukų buvo 
išrinkti. Delegatai iš sekan
čių dr-jij atsilankė: Kaz. Vai- 
čunas ir Petras Šaučulis iš T. 
M. D. 15-tos kuopos, A. Ga- 
ruckis ir R. Stanislavičia nuo 
S. L. A. 200 kuopos, N. Yara- 
tskaitė ir M. Varkolienė nuo 
Marijos Magdalenos dr-jos, A. 
Yuškus ir K. Kučinskas nuo šv. 
Jono dr-jos, Jonas Stanislavi- 
če ir Jadvyga Didžiulskaitė 
nuo šv. Juozapo parapijos.

Sekančiai yra komitetai: 
Pirm. Petras Šaučulis,
1. Pirm, pagel. K. Vaičunas,
2. Pirm, pagel. K. Kučinskas, 
Rašt. J.
Rašt. pagel. Ant. Yuškus, 
Ižd. —Ant. Garučkis, 
Kasos globėjai M. Varkolie- 
ir R. Stanislaviče. 
Lietuviai prie darbo!

Sekr. Jonas Stanislaviče.

nė

— Stanislavič ?,

Londono savaitraštis “The j 
New Statesman,” Sept. 2, 1916 ] 
rašo:

“Pranešama, jog M. Yčas, 
vadas lietuvių nacijonalės par- j 
tijos, nesenai buvo pašauktas 
į Rusų karės stovyklą ir pri
imtas caro, kuris prižadėjo po 
karės suteikti Lietuvai plačią 
autonomiją ir prašė Yrčo pa
duoti savo nuomonę link smul
kmenų tą autonomiją įvykinti. 
Jęi pranešimas būtų teisingas, 
tas prižadėjimas, kuris be a- 
bejonės buvo pažadintas pana- į 
šaus prižadėjimo vokiečių, ku-Į 
rie tą pat žada padaryti atei
tyje su Lietuvą ir Įlenki ja. Y- 
ra mažiausiai taip-pat svarbus 
istoriškai, kaip ir Didžiojo 
Kunigaikščio prižadėjimas 
Lenkijai prieš d v rojus metus. 
Visiems yra žinoma, jog dau
gelis lenkų vadų, nors geriau 
mėgdami rusų, neg voki.čių 
valdžią, buvo linkę to priža
dėjimo svarbiu neskaityti. Jie 
abejojo netiek apie to prižadė
jimo teisingumą, kiek anie tai

L ar f 
; lės
L argumentavo,
' susidę^s iš “mažųjų tautų” ir 

negali pripažinti tiesų vienai ir
’ ūršti apie kitas, tai-gi ne- 

' AJį būti kitokias autonomijos

gelių kokį 1.000. Čia tik pa
minėta kiek mes manomo pir
mą dieną išplatinti. 

Rengiasi visi.
Prie Lietuvių Dienos visi 

rengiamės. Organizuojame ko
lektorius, jaunimo daugumas 

i pasižadėjo veikti.
Lietuvių Dienos komisija 

' turės susirinkimą 27 rugsėjo š. 
į m. bažnytinėj svetainėje, 41 
iCapitol avi.

Kooperacija.
Lietuvių kooperacija laikys 

;2-trą čvertinį susirinkimą 2 d. 
Į spalio vakare 7:30 bažnytinėj 
svetainėj. Tad yra kviečiami 
visi nariai ir narės, nes tai 
bus svarbus susirinkimas. Bus 
dapildoma pildomoji taryba. 

I Trumpam laike bus *krautuvė 
kirt, kokią dalį pelnriaikraš.;*“^ g korespondentas.

Į 
i

i tančio narių ? Brangios sajun- 
' gietės, ar tik vieni vyrai te- 
j gal i prakalbas sakyti? o mo
terys ne?

Nepasiduokim, kilkim tiek, j 
kiek galim, kad ir moterys ga-! 
lėtų turėti kalbėtojų, kaip ir 
vvrai.

Štai ateina vėsus oras, tai 
kuopos turėtų rengti vakarė
lius, prakalbas, teatrus, kon- į 
certus ir t.t.

Padidink t savo iždų, kad 
galėtumėt įsteigti vakarinius 
kursus, ir taipgi nepamirški
te, kad II seimas išreiškė pa 
geidavimą, kad kuopos pas-

čio fondui. Taipgi gerb. sten-Į 
gkimės kiek galėdamos padi-: 
dinti mūsų organizaciją, pri-. 
rašinėti najas nares, kad apie I 
spalio 15 d. kada pasirodys pir- j 
mas numeris “Moterų Dir
vos,” kad mūsų organizacija 
turėtų mažiausia 1500 narių. Į 

į Todel-gi gerbiamosios, lai ma-1 
no šis straipsnelis nepraeina' 
pro ausis, bet kiekvienai ture- 

i tų rūpėti mūsų organizacijos j 
gerovė.

O M. Stalioniutė,
26 So. Leonard St., 

Waterbury, Conn.

iteityie Rusijos valdžia ga- 
tai išnildyti, Rusija, jie : 

beveik ištisai t

i
“Darb.” Admin
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CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y.

• « .^7 i" - *•* ir ’ - -

Rūpinasi katalikų spauda.

Pereitą nedėldienį rugsėjo j 
24 d., mūsų g^rb. klebonas,. 
kun. Kuodis, po pamaldų ra
gino parapijomis remti katali-1 
kišką spaudą žodžiu ir darbu, 
priparodvdamas, kad tai yra
Šventa pareiga katalikiškų Į 
priedermių srytyje. Jis nuo
sekliai išaiškino nekatalikiškos 
spaudos blogą intekmę. Ra
gino susiprasti, pakeisti blo
gus laikraščius gerais, rimtais 
katalikiškais laikraščiai, ir 
platinime jų pasekti pavyzdį 
mūsų priešų, kurie pasinaudo
ja, tam tikslui, kiekvienu 
mūsų viešu susirinkimu, kiek
viena proga.

Tolesniai kvietė parapijonus 
5 vai. susirinkti į pobažnytinę; 
sv rtainę delei pasitarimo, kaip 
pasekmingiaus galima spaudos; 
savaitę apvaikščioti. Į susi
rinkimą pribuvo nemažas bū
relis žmonių. Vadovaujant 
mūsų gerb. klebonui nutarta 
laikyti prakalbas “Spaudos 
Savaitėje” spalio 26 d., ir iš
rinkta, rodos 16 ypatų agita
torių — rinkėjų prenumeratos 
ir abelnai katalikiškos spaudos Į 
platintojų. Ypač svarbus gerb. 
klebono, įnešimas: kad pri
traukti prie to darbo mūsų lie
tuviškus biznierius, kurie, be- 
abejo, nemažai galėtų pasidar
buoti: — prašyti jųjų, kad 
kiekvienas nupirktų nuo vie
tos komiteto nors keletą kny
gučių ir jais parduotų arba už 
dyką uždalyti savo “kostumie- 
riams” — atlygindami už jas 
vietiniam komitetui sulyg jų
jų kainos. Valio, Centrai 
Brooklyniečiai!

WATERBURY, CONN.

L. Vyčių 7 kp. buvo paren
gusi vakarą 18 d. rugsėjo. 
Svarbiausioji dalis tojo vakaro 

O knygų ir kny- j tai prakalba p. K. Pakšto nors 
lijo, tečiaus žmonių atsilankė 

i apie 500 ypatų. P. K. Pak- 
, štas gražiai ir nudugniai išaiš 
kino L. Vyčių organ. reikalin
gumą bei naudingumą. Ži- 

; noma atsirado ir tokių, kurie 
■buvo neužganėdinti vien dėlto, 
' kad p. K. Pakštas netik apie 
Vyčius kalbėjo, bet ir apie 

i blaivybę.
Šv. Juozapo par. choras su

dainavo L. Vyčių Himną, dai- 
Į nuojant publika atsistojo ir 
plojo d Inais. Prie to dar bu
vo atlošta “Septyni Žodžiai 
ant Kryžiaus” iš “Spindulio” 

I versta kun. Naruševičiaus, me- 
; liodiją pritaikė J. V. Kovas. 
Nusisekė pusėtinai, lošime da

lyvavo 7-tos kp. narės Vytės, 
i Vadovavo p. J. V. Kovas. Nu- 
: kentėjusiems dėl karės buvo 
renkamos aukos, surinkta $58 

: su centais.
Nors pamažu, bet Vyčiai 

darbuojasi, nuo lapkričio 1- 
| mos d. drauge su L. D. S. ir 
į Moterų Sąjunga atidarys va
karinius kursus.

Tiek tuom tarpu.
L. Vytis.

ATHOL, MASS.

Darbuojasi.

Rugsėjo 23 d. atsibuvo L. 
į Vyčių susirinkimas, kurs bu- 
ivo labai skaitlingas. Pribu- 
' vo ir tie, kurie buvo suspen
duoti pasimokėjo. Išrinko du1 
delegatu — p-lę M. Andriliu- 

j naitę ir p. Juozą Očeką į kon
ferenciją, kur bus kalbama a- 
pie sutvarkymą Lietuvių Die
nos. Vyčiai uoliai rengiasi 
prie Spaudos Savaitės. Nu
tarė Spaudos Savaitėje kviesti 
p. A Kneižį “Darbininko” 
administratorių. Paskui nu
tarė laikyti kursus, iš pradžios 
vieną vakarą savaitėje, o pas
kui dažniau. Lietuvių gra
matikos mokys gerb. klebonas 
kun. P. Meškauskas, o istori
jos p. D. Karoblis.

HARRISON IR KEARNY,
N. J.

V-tė.

I
i

davė jam pagarbą. Po paro
davimo sugrįžus prie bažnyčios 
arcivyskupas prakalbėjo ang
liškai į publiką.

Pagyrė ir paguodė.

Pagyrė lietuvius už jų pra
kilnius darbus, kad t nenuils-

jtančiai darbuojasi Tautos ir 
Bažnyčios labui.

Gėrėjosi lietuvių išvaizda, 
anot jo “Gražiaveidžiai, gel
tonplaukiai.” Priminė keletą 
žodžių iš Lietuvos istorijos, 
kaip lietuviai yra skirtinga 
tauta nuo lenkų ir kaip buvo 
persekiojama lenkų ir kitų. 
Tuomi labai nustebino svetim
taučius. Po tos gražios kal
bos pašventino bažnyčią, po
tam visi kiek tilpo suėjo į baž-1 
nvčią ir prasidėjo iškilmingos 
šv. mišios, kurias laikė arci- 
vyskupas.

Pusėj šv. mišių, svečias iš 
Chicago, III. šv. Kryžiaus pa
rapijos klebonas gerb. kun. 
Skripka pasakė ilgą ir gražų 
pamokslą.

Po šv. mišių vieni tuojau iš
važinėjo namo, kiti da čia pa
siliko, nes buvo šalę bažnyčios 
pataisyta tam tikra budelė, ku
rioje žmonės galėjo gauti viso
kių gėrimų ir užkandžių.

Šios parapijos klebonu yra 
visų gerb. kun. M. A. Vitkus 
uolus bažnyčios tarnas, prie
lankus visiems.

Taip, katalikų bažnyčios 
auga viena po kitai ir jxj laiky
tojų skaičius didinasi: tai link
sma matyti. Veltui, paklydė
liai kovoja prieš bažnyčią.

Kadugėlis.

čiačiutė, ižd. — kun. J. Kasa
kaitis, iždo globėjai, — Ant. 
Širvinskas, N. Judvišius ir A 
Zimnickas. Angliškos presos 
komisija — V. Stankevičius, 
kun. J. Kasakaitis ir P. Petro
nis, komisija užkvietiniui sve
tini tautiškų margaičių ir mote 
rų draugijų pagelbai aukų rin
kime “Lietuvių Dienoje” — p- 
lė L. Jančaičiutė ir K. Dubic- 
kiutė, maršalka — A. Domi
nas.
Nutarimai: —

D. L. K. Gedemino dr-tės
i delegatai apleido svetainę, nes 
minėta dr-stė prisiuntė net 

j septinis delegatus, visos kitos 
dr-jos po du; pasirodė, kad 
per daug vienai dr-jai — visas 
susirinkimas patarė jiems išsi
rinkt iš tarpo savęs du del.ga- 
tu ir dalyvauk Ant to jie ne
sutiko be dr-jos susirinkimo ir 
apleido svetainę. Žadėjo ant 

(Sekančio susirinkimo prisiųst 
j du delegatu.

2. — Klebonas inešė, ką da
ryt su dideliu Buffalo, N. Y. 
miestu, ten turėtume rinkt au
kas, nes ten nėra kam rūpin
tis. Tas pavesta Presos Ko-

i misijai.
3. — Klebonas prižadėjo 

krepties prie savo diecezijos 
vyskupo, kad pagarsintų kata
likiškose bažnyčiose apie rinki
mą aukų.

4. — Visi stengsis surast 
kiek katras galės tinkamų ypa
tų rinkt aukų.

5. — Laikys susirinkimus 
kas savaitė ir rūpinsis visiems 
naujais naudingais užmany
mais aukų rinkime.

6. — Susirinkimą uždarė 
10:45 vakare.

rašt.L. Jančaičiutė.BROOKLYN, N. Y.

Padidino mokyklą.

Karalienės Aniolų parapiji
nė mokykla šiemet atsidarys 
2 d. spalio, nes jau svetainė 
bus užbaigta, tai-gi šiemet 
bus daug plačiaus vietos žaidi
mams. Bažnyčioje jau idėti du 
nauji ir gana gražūs altoriai; 
vargonams pūsti įvesta elektra. 
Mokykloje programa padidin
ta įvesta iki 7 skyriaus. . Mo
kytojos yra svietiškės lietuvai
tės ir su miesto leistomis teisė
mis. O tos yra geros katali
kės ir prijaučiančios lietu
viams, gana gražiai lavina 
lietuvių vaikelius.

Minėtoje mokykloje prade
dama nuo elementoriaus ir už
sibaigia gramatika, Lietuvos 
istorija ir geografija. Tikybi
nės lekcijos, debatai, šventa 

: istorija, s novės istorija, tau
tiški žaidimai, lavinimai sce
nos dalykuose efliii deklemavi- 

i me, monologų, dielogų sakv- 
! me ir t.t. O taip-gi mokina
ma dainavimo ir giedojimo. 
Lietuvių kalbos virš minėtoje 
mokykloje mokina plačiai lie
tuviams žinomas prieš karę iš 
Kauno atvažiavęs L. R. K. Dv.

. KANSAS CITY, KANSAS.
Ir-gi sujudo.

Rugsėjo 24 d. tuojau po pa
mokslui vietos klebonas, kun. 
A. Tamoliunas, užsakė pap
rastą mėnesinį D. L. K. Vytau
to Kliubo susirinkimą, kurs 
visuomet pripuola paskutinėje 
kiekvieno mėnesio nedėlioję ir 
esti laikomas p. Šapalo namuo
se, prie to-gi priminė, idant 
kliubiečiai prisirengtų prie 
Lietuvių Dienos ir kad uoliau
siai pasidarbuotų prie rinkimo 
toje dienoje aukų npkentėju- 
siems nuo karės lietuviams.

Užsibaigiant mitingui pp. P. 
Lukoševičius ir A. Granauskas 
užkvietė gerb. kleboną j susi
rinkimo- vietą. Ir jiems gerb. 
klebonas paaiškino visą bu
siančios Lietuvių Dienos stovio 
dalyką; visi kliubiečiai vien
balsiai pritarė darbuoties, kiek 
išgalima toje dienoje; galop 
priminė, idant viens kitam 

i papasakotų apie Kansas City 
i lietuvių mass-mitingą, kurs 
atsibus ateinančioje nedėlioję 

' šv. Kazimiero L. K. parapijos 
1 salėje, kame bus išrinktas Li - Seminarijos privatiškasai mo 
tuvių Dienos komitetas.

Tiek šiuo sykiu, o kitą kar 
tą pabriešiu apie mass-mitin 
go nutarimus.

i

Kausi etis

ST. LOUIS, MO.

Bažnyčios pašventinimo iškil
mės.

kinys lavinęsis suvirs šešis me
tus, kurio vardas Augustinas 
Dymta. Yra blaivas ir doras 
vyras.

Tai matome, jog šioji mo
kykla labai tinka lietuviams, 
gerai pralavina v.ikelius viso
kiuose lietuvių vaikams daly
kuose.

Atitaisymas.

Suvienytų organizacijų 3 d. 
rugsėjo Tag Day aprašyta ko
respondencija “Darbininko” 
No. 110 tilpę $14.75c išeigų, 
klaida turi būti $74.75c., taip
gi vietoj p-ne T. Talkevičienė 
turi būti Šalkervičienė, vietoj 
p. M. Tadauskas turi būti Sa
dauskas.

F. M. Petrulionis, 
Sųv. Org. Rašt.

Rūgs. 10 d. š. m. Jo malo-1 
nvbė arcivyskupas J. J. Glen-J 
non pašventino gražią mūro,’ 

įšv. Juozapo lietuvių bažnyčią.
Iškilmėse dalyvavo keturi 

svečiai kunigai. Taipgi paro- 
idavo bažnytinės dr-jos, tarp ; 
į kurių gražiai pasirodė šv. Mi-; 
kolo Ark. dr-ja iš Collinsville, i 
III., ir S. L. R. K. A. kuopa iš 
Coli., III. ir vietinė Saldžiau
sios Širdies p. Ma-jos moterų 
ir merginų pašei, dr-ja. Buvo 
ir dvi I nkų dr-jos.

Vietinės švento Juozapo 
draugijos kaikurie nariai lai
ke parodos rūkė, o tai la
bai nedailu ir nerūkantiems 
darė didįjį nemalonumą.

Taigi apie šįmtas buvo su
taisyta mažų vaikučių ir mer
gaičių. Mergaitės buvo pasi
puošusios baltuose'rūbeliuose, 
ant galvelių turėjo žaliuojan
čių rūtų vainikėlius. Tai tas 
būrelis daugiausia puošė visą 

' publiką, kaip tik-ką pražydę 
, pavasario žiedai. Jie pirmiau

sia pasitiko arcivyskupą ir ati-

SO. MANCHESTER, CT.

Rūpinasi apie Lietuvių Dieną.

L. Vyčių 21 kuopa turėjo 
susirinkimą ir svarstė Lietuvių 
Dienos reikalus. Kadangi ki
tos čionykštės dr-jos dar tuo- 
mi nesirūpino, tai Vyčiai iš
rinko 6 narius, kurie ves pri
sirengimo darbą.

Neatsižvelgkime, broliai ir 
sesers, į pažiūrų skirtumus, o 
dirbkime išvien, kaip tai da
ro kitų kolonijų lietuviai.

Toliau kuopa nutarė sureng
ti teatrą ir lošti “Visi Geri.”

Dauguma čionykščio jauni
mo yra čia augę ir jie daugiau
sia veikia.

Gluosnis.

BRIGHTON, MASS. 
Kalbėjo delegatai.

Subatoj rūgs. 23, Roddy 
Hali svetainėje surengė Brigh- 

Į tono katalikiškos draugijos 
| prakalbas. Kalbėjo kun. Dr. 
V. Bartuška ir Dr. J. Bielskis. 

! Žmonių pribuvo apie kelis šim- 
j tus, aukų surinkta apie $49.00. 
Kadangi svečiai pasivėlino, 
taip jų belaukiant, pakalbėjo 

i p. P. V. Strakauskas “Tautos 
i Ryto” administratorius apie 
j Lietuvos padėjimą. Ragino 
i visus aukoti dėl savo tėvynės. 
į Netrukus ir delegatai pribuvo. 
į Vakaro vedėju buvo p. J. Ma- 
' lukas. kuris perstatė kun. Dr. 
j V .Bartušką. Kalbėtojo žod
žiai ištiktųjų turėjo kiekvieno 
širdį sugraudinti, kad mūsų 
broliai ir sesutės Li luvoje 

Įtiek daug turi kentėti. Tar
puose padainavo Šv. Petro baž
nytinis choras iš So. Bostono, 
vadovaujant p. M. Karbauskui. 
Sudainavo “Lietuva Tėvynė 

į Mūsų.” — M. Petrausko; 
“Kur banguoja Nemunėlis” ir 

P8 I “Gražybė Lietuvos— Nauja
lio; “Pasisėjau žalią rūtą” — 
Neimanto. Žmonėms labai pa
tiko. Toliau kalbėjo Dr. J. 
Bielskis apie pabėgėlių padėji
mą ir apie visokias nelaimes 
lietuvių tarpe, kurias jis ma
tė bevažinėjant po Lietuvą.

Vakaras užsibaigė labai 
gražiaii Žmonės visi išėjo pa
tenkinti.

X.

ROCHESTER, N. Y.
Rugsėjo 18, vietinės dr-jos į 

laikė susirinkimą šv. Jurgio 
Lietuvių parapijos svetainėj. 
Atidarė susirinkimą gerb. kle-Į 

j bonas kun. J. Kasakaitis, 
• aiškindamas, kad reikia ren- 
I gtis prie Lietuvii] Dienos. 
. Kvietė visus be skirtumo dar- į f*, 
buotis rinkime aukų Lietuvių 
Dienoje. D legatai atsilankė 
nuo sekančių dr-jų: — Šv. Jur
gio Lietuvių parapijos, Šv. Pet
ro ir Povilo, Šv. Jurgio dr., 
D. L. K. Gedemino dr., Šv. 
Marijos moterų dr., Lietuvių 
Politiško Kliubo, Lietuvių 
Kanklės Beno, S L. R. K. A. 
103 kuopos, Šv. Cecilijos cho
ro, Tautos Fondo skyriaus, 
Tarnaičių Marijos dr., T. M. 
D. 52 kuopa, A. L. T. Sanda
ros 21 kuopa.

Valdyba išrinkta iš sekančių 
ypatų: — pirm. — Ant, Bara
nauskas, jo pagelb. P. Petro
nis, užrašų rašt. — St. Klimai- 
tis, finansų rašt p-lė L. Jan-

WIKES-BARRE, PA. 
Susitvėrė choras.

L. Vyčių 15 kuopa rugsėjo 
1 d. sutvėrė chorą. Labai ge
rai sekasi, turi jau tpie 40 
choristų. Vadovauja vietinis 
vargonininkas p. J. Stulgaitės. 
Repeticijas turi kas panedėlį. 
T 4gu jaunimas pasinaudoja 
šia proga .
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MONTELLO, MASS. ■

Vaikę išvažiavimas. •• -

Vaikučių piknikas atsibuvo 
pabaigoje praeito mėnesio. An-; 
tra pramoga, daug linksmesnė ! 
įvyko rugsėjo 14. Buvo tai i 
visų vaikučių prigulinčių prie 
bažnytinio choro išvažiavimas 
į “Randolph Grove tai yra į 
puikią girutę ir pievutę, ku
rios randasi apie dešimt mylių 
nuo Montello.

Vaikučiai bei mergaitės va
žiavo special karu. Karas 
nors buvo paimtas didžiausis. 
vienok vos tik sutilpo visi. į . . .
Mat vaikučių ir mergaičių bu-i _ Pri^lu-
vo beveik lygiai šimtas. O: 
dar su jais važiavo keletas ir 
didelių. Važiuodami choristaiį 
linksmai danavo lietuviškas 
dainas, k. t. “Lietuva Tėvyne 
Mūsų,” “Noriu miego,” “Lie
tuviais mes esama gimę” ir: 
daugelį kitų. Abelnai važiuo
dami linksminosi, šukavo, kiek 
išgalėdami.

Nuvykus į paskirtą vietą vi
si} paveikslai tapo nutraukti. 
Mat kartu su vaikais, didis 
jaunimo mylėtojas fotografis- 
tas, p. M. Norkūnas buvo atva
žiavęs. Potam tuojau vaikai 
išsiskirstė į žaidimą įvairių 
įvairiausių žaismių. ,

Apie paskirtą valandą na
mon važiuoti visi vaikučiai su
sirinko į kruvutę. 
dai buvo perfaukti. 
mi namon vėl visi, dar smar
kiau dainavo tautiškas dainas, 
pamaišydami tarpais ir ameri
koniškas. Visi sugrįžo lai
mingai ir linksmai apie šeštš 
valandą.

Šiuomi išvažiavimu rūpino
si vietinis varginininkas, p. V. 
Juška. Jisai, pasistengė su 
vaikučiais praeitą žiemą suloš
ti kokį ten veikalėlį, uždirbti 
pinigų, idant vasarai atėjus 
turėti bent kelias linksmas va
landas.

Visi} var-
Grįžda-

v»

f

Rytoj tau proga. zoologijos daržų vaikštinėjame. 
ir stebiamės žvėrių įvairumais. 
Tai vėl susėdę po medžiais gė
rimės paukščiu giedojimu, čir- Į 
škimu žiogelių ir kitokių gyvu- Į 
nėlių balsais. Pagaliaus kie
tai užmigau. Ir miege neatsi 
skiriu nuo savo Onytės, tik 
jau matau jų labai supykusią 
ir nepatenkintų.

Einu aš šalę jos, žiūriu į 
jos akis, bet jos veidas ątro- 
do toks rūstus, kad visas esu 
baimės perimtas. Spaudžiu 
jos rankų prie krūtinės. Ji 
traukiasi nuo manęs šalin, aš 
vejuosi jų. Pavyti nebegaliu. 
Ji brenda per žalią pievą, mi
na gėles. Aš seku paskui ją, 

1 bet prieinu platų, neišbrenda- 
1 mų vandenynų— plaukiu. Ban
gos supa mane, traukia į dug
nų, apliedamos savo baltomis 
putomis. Aš plaukiu. Spė- 
kos jau silpsta. Jau skęstu. 
Mano Onytė stovi virš van
dens, žiūri į mane ir juokiasi. 
Aš tiesiu jai savo rankas šauk-

• damas: — Onyte, gjlbėk, jau 
; skęstu. Ji nutvėrė mano ran- 
1 ką ir smarkiai pradėjo purtin- 
I ti...

Kas pasidarė, nebegaliu 
prikelti----- pasigirdo- rūstus
balsas. Pradariau akys. Gas- 
padinė priėjus purto mane už 

: rankos, sakydama, kad jau 
pusrytis ant stalo. Pažiūriu 
į laikrodį, 8 vai. baigiasi. Šo
kau iš lovos. Ir pradėjau reng
ties. Kada nuėjau pas savo 
mylimų Onytę, jau 9-ta vai. 
baigėsi. Jų radau apsirengu
sių ir laukiančių manęs. 0- 
nytės motina labai mandagiai 
mane pasveikino ir paprašė 
sėsties. Atsisėdau.

• Onytė priėjus pasakė, kad 
sėdėti nebėra laiko. 9-ta vai. 
turime važiuoti ir paklausė į 
kur aš važiuosius. — Manau, 
tinkamiausia ir puikiausia vie
ta bus zoologijos daržas — bai
liai pasakiau.

— Gerai, važiuosime į zo
ologijų — linksmai pritarė 0- 
nytė, bet, Pranuli, ar ten y- 
ra vanduo!

— Taip, — sakau, — yra.
— Ar ir važelis, kuris lekia 

nuo augšto į vandenį. Ak! 
kaip aš jam? myliu važiuoti, 
kaip man patinka^įs.

— Ten niekas nevažiuoja jo-: 
kiais važeliais, — paaiškinau.

— Nevažiuoja, nėra? — Nu
stebo Onytė.

— Ten visi pėkšti vaikšjioja
— pradėjau aiškinti jau labai 

i persigandęs.
Onytė, pastebėjus mano su- 

i simaišvmą, paklausė: — Pra- 
i nuli, kas tau yra?. tu gal ne
sveikas ? Tai nevažiuosime, 

j — Ne, Onyte, aš visai svei- 
■ kas ir noriu važiuoti, tik išeit 
damas geriau šalto pieno, tai 

! lyg dr’bulis krečia — teisinaus 
kaip sumanydamas.

— Tėvai, atnešk nuo žolių, 
| Pranuliui šalta darosi — atsi- 
j liepė motina.

Po visų pasikalbėjimų, pa
siaiškinimų, Onytė pasakė, kad 
ji jokių “monkių” matyti ne
nori. Ji nori važiuoti ten, kur 
linksmai galima laikas praleis- 

’ ti.
Nesipriešinau Onytės no- 

; rams. Zoologijos daržų buvau 
; aprinkęs tik dėlto, kad ten 
man atrodė puikiausia rietą. 

Į Nuvažiavome į vienų garsingą 
I visoj Amerikoj žydais užplū
dusių pasivažinėjimui vietą. Ir 

į ko tik čia nebuvo. Visokių 
važelių, kariukų, katilų, ku
bilų, stumiamų, traukiamų ir 

Įt-t.
Mano Onytė tik lipa, va

žiuoja, sukasi, čiaužia. Vis
kas būtų gerai, kad tik mane

• paliktų ramybėje. Bet kas 
Į tau. Visur traukia sykiu.

Neisiu, n 'gerai — supyks, 
i Mano kaulai nuo važinėjimo 
, braška, narstosi. Jau visai 
(pailsau; nudaužė mano ran
kas, galvą, kojas, bet Ony
tė jokiu būdu manęs nepalieka.

— Tštikrųjų dar tokio “čea- 
čiaus” savo gyvenime neturė
jau, — mastau sau vienas.

Po visos dienos kančių šiaip- 
-taip parvažiavome namo. At
sisveikinant, Onytė, links- i 
mai į mane žiūrėdama, tarė:
— Pranuli aš manau, kad ki
tų. nedėldienį vėl tau galėsiu 
duoti “čenčių”. Ne, Onyte,{
— sakau, — kitų nedėldienį aš 
negalėsiu. Turėsiu i

Meluoju, „„kad tik tokio “čen- 
čiaus” dauginus-^nėbepriseitų 
turėti.

Parėjęs namo nei vakarienės 
nevalgiau, tik guliau į lovą ir j 
miegojau kaip negyvas visų i 
naktį.

Rytą atsikėlęs, jaučiausi, i
, kaip sudaužytas. Ką padary
si? Tai vis mylimos Onytės 
“čenčius” kaltas.

Striukis.
f ■' ■ X "■••••- -

NAUJOJI A . L. R. K MOTE
RŲ SĄJUNGOS VAL

DYBA.

vietomis voe suprantama, o kai- 
kur ir visai nesuprantama. Pav., 
ką reiškia toks sakinys: “Šv. 
Dvasia ateidama patraukė daug 
tūkstančių prie supratimo kaltės 
netikint į Kristų” (p. 200). Ir 
tokių perlų galima būtų nurodyti 
nemažai. Ot, taip ir brukasi 
galvon mintis, kad rašytojas ar
ba perdaug skubėjo, arba visai 
yra nepripratęs raštu išreikšti sa
vo minties.”

Taip kalba apie mano peikėją 
prof. Kun. Skvireckas, kurs da
bar verčia Šventąjį Raštą į lietu
vių kalbą.

Tą kun. Skvirecko nuomonę 
pripažino teisinga ir žinomas lie
tuvių mokslavyris, kun. pralotas 

"Dambrauskas, padėdamas tą re
cenziją savo vedamąjame moks
liškame laikraštyje “Draugija”. 
(Draugija 1907 m. p. 271.)

O ko yra verta tokio žinovo 
rašyta kritika ar išpeikimas, tai 
visi numano ir be paaiškinimo. — 

Kun. F. B. Serafinas.

(Feljetonas.)

Vakar gavau nuo savo myli
mos Onytės laiškų, kuriame 
ji rašo:

“Mylimas Pranuli: — Ra
šau Tamistai šį laiškutį labai 
paskubėdama ir pranešu, kad 
rytoj tavo “čenčius”. Aš ry 
toj būsiu liuosa, turėsiu laiko, 
tai galėsime mudu kur pasiva
žinėti. Tik, žiūrėk, parink 
gražią vietų, kur abudu būtu
mėm patenkinti.

Tavo Onytė.”
Nuo darbo sugrįžau gerokai 

nuvargęs, bet kada perskai
čiau savo mylimos Onvtės laiš- 
ką, visus vargus užmiršau. 
Rodos, antra saulė užtekėjo 
(nors jau ir ta pati senai buvo 
nusileidus) ir mano kambary
je pasidarė šviesu kaip dieną. 
Vienu pažiūrėjimu perskaičiau 
savo Onytės laišką, — Rytoj 
tavo “čenčius”!... — sušukau 

i iš džiaugsmo, nebenusijaus- 
I damas ar aš stoviu, ar sėdžiu, 
ar jau esu pas savo mylimų O- 
nytę. — Tavo ‘ ‘ čenčius, ’ ’ — 
kartoju dar sykį. Kokių tai 
laimę man rytoj reikės sutikti! 
Širdis iš džiaugsmo n t virpėte 
virpa, atsiminus, kaip laimin
gai rytoj aš važiuosiu su savo 
mylima Onyte ant “good ri
me”.

Pašaukė šeimyninkė ant va
karienės. Valgymas man tų 
vakarą visai nesisekė. Kiek 
sykių reikėjo piauti mėsų, tiek 
sykių riekiau duonų, taip kad 
priraikiau pilnų stalų. Vie
toj druskos pyliau pipirus ir 
t.t. Po valandėlės pradėjau 
skubiai rengties į rytojaus iš
važiavimų.

Gaspadinei, kuri triusėsi a- 
pie pečių, “užpundinau” 
“pantę” alaus (žinojau, kad 
b 3 to jokiu būdu nuo jos pa
gelbos negausi) ir paprašiau, 
kad ji sušildytų prosų ir supro- 
sytų mano naująsias kelines. 
— Rytoj, — sakau turiu va
žiuoti į ligoninę atlankyti savo 
pažystamų. Bijojau, kad ne 
sužinotų, jog rytoj važiuosiu 
su Onyte, kitaip nei šu pen
kiomis “pantėmis” alaus prie 
kelinių prosyjimo nepriprašv- 
si. Pats griebiau kito darbo. 
Nusivaliau, nusiblizginau če
verykus, nudailinau skrybėlę, 
švarką. Iššmeravau pamada 
plaukus, kad rytoj geriau ži
bėtų ir būtų lankstaunesni su- 
sišukavimui. Nubėgau į arti- 
miausį “drugštorį” nusipirkti 
“Cold cream’o” ir “P roxide 
cream’o” veido pagražinimui. 

■“Cold eream’u,” sakau, ištep- 
, tai bus veidas 

o “Peroxide crea- 
ištrinsiu eidamas pas O- 

i nytę, tai atrodys daug skais- 
_ .... tesniu ir Onytei geriaus patik-Pammejimas. Į.^. .

21 rugsėjo vakare L. Vyčių Prieš eisiant gulti, kaip 
6 kuopa surengė vakarą pami- paprastai, buvau pradėjęs kal- 
nėjimui poeto X aičaičio. Va- foėti poterius, bet susimaišiau 
karas atsibuvo bažnytinėj sve- j įr pjsimečiau. Atsiguliau, 
tainėj gana su įvairiu progra-L Miegas neima.
mu. % Žmonių prisirinko veik Vartaus, kraipaus, rangaus 
pilna svetainė. "V akarą ati- į p0 lovų, bet akys nei manyti 
darė pirm, ir pasakė api? tą nemano merkties.
garsų mūsų tėvynainį. Šv. Džiaugsmas ir rūpesnis su- 
( ecilijos choras dainavo X v- sijungę iš vieno kankina ma- 
čiųjdimnų. paskiaus eiles sa- no sielų. Džiaugiausi, kad 

rytoj su Onyte važinėsiu, ir 
• sykiu nerimauja. Negaliu iš- 
į galvoti, kaip surasti išvažiavi
mui tinkamą ir geriausių vie
tų, iš kurios mano Onytė bū- 

| tų pilnai patenkinta.
— Kur čia važiuoti! — krem- į 

tuosi.
Kaip tai būtų gerai, kad 

Onytė pati vietų pasiskirtų. 
Bet, n ., jai to negaliu paves
ti. Viena, ‘dėlto, kad ji laiš- 

j ke įsako man surasti tinkamą 
: vietą, antra, prašyti, kad ji 
pati nurodytų važiavimui vie- 

I tą, reikšti}, kad nieko neži- 
■ nau apie geras vietas. Rei 
‘ kia pačiam kų nors išgalvoti, 
j Galų gale nusprendžiau va
žiuoti su Onyte į zoologijos 
daržą. Ten visa ko pilno:! 

' — žvėrių, žvėrelių,-* paukščių, j 
' paukštelių — bus kuom pasis-1 
i tebėgi.
Į — Puikus sumanymas! — 
sušukau kumščiu daužydamas 

Antra < valanda, o 
K S. S. Korespondentas, aš vis tebevargsta, tebesvyruo- 

_ ! ju. Matau, kaip mudu po

BROOKLYN, N. Y.

Tikrai alkolio užtarėjos.
“ Darbininko’^No. 107 buvo 

pasiteisinimas Sųjungietės kas- ( 
link A. L. R. K. M. Sųjungos 
išvažiavimo. Užmetama po-

į niai Dublienei, būk netiesų pa- Į 
rašius, kad ne dėl gėrimo ne
suvažiavo, bet dėl ne pato
gaus parko.

Neužtardamas nei vienų, 
nei kitų, kalbėsiu tiesą. Tą 

Slg ' patį vakarą irgi buvo susirin- j 
įgį ' kimas L. D. S. 12 kuopos, į!

- ■ ‘ . IšėjęS|
už durų pasiklausiau, ko labo I 
Sųjungietės tarėsi, nes durys 
buvo atdaros ir viskas buvo i 
girdėt.

Atsakymo rašėja tvirtina, 
jog pertai nesuvažiavo, būk 
parkas buvęs per toli.

Tai kodėl nutarėte imt tokį 
parką. Juk didžiuma balsų 
nutarė Maple Grove. Bet kai 
buvo inešta be svaigalų, tai 
toks pakilo lermas, jog per 
penkioliką minutų nebuvo ga
lima suprast ką kalba.

Ir pati rašėja E. M. ūžsi- 
dingk veidą, nes sakei, jog 
“be gėrimo nevažiuos mano 
vyras, nevažiuosiu nei aš.” 
Padėjo daug pastangų p-lė, 
Vaitekunaitė ir p. Dumblienė, 

, mušė ranka į stalą, iki apmal- 
i šino lermą.

Snauduliukas.

MANCHESTER, N. H.

Daugelis girtuokliauja.

Čia yra maža lietuvių kolo
nija. Daug ko nenuveikia, 
bet jei būtų vienybė ir nebūtų 
laidokavimo, tai žinoma daug 
būtų galima nuveikti. Dabar 
daugelis mūsų jaunimo laiką 
praleidžia smuklėje, o neretai 
kįla muštynių. Girtuoklėliai 
neretai šaltojoj pernakvoja. 
Tokie girtuoklėliai ir pado
riems žmonėms pridaro nema
lonumų. Kaip va rugsėjo 9 
d. prie Merrimack gt. keturi 
vaikinai ir dvi merginos kam
baryje ramiai gražiai laiką 
leido, skaitė “Darbininką.” 
Ir štai iš smuklės 2 Įkaitę nuo 
svaigalų vaikinai ėmė ler- 
muotis. O Kazimieras Žu
kauskas. besikarščiuodamas ė- 
mė kabinėtis ant skaitančio 
vyro ir norėjo peštynes iškelti. 
Bet nieko nepešė. Tai ir išsi
nešė lauk.

Broliai lietuviai, meskime 
svaigalus, atsiminkime mūši} 
žūstančią tėvynę, mūši} tautos 
reikalus.

Panemunėlio vienasėdis.

Dvasiškas Vadovas:

Tai buvęs.

POLEMIKA.

I

Kun. F. S. Kemėšis, 
50 W. 6-th Str., 

So. Boston, Mass.
Pirmininkė:

U. Gudienė,
242 W. Broadway; 

So. Boston, Mass.
Pagelbininkė:

M. L. Gurinskaitė. 
3347 Aubum Avė., 

Chicago, III.
VARDAN TEISYBĖS.

WORCESTER, MASS.

Darbo Informacijos biuras.

L. D. S. 7 kuopa mėnesinia
me susirinkime apsvarstė apie 
reikalingumą Darbo Informa
cijos biuro. Įsteigė jį. Darbo 
Informacijos Biurą ves Anta
nas Ciginskas, 35 Lafayette St. 
ir Tamošius Migauskas, 21 
Ledge St. Tai-gi iš kitų mie
stų darbininkai gali lengvai su
žinoti apie darbo sąlygas pei 
laiškus. Rašant laišką ir no
rint gaut atsakymą su patari
mais, malonėkit indėti už du 
centu krasos ženklelių.

A. Ciginskas.

v«

HARTFORD, CONN.

Mirė jauna lietuvaitė.

Rugsėjo 19 d. š. m. pasimi
rė Marijona Mickiaučiutė vos 
sulaukus 18 m. amžiauss. Ve
lionė prigulėjo pri?| L. Vyčių 
6 kp. ir prie šv Cecilijos cho
ro. Minėtos dr-jos apdova
nojo puikiais gėlių, bukietais 

i 21 d. š. m. dalyvavo laidotu
vėse. Reikia paminėti, kad 
M. Mickiaučiutė buvo gimusi 
ir augusi šioje šalyje, bet nie-' siu iš vakaro, 
kuomet nesakė, kad amerikon- | minkštas, 
ka. Prisipažindavo lietuvaite m ’u” 
esanti.

i

LONDONAS, ANGLIJA

Prapuolė “Ūkio” arklys.

Čia yra dvi lietuvių koope- 
rativiškos keptuvės — “Biru
tė,” kuri gyvuoja nuo 1911 
m. ir antva “Ūkio,” kuri gy
vuoja du metai. Pastarais 
laikais abiem nepergeriausia 
klojasi.

-Prie “Ūkio” susispietę lai
svamaniai su socijalistėliais. 
Tai ten kaikurie nekaip ir pa
sielgė. Netikėtai bendrovės ar-Į 
klys ir vežimas prapuolė. Nu-[ 
žiūrėtas J. Užupis ir pa
trauktas teisman. Sako, kad 
arklys jau atrastas. Se- 
niaus tas pats Užupis buvo 
“Birutės” vežėju ir “Birutė 
turėjo su juo “baderio.”

Mirė.

M

Kun. A. Staniukynas atrado 
priedermę išpeikti mano išverstą- 

| jį katekizmą.
Pačioje pra<įžioje to savo raš

to. jis užmeta man nė mažiau nė 
daugiau kaip tik pasisavinimą 

: svetimo darbo, arba, kitaip sa
kant, literartišką vagystę.

Štai jo žodžiai: “Kun. A. B. 
tvirtina, būk Trečiojo Baltimorės 
Konsilijaus parengtą katekizmą 
išvertė kun. F. B. Serafinas. Taip, 
tiesa. Katekizmo antgalvis skel
bia, bet ištikro taip nebuvo. Kun. 

1 Serafinas tik mažą dalį to kate
kizmo išvertė; didžiausią gi jo 
dalį kun. Serafino vertimą patai
sęs, atliko a. a. kun. A. Kaupas.” 

Tuomi savo pasakymu kun. 
Staniukynas nuplėšė mano šlovę. 
Turiu liudytojus, kad buvo ši
taip. Aš išverčiau mažiausiai 
bent tris ketvirtąsias minėtojo ka- 

į tekizmo dalis. Tinkamo kate- 
' kizmo tuomet nebuvo. Tatai kun. 
i Kaupas pradėjo manę raginti, kad 
pasiskubinčiau išleisti savo ver- 

■ čiamąjį katekizmą. Kadangi ma- 
• no katekizmo vertimas dar nebu
vo pabaigtas, o man pačiam tuo
met trūko laiko, a. a. kun. A. 
Kaupas pasiėmė mano vertimą, 
pataisė jo kalbą ir pabaigė vers
ti.

Kuomet rankraštis buvo gata
vas, aš prašiau kun. Kaupo, kad 
jis pavelytų pridėti ir savo vardą 
prie manojo, kaipo vertėjo, bet 
jis nesutiko. Razdamas, kad tai 
per daug menkas,- nevertas pa
minėjimo, darbe prisidėjimas.

Iš to viso aišku, kad, kun. 
Staniukynas, tuo savo “Darbi
ninke” paskelbtuoju raštu, nu
plėšė mano šlovę Lietuvių visuo
menėje.

Jug Šv. Augustinas sako: 
“Non remittitur peccatum, 
restituatur ablatum.”

• Dėlto mes ir manome, kad 
kun. Staniukynas atšauks pask
leistąją ant manęs netiesą ir su- 

I grąžįs man nuplėštąją šlovę.
Kun. Staniukynas toliaus aiš

kina, kad mano katekizme esą su- 
Į maišymų, daugybės kalbos klai
dų ir neaiškumų.

Visi Amerikos lietuviai pripa
žino, kad kun. Kaupas gerai ži
nojo lietuvių kalbą ir Jis mano 
knygutės kalbą ištaisė.

Tuotarpu kun. Staniukynas, 
kurs pats silpnai tepažįsta lietu
vių kalbą, peikia kalbą kurią iš
taisė žinovas.

Kad kun. Staniukynas gerai 
lietuvių kalbos nepažįsta, tai liu
dija tokie žinovai, kurių autori
teto turbūt nedrįs paminti nei 
pats Staniukynas. ,

Apie Staniukyno kalbos žinoji
mą bei aiškumą šitai ką sako kun. 
prof. Skvireckas. Rašydamas a- 
pie Staniukyno pataisas pridėtą
sias prie Vyskupo Gedraičio iš
verstojo Šventraščio, prof. Skvi
reckas sako: “Gal ir gerai pa
darė kun. Staniukynas neimdamas 
teksto pataisymo naštos ant savęs, 
nes ta našta būtų jam buvusi per
daug sunki, o tai dėlto, kad 
kaip matyt, iš jo pridėtojo “ko- 
mentoriaus,” jis nėra didžiu lie
tuvių kalbos žinovu.'

Prielinksnis “ant” tankiai var
tojamas ne vietoj; pavz.: “ant 
apaštalo pašauktas” (p. I), “rei
kalautų sau ant gyvenimo” (248), 
“daleidimas ant grieko” (p.494) 
ir t.t. Sąjunga
klaidingai antroje vietoje padė
ta; poz.: “Simonas bet prana
šauja” (p.106 ir kitur). Varto
jamas nelietuviškas priešdėlis 
‘ ‘ da, ’ ’ nežinoma prielinksnio for
ma “priešai” vietoje “prieš” 
(p. 54 ir kitur). — Yra nemažai 
ir kitų sintaksės klaidų, kurias 
visas išskaityti būtų perilgu.

Kalba komentoriuje vartoja- 
dirbti. Tna>" abelnai sakant gana \ sunki,

I

nisi

SVARBI KNYGELĖ.

Tik ką “Darbininkas” iš
leido naują labai naudingą, in- 
domią, lietuviams reikalingą 
knygelę

LIUDVIKAS 
WINTHORST’AS

Vokiečię katali 
kiškos visuome
nės budintojas. 

Tiktai 5c.

I

II Pagelbininkė:
O. Migauskaitė.

50 W. 6 th St., 
So. Boston, Mass.

Raštininkė:
Ona M. Stalionaitė, 

26 S. Leonard Str., 
AVaterbury, Conn.

Iždininkė:
Antanina H Nausiedienė, 

917-919 W. 33rd Str., 
Chicago, III.

Iždo globėjos:
Marijona Juškienė, 

129 Melrose Str., 
Montello, Mass.

Uršulė Jokubauskaitė, 
14 Commonivealth Avė, 

Worcester, Mass.

Redaktorė: —
U. Jokubauskaitė,

14 Commonwealth Avė., 
Worcester, Mass.

Čia aprašoma vokiečię ka
talikę persekiojimai, susior- 
ganizavimas ir iškilimas. Da
bar nubundant Amerikos lietu
vių katalikiškai visuomenei, la
bai svarbu ir indomu pamaty
ti, kaip vokiečię katalikai iš 
pradžios buvo neveiklūs, o pa
skui susiprato, susiorganizavo 
ir pasidarė didžiausia galybe.

Mums, atrijantiems Ame
rikos lietuvių katalikams labai 
reikalinga pažvelgti į šauniai 
susiorganizavusius brolius vo
kiečię katalikus. Tas bus 
mums padrąsinimu, paakstini- 
mu prie veikimo. Todėl skai
tykite knygelę Windthorstą ir 
pažinkite veiklius vokiečię ka
talikus.

ATSIŠAUKIMAS Į KLE
BONUS

Malonėkite atsiųsti mums 
jūsų miesto ir apylinkės kata
likiškųjų draugysčių sąrašą ir 
jųjų valdybų adresus. Mes ga
vome kelis laiškus su atsaky
mais, kad jau jųjų draugystės 
sutvėrė komit etus. Mums rū
pi ne tiktai, jųjų įėjimas į ko
mitetą, bet ir jųjų aukos nu
kentėjusiai Lietuvai — Centra
lis Komitetas tame reikale ir 
privalo į jas kreiptis su atski
rais laiškais.

Su tikra pagarba t 
Kun. Pr. Augustaitis, 

C. A. L. K. Sekret.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

e

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję Aių 
dalykėlių; visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anarneliuotų ir padengtų r-c- 
iuloidu.. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam 
sius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai Dėl 
prašaliuimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

kė Z. Gurkliutė ir M. Čemiau- 
ckiutė. Kalbėtojas atsilankė 
p. J. Vaitiekūnas iš Poquo- 
nock. Conn. Pasakojo apie 
Vaičaičio gyvenimą ir jo dar
bus dėl Lietuvos labo. Vaka
rą užbaigiant šv. Cecilijos cho
ras ir visi svečiai sudainavo 
Tautos Himną.

Katalikų Spaudos Savaitė.

22 rugsėjo bažnytinėj sve
tainėj susirinko komisija nuo 
visų katalikiškų dr-jų. Susi- 

I rinkimą atidarė pirmininkė E. 
( Mašiotukė. Paaiškino kas 
(buvo nuveikta pereitame susi- 
Į rinkine ir kas bus veikiama K. 
; Spaudos Savaitėje. Bus suren- 
igtas spalio 22 d. vakaras su 
: prakalbomis, dainomis ir de- 
{ klamacijomis Conways svet. 
į O vakaras 26 spalio bus Cat- 
hedral Lyceum svetainėj.’Tre- 

jčias bus 29 d. Kitais vaka- 
, rais bus platinama K. Spaudos 
į raštai.

“bet” kai-kur

Po trumpos ir sunkios ligos 
- rugpj. 19 d. mirė Antanina Bai- 

nienė, 30 metų amžiaus. Tre
ti metai kai ištekėjus. Paliko 
pusantrų metų vaikutį. Pa
laidota rugpj. 29 d. Palydėti 

• žmonių buvo labai daug.
Upelis. 

Jonulis./

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

Mokam laike Mokinimosi!

ood Rubber Co.

Mokintis dirbti Guminius čeverykus 
ir visokius kaliošus.

Gera užmokestis, nuolatinis darbas, nėra bedarbės 
pertraukę. Tik už 5c. per 20 minutę laiko galima 
atvažiuoti karu nuo Park St Atsišaukite tuojaus į < 
musę darbo davimo biurą (Employment office) 

šiuomi adresu:

Eige’ovAve,, Watertuwn, Mass.
_____i •



6 “DARBININKAS.”

Tautos Fondo reikalai
KODĖL AUKAS PRIVALO

ME SIŲSTI TIK PER 
‘TAUTOS FONDĄ?

1) . Visųpirma d dto, kad ne 
bile kas žino kaip, kada ir kur 
pasiųsti. Tautos Fondas-gi 
nuolat tėmija visas permainas, 
kurios tik įvyksta pinigų per
siuntime. Todėl siunčia sau
giausiu ir. patogiausiu keliu.

2) . Tautos Fondas siunčia 
pinigus visųpirma ten, kur jie 
labiausia reikalingi.

3) . Tautos Fondas rūpinasi, 
kad po karės Lietuva gauti) 
liuosybę, o liuosybė visai tau
tai yra brangi, nes daugelis 
tautų už savo liuosybę aukau
ja milijonus gyvasčių. ,

Todėl nesigailėkime aukų ir 
siūskime jas per Tautos Fom 
dą.

$2.000.00 BELAISVIAMS.
Jau diduma Tautos Fondo i i

Pateckis, A. Reižis, V. Saba- 
j niutė, A Mačiulienė. D. Kare- i 
i torienė, P. Labutis, J. Baranau- 1 
skas, A. Galickas, V. Jokubaus- 
kas, T. Peskenis, A. Gnežinskas,
J. Nakčeris, P. . Žukauskas, P.

j

Beloglovis, J. Visgaitis; B. Bo- 
dauskas, B. Sadonis, K. Gum- 
buliavičius, A Mančinskas, J. 
Gumbulevičius, P. Virbickas, S. | 

, Tvarijonaitis, R. Braškiutė, M. 
■ Vižgaitis, J. Plauga, M. Povi- 
Į laikis, O. Rainiutė, V. A^idriuš- 
ka, A. Barisas, J. Kranauskas,
K. Nekrošis, M. Stanislovienė, O. 
Tunienė, Ona Gečiutė, S. Gar-! 
mas, S. Kalpokas, A. Balčiu- i 
nas, K. Seniūnas, J. Klapataus- i 
kas, J. Remeikis, T. Motiejūnas, 
J. Šiugžda, J. Rainis, if^Rožavi- 
če, J. Matuliavičius, L Varnelis, 
J. Auškolnis, M. Krenčinienė, J. 
Meleška, J. Alijošius, Alijošie- 
nė, O. Žukauskienė, M. Pateliu- 
nienė, A. Gečas, K. Prunckienė. 
Smulkių aukų $42.50 ;viso $178.50.

■ D. S. kuopų valdybų, draugijų Draugijos kurios 
turi “Darbininką 

už organą.

■ ar parapijų.
Visais reikalais reikia krei

pties pas Biuro vedėją: (
B. R. Sarapas,

23 Sh?ldon St.,
, Hartford, Conn. 

Tel. Charter 2094.

ATHOL, MASS.
S. IV-tos kuopos Darbo 

Informacijų Biuras.
Kiekvienas gausite prielan

kias ir teisingas žinias. No
rintieji apsigyventi šiame mie
ste kreipkitės pas vedėjus bū
ro:

J. A. Gailumas,
The Lithuanian Store, 

Athol, Mass.
P-lė K. Griciunaitė,

Windsor Etouse, 
Athol, Mass.

L. D.

L. D. S. KUOPŲ SUSIRINKI
MAI.

M

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS., KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis.

733 Indiana Avė.
i-'in. rast. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
t’rot. rašt. Antanas Brusokas, • 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

1436 So. 9-th Str.
Kasierius Tamošius Grigaliūnas,

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda, — 
ttateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
J

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO KRIKŠTYTOJO 

DRAUGUOS 
CAMBRIDGE, MASS.

Pirmininkas: —
A. Vaisiauskas,

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.
Maršalka: —

J. Lukšis,
220 Washington St.

Kasos globėjai: —
K Voveris,
A. Sunudkas,
J. Žilis.

Nebūk be katalikiško 
laikraščio.

komisijos prisiuntė pritarimus 
pasiųsti Šveicarijon $2.000.00 
lietuviams vokiečių belaisvėje 
esantiems, sušelpti. Taigi 
greit T. F. Valdyba pasiųs tuos 
pinigus kun. A. Steponavičiaus 
vardu “Lithuania” draugijai, 
Šveicarijon, iš kur tie belais
viai yra šelpiami.

ROCKFORD, ILL.
Čia, pasidarbavimu vieti

nių veikėjų, 10 rugsėjo susi
tvėrė naujas Tautos Fondo 
skyrius, kuris iš eilės bus 44. 
Prisirašė šie nariai: Jonas Zu- 
bas, Juozas Andriuškevičius, 
Kun. V. K. Taškunas, Alek
sandras Lakavičius, Povilas 
Petrenas, Viktoras Gremba, 
Juozas Kailiukaitis ir Elenna 
Mičeliutė. Viso 8 nariai. Val
dyba išrinkta: pirmininku Jo
nas Zubas, raštininku Viktoras 
Gremba, iždininku kun. V. K. 
Taškunas.

RUMFORD, ME.

P. Šalaviejus $2.50; Z. Saba
liauskas ir J. Tėvelis po $2.00. 
Po $1.00: J. Stankus, J. Šapis, 
J. Rašytinis, A Murauskiutė, A 
Vaišvilienė, A Sabaliauskas, Sa
baliauskienė, S. Klimanskis, S. 
Zajauskis, J. Bauša, B Kemerai- 
tis, M. Dubinskienė, K. Pucaitė, 
A Klimanskis. Smulkių auku 
$13.26. Viso $33.76.

BROOKLYN, N. Y.
Svarbus susirinkimas.

L. D. S. 12 kuopos susirinki
mas atsibus spalio 2 d. 7:30 vai. 
vakarei Kar Aniolų par.. sve
tainėje.

Kviečiama visi kuopos na
riai neatbūtinai atsilankyti 
ant šio susirinkimo pribūti, nes 
taip svarbus klausimas iškilo, 
kad kožno lietuvio šventa prie
derme išgirsti ir apsvarstyti.

K. Dumblis, 
Kp. rašt.

Organo sekretorius, Jonas 
Stauskas,

AMSTERDAM, N. Y.
Aukos surinktos per pp. V. 

ir J. Gudžinskų vestuves.
Po $1.00 aukavo: pp. V. ir 

J. Gudžinskai, O. Griniūtė, J. 
Kučis, K. Žirgulis, Lietuvių 
Benas, M. Kerbelis, S. Stri- 
kulis.

Po 75c. aukavo: J. Arbelis. 
Po 50c.: S. Simanavičius, R. 
Karbočis, P. Gergžna, M. Šid
lauskaitė, J. Stankauskas, S. 
Strikulis, J. Mikolaitis ir M. 
Sviderskis.

Po 25c.:
Sviderskienė, 
Juozapančiutė, J. Gaška, M. 
Gudžinskaitė, 
tė, V. Bliuviutė, V. Bazeliau-
skas. O. Gudžinskaitė ir Z. Ki- 
seliutė.

K. Pakštas, 
T. F. sekr.

NEW PHn.ADET.PHIA PA

Kleb. kun. Matulaitis $4.50; po 
$1.00 aukojo: Dranginis, M. Sta
niulis, V. Pajaujis, A. čižaus- 
kas, A. Kazlauskas, P. Strungis, 
J. Smolskis, J. Mačiūnas, V. Žal- 
neriunas' J. Pilius, G. Abroma
vičienė, J. Petraitis, J. Šneide
ris, B. Krugla, E. Šivokienė, V. 
Maciaviče, I. Grajauckas, K. 
Kisielius, A. Kubilius, J. Čar
neckis, A. Jakaitis, A. Gudai
tis, J. Bogdonavičienė, S. Bulo
ta; Šv. Albino Draugija paauko
jo $25.00; smulkių aukų $21.50; 
viso $75.00.

BROOKLYN, N. Y.
L. D. S. 11 kuopos susirinki

mas įvyks 3 d. spalio, 8 vai. va
kare parapijos salėje (pas kun. 
N. Petkų). Malonėkite, visi 
susirinkti ir naujų narių atsi
vesti.

P. Pavilonis, — rašt.

•V. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 
. HARTFORD, CONN.

Pirm. — Teklė Blažienė, 
1214 Broad St

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

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

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

Ižd. — Felicija Plikunienė, 
103 Bond St

Iždo glob. — M. Karaliūtė,
24 Woodbridge St

Maršalka — Elena Valavičiūtė, 
23 West St.

LIETUVIAI PAVESKITE b
DARBUS SAVIEMS. b

Geriausias Lietuvis siuvėjas. ;!
Siuvu vyriškus ir moteriš- 

kus drabužius, sulig naujau- b 
sios mados. i [

Taisau, prosinu, valau ir ]» 
dažau senus. Taip-gi kuni- < 
gams siuvu SIUTONUS ir !; 
esu gerai įsipraktikavęs ta
me .darbe, kaip Lietuvoje, b 
taip ir čia Amerikoje. .

Darbų atlieku greitai ir pi- '! 
giai. <;

Jeigu kas reikalauja, dar- ;; 
bų pasiimu ir pristatau tie- ]> 
siog | namus. ]!

TeL Charter 23544 <

A. K. MAZALAS;
94 JEFFERSON STR., 

HARTFORD, CONN. ;!

Meldžiu platinti angliškų 
pamfletų apie

M. Stakauskas, S. 
V. Abksa, O.

A. Gudžinskai-

ST. CLAIR, PA.

Kleb. kun. Durickas $57.00; 
E. Grabackienė ir J. Kralikas po 
$2.00; A Dedulaitis $1.75; M. O- 
liuša $1.50.

Po $1.00: A. Pacevičius, K. 
Virbila, K. Petrulionis, I. Šil
anskas, J. Pabijonas, J. Žemai
tis, J. Karlauckas, T. Šmulkštys, 
J. Petraitis, K. Slivinskas, J. 
Balsys, J. Žvairaitis, F. Gudaitis, 
J. Slivinskis, S. Surma, S. Ste
biu gis, D. Kasputis, A. Kupstas.

Smulkm aukų $18.55.

Viso $100.80.

AUKOS SURINKTOS LAIKE 
DELEGATŲ PRAKALBŲ.

Hartford, Conn.

Kleb. kun. Ambotas ir J. Lauč- I 
ka po $5.00; P. Petkevičius $3.00; i 
Po $2:00: A. Urbaičiutė, T. Nek- I 
rošaitė, A. Višniauskas ir A. Pa- 
teckis. P. Linkauskis ir F. Pli
kunienė po $1.50. Po $1.00: M. 
Nikžentaitienė, M. Volavičienė, M. 
Adomoniutė, M. Kavaliauskienė, 
V. Petruškevičienė, E. Misulai- 
tė, J. Skaistis, M. Bakiutė, K. 
Tiškevičius, K.’ Lipskis, A Vit- 
kaitė, M. Pateckaitė, M. Rama- 
nauckas, O. Jokūbą vičiutė, V. 
Mirončikiutė, A. Jasmontas, K. 
Simanavičienė, O. Aurinienė, A 
Bolevičiutė, E- Guiskienė, Z. Ba
nienė, A. čebatarienė, O. Bu- 
čaitis, A. Karpavičius, L. Mika
lauskas, S. Jankauskiutė, A Knei- 
žiutė, U. Jusaičiutė, T. Špelius,
O. Kasmaskas, E. Skirtiniutė, O. 
Bakšiutė, A. Bragaitis, E. Bra- 
zinskaitė, K. Černiauskienė, J. 
Kasačiunas, A. Rapšis, A. Ma
salas, V. Džikas, A. Matusevi- 
čienė, A. Sakalauskas, K. Agen
tas, Agentienė, J. Grigaliūnas,
P. Norvidas, J. Pužlienė, M.
Urbanavičius, P. Kndilas, Ona 
Gobijonaitė, K. Gavronskis, S. 
Skripštunas, J. Jokubauskaa, M. 
Mačiulienė, P. Maštienė, A Maš- 
._ v ii-i.ui. a ai. i, .y.r

L.D.S
------ - X------

DARBO INFORMACIJŲ 
BIURAI.

BROOKLYN, N. Y.
Visokių žinių 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 rei
kalais ž jniaus nurodytu antra
šu. Nepamirškit krasos ženk
lelio, atsakymui.

Jonas Miliauskas,
416 Hooper St., 

and cor. Grand St 
Brooklyn, N. Y. -

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRAŠAI. 

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas:
Motiejus Žioba, 

29 Webster St., 
Molden, Mass.

Vice-Pirmininkas:
J. B. Šaliunas, 

866 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius:
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Finansų Sekretorius:
A F. Kneižis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas:
Mikolas Venis, 

28 Story St., 
So. Boston, Mass.

Globėjai:
Jonas Petrauskas,

66 W. Fifth St., 
So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka,
37 Franklin St., 

Norvood, Mass.
M. Abračinskas, 

187 Ames St., 
Montello, Mass.

Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis, 

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Pranas Gudas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. E. Karosas, 

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

ŠV. MEKOLO ARKAN. DRAU
GUOS VALDYBOS ADRESAI 

COLLLNSVILLE, ILL.
Pirmininkas:

Pranas Stankaitis,
705 Peers Avė.

Vice-pirmininkas:
Jurgis Naujokaitis,

440 So. Clinton St.
Prot. Sekretorius:

Jonas Rudinskas,
600 N. Guernsey St

Fin. Sekretorius:
Kazys Žukas,

427 AValnut St.
Iždininkas:

Mikolas Gudeliauskas,
401 N. Hesperia St

Iždo globėjas:
Jonas Morkus,

904 Vandalia St.
Maršalka:

Ad. Smuikis,
817 High St.

Ligonių lankytojas:
Juozas Milius,

335 Centrai Avė.
Susirinkimai laikomi kas antrą 

ir ketvirtų ketvirtadienį kiekvie
no mėnesio, katalikiškos mokyk
los salėje

225 VANDALIA ST., 
COLLLNSVILLE, ILL.

Lietuvius.

LITHUANIAN’ S.”
Dar galima gauti visus nu

merius; o neužilgo ir šeštas 
numeris išeis iš spaudos. Pam- 
pletai yra papuošti Lietuvos 
žemlapiuir Vytauto pa
veikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS,

324 Wharton Street, 
Philadelphia, Pa.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE.
Knygų ir visokių reli

giškų daiktų.
Kas prisius 10c. trasos 

ženkleliais, gaus kataliogų.
Turiu daugybę visokių 

maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street,

South Boston, Mass.

“Draugas”
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS

——— X

HARTFORD, CONN.
L. D. S. VT-tos kuopos Darbo 

Informacijų Biūras.
Prie L. D. S. 6-tos kuopos 

įsisteigė -Darbo Informacijų 
Biuras, kuris dykai suteiks 
informacijų darbininkams ieš- 

; kautiems darbo ant farmų, 
i viešbučiuose, valgyklose, dirb- 
| tuvėse ir tt.

Iš kitur atvažiavusiems na- 
| rodoma vieta apsigyvenimui.

CIGARETĘ KUPONAI. I

Mes duodame visokios vertės 
dovanas. Atsišaukite ir pamaty
site mūsų visokių 
giaue 1 _
* Saugokitės apgavikų, kurie no-1 
ri gauti iš jūsų kuponus, mes e- i 
šame oficiališkai įgalioti agentai 
visu didžiausių tabokos kompani-' 
M

BERN8TEN&SON

40 BEACH ST„

įūsų visokių įvairių dau- 
kaip 700 daiktų.

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGA8” kelia tautiškų susipratimų, platina 
katalikiškai lietuviškų kultūrų.

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pešta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po le.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS ”, Metams kaštuoja tik $L50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:
* *

Draugas Puhlishing Co.
1800 w. 46th st CHICAGO, ILL.

a___v*___

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

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

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

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

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

Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:

“DARBININKAS,”

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

242 W. Broadway, South Boston, Mass.

“DRAUGAS”
(Dienraštis)

Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50. 
1800 W. 46 St, -i:- Chicago, HL ♦

“VYTIS”
(Du kartu mėnesyje) 

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

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
(Savaitraštis)

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

“TIKYBA IR DORA”
(Du kartu mėnesyje) 

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

“PAŽANGA”
(Mėnraštis)

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

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.

3554 Richmond Street, Philadelphia, Pa.•• .r

“ŽVIRBLIS”
(Mėnraštis)

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

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje) 

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

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis)
Metams 50c.

314 Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

“MOKSLEIVIS” 
(Mėnraštis) 

Metams $1.00.
P. O. Box 82, Westfield, Mass.

Jau išėjo iš spaudos
•** ' X '

Gurkliutės Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.
Agentai, Įmygu platintojai ažsisakykit



“DARBININKAS.”

:\

Lietuvių Diena
CENTRAUO AM. LIETU
VIŲ KOMITETO DARBŲ 

NUO 13 IKI 23 D. IK-16 
APYSKAITA.

Idant mūsų visuomenė pla-! 
čiai žinotų kas veikiama C. A 
L. K-to, o taipo-gi pasemtų 
sau informacijų apie Lietuvių 
Dienos prirengimo darbų, pa
skelbiama šių apyskaitų 10-ties 
Klienų mūsų darbo.
■C. A. L. K-to Raštinės darbai.

1. Atlikta formalybės ati- 
■darymo deposito The Liberty 
banke New Yorke ir aukos 
jau galima į ten siųsti. Jos 
adresas: The Liberty National 
Bank, New York City.

2. Užsakyta 100.000 čekių su 
Liberty banko vardu išsiunti
nėjimui biznieriams.

3. Pasiųsta prašymas lietu
vių laikraščių Redakcijoms 
Amerikoje siuntinėti savo lai
kraštį, idant sekus visas Lie
tuvių Dienos renginio darbas 
laikraštijoje.

4. Tartasi su L. S. S. apie 
prisidėjimų prie C. A L K-to. 
Paaiškėjo, kad L. S. S. nesu-: 
tinka, kad Raud. Kryžius rū
pintųsi aukų dalinimu Lietuvo
je.

.sužinojo apie dėžutės. Pasi- 
■rodo, kad dežujių didelėms 
kolonijoms gaminti negalima, 
nes tai apsiųtų labai bran
giai, tai-gi pasiųlyti joms pa- 

I čioms pasigaminti, o tuo tar
pu padirbinti 25,000 dėžučių, 

; tagsų 1.000.000. Buttonus pa
likta gamintis pačioms koloni
joms, kaip jos nori.

Presos Komisijos 
darbai.

Paduota Presos Komisijai 
pagaminti 12 straipsnių, ats- 
pauzdinti ir pasiųsti Associa- 
ted Press ir Vietų Komitetams.

Tai C. A. L. K-to darbas. 
Reikia dabar tik, kad visos 
vietos sukrustų dirbti, 
kampeliai, kur tik yra 
vienas lietuvis, išgirstų 
su šauksmų ir prisidėtų
didžio darbo. Į darbų visi, 
laimėjimas bus%iūsų!

C. A. L. K to Prezidentas 
J. S. Lopatto, 

Raštininkas
M. Šalčius.

visi 
nors 
mū- 
prie 

o

atsisakė. M. Balčiūnas, pa
kviestas pasiaiškinti, atsako, 
kad jis atsisakė dalyvauti dėl 
asmeniškų priežasčių — neno- 
rėlamas klausyti priešingų 
kalbų. Panašiai aiškina ir J. 
Štreimikis, taip-gi nuo “Biru
tės” Kanklių choro (taip vadi
nasi L. S. S. kuopos choras) 
Dusevičia (nebuvo užsiregist
ravęs), kuris dar pabriežia i-l“- 
dėjines priežastis — kad socijh' 
jalistai Wilkes-Barre suvažia- 
irime buvo nuskriausti ir kad 
neišpildyta jų reikalavimų, 
dėlto jie bendrame aukų rinki
me nedalyvausiu. J. Dragašius, 

A Zaleckas ir Labdarystės dr-jos pirminin
kas, nurodo, kad dviejų dele
gatų atsisakymas yra nelega- 
liškas, kadangi draugija nu
tarusi dalyvauti ir klausia kaip 
dabar bus su Labd. d-jos atsto
vybe. Susirinkimas vienbal
siai pripažįsta Labdarystės Dr-

Kadangi J. Adomavičius ir i A. L. Komiteto, kad dėžutės' 
K Zubavičiutė gavo po lygų' ir guzikėlius pasirūpintų vietų į 
skaičių balsų ir vienas iš jų i komitetai. Nutarta paimti 
— -— 1—1:“" x_: -—j- 500 dėžučių nuo Tautos Fondo j 

ir sulig reikalo užsisakyti dau-1 
giau iš firmų. Kaslink guzi
kučių, nutarta kreiptis į cent
rų su patarimu, kad jis parū
pintų vienodus guzikėlius vi
sai Amerikai, nes tuomet ir 
pigiau atseis ir bus vienodu
mas,. kas ištikrųjų būtinai rei
kalinga.

12. Nutarta kreiptis prie 
centro su klausimu, kas dary
ti su tais žmonėmis, kurie lie
tuvių dienoje rinktų aukas ant 
gatvių nefirigulėdami prie or- 
ganizatyvio darbo.

13. Nutarta prašyti iždinin
ko, kad jis tuo tarpu pasko
linti} pinigų uždengimui iškas
ėk} bėgančių reikalų....................

l

I

I
yra jau tryliktas, tai juodu 
perbalsuojama (slaptai) antru 
kart: J. Adomavičius gauna 
85 balsus, Zubavičiutė 30. 

i Komit te liekasi J. Adomavi- 
Į čius su vienuolika pirmųjų.

Dar keletui delegatų užreiš- 
kus savo velijimus, išrinktam 
omitetui darbuotis ir kuodau

giausia aukų surinkti, susi
rinkimas uždaryta 6:20 
vak.

Susirinkimo pirm.
J. E. Karosas,

I-sis sekretorius
A. Rimka,

H-sis sekretorius
P. Gudas.

I

vai.

laiškams antgalvius komiteto 
vardu su visų narių vardais ir 
adresais.

19. Nutarta sekantis susi
rinkimas laikyti Lietuvių Salė
je.

Posėdis uždaryta 11 vai. 
naktį.

* J. E. Karosas — Pirm.
S. E. Vitaitis — Rašt.

SIŲSKITE LAIŠKUS Į LIE
TUVĄ.

Atsidarė naujas susinėsimo 
kelias su Lietuva. “Darbinin
kas” pagal nurodymo p.-X . 
Augštuolio, Švedų - Lietuvių 
komiteto vedėjo, viską susiži
nojo api3 laiškų siuntimų į už
imtų Lietuvų per Ispanijos am
basadų Washingtone. Siųski
te trumpus laiškus į “Darbi
ninkų,” o mes tuos laiškus iš- 
versime vokiečių kalbon, sut
varkysime kaip reikiant ir siu
sime į Ispanijos ambasadų 
Washingtone, Iš ten jie bus 
pasiųsti Ispanijos ambasadon 

ja./pra&nt‘aukū’iietnv’ių'dTe- Betom, o iš ten į Lietuvą
Šis siuntimo laiškų kelias 

yra t kriausias ir greičiausias.
Už laišku sutvarkymą rei

kia 30c.

PROTOKOLAS
Pirmojo posėdžo, Bostono 

i Lietuvių Dienos Komiteto, lai
kyto rugsėjo 25 d. 1916 m. 
8:30 vai. vakare, Lietuvių Sa
lėje, So. Boston, Mass.

Posėdį atidarė p. J. E. Ka- 
’rosas Posėdin pribuvo visi 
I komit _>to nariai.

Svarstyta ir aptarta sekan- 
nuoti viešai ir rinkti slaptai.; ti klausimai.

1. Paskirstymas vietų komi- 
t.te. Visi vienbalsiai sutiko 
ant sekančio vietų paskirsty
mo: pirmininku — J. E. Ka
rosas, I vice-pirm. 
Tuinila, II vice-pirm. — M. 
Venys, 
Vitaitis, H raštininku — 
Strakauskas, m rašt. (finan
sų) St. Mockus, iždininku — 
K. Jurgeliunas, presos komi- ' 
sijori kun. F. Vermauskas, O- 
na Pratašiutė ir S. Norkūnas, 
iždo globėjais — L. Švagždis 
ir J. Adomavičius.

2. Skaitytas dienotvarkės 
projektas ir vienbalsiai priim
tas.

3. Nutarta kreiptis į A. L. 
Centralį Komitetą su prašymu 
kad prisiųstų kuogreičiausiai 
oficijalį Įgaliojimą aukų rinki
mui, su kuriuo vėliau kreiptis 
į Bostono miesto administraci
ją išgavimui leidimo aukas 
rinkti Lietuvių Dienoje, Bos
ton A

4. Nutarta atsišaukti į ame
rikonų organizacijas, k. a. Y. 
M. C. A, Y. M. C. U., Chari- 
table Societv, Y. W. C. A., N. 
A. C. L. for I. ir kitas, ir į 
pavienius įžymesnius ameriko
nus, kad pritartų lietuvių die
nai, prisidėtų prie jos suren
gimo ir pastotų B. L. D. Ko
miteto garbės nariais.

5. Išrinkta komisija iš M. 
Venio, J. P. Tuinilos, S. Nor- 
kuno ir J. Adomavičiaus, už- 
kvietiinui amerikonų organiza- 

į cijų ir pavienių asmenų prisi
dėti prie Lietuvių Dienos. Pa- 

i kvietimui oficiališkus laiškus 
. parūpins sekrtoriai. Taip
gi nei vienas komitetą narys 
negali kviesti nei amerikonų 

' organizacijų, nei pavienių
žmonių be žinios šitos komisi- į 
jos.

6. Nutarta surengti agitatv- 
i viskas prakalbas rinkimui ko-1 
lektorių. Prakalbas rengti se- 

• kančią nedėlią, spalio 1 d., po 
pietų pobažnytinėje salėje, tuo, 
tikslu kreipianties pri šv. 
Petro ir Povilo Dr-jos, kad už
leistų vietą atidedami savo su
sirinkimą ant kito laiko. Beti 

i jeigu nebūtų galima surengti! 
pobažnytinėje salėje, tuomet į 
rengti Lietuvių salėje.

7. Nutarta atsišaukti į vie-: 
tinęs draugijas, kad nerengtų

14. Nutarta užvesti finansų 
ir protokolų knygas. Finan
sų knygų padovanos p. Moc
kus, o protokolų knygų pado
vanos p. Adomavičius.

15. Nutarta atsišaukti į dr-

Kneižis, ir A. Vaisiauskas.
5) Šv. Petro ir Povilo Draugi

jos: D. Šapalis, J. Adomavičius 
ir D. Galinis.

6) Liet. Jaunimo Ratelis: L. 
Stasiulis, A. Matulis ir J. Višniau- 
skas.

7) Šv. Kazimiero Rymo Kata
likų. Draugijos: P. Valukonis, P. 
Bolis ir J. Pranaitis.

8) Lietuvos Vyčių 17 kuopos: 
P. Gudas, J. E. Karosas ir K. Ju
nevičius.

9) Blaivininkų šv. Jono Drau
gijos : J. Galinis, P. Petrauskas ir 
S. Kuševičiutė. •

JO) D. L. K. Keistučio Draugi
jos: S. Noreika, 
V. Zaleckas.

11) Sus. Liet. šv. Kazimiero 
Draugijos: J. Pečiulis, K. Gaidys 
ir A. S. Komičius.

12) Saldžiausios Širdies Vieš. 
Jėzaus Draugijos: A. Rinitas, P. 
Mikalauskas ir P. Pečiulis.

13) Dailės ir MuzikosJ)raugi- jai teisę dalyvauti, 
jos “Gabijos” J. Kazmauskas, J. 
Kerdiejus ir K. Sangaila.

14) Tėvynės M. Dr-jos 81 kp.
J. Baniulis, J. Strimaitis ir .J,
Klimas.

15) Lietuvos Dukterų Dr-ja po 
Globa Motinos Šv.: O. Staniuliutė, 
A. Strakauskienė ir K. Zubavičiu
tė.

16) Liet. Moterų Sąjunga R.-K.
13 kuopos: U. Gudienė, O. Jan
kauskienė ir V. Varžinskaitė.

17) Lietuvių Ukėsų Draugijos: 
J. Tuinila, M. L. Vasiliauskas ir j 
M. Plepis (atsisakė).

18) Am. Liet. Tautinės Sanda
ros 7 kp.: S. E. Vitaitis, J. Žeman- 
taitis ir V. Račkauskas.

19) Šv. Petro Parapijos: Kun.
F. A. Vermauskas, M. Karbauskas
ir Strakauskas.

20) Liet. Pilnųjų Blaivininkų 49 
kp.: J. Jakubauskas, O. Pratašiu
tė ir J. Petrauskas.

*21) Autonomijos Fondo sky
rius: A Rimka, J. Velyčka ir J. 
M. Neviackas.

22) Lietuvių Gaspadinių Kliu
bo: C. Lileikienė, M. Galinienė ir 
P. Venienė.

23) Maldos Apaštalystės Drau
gijos: D. Antanavičius, F. Stra
kauskas ir M. Veniutė.

24) S. L. R. K. A 21 kp.: J. 
Jaroševičius, O. Povilaičiutė ir T. 
Lazdauskas.

25) Liet. Jaunų Vyrų Kliubo: 
A. Valentas, S. Šeikus ir J. Mar
kūnas.

26) D. L. K Gedimino Ukėsų 
Dr.: J. Kavaliauskas, (du neužsi
registravę).

27) Šv. Petro bažnytinio Choro: 
V. Kališius, J. Bendoraitis ir J. 
Merkelionis.

! paaiškinimui apie Lietuvių j vardų iššaukimo viešai
Dieną ir tt. buvo pakviesta | nominuojant slaptu balsavimu 
tris kalbėtojai nuo trijų srovių buvo renkama konferencijos 

i— nuo socijalistų, tautininkų prezidijumas: 
i ir katalikų. . : _ _

5. Pasiųsta laikraščiams 
“Pranešimas” apie organiza
vimą ir darbus Vietų Komite- 
tams.

6. Atspauzdinta 10.000 ekz. 
Prezidento Wilsono proklema- 
cijų, anglų kalba, padavi- i 
mui į vietinę spaudą ir pridė
jimui prie visų atsikreipimų į 
amerikonus.

7. Atspauzdinta 500 blankų 
oficijaliams įgaliojimams Vie
tų Komitetams.

8. Atspauzdinta 600 laiškų 
į kongresmanus ir senatorius ir 
400 laiškų į gubernatorius, 
mayorus, teisėjus ir k.

9. Užsakyta padaryti 1000 
ekz. Lietuvos žemlapių Lietu
vių Dienai.

10. Išsiuntinėta 400 atsišau
kimų į įvairias liet, draugystes 
aukoti nuo savęs Lietuvių Die
nai ir prisidėti prie rengimo 
E. Dienos.

11. Priimta $800 iš Gelbėji
mo Fondo C. A. L. K-to reika
lams.

12. Gauta žinios apie susi- 
tvėrimą. Vietos Komitetų: U- 
nion City, Conn., Paterson, N. 
J., So. Omaha, Nebr., New Bri- 
tain, Conn., AVoreester, Mass., 
Chicago, III., Portland, Ore., 
Springfield, Mass.; Nashua, 
N. H., Bristol, Con. Northam- 
pton, Mass. Cincinati, Ohio., 
Iuos Angeles, Cal., New Ha- 
ven, Con., ir Montello, Mass.

Komisijos su Washingtonu 
susižinoti darbai.

ATSIŠAUKIMAS Į KLE
BONUS

Malonėkite atsiųsti mums 
i jūsų miesto ir apylinkės kata
likiškųjų draugysčių sųrašų ir 

■jųjų valdybų adresus. Mes ga
vome kelis laiškus su atsaky
mais, kacj jau jtjju draugystės 
sutvėrė komitetus. Mums rū
pi ne tiktai, jųjų įėjimas į ko
mitetų, bet ir jųjų aukos nu
kentėjusiai Lietuvai2— Centra- 
lis Komitetas tame reikale ir 
privalo į jas kreiptis su atski
rais laiškais.

Su tikra pagarba 
Kun. Pr. Augustaitis, 

C. A. L. K. Sekret.

I 
į

PROTOKOLAS.
Lietuvių dr-jų atstovų kon

ferencijos, atsibuvusios Lietu
vių. salėje, rugsėjo 24 d., 1916 
m. So. Bostone, Mass. apkalbė
jimui organizavimo Lietuvių 
Dienoj j lapkr. 1 d. š. m. aukų 
rinkimo.

Konferencijų atidarė p. M. 
Venis 2 vai. po pietų. Paaiški
no tikslų ir svarbų konferenci
jos. Po to platesniam dalyko 
paaiškinimui apie Lietuvių

Apie rinkimų Lietuvių Die
nos Komiteto.- Nutarta: rink
ti komitetą iš 12 žmonių su tei
se pasiskirstyti tarp savęs vie-. 
tas ir koptuoti veikėjų iš šąli s 
ypač iš svetimtaučių.

39 balsais prieš 15 nutarta 
kandidatus į komitetą nuomi-

Viešu balsavimu nominuota 25 ■ 
kandidatai.

Išrinkta komisija iš M. L. 
Vasiliausko, J. Kerdiejaus, 
kun. F. Kemėšio ir Komičiaus 

[balsams skaityti.

Kol komisija skaito balsus, 
paimta svarstyti delegatų su
manymai. j

Kalba M. Venys, S. Mockus, 
Vitaitis, Adomavičius ir Nor
kūnas. Po kalbų, kaipo in
strukcijos komitetui, vienbal
siai priimti šie nutarimai rezo
liucijos formoj:

1) Rengti viešus susirinki
mus ir prakalbas tarp lietuvių 
ir jei galima, svetimtaučių su 
tikslu išaiškinti Li etuvių Die
nos svarbą ir reikalą tą die
ną aukoti nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams.

2) Šaukti draugijų susirin
kimus ir organizuoti kuodi- 
džiausius rinkėjų būrius.
3) Stengtis gauti įžymių sve

timtaučių ir jų. organizacijų 
pagelbą.

4) Nuolatos ir sistematiškai 
informuoti vietos svetimtaučių 
spaudą apie lietuvius ir lietu
vių dieną .

5) Visais kitokiais būdais ir 
padoriomis priemonėmis rū
pintis, idant lapkričio 1 d. bū
tų surinkta kuodaugiausia au
kų nuk. nuo karės lietuviams 

j šelpti .
Pakelta klausimas apie rin

kikių parengimą lietuvių tau
tiškais rūbais. Klausimas a- 
tidėta į šalį.

Prirengiamojo darbo lėšoms 
padengti komitetas turi kreip- 

‘ tis į draugijas ir kitokiais bū- 
i dais stengtis surinkti tam tik- 
i slui pinigų.

Kur padėti surinktas dėžu
tes — ir kt. pavesta komitetui.

Apie agitaciją miesteliuose, 
i kur lietuvių mažai yra arba vi- 
Įsai nėra. Patarta komitetui 
i susinešti su centraliu komitetu 
Į ir su juo susitarus pasistengti, 
į kad aukų rinkimas būtų suor
ganizuotas visuose aplinki- 

i niuose mi oteliuose.
Patarta komitetui susifiešti 

su Bostono apielinkių lietuvių 
• kolonijomis (Cambridge, Brig
hton ir kt.) ir, kur ir kiek ga
lima, veikti su jais išvien.

Komitetas turi pasirūpinti 
gauti bent 3000 rinkikų. ‘

Išrinktoji balsų skaitymo ko- jokių pramogų iki lietuvių die-

v*

I

............ , Iš nominuotųjų ant pirmi- 
Nuo socijalistų kalba p. Ba- ninko J. Dragašius — gavo 30 

gočius. Užreiškė, jog socijalis- balsų, J. Adomavičius — 10 ir 
tai Lietuvoje neveikią išvien,! J- E. Karosas 32 b. J. Karosas 
jog Centralinis komitetas ne- i pirmininku, o J. Draga- 

i šelpiąs t m socijalistų, todėl ■ vice-pirm.
. socijalistams reikią veikti sky- j Iš nominuotųjų ant sekre- 
rium, kad ten savuosius šelpti, tiriaus A. Rimka gavo 36 bal- 
Dar išrokavo' socijalistų nuo-|sus> Pr- Gudas 31 Kneižis 6. 

I pelnus aukų rinkime. i Pirmuoju sekretorium lieka A.
Antras kalba p. Vitaitis, pa-. Rimka, antruoju Pr. Gudas, 

bieždamas, kad tokioj valandoj i i^u balsavimu vienbalsiai 
reikėtų užmiršti visus skirtu-Į trinktą rezoliucijų komisija J. 
mus ir kas kada buvo nūs- j Baniulis, kun. F. Kemėšis ir 
kriaustas ar yra galingesnis, o: & E. Vitaitis. 

j veikti visiems išvien.
Trečias kalba kun. F. Ke

mėšis. Pirmiausia išreiškia 
i apgailestavimą, jog čia iškel
ta pirmutinių kalbėtojų srovi
niai santikiai. Pabriežė Lie- 

; tuvių Dienos svarbą, sakyda- 
įmas, jog ta di na gali būti 
tokios istoriškos svarbos, kaip 
liepos 15 d. 1410 m., kuomet 
Vytautas nulėmė mūšį ties Žal
giriu. Išrodinėjo, jog soci- 
jalistai neprivalėtu atsisakyti 
viikti išvien Lietuvių Dienoje,

i

f

Gerb. Dras J. Šliupas ir g. 
F. Žyvatkauskas (vietoje gerk. 
I.opattos, kuris buvo labai už
imtas) buvo nuvažiavę į Wash- 
ingtoną padėkoti g. Preziden
tui už paskyrimų Lietuvių Die
nos, susižinoti su Raud. Kry
žiumi aukų rinkimo ir siunti
mo reikale ir pasitarti su Asso- 
ciated Press.

Sulyg jų pranešimo — g. 
Prezidento nerasta namie;

-\Raud. Kryžius sutiko praneš
ta savo skyriams, kad jie pri
sidėtų prie »aukų rinkimo Lie
tuvių Dienoje. Jam buvo į- 
teikta raštas apie šelpimo rei
kalus Lietuvoje. Gauta nuo 
jo Valdybos oficijalis praneši
mas, kuris-leista paskelbti vie
kai.

Štai jo turinys:
“Ali moneys collected oni^j^ išvien Lietuvių Dienoje, 

Lithuanian Day will .be turned nežiūrint į tai, jog keletas'jų 
over to the American Red; organiacijų nepakviesta Wil- 
Cross and will be distributed |-es Barre suvažiavimam .. 
among Lithuanian war suffe- 
rers bv agencies which are mu- 
tually satisfactorv to the Red __ ___ ______
Cross and the Centrai Cormmi-įnu(j sekančių dr-jų ir kuopų: 
tt e.” . 1‘. T__ ‘.__T-12. J_ ,i’: ._

Gerb. Dras J. Šliupas žada Venig> L. švagždis, B. Pauža.

Po to sekė atstovų išauki- 
mas.

Iššaukė sekančius atstovus

1) Tautos Fondo skyriaus: M.

plačiau pats pranešti apie sa
vo kelionę į AVashingtonų.

2) Gelbėjimo Fondo skyriaus: 
Sr Norkūnas, S. Mockus, K. Jur-

Dėžučių, ženklelių Komisijos > *e'iuna8- . - ..
darbut Lietuvių Labdarybės Drau-

, gijos: Jurgis Dragašius, M. Bal-
Buvo atsilankęs Centro Raš i čiunas ir J. Štreimikis (pastari*- 

tinėje g. R. Karuža. Jis ra-į ji du atsisakė), 
rinko labai gausios medegos! 4 , 
T TYianai ir nranešė kai goe 1 kp.: kun. F. Kemėšis,

4ios surengimo lėšoms padeng
ti, taip-gi rinkti aukas pra
kalbose ir kitokiuose viesule 
susirinkimuose.

16. Nutarta komiteto pusė 
džiai laikyti kiekvi nš panedė- 
lio vakarą, į kuriuos komiteto 
nariai turi pribūti lygiai 8:30 
valandą. Reikalui prisėjus 
galima sušaukti posėdžiai ir 
tankiau.

17. Nutarta prašyti vardu 
viso komiteto prašymai Liet. 
Labdarystės Draugijai ir Lie
tuvių Švento Petro parapijai, 
kad duotų veltui svetaines B. 
L. D. Komitetui laikyti posė
džius, viešus susirinkimus, 
prakalbas ir tt.

18. Nutarta, atspauzdinti

i

— J. p.

I raštininku — S. E. 
F. V.

KATALIKŲ - SPAUDOS 
DR-JOS ANTRAŠAI: 

Pirmininkas:
Kun. A. Ežerskis, 

4943 W. 15-th St., 
Cicero, III.

Raštininkas: —
J. Tumasonis, 

3427 Auburn Avė., 
Chicago, UI.

Iždininkas: —
Izid. Nausieda,

917 W. 33 St., 
Chicago, III.
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IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.

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

KUN. A. STANIUKYNAS,
2634 W. 67-th Str., Chicago, UI.
Rašyk pas jį, o knygų tuojaus gausi.

E] 
E] 
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S LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- 
•g tos sąmonę ir stiprina ji} dvasių, kad kantriai lauktų ka- Ei 
Q ro pabaigos. gį

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- ||J 
ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- g 
kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- EI 
gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautų. 5S

LJETUVTŲ B ALSO didžiausias troškimas sujungti 
tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš- gį 
ti kiekvieną lietuvį, kad. kaip tik paliaus žvangėję

“Lietuvių Balsas

a 
IŠ 
š fi 
!Š 
Š 
š

Įgg ....
ginklai, tuojau grįžtu Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa-

Šg
LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 

lę; pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 
Š vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro- 
£* liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.
g LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 
■gį 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 
■22 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam Tnėne- 
ĮSĖ siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 
g 6 rb. S0 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; 
Įg 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
[g numeris 5 centai.
§ SKELBIMŲ KAINA.
g (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstų
•It kap.: po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi- ! 
g minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. I 
į£g Amerikoje prieš tekstų 50 centų, po teksto 25 cent. į 
3 petito eilutė, giminių ’ ieškantiems po teksto 10 centų ! 

j g petito eilutė. I

Lietuvių Balso adresas
p Petrograd, Baskov 29.

virtusi per karų dirvonais, prirausta duobių ir griovių, 
laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — 

B aptveriami,
i Maršalkomis paskirta J. 

Sangaila ir J. Adomavičius.
Užsiregistravo reporteriai: 

nuo “Ateities” J. Strimaitis ir 
nuo “Naujienų” Petraitis.

3:25 išrinktasis prezidijumas 
užima vietų. Pirmininkas J. E. 
Karosas kviečia visus šaltai ir ( 
rimtai svarstyti klausimus iri 
perskaito Tautos Fondo ir Gel-1 
bėjimo fondų išdirbtų dienot-i misija paskelbia rinkimų pa- nai, palikdami atvirų kelių 

: I B. L. D. Komitetui tinkamai
1) S. Vitaitis — gavo 59, 2) ‘ suruošti Lietuvių Dienų.

S. Mockus — 56, 3) P. Stra- 8. Nutarta atsišaukti į vi- 
kauskas — 49,4) kun. Vermau- suomenę, kad kuogreičiausiai 
skas — 47, 5) J. E. Karosas i pradėtų užsirašinėti kaipo ko- 
— 43, 6) J. Tuinila 38, 7) L. lektoriai lietuvių dienai. At- 
Švagždys 38, 8) K. Jurgeliu- ■ sišaukime bus nurodyta vie
nas — 36, 9) S. Norkūnas—į tos, kur galima užsirašyti. 

136, 10) O. Pratašiutė — 36,11)1 9. Nutarta kreiptis į Komer-^lg
; M. Venys 34, 12) J. Adomavi- j cijos Rūmus (Chambers of Co-1ĮS 
į čius
|tė 32, 14) J. Kazmauskas
30, 15) D. Šapalis— 26. 16) skaityti
J. Pečiulis — 22, 17) J. Ba- rikonų užsitikėjimo.

' niulis — 27, 18) J. Galinis

i
I

•z •

varkės projektų. Paimta svar-. sėkmės: 
styti punktais apie Wilkes-Ba-1 
rrio suvažiavimų ir santikius 
su Centraliu Komitetu. Nu
tarta: dalyvauti Lietuvių Die
noje aukų rinkime ir laikytis 
Wilkes-Barrj suvažiavimo nu
tarimų bei vadovautis Centra- 
lio Komiteto nurodymais.

Pakeliamas klausimas apie 
tas draugijas, kurių delegatai 
turėjo mandatus ir buvo užsi
registravę, bet atsisakė daly
vauti konferencijoj. Ypač ne
aišku apie labdarybės Dr-jų, 
kuri buvo nutarusi dalyvauti 
konferencijoj ir Lietuvių Die
noj sutikmėje su Wilkes-Barre

I

■"■PU - | ■ ,
32, 13) K. Znbavičiu- mmerce), kad paskirtų komi

sijų aukoms priimti ir joms so
delei didesnio ame

V. Kališius — 5, 21) V. R 
kanskaų —'7, _22) J. M3 

suvažiavimo nutarimais ir da-;lauskas — 16, 23) J. Pm

A. M. Balčiūnas ir J. Štreimikis, Strakauskienė — 24.
4) Lietuvių Darbininkų Sąjun- bar du tos d-jos d legatai I’-** 14.

—r 10. Jeigu Komercijos Rūmai į
28, 19) J. Klimas — 26; 20) atsisakytų patarnauti, nutar- ■ 

ta surasti bankas, kuris apsi- ( 
imtų aukas priimti Šiuo a- 
budu nutarimu išpildys pirmi
ninkas su savo pagelbininkais. I

11. Gauta pranešimas nuo C. i

Petito (smulkaus rašto) eilutė
60

PARSIDUODA 8 akrai pie
vos galima išdirbti ir ant 
3 akrų daržinės, 3 vištinyčios, 
gasolino vieta, grosemė ir 
(pool-room) bolinė. Šokiams 
salė su visais įtaisymais. Na-

EI 
B| 
irti

mas su 6 kambariais, gražus 
sodas vertės $1100.00.

Norėdami pirkti, kreipki
tės pas

George Miliauskas, 
EAST GRANBY CONN.
X

feJkX >
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Vietines Žinios

Vienatine Lietuviška

Krautuve

Akių Specijalistas 
Prirenka akinius

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville, - - F

811-812 01d South Building 
Boston, Mass.

Tel. So. Bofton 294

DR. JOHN P. JONĖS 
Glift

nuo 2 iki 4. nuo 7 ik i 9 j o piet.
PHYZIKAS ir SURGIJUS 

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su akKtrcmis. 

392 Broct ir, t į t i t , • 
?c. /(.*;< z, j z.

giai iš gerų materijų ir darbą gva 
rantuoju.

Reikale kreipkitės:
324 E St., kampas Broadway

So. Boston, Mass.

KNYGELĖ 64 PUSLAPIŲ
Agentams nuleidžiame nuošimčius. 
Siųskite užsakymus tuojaus.

Wi!liam F. J. Houuard
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

Viso
kiems dai
ktams pa
brangus, 
teeiaus aš 
nieko ne
pabrangi
nau.

Visokias 
Dreses ir 
kitus rū
bus * pa
siuvu ge
rai ir pi-

Paieškau M. Strazdutės Suval
kų gub., Seinų pav., Liškavos 
parapijos,Janopolio kaimo. Pirma 
gyveno So. Boston’e, Mass. Pra
šom atsišaukti ant šio adreso:

Antanas Bandarukas,
2 R. F. D. 899 Parker St., 

So. Manchester, Conn.

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

Tel. Main 2483 E. Boston 79&-W
George H. Shields

Advokatas

PERSERGSTI NUO STE
BUKLINGŲ DAKTARŲ.
Bostono sveikatos komisijo- 

nierius Dr. F. Mahoney per- 
sergsti gyventojus nuo stebūk- 
ling daktarų, kurie siūlosi gy
dyti vaikelius nuo paraližiaus. 
Apsirgus kūdikiui r ikia krei
ptis pas teisingą gydytoją ar
ba į ligoninę.

Darb.” Admin

PAKVIETIMAS
Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo 

tautiečius ir draugus at iti pamatyt mane, kuomet 
jums reikės Siuto, Overkoto, Aprėdalų ar Čevery- 
kų. Aš pats jums visuomet patarnausiu koatsa- 
kančiausiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už jūsų 
paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos ir atei
tyj-

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS 
MADOS SIUTAI IR OVERKOTAI

Tel. So. Boston 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D

Galima susikalbėti ir lietuviszkai. 
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TtLfPMOMt So. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS

Lietuviu kooperacijos pra
kalbos 1 d. spalio neįvyks ir 
lyra atidėtos ant tolimesnio lai
ko, kad leidus Li fuvos šelpi
mo komitetams atsakančiau 
priruošti visuomenę prie “Lie- 
tuvių Dienos.”

Todėl kviečiame visus šėri- 
pinkus ir rėmėjus kooperacijos 
atsilankyti ant mūs kvartalinio 

|susirinkimo 2 d. spalio 7:30 
rval. vak. Lietuvių Salėje.

Komitetas.

BRIGHTON, MASS.
Lietuvių kooperacija.

Įkurtuvės tautiško namo iš 
d. oct. atidėtas ant 30 d. 

pkričio (Nov.) (Thanksgi- 
ng Day) iš priežasties nepa- 
atymo namo ant laiko.
Atsiprašome visų draugijų 
sykiu meldžiame ant 30 d. 

>v. nerengti jokių pasilinks-

Miesto mokyklos iš priežas
ties vaikų paralyžiaus (Infant 
parai y sis) miestas dar laiko 
uždarytas Primarv ir Gramer, 
o dar kitose vietose ir High 
schooluose. Miesto mokslo ta
ryba buvo suėjus ir tardinėjo, 
kad mokyklas atidaryti spa
lio 2 dieną, bet ar tas įvyks, 
nežinoma.

12 Lekčijju Angliškos 
kalbos.

L .ngvai ir parankiai sutai
sytos, kurias išmokus turėsit 
gerą pradžią išmokt kalbėt ir 
rašyt angliškai.

Jeigu netiki tam naujam iš
radimui, perskaityk pirmą 
lekciją o persitikrinsit ar teisy
bė.

Prisiųskite 5c. štampą, tuo
jaus gautis probą.

Montello Corespondence 
School,

Montello, Mass.

Užlaikoui 111U.Z, KIUSIU krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutas ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčui 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste S” 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

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

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo v&landoe*.
Nuo? iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 

509 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON, 
Tel 502 S. B.

Atsiniekite drimsies
> Pastatykite

■
 paminklą ant 

amžinos at
minties.

Lietuviai 
kreipkitės pas 
mane, nes aš 
užlaikau pui
kiausią P A-

KONCERTAS BUVO 
GRAŽUS.

Koncertas pagerbimui A. L. 
R. K. Federacijos kongreso de
legatų atsibuvo utaminke Lie
tuvių Salėje. Programas bu
vo labai diddis ir įvairus. Dai
navo sujungti Montello ir So. 
Bostono bažnytiniai chorai. So- 
lius išpildė po-nia Karbauskie- 
nė, ponai Čižauskai, p-lės Šai
pai tė, Jarmalavičiutė, Liut- 
kevičiutė, Narinkevičiutė ir 
p. M. Karbauskas. Pabaigo
je buvo išpildyta kantata 
“Broliai.” Gerai išpildyta. 
Programo viduryje kalbėjo 
kun. F. Kemėšis apie muziką 
ir kantatą “Broliai.” Žmonių 
buvo pilna salė. Buvo ir gerb. 
kompozitorius Mikas Petrau
skas.

Nepaprastai pigiai
Mūsų kainos visados že

mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi

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

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

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

(Gydykla)
Gydome visokias ligas, 

duodame vaistus, patarimus 
dykai.

Hampshire St. Pharmacy,
85 Hampshire Street,

(Prie lietuvių bažnyčios) 
Cambridge, Mass.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

v*lando« Nedėliomt*
nuo 9 v*L ryt* nuo 10 vai, ryti
iki 8. vai. vakare. iki 4 vai. vakare

Telephone So. Bostou bU5.
ANTANAS AAPALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS 
Ofisas Gyvenimas

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

PARSIDUODA kriaučių dirb
tuvė. Delei priežasties nesveika
tos parsiduoda kostumeriška 
kriaueiarne, per ilgą laiką gerai 
išdirbtoj vietoj, lietuvių apgy- 
ventoj kolonijoj. Gera proga 
norinčiam ingyti savo kriaučiar- 
nę.

Parduodu visai pigiai J— už 
tiek, už kiek pirkėjas sutiks. At
sišaukite.

A. Liutkus,
670 No. Main St., Montello, Mass.

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir 
madų, kuriuos galima pirkti stebėtinai žemomis 
kainomis. Nelaukite iki praeis pusė dėvėjamo se
zono. bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar 
Overkotą, n rs dideliam įvairume yra iš ko pasirin
kti, ir dėvėkite juos, jų dėvėjimo sezone.

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.75 iki $30.00 
Mes taipgi užlaikome visų eilę vyrų papuošalų,

Skrybėlių ir Čeverykų. 
čeverykų kainos nuo $3.00 iki $7.00.

Mes gvarantuojame, jeigu kuomi nors busite 
neužganėdinti, tai mes apmainysime arba sugrąžin
sime pinigus.

S. H. HARRISON CO.,

Nepaprastas 
Pranešimas.

Geriausia užeiga,

švariausioje vietoje, 
kurioje galima gauti 
visokių saldainių, sal
džių gėrimų (soda) ir 
ice cream’o (šaltako- 
sės). x

Pristatome ant pa
reikalavimo tiesiog į 
namus. Kainos labai 
prieinamos.

Lietuviai visados 
kreipkitės pas savuo
sius.

Savininkas visiems 
gerai žinomas

Leonas švagždys,

317 Broadv.ay,
So. Boston, Mass.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, si 
geriausiais prietaisais, si 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Lietuviai ir lietuvaitės gali
te gauti sau tinkamiausius dra
bužius pas kriaučius tik tuos, 
kurie geriausiai išsilavinę ta
me darbe.

Todėl įteikite ir persitik
rinsite.

Pas mus pirktais drabužiais 
daug geriaus pas i rėdysit e ir 
ilgiaus nešiosite, negu krau
tuvėje pirktais už tą pačią kai
ną žydų padarytais.

Taupykite pinigus užsisaky
dami drabužius pas savuosius.

Jonas Berzelonis,
28 Chandler str., 

Boston, Mass.
Castle Sąuare Hotel Block’e.

DELEGATŲ PRAKALBOS.
Spalio 1 d. 2 vai. po pietų..............Thomsonville, Conn.

” 1 d. 7:00 vai. vak................. So. Manchester, Conn.
” 2 d.................. ..............................Mahanoy City, Pa.

3, ......................'......................,. Poąuonock, Conn.
” 4, ........................................................Meriden, Conn.

5, ................................................... AVcgtfield. Conn.
” 6, ............................................... Gilbertville, Conn.

7........................................................Fitchburg, Mass.
” 8..................................................... West Lynn, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno*. • 4 > visokias liga*
1-3 P. M. 7-9 P.M. P - skiria Akinta*

419 Boylston St 3 jston, Mass.

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

HARKO— 
SIUTĄ b

ATSIDARYS VAKARINĖS 
MOKYKLOS.

Bostono viešosios vakarinės 
I mokyklos atsidarys Spalio 
| (Oct,) 2 d. 1916.

Lietuviai norintieji išmokti 
f anglų kalbą pasinaudokite ta 
L proga.

Šiomis dienomis “Boston 
Public Librarv”(Copley Sąua
re) yra daug naujų lietuviškų 
knygų, taigi tie, kurie my
lėtų pasiskaityti. . galėti) te
nai nueiti ir naudoties jomis.

r v - Rep.
Maruos; Vaikelių draugija 

žada laikyti savo susirinkimą 
ateinančią subatą. Visi nariai 
malonės atsilankyti.

Rep.

-'j -------------------------—

PIRMO LIESOS

DANTISTAS

I




