Pavieniais egs. Utaminko
3, Subatos 4c.

Metams $3.00, pusmečiui $1.50.

jog nžya la
biau pageidaujamo, kaip to,
kad daugintus skaičius tu, ku
rie gan 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.
Išrodo mums,

Veltui jūs statysite balny
čias, veltui remsite misijas,
veltui' steigsite mokyklas —
visi >’' jūsų darbai, visos tos
n
'dangos nueis niekais,
sugebėsite vartoti ap
.oiui ir užpuolimui to tin
imo ginklo, kokiuo yra gry
noji ir tikroji katalikiškoji
spauda.
Popiežius Pijus X.
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REIKALAUS ALGŲ
PAKĖLIMO.
Fall River, Mass. — Audė-

“Dėde Šamai, gelbėk mus
nuo karės” šaukia
graikai

jųunija nubalsavo reikalauti
algos pakėlimo ant 10 nuoš.
Sako, jog kompanija gerai sto
vinti ir todėl galinti pakelti
algas.
SUDEGĖ 6 MERGINOS IR
3 VYRAI.

New Yorke Oakes Manufacsargų, be palydovų jodinėja
turing
kompanijos dirbtuvėje
Graikijoj dedasi didelės per- po miestą, maišosi miniose ir
ištiko
gaisras.
Didelė dirbtu
versmės. Monarchija ten dre didina savo intekmę.
vės dalis sudegė. Kartu su
ba ir karališkai valdžiai ūmai
degė 9 žmonės — 6 merginos ir
Revoliucijonieriai smarkiai
gali ateiti galas. Revoliucija
3 vyrai. Jie buvo ant antrų
veikia.
įsisiūbavo, o karališkoji val
lubų. Jie besą vienoj vietoj
džia lūkuriavo su stojimu ka
Venizelos prašo talkininkų,
susigrūdę.
rėn ir talkininkai nutarė spir kad talkininkai pripažinti) jo
Spėjama, jog juosius paga
ti prie sienos Graikijos valdžią. valdžią ir tuomet Graikijos ka
vo
troškinantieji dūmai ir jie
Vyriausysis anglo-francū- ralius nieko nereikštų. Veni
tuoj
užtroško.
ziško laivyno vadas Francijos zelos rūpinasi, kad Suv. Val
vice-admirolas Fouraet inteikė stijos pavelytų Amerikoje mo
REIKALAUS ĮVEDIMO 8
Graikijos valdžiai ultimatumą. bilizuoti armiją iš išeivių.
VAL. DARBO DIENOS.
Karalius tuoj sušaukė ministerius tarybon.
Kartu su pa
New Yorko rubsiuviai-amdavimu ultimatumo talkinin
algameitai
ėmė pienuoti kovą
RUSŲ FRONTE.
kai pasiėmė paskutinius Grai
už įvedimą 8 vai. darbo dienos
Į šiaurę nuo Haliczo eina ■
kijos karinius laivus. Po to
ir pakėlimo algos ant 8 ar 10
nuoš. Dabar uoliai auginamas
ėmė talkininkai išsodinėti smarkūs mūšiai. Rusai apStreikininku fondas. Apie
Graikijos uoste Piraeus, kurs šaudinėja susinešimo kelią tarp
Lvovo
ir
Haliczo.
guli netoli nuo sostinės. Užė
Naujus Alėtus paduos savo rei
mė tą miestą ir paėmė savo
Prie upės Narajuvka bava
kalavimus kompanijai. Jei
ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA,
KUN, J. J ĮKAITIS,
globon geležinkelį, vedantį į rai antpuldinėjo ant rusų ir pa
kompanija nesutiks, tai strei
Worcesteric lietuvių šventykla,
kuries pašventinimas
A*tėnus. Paskui talkininkai ėmė nelaisvė 350 kareivių ir 12
kuos.
? v ų klebonas, Am. Liet. Tarybos narys,
Atėnuose užėmė keletą viešų kulkosvaidžių. Vokiečiai skel- c c Tautos Ryte” redaktorius, S L. R. K. A dvasiškas vado buvo spalių 12 d. Yra viena gražiausių Amerikos lietuvių
įstaigų. Atėnuose italai ir bia, jog Volinijoj rusai buvo vas, Tautos Fordo pirmininkas, vienas uoliausių budintojų bažnyčia. Vienintelė lietuvių bažnyčia, be skolų pastatyta
Už poros savaičių L. D. S.
francūzai užėmė geležinkelio atmušti su dideliais nuostoliais Amerikos lietuv ų katalikiškos Tisucmenės.
— nuopelnas kun. J. J. Jakaičio ir jo prakilnių parapijonų
Kalendorius bus gatavas.
stotį, miesto salę, teatrą ir ka- ir dabar jie tik šaudo iš ^rmo* —r>- —' s
f'
t* »
tų ir atakų nedaro.
Rusai
zermes.
z-'
Kas tik paims Kalendorių į
skelbia, jog Karpatuose jie
rankas, tas juo gėrėsis; kas
Sujudo karaliaus šalininkai. atmušę austrų antpuolius. Da
i tik jį pasklaidys, tas juos gro
bar Karpatuose jau labai pas
Vokiečiai skelbia, jog ru
New Yorke suvažiavo 105 žėsis; kas tik jį skaitys, tas
Kai talkininkai ėmė šeimi nigę. Lvovo fronte vokiečiai
Vokietijoj
Kruppo
dirbtuvė

džiaugsis.
munai Įsiveržę Į Transilvaniją,
ninkauti Atėnuose, tai sujudo
Amunicijos gabentojai iš A- [ delegatai United Textile Wordarę
atakas,
išmušę rusus iš papildę daug nesvietiškų bai se ligšiol dirbo 70.000 darbinin
karaliaus šalininkai. Pradėjo keletos pozicijų ir paėmė nemerikos neatbosią vokiečių su- kers of America. Audėjų de
kų.
Dabar
ten
pristatyta
dar
[
Kas tik L. D. S. Kalendo
sumų. Moteris botagais ka
legatams sakė prakalbą Robert
kelti demonstracijas ir reikšti laisvėn 1.900 rusų.
bmarinų,
kurie
apsilankė
Amej
.
20.000
darbininkų.
Gabiaui
rių
pirks, tas juo atsidžiaugti
poja ir užkapoja iki mirties.
McWade federalės valdžios
protestą talkininkams. . Tūks
rikos
pakrantėse.
Siusią
ai
šieji
amatininkai
ir
meisteriai
negalės.
Jaunas merginas išgėdina. Įsi
tantinės minios susirįnko į gat
i buvo atšaukti iš armijos ir su-1 municiją Europon po senovei. tarpiu i nkautojas tarp darbda
lauždavo
Į
turtingųjų
kapus
ir
ves. Graikijos kariuomenė su SUTVĖRĖ KARINĘ PARTI
Dabar nieko nesigirdi apie vių ir darbininkų. Jis išrodi
apvogdavo nuo palaidotųjų vi gražinti į dirbtuves amunicijos submarinus. Atplaukė kele nėjo apie tai, kad valdžios tar z Daug Spaudos Komisijų Ka
JĄ.
policija dabojo tvarką ir žiūrė
gaminti.
lendoriaus jau užsisakė po
sokias brangenybes.
jo, kad minios neužpulti) ant
tas didelių laivų New Yorkan pininkavimas jau daug patar- daug šimtų, bet dar ne visos.
New Yorko graikų išeivių
i
Tas amunicijos išdirbimo pa ir jų neužkabino submarinai. i navo ir ateityje dar labiaus sutalkininkų kareivių, nes tuomi i vadai sutvėrė naują karinę par
Skubėkite, gal reikės daugiau,,
MIRĖ
LAIVYNO
VADO
didinimas
daromas dėlto, kad
duotų talkininkams progą dar tiją — Venizelos šalininkų, ša
Tai spėjama, kad tie submari ' artins darbdavius su darbinin kaip 16.000 spausdinti.
MOTINA.
taip įsakė Hindenburg.
praplatinti savo šeimininkavi lininkų stojimo karėn prieš teu
nai arbo nuplaukė namo, arba kais ir jų santikiai galės nuoDabar
talkininkų
•artilerija
Anglijos
vyriausiojo
laivy

i ’atai gerėti.
mą Graikijoj.
tonus. Įsteigiamajame susi no vado admirolo Jellicoe mi ir amunicija jau buvo besusily- dėl didelių audrų slapstosi kur.
Kiekvienas spaustuvninkas,
Minios nešiojosi didelius ka rinkime pinigų sudėta $4.000.
suprantąs
spaudos darbą ir ži
PRIŽADA PAKELTI
raliaus paveikslus ir šaukė: te- Naujos partijos viršininkai ti rė motina, sulaukus 82 metų ginanti su vokiečių. Jau bu
nąs nesvietišką popieros bran
REIKALAUJA HOME
vo pranešinėjama, jog talki
ALGAS.
~gyvuoja karalius! Demonstran kisi sulaukti savo pusėn 300. amžiaus.
gumą, sakys, jog L. D. S. Ka
RULE.
ninkai
kaikur
daugiau
tur
ar

Bayonne,
N.
J.
—
Standard
tai nešė taip-gi kartu didžiules 000 graikų išeivių.
UKRAINIEČIAI
ŠELPIA
VO

motų
ir
daugiau
vartoja
amu

[ Oil kompanija skelbia, jog ji lendoriaus kaina privalėjo bū
Graikijos ir Amerikos vėliavas.
Anglijos parlamentas nubal ! pakeisianti darbininkų algas. ti ne 25c., bet mažiausia 50c.
KIEČIUS.
nicijos, negu vokiečiai. Tai
Prašo Dėdės Šamo užtarymo.
Vokietijos Kunigaikštystėj dabar vokiečiai vėl stengsis savo svarstyti naminius klausi I Dabar čia tos kompanijos dar- ŠAUNIAI DARBUOJASI.
RUMUNIJOS FRONTUOSE.
Badene yra nelaisvių lageris, viršinti talkininkus armotų mus. Tai airių nacionalistų [ bininkai streikuoja ir streikas
Demonstrantai paskui pasu
Teutonai Šiuo tarpu nesigi kur yra ukrainiečiai uždaryti. skaičių.
vadas John Redmond pakišo buvo labai neramus. Buvo
ko Amerikos ambasados linkui.
Kai tik susitvėrė So. Bos
ria pasisekimais prieš rumu Ukrainiečiai arba malorosai yIr
kitose
dirbtuvėse Vokie svarstymui Airijos Home Rule. smarkių susirėmimų su polici
Prie Amerikos ambasados susi
tone Spaudos Komisija, tai ne
rinko į 5.000 graikų. Delega nus. Tas matyt yra todėl, ra prielankūs vokiečiams. Kai tijoj darbai padidinti. Dirb Sakė jog dabartinė Airijos val ja. Susirėmimuose 2 žmonės laukdama Spaudos Savaitės
cija iš minios inteikė Suvieny kad arba rumunai jau susitvar tie nelaisviai dasižinojo apie a- tuvėse Reino klonyje kas savai džia nesutinka su principais, už buvo užmušti.
kė ir atsituri prieš tetuonus ar taką iš oro ant vokiečių mies tė milijonai šovinių pagamina kuriuos kariaujama Europoje
Kompanija žada pakelti al tuoj stojo darban. Iš “Dar
tų Valstijų ambasadoriui pra
ma. Esseno, kur Kruppo dirb ir netikusi tvarka ten uždegė gas, bet reikalauja, kad iš bininko” ima knygas ir parda
šymą ir protestą. Sakoma, jog ba teutonai tuose frontuose ap to Karlsruhe, tai jie sudėjo tuves
yra, Reino padangėse revoliuciją. Išrodinėjo, kad pradžios darbininkai sugrįžtų vinėja prakalbose, susirinki
608 markes ,nukentėjusiems.
graikų tauta nenorinti daly silpo.
muose ir lankosi po stubas.
nuolatai niukso debesiai dūmų. Anglijos neprielankumas ir darban.
vauti europinėj karėje, protes
Ant tų dirtuvių buvo armotos varžymas Airijos privedė prie
Standard Oil kompanija y- Uoliausia veikia merginos.
AUSTRIJA REIKIĄ SU
tuoja prieš talkininkus ir prašo GIRIASI PASISEKIMAIS.
gynimui nuo talkininkų orlai to, jog airiai nenori stoti ar ra turtingiausia ir labiausia Šauniai veikia p-lė Marijona
• I
SKALDYTI.
Suvienytų Valstijų valdžios,
Kilmoniutė, p-lė Valerija Varvių. Bet dabar tos armotos mijom Sakė, jog karės pra smaugia darbininkus.
Vokiečiai skelbia, jog zepkad ji užtartų už graikų tautą
žinskaitė,
p-lė Paulina GiėdŽymus Italijos socijalistas nuimtos, nes iŠ augšto per
airių liuosnorių armijoj
SIUNČIA DELEGACIJĄ
ir gelbėtų ją nuo karės. Ame pelinų atakos rugsėjo 23 d. pri Bissolati sako, jog Austrija dūmus, ypač naktį, nieko džioj
raitaitė ir kitos.
buvo 157.000, o jei Anglija Ėi
PAS ROCKEFELLERĮ.
rikos ambasadorius priėmė darė Anglijai daug jeibių. Iš turi būti suskaldyta, o Vokie
buvus prielankesnė, tai tas
Streikininkai turėjo masmi- KIEK PARALIŽIU APSIR
prašymą ir protestą ir atsiuntė viso sugriovė namų į 100 ir tijai reikią užmušti visokią negalima išmatyti.
dirba
nuostolių pridarė bent už $10Kruppo dirbtuvėse
skaičius būt buvęs trigubai di tingą ir išrinko komitetą iš še
GO.
Washingtonan.
000.000. Bomba kritus ant mintį apie vadovavimą pasau 20.000 moterų.
desnis. O tolimesnis Airijos šti) darbininkų važiuoti pas
Suvienytų
Valstijų Sveika
vieno Anglijos karės laivo ir liui. Tik tuomet galėsianti il
varžymas ves prie blogesnių Rockefellerį papasakoti jam tos departamentas paskelbė,
Gali kilti naminė karė.
SUSIŠAUDĖ DU LAIVAI. atsitikimų.
užmušė 60 žmonių. Palei Re- gai tverianti taika įvykti.
pačiam savo reikalus. Dele jog nuo liepos 1 d. iki rugsėjo
Graikijos revoliucijonieriai f gent gatvę Londone veik visi
Berline skelbiama, jog pie
gatai išvažiavo į New Yorką, 25 d. paraližiu apsirgo 23.262.
su Venizelos priešakyje yra’ namai išgriauti. Ix>ndono prie PAGAVO 74 ORLAIVIUS tinės Italijos pakrantėse Ang
kur tikisi pamatyti miliarde- Kiek mirė, nepranešama.
karšti talkininkų šalininkai.Į miestyje sugriauta amunicijos
PER 1 MENESĮ.
lijos ir Italijos laivai susišaudė. BUDAVOJA DAUG LAIVŲ. rių, kompanijos bosą.
stojimo karėn prieš teutonus. dirbtuvė. Grimsby kazermėVokiečiai skelbia, jog per Per miglą laivai negalėjo pa
Dabar Amerikoje garlaivių
APSIRGO PARALIŽIU.
Bet didelė graikų dalis nenori se 400 kareivių užmušta. Vo rugsėjo mėhesĮ jie nušovę 21 žinti viens antrą. Anglijos
TRŪKSTA DARBININKŲ.
Į
būdavojimas
yra
toks
pat
diJonienės Vaitkuvienės, gyv.
jokios karės ir taip-gi karalius kiečiai ir daugiau prirokuoja francūzų ir 53 anglų orlaivius, skraiduolis buvo pažeistas ir
Bostono
majoras
Curley
bėprie Story St. So. Bostone, ap
1 delis, kąip ir Anglijoj. Šiaturi sau karštų šalininkų. Tai nuostolių.
Tie orlaiviai nukritę Vokiečių atvilktas į Neapolio uostą.
davoja, jog negalima gauti pa sirgo paraližiu duktė. Nuvež
.
me
mėnesyje
Suvienytose
Valsdabar graikų tauta yra labai
_________
pusėje.
Kita paskala eina, jog ant ! tijose yra statoma 417 laivų. kaktinai darbininkų prie mies ta miesto ligoninėn. Dakta
susiskaldžius. Susiskaldžius į
Italijos
šarvuočio Regina Mar- ! Birželio mėnesyje š. m. Angli- to darbų. Paprastam darbi rai motinų ramina, jog duktė
griežtai priešingas puses. Jei * IŠRADO NAUJĄ LAIVĄ.
ŽUVIS KAREIVIAMS.
glierita buvus ekspliozija ir jis
' joj buvo statoma 439 prekiniai ninkui mokėtų po $250 dieno pagvsianti, bet imsią apie po
sustiprėję, susitvarkę, talkinin
Italijos laivyno ekspertai iš
Anglijos valdžia Kanadoj nuskendęs.
je, jei tik jų būtų.
rą mėnesių.
Į laivai.
kų remiami revoliucijonieriai rado naują laivą, kurs pada užsakė žuvies armijai. Nori
eis karėn prieš teutonus ir rys tikrą revoliuciją laivynuo 1.500.000 svarų kas savaitė. IŠDAVIKAS NUSKANDINO j
Karei einant Suvienytos
prieš karalių, tai tuomet Grai se. Šiuo tarpu apie laivą pra Francija ir Italija ir-gi teirau
LAIVĄ.
Valstijos įsitaisys milžinišką
kijoj kils naminė karė. Grai nešama tik tas, jog jis bus du jasi ar negalima gauti daug
Italijos valdžia pripažino, laivyną ir užkariaus daug rin
kai revoliucijonieriai susijungs kartu greitesnis už greičiausią žuvies armijai. Tai dabar iš jog šarvuotis Leonardo da Vin kų pietinėj Amerikoje.
su talkininkais, o karaliui ir karinį šarvuotį. Dabar Itali Kanados uostų bus išgabenama ci buvo išdaviko nuskandintas.
New Britain, Conn.
Dabar Amerikoje dirbama 21 spalio sub.
jo šalininkams pribus talkon ja jau dirbdina tris tokius lai- žuvies už $1.000.000 kas savai Siūlo $20.000 už nurodymą kal prekiniai laivai ir kitoms ša
22 spalio ned.
..Waterbury, Conn.
teutonai. Karalius dabar be vus.
tė.
tininko.
lima.
SMAUGIA GRAIKIJĄ.

-

Rumunų žiaurumas
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Didina isdirbimą

Neatbos.

Audėjų suvažiavimas.

Delegatų Našrutas.
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Ir taip, duokim, kad būtų galima tik vieną
naują mokyklą kas metai atidaryti, reikia,
kad Seserys turėtų kas metas 15 naujų kandi
dačių; iš jų apie penkios yra reikalingos nau
jai 8-ių skyrių mokyklai ir likusios visos yra
reikalingos dapildymui skaičiaus mokytojų jau
esančiose mokyklose, kur vaikų skaičius nuo
lat auga; it pavadavimui mokytojų, kurios
susirgtų arba nusilpnėtų.
Ir taip proporcijonaliai kandidačių skaičius turėtų augti, kad
būtų galima daugiau mokyklų kas metas ati
daryti: gaunant 20 kandidačių kas metas, bū
tų galima atidaryti po dvi nauji mokykli; tu
rint gi jų po 30, būtų galima drąsiai ir tris
naujas mokyklas paimti.
Iš to aiškiai mato
me, kaip kandidačių skaičius arti rišasi su lie
tuviškųjų mokyklų augimu.
Tat šv. Kazimie
ro Seserims reikia gauti kas metas daug kandi
dačių. Jųjų suradimas daugiausia priguli nuo
klebonų. Klebonas yra dvasiškas savo žmonių
vadovas ir juos geriausia pažįsta.
Jis gal pasekmingiausia išauklėti ir pašaukimus į Vienuo
linį gyvenimą.
Kartais jam užtenka gerą
mintį paduoti, kad ji, kaip grūdas į gerą dir
vą kritus, sužadintų ir uždegtų troškimą pa
sišvęsti dėl savo brolių ir siekti prie augštesnės
tobulybės.

Iš po darbininko plunksnos

Turistai.

Rudens laikas.

Garlaivis “Perkūnas,” Nemuno vilnis pu Girelė ūžia,
vos atstatymą, o turės kogeriausią pelną sau
siau kirsdamas, skirdamas greitai pukšluoda- Ruduo užstojo,
ir mums padarys tenai gyvenimą gerą, nes duos
mas, plaukė pavandeniu nuo Kauno link Jur Nutilo paukšteliai,
Visi mes matome didelį subruzdimą tarpe darbo ir uždarbio.
Kurie giedojo.
barko.
Amerikos lietuvių inteligentijos; visi svarsto,
i
Šiurkštus vėjelis
Mes, proletarijatas, ypač krikščionių proIš jo pajuodusio kamino grumuliais, ka
vienijasi, grupuojasi, būriuojasi-seimuoja aPalangėms čiaužo
muoliais virto tiršti juodi dūmai, ir viduje ma
pie tėvynės gelbėjimą, apie jos atstatymą, a- letarijatas, kovojame prieš kapitalizmą tik dėl
Lapelius drasko,
šina, garu varoma, klubundavo “klubundu,
pie grįžimą į tėvynę, mūsų išeivijos, ir tam to, kad kapitalizmas neteisingai išnaudoja
Medelius daužo.
Bet prieš patį kapitalą mes ne
klubundu,” o sukdamiesi dideli raudoni ratai
tikslui manoma tverti tam tikras organizacijas, darbininkus.
Slėniuose pusta
kovojame ir jį pripažįstame labai geru daiktu,
vandenį kuopdami šniokštė: “pasiskubink, pa
organizuot žmones ir kapitalus.
Lapas ant lapo,
siskubink” ir taip mašiną — garlaivį greit že
Visi tie dalykai yra labai geras apsireiš nes kapitalas tai yra gatavas sutaupytas dar
Nuo šakų medžių
myn varė, kaip tik galėjo.
kimas, kuriuomi vien tik pasidžiaugti galima. bas, kurį galima kada tiktai nori ir į ką nori
Atskirti tapo.
Mes ir kapitalistus tokiuos, kurie
Ir turime visi prie to švento darbo prisidėti apversti.
Viduje pirmosios klesos kajutų buvo kele
Lygios pakalnės
ir jį paremti bent ant tiek, kiek tas yra mū neišnaudoja darbininkų gerbiame ir jiems lin
tas keleivių-pasažierių iš augštesnio luomo: vie
Pilnos purvynes,
kime geriausios kloties.
Dėl to, broliai ka
sų padėjime galima.
nas parubežio sargybos. Tauragės brigados oNebežaliuoja
Bet mes tą bruzdėjimą biskį apsvarstyki- pitalistai, pramonininkai, prekėjai, inteli
ficierius, pora apsususių, sulenkėjusių dvarPiktos dilgynės.
me ir iš darbininkiško atžvilgio: ar jisai yra ir gentai, amatninkai ir visokie profesijonalai,
ponėlių nuo Raseinių, vienas dvaro užveizda, Dienomis ūkas,
ar bus mums naudingas dabar ir ateityje.
Tai specijalistai, visi vieninkitės Lietuvos atbudaGelgaudiškio pono Komaro dvarų oficijalas, du Naktelės šaltos,
apie tai ir sumaniau parašyti gėlėtą žodelių. vojimo darbe, o mes, proletarai, prisidėsime
prekėju žydu iš Jurbarko miestelio, vienas ku Tankiai atlanko
Ne viskas yra auksas, kas blizga prieš bent savo kruvinu darbu. Grįžkime visi į Lie
nigas nuo Veliuonąs ir keletas jaunų moksleivių, Šalnelės baltos.
tuvą, o kad tik- mes visi dirbsime išvien,
saulutę, ir ne viskas žolė, kas žalia.
grįžtančių ant vasaros iš augštesnių ir viduti
Visas pasaulis
Subruzdo mūsų kapitalistai, mūsų biznie vieni kitų neskriausdami, pražydės gerbūvis ir
nių Maskolijos mokslainių į savo gimtiną liz
Rodos nuliūdo,
riai, mūsų inteligentai net ir tokie, kurie laimė Lietuvoje; turėsite ir. jūs pelną, ir mes,
delį susitupėti, pasilsėti ir ingauti naujų spė
Giedra pranyko,
tautiškumo nepripažįsta, kurie jau buvo už ir atrasime visi ramybę ir laimę, kurios taip
kų tolimesniam savo mokslui.
Dangus apsnūdo.
Vienybė — tautos galybė, dar
Tat mokyklų išsiplėtojimas po lietuvių ko
miršę, kad ant žemės kamuolio yra tokia ša trokštame.
Vienu žodžiu sakant, pirmosios klesos ke Spinduliai saulės
lis, kuri Lietuva vadinasi, kurią metai atgal bas— gerbūvis; kapitalas ir protas sudaro ir lonijas labai daug priguli nuo gyvo ir veiklaus leiviai buvo įvairaus plauko, pažiūrų, amžiaus,
Nešildo žemės,
tas pats lietuvis biznierius vadino utėlių šali sutveria išdirbystę, o darbininkai savo prakai prisidėjimo gerbiamųjų mūsų klebonų.
draugijinio padėjimo žmonės ir, rodosi, tarpu Šaltis atėjo
Bet gi nereikėtų išleisti mums iš akių ir ki savęs nieko bendro turėti negalėjo.
mi, kurioje sakė jisai, juodos duonos nevalgy tu ją kelia. Vieni be kitų ne ką galime nuveik
Bet taip Oras aptemęs.
ti, bet visi išvien dirbdami padarysime viską, tokių priemonių, kurios nemaža pagelbėtų prie
siąstik rodėsi.
Jie turėjo vieną visiems z bendrą
Viskas pradingo,
Nenorėčiau įžeisti nei vieno savo žodžiais, ir bus tėvynė Lietuva garbinga, ir jos gerbū lietuviškų mokyklų palaikymo, tai sunaudoji dalyką, ir galima net neapsilenkiant su tiesa
Kas būva miela
ir džiaugčiausi nuoširdžiai, kad tas visas bru vis bujos ir augs, kaip ant mielių ir mes, Lie mas Amerikoje prasilavinusių lietuvaičių. Ge
tvirtint, ne menkos vertės. Tuomi dalyku bu
Ir
kas labiausiai
zdėjimas būtų kilęs iš šaltinio — meilės tėvy tuvos piliečiai visų luomų, būsime laimingi. rokas jų skaičius baigia augštesnes mokyklas
vo ne kas kitas, kaip tik mažas popieros gaba
Džiugino
sielą.
Jei ne pas
nės, meilės prigimtosios šalelės, meilės savo Dėlto broliai dirbkime kiekvienas savo srityje ir mokytojauja viešose mokyklose.
lėlis, ant kurio rusiškomis raidėmis atspaustia. Puikūs kvietkeliai,
išsijuosę ir rankas vieni kitiems pasiduokime ir visas, tai bent pas daugelį iš jų da žėri tau
brolių lietuvių, bet,... bet... ?
“Perkūnas” — 1 klesa — 1 rublis,” — tai yra Kurie žydėjo,
padėkime ten, kur išeis reikalas.
Na, tegul pasilieka ant toliaus...
tos meilės kibirkštis ir jos neatsisakytų pasi biletą, kurį nusipirkusi ypata turėjo pilną tei
Širdį ramino,
Mes važiavome į šią laisvės šalį ne visi vie
Lietuva tur būt mūsų širdyje, mūsų lū darbuoti dėl lietuvių jųjų' parapijinėse mo sę naudoties vardu ir patogumais pasažieriaus Meiliai kvepėjo.
nu tikslu.
Vieni iš išdykumo apleidome tėvy pose. Didžiausias darbas ir pasišventimas dėl kyklose.
Tokiuo būdu da viena nauja pajė
pirmos klesos.
Šalna pakando,
nę — tai tokie, kuriems ir tėvynėje juodosios Lietuvos gerbūvio nebus persunkus ir perdide- ga, kaskart einanti didyn, būtų pakreipta į
Žiedai nuvyto,
Ir
ištiesų,
apart
to
popieros
gabalėlio
nie

duonelės buvo ne tik į valias, bet net pervirš, lis.
Tokių mokytojų parūpinime, kaip
Mes galime ir turime padaryti Lietuvą mūsų pusę.
Stiebai sulinko,
ko bendro tarpu šių pasažierių nebuvo.
iš kurių tarpo kaip kurie Lietuvoje taip buvo laiminga.
tikimėsi, nemažą rolę atloš Lietuvos Vytės.
Lapai nukrito.
Pirmiausiai pradėjo tarpu savęs žydeliai
tėvelių išlepinti, kad ne tik ką sunkesnį dar ' O kada bus Lietuva laisva ir laiminga, tuo
Kur yra negalima įsisteigti Seserų mokyk
Šaltesnio oro
gargaliuoti
apie
prekybos
reikalus.
Ir
taip
įsi

bą nebuvo dirbę, bet ir juos pačius tam tvč met ir mes būsime laimingi, visi mes — Lietu los, anei jos suorganizuoti su pagelba pasauli
karščiavo, kad net jų barzdos ir žili peisai kra Žmonės sulaukę,
I nių mokytojų, ten vis-gi būtų galima ką nors
tarnai-vargdienėliai turėdavo apkuopti.
vos piliečiai.
Ilgai nelaukiant, Nors šiltai rėdos,
Tokie tai Amerikoje pasimokino, kaip rei
daryti, kad lietuvių vaikai neaugtų visiškai be tėsi ir rankos mostakavo.
F. V.
pradėjo jiems vokiškai tarti ir pono Komaro Eina sus’traukę.
kia ant svieto gyventi, ir jeigu tiktai jie neišpažinimo tikėjimo ir savo prigimtos kalbos.
Rankos kešenės,
tvirko, tai Lietuva iš jų sulauks gerų darbi
Ten bent subatomis būtų galima tų dalykų lek dvaro užveizda ir pasidarė dar didesnis klege
Šilta sermėga
sys
ir
ergelis.
Dvarponiai
rūkė
cigaretus
ir
ninkų ir rimtų piliečių, nes dauguma tokių
cijas įvesti, kaip vienur ir kitur yra daroma.
Ir kiek tik gali
pasukdami ūsus šaipėsi iš žydų karščiavimosiLietuvoje turi didesnį ar mažesnį plotą nuosaGatvėmis
bėga
Kunigas,
pasiėmęs
kokią
tai
knygą,
įsigilino
vios žemelės, arba kitą kokią nuosavybę, prie
2. Apie Mokyklų vadovėlius.
Tik
skaisčios
jūres
skaityman;
oficierius
pabūgęs
žydų
barnių
ap

kurios tik reikia sumanaus darbininko, ir ne
leido kajutą ir išlipo ant garlaivio palubės pa Netrukdo niekas,
tinginčio dirbti.
O tokiais tai ir bus pargrįžę
Iki šioliai lietuvių mokyklos Amerikoje da sigerėti Nemuno krantų vaizdų gražumėliu. Visądidžiausias
iš Amerikos lietuviai, tie kurie Lietuvoje bū
Moksleiviai apie savo reikalus pradėjo kalbėti Ji turi jėgas.
dami buvo vien veltėdžiais.
Jie buvo imami iš
(Kun. A. Stąniukyno referatas, skaitytas Vl-ame neturėjo savu vadovėlių.
Gyvasties savo
lietuviškai.
Kaip žinoma iš patyrimo, tai į Ameriką va
Am. L. R.-K. Federacijos Kongrese 26 rūgs. 1916 m. Lietuvos.
Sužipro visi į juos, tarsi kokį stebuklą pa
Ji neaukauja
žiuodavo visų-pirma pasiturinčių žmonii} vai
So. Boston, Mass.)
matę:
dvarponiai
nosis
suraukė,
dvaro
užvai

Plaukti,
krutėti
Šv.
Kazimiero
Seserų
mokyklose
buvo
var

kai — nes jie turėjo pinigų kelionės lėšoms. O
zdą
baisią
grimasą
padarė,
kunigėlis
nustojo
Niekad
neliauja.
rasi ir dėlto, kad kas daugiaus turi, tas dau
1. Kaip išplėtojus jų tinklą po didžiąsias tojami šie vadovėliai:
•v
*
skaitęs knygą, o žydęljai neiškentę pradėjo Nors vėjas ūžia,
giaus nori ir ten bėga ieškoti, kur tikisi ras
lietuvių kolonijas!
1. Katekizmas.Kun. Laukaičio.
klausinėti: — Iš kur ir kur, ponaičiai ir panai Ir krinta sniegas,
ti.
2. Kaip parūpinus joms tinkamus vado
tės, važiuojate ?
Šaldo ir spaudžia
2.
Trumpa
Šventoji
Istorija.
Kun.
Šusteriovėlius?
Antra rūšis važiuojančių į Ameriką, tai
Taip ir užsimezgė bendra kalba, kuri sr« Šalčiausias spiegas.
3. Plati Šventoji Istorija. Kun. Bončkaus- traukė visus keliauninkus į vieną kuopą.
buvo bežemiai darbininkėliai, dvarų darbinin
Bet vanduo jūrės
1.
Apie
Mokyklų
išplėtojimą.
ko.
kų vaikai ir tiems panašūs, iš tų tarpo dažniau
— Aš grafo Tiškaus sūnus, atsiliepė vienas,
Vasarą žiemą
sia būdavo vienas šiaip taip susigrabalioja pi
—
važiuoju
į
Eleonoravos
dvarus
pamedžioti,
Niekad
nemiega,
4.
Pradžiamokslis.
Damijonaičio.
Skaitant a.a. kun. A. Kaupo referatą “Anigų kelionės lėšoms, o atvažiavęs ir uždirbęs
o šitos panaitės, grafiutės Totlebenaitės, taipNaktį
nei
dieną.
5. Žiupsnelis. Ladislovo L.
po vieną, po vieną sutraukia ir savo brolius, pie Amerikos Lietuvių Mokyklas,” parengtą
pat važiuoja pas mus paviešėti, paskui keti Taip mums, tautiečiai,
trečiam
Federacijos
Kongresui, laikytam
6. Mūsų Dirva. Vasiliausko ir Matulevi na atsilankyti Jurbarke pas kunigaikščius Vaseseris, gimines ir draugus.
Pakol dar sveiki,
Kaip matome, tai neskaitant neskaitlingo Pittsburhge 1913 metais, ir sulyginant tų metų
silčikovus
ir
pas
kitus
Lietuvos
didžiūnus.
0,
Rudenį — žiemą
čiaus.
mokyklų stovį su dabartiniu, mes, deja, nepa
būrelio atvažiavusių iš Lietuvos inteligentų,
štai,
Jonelaitis,
mūsų
mokslo
draugas,
važiuo

Krutėti reikia.
7. Trumpa Lietuvių kąjbos gramatika
mes Amerikoje turime dvejopos rūšies proleta- stebime didelio žingsnio pirmyn.
ja pas tėvus į Skirsnemunę, tai mano kaimy
Jeigu tik Dievas
1915-ais metais buvo suorganizuotos 22 lie
Damijonaičio.
rijatą.
Vieni proletarais gimę dar Lietuvoje,
nas.
.Jo
tėvas
turi
netoli
mūsų
dvarų
gerą
ūUžlaikys
sveikus
8. Lietuvos Istorija, Prano.
o antri tai iš geros valios, ar iš išdykumo atsi tuviškos mokyklos Amerikoje. Šv. Kazimiero
kį ir aš jį labai gerai pažįstu iš mažens.
0
Ir
vėl
sulauksim
Europos karė sutraukė ryšius su Lietuva
žadėję tėvynės, ir tėvynėje esančios nuosavy lietuvaitės Seserys turėjo ją 4-ias, Nazaretiešitie kiti vis iš mūsų apielinkės: nuo Jurbarko,
Vasaros laikus.
tės
—
6-ias,
Dominikonės
—
1-ą,
Notre
Dame
ir
tokiuo
būdu pritrūko mūsų mokykloms lietu
bės, čia Amerikoje tapę proletarais.
nuo
Eržvilko
ir
nuo
Gelgaudiškio.
U. Gudienė
Seserys 1-ą, ir Šv. Dvasios Seserys 1-ą.
Se viškų rankvedžių.
Prisieina arba juos persi—
Ui,
kaip
gražu,
kad
tokių
didelių
po

- Dabar yra klausimas, koks bus išrokavi- serų globoje buvo viso 13 parapijinių mokyk spauzdinėti Amerikoje, arba naujus vadovė
nų vaikai, taip puikiai moka lietuviškai kal
mas lietuvių proletarams grįžimo į Lietuvą, ką lų; likusios devynios mokyklos buvo vedamos lius rengti.
Lietuvos mokyklų vadovėliai ne
KOKIŲ TAISYKLIŲ REIKĖ
jie ten veiks pargrįžę?
pasaulinių mokytojų.
Šiais gi, 1916, metais atsako pilnai reikalams Amerikoje augančių bėt, ui, vai, tai gražiai! — suriko vienas
TŲ PRISILAIKYTI, NORINT
<
Žinoma tiems, kurie turi žemės šmotą, tai Šv. Kazimiero Seserys turi 8-ias parapijines mo vaikų. Ypatingai gi netinka pradinės skaity žydų.
BŪTI LAIMINGAIS GYVEPradėjo
visi
juokties
—
net
kajuta
gauyra didelis išrokavimas grįžimo — nes jie te kyklas t. y. dvigubai daugiau, nei kaip trys mo knygos.
tai kaimo
Lietuvos mokykla
NANT POROJE.
dė-ūžė.
nai lengviau dirbdami didesnį pelną turės, ne metai atgal; Nazaretiečių gi Seserų mokyklos mokykla.
Lietuvos vadovėliai yra pritaikyti
Prie Veliuonos garlaiviui sustojos, išlipo
gu čionai Amerikos prismirdusiose ir nesveiko sumažėjo iš 6-ių iki 4-ių; bet svetimtaučių Se kaimo vaikams.
Pradedant gyvenimą mote
Amerikoje gi mes lietuvišką
kunigas,
o į jo vietą atsirado keletas suvalkie rystės luome, pirmiausia rei
se šapose, arba pavojingose geležies fabrikėse, serų mokyklų skaičius padidėjo iš trjių iki še kaimo mokyklų neturime.
Čia vaikai kitokio
ar mamose.
Bet kas svarbiausia: turės pilną šių.
Taip kad šiame laike jau 18 lietuviškų je apystovoje auga ir reikia, kad jie toje apys- čių moksleivių nuo Naumiesčio, kurie važinėjo, kia nustatyti tvirtus pagrin
tikrąją laisve — neturės ant savo sprando kito parapijinių mokyklų Seserų globoje ir devynios tovoje ir pirmuosius mokslo žingsnius pradėti} lankydami dailesnes ir žymesnes Lietuvos vie dus, kad jie nesuirtą iki gyve
tas.
Eidami į kajutą, linksmai lietuviškai
boso, kaip tik savo pilvą, negręs tenai be pasaulinių mokytojų priežiūroje, viso 27-ios daryti.
nimo pabaigos.
Tuomet pora
Todėl jųjų apvstovai reikia pritaiky
čiauškėjo
ir šposus krėtė, kaip iš rankovės.
darbės nei streiko šmėkla ir jausis laimingais mokyklos.
Lietuviškų gi parapijų Suvieny ti ir vadovėlius.
bus laiminga ir seksis jiems šei
Ypač pasižymėjo linksmumu vienas dailus, gel
šventoje mūsų tėvų ir bočių žemelėje.
tose Valstijose yra apie 102, taip kad apie 75
myniškas gyvenimas.
Jų gy
Čia vaikai, į mokyklą ateidami, jau pa tonplaukis fotografistas-amatorius, Varšavos venimo dienos plauks, kaip iš
Bet-gi kaip bus su tais, kurie neturėjo parapijos pasilieka da be savų mokyklų.
Tuojaus
Lietuvoje nuosavybės ir pargrįžę jos tenai ne
Kokia gal būti priežastis taip mažo skai prastai pusėtinai moka angliškai, bet labai ma universiteto studentas — medikas.
pieno upės; jų gyvenimo ap
susipažino
moksleiviai
tarpu
savęs.
Pasirodė,
žai
ljetuviškai.
Lietuvių
kalba
jiems
atsieina
ras.
Tokių padėjimas visiškai kitoniškas. čiaus mūsų mokyklų ir kaip tam reikalui pa
linkybės bus jiems malonios,
labai sunkiai. Todėl nors sunkesnių lietuviškų kad suvalkiečiai visi yra ūkininkaičiai ir iškar
Jeigu jie turi susitaupę bent kiek pinigų, tai gelbėjus?
kaip medum patepta duona,
Viena iš didžiausių priežasčių mažo mokyk žodžių paaiškinimas anglų kalba labai būtų pa to pasijuto lyg suvaržytais aristokratų tarpe. vienu žodžiu ištariant — bus
jiems taip-pat nesunku bus ingyt šmotą žemės
Bet ne ilgam.
Kelioms minutėms praslinkus,
ir užsivest ūkį, arba ir užsivesti kokią krau lų skaičiaus tai bus, be abejonės, mokytojų geidautinas įvedimas į naujus vadovėlius.
žemiškas rojus.
jau
visi
jautėsi
kogeriausiai.
Privažiavus prie
Užbėgimui už akių tam reikalui buvo
tuvę ar išdirbystę miesteliuose ir tiems ir-gi yra stoka.
Norint būti laimingais mote
Amerikiečių gyvenimas pasižymi praktiš
geras išrokavimas grįžti Lietuvon, ir būt lai įsteigta šv. Kazimiero Seserų Mokytojų Drau kumu. Tatai ir vadovėliai lietuviškmns mo Raudonės, suvalkiečiai turistai norėjo išlipti rystės luome, štai, kokių tai
apžiūrėti puikių Raudonės pilies mūrų ir parkų
gija. Ta Draugija, užsimezgusi devyni metai
mingais.
kykloms turi atsižiūrėti į tą gyvenimo pusę ir su sodnais, bet grafukas neleido ir visus nusi syklių reikėtų prisilaikyti.
Blogiausia tai tiems, kurie neturi nieko atgal, turi astuonias parapijines mokyklas ir
Mylėti viens kitą ištikimai.
vaikus praktiškai auklėti.
vežė į Elenoravos dvarus pas save į svečius.
susitaupę, ’ nes jie nei patys nieko neturi, nei vieną Augštąją Mokyklą mergaitėms pačiame
Atleisti viens kitam padarytas
Eleonoravoje, kaip pasirodė, grafo su jo
Tečiau, kaip matyt,
tenai Lietuvoje nieko neras.
Tokie grįžti ne Vienuolyne, Chicagoje.
klaida®,
{vesti savo šeimvniVadovėliuose Lietuvoje parengtuose • ne
svečiais
labai laukta, jau ir arkliai prie priep
siskubins.
Bet visvien ir tiems bus išrokavi ir šv. Kazimiero Seserų Draugija neįstengia pri trūksta tautiškumo ir tėvynės meilės, bet vis
škan gvveniman taupumą (pa
laukos stovėjo, bet jauni svečiai pėkšti pasilei
mas grįžti Lietuvon: juk tenai bus darbo bega statyti pageidaujamojo mokytojų skaičiaus ir gi būtų pageidaujama, kad jie daugiau turė
vėdumą.)
do Eleonoravos dvarų link.
lės, o darbininkų stoka, dėlto ir mokestis už j patenkinti kaskart skaitlingesnius parapijų rei- tų ir katalikiškumo.
Nauji Amerikos mokyk
Susiraminti nelaimėje. Silp
Ir per tas kelias dienas, nebuvo žymu jo
darbą turės būti nemažas — tai tokie ir Lietu* I kai avimus. Matome net, kad tai vienur, tai lų vadovėliai, palaikydami lygiai augštai tau
nybes vien kito persistatyti sau
kio skirtumo tarp aristokratų ir kaimiečių vai
voje gėrai uždirbs ir daug greičiau prasigyvęs, i kitur yra ieškomos svetimtautės Seserys ir joms tos dvasią, turėtų taip-pat pasižymėti ir aiškiu
malonioj išvaizdoj. Dirbti akų.
Teisybę pasakius, jie buvo visi lietuviai.
Į yra pavedamos lietuvių mokyklos. Bet vis-gi, katalikiškumu.
negu kad čionai Amerikoje.
biem lygiai, sulyg savo išga
Visi laimingi, nes jiems visiems švietė LietuO ką jau bekalbėt apie linksmumą gyveni i taip pasauliniai mokytojai, kaip ir svetimtaulių.
Kas priguli vyrui, tur
Šį metą, praėjusiųjų vakacijų laike, Šv. Vos skaisčioji saulutė, jų ausis linksmino Lie
mo savo mieloje tėvynėje, kur paukšteliai čiul j tės Seserys neatsako pilnai lietuvių katalikų mo
vyras atlikti, kas moterei —
Kazimiero Seserys išrinko iš savo tarpo Komi tuvos gegutės, vyturėlio ir lakštingalės balsai,
ba, kur kiekvienas medelis, kiekviena žolelė kykloms. nes jųjų auklėjimui vis ko nors nemoteris; nesimaišvti į viens
siją parengimui lietuviškoms Amerikos mokyk jų veidelius glostė ir plaukelius plevėsavo švel
taip maloniai kvepia, kur vėjelis taip gaivi ipritenka, ar tai tikėjimo, ar vėl tautos dva
kito reikalus ir už tuos niekus
loms tinkamų vadovėlių.
Tie vadovėliai bus nus Lietuvos vėjelis, jie valgė Lietuvos duoną,
Lietuvaičių, šv. Kazimiero Seserų, Mo
nančiai pučia ir saulutė tarsi veidus bučiuoda sios.
nevesti lenktynių.
Rūpinties
parengti šių mokslo metų bėgyje, taip kad jie gėrė tyrą Lietuvos vandenėlį ir buvo visi
kyklos, kiekvienu žvilgsniu mums lietuviams
ma maloniai šildo.
daugiau gero padaryti.
At
prieš ateinančių metų vakacijas būtų galima jauni, sveiki, linksmi, gražūs — laimingi.
Dėlto mūsų visam proletarijatui, visiems yra tinkamiausios ir todėl Amerikos lietuviams
siminti visuomet, kad mote
juos spaudon atiduoti ir kitiems mokslo metams
Aplankė bendrai dailesnes apielinkes vie
darbininkėliams reikia ruošties, kad, kaip tik . pridera jas ypatingai remti. Iki šioliai šv. Karystės luomas yra artesnis var
jau tikrai savus vadovėlius turėti.
tos, paskiaus persiskyrė. Bet tų linksmių,
bus galima, tuojaus važiuot Lietuvon su viso izimiero Seserys galėdavo atidaryti tik Vieną
gams, kaip linksmybėms.
draugiškų valandų niekados neužmirš. Jei vi
Jei ir toliaus jos tik
mis savo Šeimynomis; tik Lietuvoje mes te nauja mokyklą į metus.
Chicagos kunigai, savo susirinkime 12-ą
Pagamintas valgis kad būtų
si mūsų didikai taip darytų — daug stiprybės
atrosime laisvę, gerbūvį ir laimę, kurįps sve tiek išgalėtų, tai šimtas metų turėtų praeiti. dieną Rugsėjo, išrinko taip-pat iš kunigų ko
abiem lygiai gardus^
naujos susilauktumėme ir daug tulžies išsilieji
timuose pasviečiuose ieškome ir nerandame. !kol paskutinė parapijas įsisteigtų savo Se- misiją tų vadovėlių peržiūrėjimui.
Būtų labai
Dauginantis šeimynai, kad
mų
sumažėtų. Mūsų tėvynė būtų daug rames
O mūsų biznieriai ir visi tie, kurie šiaip j serų mokyklą. Todėl kad lietuvaičių Se- pageidaujama, kad apskritai ir iš Kunigų Są
pintųsi pasiganėdinimo ir meinė ir drąsiau galėtų žiūrėti į ateitį.
t taip prasigyveno, tegul savo kapitalus vie- j serų mokyklos galėtų sparčiau augti, rei- jungos būtų paskirta tam tikslui komisija.
BROLIAI LIETUVIAI-D ARBININKAI!

Apie lietuvių mokyk
las Amerikoje.
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Ar daug tokių yra?

DARBININKAS.

Neužmiršk, kuo esi!
Kodėl Bažnyčia leidžia įsaky- Kurs Mane pasiuntė.” Ne
mus.
klausyti Bažnyčios įsakymų

talikas žmogus gyvendamas ne
užsitarnavo katalikiško palai
dojimo, tai tokiam Bažnyčia
paskiria nešventintos'' žemės
kampelį šalę katalikiškų kapi
nių. ' Ten visi mirusieji be
sakramentų ir privalo pasilai
doti. Gi kreipimosi į protestonų kunigus yra negera štai del
ko : Nutraukiama katalikai
dalyvauti protestonų apeigose
ir abelnai kreiptis dvasiškuose
dalykuose į protestonų kuni
gus yra tiesioginas nusižengi
mas prieš Dievo apreišktąjį ti
kėjimą ir Bažnyčios įsakymus.
Va, ką sako apie tai Katali
kų Teologija: “Kreipimosi į
kreivatikius su dvasiškais rei
kalais — pagrabais, krikštais,
šliubais; lankymosi jų bažny
čias, klausymas pamokslų,
skaitymas maldaknygių, gie
dojimas giesmių ir t.t.,, yra

kiančio komiteto. Pirmininku Išrinktas J. A. Yakinevi
čius, pagelb. p-lė A. Salaševieiutė ir p. V. Žiugžda. Nuta
rimų rašt. p. J. Kubilius, su
Pirm. kun. S. E. Kolesinskis, sinėsimų F. M. Petrulionis, fin.
pagelb- Antanas Bernotavičia, rašt. p-nia K. Juodkojienė, karašt. Marijona Pakarkliukė, j sierium A. Gerulaitis, globė
ižd. Andrius Adomavičia, iž jas p. J. Kairys, komitetas
do globėjai Antanas Budginas pakviesti aukų rinkėjus iš šių
ir Petras Miritavičia. Be to ypatų: K. Mačionis, K. Nakišrinktos 4 mergaitės, kurios rošius, J. Kemežą V. Vit
prisižadėjo darbuoties su dide kauskas.

Lietuvių__Dienos
reikalai
*_ ' __ .,
Extra

pogi nutarta turėti vakarą su
programų, kuriame kalbėtų ir
svetimtaučiai, ypač žymios vpatos iš miesto valdybos ir tam
dalykui sutvarkyti nuskirta
dvi įtekmingi ypati — gerb. pp.
Juozas Tarvidas ir Br. Strumi
llo. Išrinktasis-gi vietos Lie
tuvių Dienos Komitetas turės
savo posėdį spalių 15 d.
Taigi, Kansiečiai, stodami
petis į petį, subruskime ir pa
sidarbuokime dėl savo brolių
nukentėjusių nuo karės, o be
abejonės, Augšeiausis palai
mins mūsų darbą

Kristus atėjęs ant žemės, reiškia išsistatyti save į didpaliuosavo žmoniją iš sunkios žiausį išganymo pavojų.
Kartą Kristaus mokiniai pa
Gauta nuo Am. Liet. Centravergijos, Kaipo sargą to atklausė:
“Ką daryti tokiems
lio
Komiteto sekanti telegra
likto švento darbo, Jis paliko žmonėms, kurie nenori jų
ma:
savo Bažnyčią ir jos neklaidin
klausyti?” Išganytojas atsakė:
gus mokytojus — Popiežius; “Pasakykite Bažnyčiai. O jei
“New Yorke visos srovės
liu pasišventimu Lietuvių Die
Bažnyčia rėdoma, šventosios
susitaikė spalių 16 d. š. m.
F. M. Petrulionis.
kas Bažnyčios neklauso, tebū
noje
ir parinkti svetimtaučių
Dvasios, sergsti nevien tik na dėl jūsų kaipo pagonys ir
Los Angeles, Cal., žymus
rinkėjų dėl Lietuvių Dienos pKristaus dieviškąjį mokslą
muitininkai.
”
Reiškią
pats
amerikosnas
įėjo
į
vietos
komi

lė Marijona Tamulioniukė, Ce
nuo visokios klaidos, bet ati
Kristus
pasmerė
tuos,
kurie
N0RW00D, MASS.
tetą.
cilija Drasdauskaitė, Ida Pa
džiai daboja ir savo išpažinto
neklauso
Jo
Bažnyčios
įsaky

loms ir M- Mileriukė.
jų reikalus, ypač jų dūšių iš mų.
Plymouth, Pa., trys drau
Nesusitaikė.
Taip-gi buvo tartasi, kad
ganymą. Ir ištikrųjų, jei pa
gijos paaukojo po 100 dol. Spalių 8 d. buvo čionykščių
surengus aukų rinkimą ir ap
Bažnyčia rūpinas dūšių iš
saulinė žmonijos istorija ją,
dr-jų
komitetas turėjo susirin
Siųsdami
Raudonamjam
Kansietis.
linkiniuose miesteliuose.
Tam yra septyni
kaipo dvasišką įstaigą, apvai ganymu.
kimą
pasitarti
su pirmeiviais ir
Kryžiui aukas, būtinai žymėSusirinkusieji žmonelės visi
nikavo kultūros ir civilizacijos Sakramentai, kuriuos jai Iš
kit: FOR SUFFERING LITpasidarbuoti prisižadėjo kiek socijalistais apie vienybę Lie
vainiku, tai kiekgi daug sykių ganytojas paliko, nelyginant
tuvių Dienoje. Vienybė neįvy
HUANIA.
“
mirtini
nusidėjimai
prieš
ti

NASHUA, N. H.
vienas pagal savo išgales.
daugiau Bažnyčia trokšta įgy gyduoles sergantiems. Tatai
ko, nes socijalistai panorėjo,
J.
S.
Lopatto.
”
kę
jmo
dorybę
”
.
(Žiūrėk
LehmJ. Blažys.
ti tą pagarbos žymę nuo savo Bažnyčia aiškiai sako, kad
Linksmos
naujienos.
kad trečdalis aukų eitų per
Įsteigėjo ir matyti, kad jos kiekvienas krikščionis katali huhl, Theologia Moralis, vol I
Šelpimo
Fondą Agronomijos
p.
187
Asegg).
Malonu man pranešti apie
vaikai, dėl kurių jinai su di kas, sulaukęs proto amžiaus,
dr-jai.
WATERBURY,
CONN.
mūsų lietuvių veikimą. Ypač ,
džiausiu uolumu darbuojasi, atliktų nors vieną kartą į me
CHICAGO, ILL.
Kitoje vietoje tas pats Kata
daug veikia mūsų gerb. klebo
užsipelnytų nevystantį garbės tus išpažintį ir priimtų šv. likų Bažnyčios mokytojas teo
J. PašakarnisČia prisižadėjo veikti išvien
Lietuvių Dienos Komisija
vainiką nuo savo Sutvertojo. Komuniją velykiniame laike. logas, kalbėdamas apie “co- buvo surengus prakalbas Šv. nas kun. L, Tyla. Jo rūpesniu visos trys srovės. Tas judėji
tvad pilnai atsiekus tą savo Kas to Bažnyčios įsakymo ne mmunicatio in sacris,” sako: Mikolo svetainėj 8 d. spalių. buvo sušauktas spalių 1 d. ba mas daro gana gražų įspūdį,
pasiutinystės tikslą, Bažnyčia, pildo, tas dar gyvas būdamas “Pirmuose amžiuose, kuomet Pirmiausia kalbėjo advokatas žnytinėj salėj susirinkimas. kaip į pavienes ypatas, taip ir
GRAND RAPIDS, MICH.
pasiremdama Dievo valia, lei išskiriamas iš Bažnyčios glo visi Bažnyčios iškeikti hereti- jj. Bračiulis. Antras kalbėto Buvo renkamas komitetas, į dr-jas. Pavyzdin “Lietuvos
džia įsakymus, kurie tvarko bos, o miręs, negali turėti kai būdavo “vitandi,” kas rei jas buvo p. Žaldokas, jisai sa kurs tvarkytų prisirengimą Sūnų dr-ja paaukavo $100, L.
L. Vyčiai surengė vakarą 15
visą žmogaus gyvenimą. Kas krikščioniško palaidojimo. La- škia, kad katalikams žmo vo kalboje nurodinėjo Lietuvos prie Lietuvių Dienos. Komi- U- Kliubas $50.00, L. U. N. d- spalių, atlošė “Visi geri.”
yra Bažnyčios įsakymai? — Y- terono TV visuotinas Bažny nėms nei ant gatvės su jais ne padėjimą. Taip-gi trečias trum tetan inėjo: — pirmininkas P. Kliubas paskyrė $50.00 ir Buvo dainų ir kitokių margu
ra tai visuotinų Bažnyčios su čios susirinkimas, 1215 me buvo valia kalbėties, Bažnyčia pai kalbėjo kun. F. Kudirka. Silvestras Zaveškis, pagelbi per susirinkimą padarė kolek- mynų.
ninkas kun. Tyla; rašt. Jonas tą, kur buvo surinkta $13.45c.
sirinkimų išleisti parėdymai, tais, XXI-me Kanone apie interdiktuodavo visus tuos, ku
Žmonių
buvo
labai
daug.
Kryževičius,
pagelb. Jonas 0Kada pradėjo veikti komi
kurie tvarko žmogaus dvasiš tuos, kurie neatlieka velykinės rie dalyvaudavo heretikų aAukavusiųjų vardai:
A. N.
verka- Kasierius Mikolas Bar
kus reikalus ir veda prie am išpažinties, štai ką sako:
peigose bei kreipdavos prie jų
Po $2.00: J. Padaiga, po tetas dėl 1 d. lapk., tai mūsų
tis, pagelb. Adolfas Bakanaus- $1.00: K. Yurkunas, J. Ra socijalistai nubėgo pas miesto
Kiekvienas tikintis, vyras dvasiškais patarnavimais, va
žinos laimės. Apie vieną tokį
kas.
,
Bažnyčios visuotino susirinki ar moteris, atėjęs į protą, bent dinas, užgindavo tokiems ka
manauskas, M. Poceta, J. Pa- majorą ir išgavo leidimą rinkti
SCRANTON,
PA.
Spalių 15 d. bus antras su luckas, G. Mantvila, B. Mant- aukas savo fondan, bet kada
mo parėdymą bei įsakymą pa vieną kartą metuose turi atlik talikams net savo pamaldas
sirinkimas ir tuomet bus renka vila, P. Vyšniauskas, po 50c.: nuėjo iš katalikų ir tautinin
Reikale Lietuvių Dienos.
kalbėsime žemiau. Čia bus ti gerą išpažintį savo kunigu’ kartu su tikinčiais atlikinėti,
mi kolektoriai.
gana pasakius, kad Bažnyčios ir pats išpildyti užduotą pakū- kol dvasiška vyresnybė jų neV. Vilkavickas, J. Monkus, kų komitetas pas majorą ir iš
Turėjome
jau
tris
suisrinkiJ.
A.
Kryževičius,
rašt.
įsakymai, kaipo Dievo valios tą... su nusižeminimu priimti paliuosuodavo iš to nusidėjimo.
M. Batvinis, P. Poška, A. Spi- aiškino dalyką, tai majoras
mus.
Sekantieji
atsibus
kas
v išreiškėjai nesipriešina žmo šv. Komuniją Velykiniame lai
trius, po 25c.: J. Švietkaus- sakė atšauksiąs leidimą socijaUžginta yra katalikui daly panedėlio 7:30 vai. vakare. Šv.
gaus prigimčiai. Pirmuose ke. Jei kas to nepildytų, tas
kas, A. Drobnis, J. Statkevi- listams. (Lietuvių Dienos rei
vauti. su p_i,-ues'xna-s jų protes- Juozapo Lietuv. “svetainėje.
ATHOL,
MASS.
ir
gyvas
būdamas
nuo
Bažny

krikščionystės amžiuose nebu- \
če, J. Kalvaitis, po 10c.: T. kalais visos srovės privalo vei
tozaiškose
apeigose,
nes
tai
bū

Komitetas
išrinktas,
orga

kti išvien. Taip daro lietuviai
vo Bažnyčios įsakymų, ir be čios yra pašalinamas ir mirda
Juška, M. Dvileckis.
tų klaidingas išpažinimas ti nizavimas rinkėjų jau prasidė Lietuvių Dienos reikalais.
kitose kolonijose, tą gali pa
jįj katalikai žmonės visas savo į mas negali turėti krikščioniško kėjimo
Viso $13.45.
Visų Atholio dr-jų delegatų
dorybę.
”
(Žiūrėk
Lehm- jo : - iki šiol užsirašė apie 200 ypalaidojimo.
daryti ir Grand Rapidso lietu
tikėjimo priedermes rūpestin- i
K. B. Razmantas.
kuhl.
Theologia
Moralis, vol. 1 natų. Atsišaukti į R. Katali išrinktasis komitetas Lietuvių
Čia
yra
aiškus
Bažnyčios
įviai. “Darb.” Red.)
gai atlikinėdavo. O tik vė
Dienai pirmą sesiją laikė pas
iP
.
187).
kų
Bažnyčias
ir
jų
kunigus
pa

lesniuose laikuose, kuomet sakymafe, kurį kiekvienas ka
Sesiją aPrašvti kleboną spalitj 14 d.
Veiks Spaudos Savaitėje.
žmonės besitrusdami žemiškuo talikas privalo giliai sau Į šir
Garbingos atminties popie vesta kun. J. Kurui. 1
PITTSTON, PA.
tidarė
komiteto
pirm.
J. Vasi
miesto
gaspą^oriaus
leidimo,
dį
įsidėti.
Nežinojimas
Baž

se reikaluose, pradėjo užsimir- i
žius Leonas XIII viename savo
liauskas. Perskaičius pirmos
L. Vyčių 43 kuopa sutiko
Svetimtaučiai talkon.
šti savo augšta pašaukimą, nyčios įsakymų arba nenorėji- rašte, išleistame liepos 12 d.. prašyti Chambers of Commer- konferencijos protokolą seka
platinti
knygas ir laikraščius
tai Bažnyčia, permatydama!įmas jų pildyti, tankiai pada 1878 metais, sako, kad yra. ee leidimo kolektuoti po krau komiteto narių atskaitos išda
Lietuvių Dienos rengimo 22 d. spalių. Gavome šv. Jur
jų dvasiškam gyvenimui pavo lo daug visokio nesmagumo. atskirti nuo Bažnyčios visi tie, tuves, atsišaukti į svetimtau vimas iš savo veikimo. Paskui komitetas pradėjo darbuotis. gio svetainę. Prakalbas sakys
jų — ėmė išleidinėti įsakymus įi Pavyzdin, kartais atsitaiko, kurie kokiu nors būdu priside čių organizacijas reikale orga- < nutarta: 1) Kreipties asmeniš Paprašius mokyklos, kad pa vietiniai kalbėtojai.
Spaudą
po mirtina nuodėme kiekvie • jog žmogus neatlikęs velykinės da prie platinimo heretikų ti nizavimo rinkėjų, bei prašymo kai prie mokyklų superinten- skirtų tai dienai aukų rinkė ’H&tinti apsiėmė: K. Andriu
nam katalikui, kuris iš liuosos išpažinties numiršta be sakra kėjimo. Štai jo žodžiai: Vi aukų, prašyti miesto Court’e j dentų su prašymu, kad teik- jus, prižadėta atsiųsti visas šis, C. Valinskas, S Pautas,
mentų. Jo likusieji draugai si tie, kurie dalyvaus nekata tai dienai Valdybai kambarį ir j tusi paaiškinti mokyklų vaike mokytojas ir tinkamus moki K. Genulis, A. Kemerp, J.
. valios juos peržengtų.
■ niekaip negali suprasti, delko likiškose apegose arba iškilmė taip visokiu darbų atlikti pave liams, idant pastarieji paau nius. Miss Johnson nuo West Bakša, V. Stasevičia, Ona
Bažnyčia — tobula dr-ja.
Bažnyčia ‘ * katalikui ’ ’ žmogui se, papuls po eskomunika, iš sta Dr. J. Šliupui ir A. Sodei kautų po keletą centų: 2) Pittstono viena apsiėmė suor- 1Kunmtavičiutė, M. AbromaiBažnyčios įsakymai žmo- ji atsako suteikti paskutinį pa į kurios vien tik Popiežius tega. kai.
ganizuoti rinkėjus ant Vest
Broliai ir sesers subruskime! I kreipties prie visų miesto sve Pittstono, E.veter ir IVyomingo. čiutė. A. Abromaičiutė, A.
gaus neskriaudžia. Tik per į-! tarnavimą. Tokie dar ir ku Ii išrišti.
Neatsidėkime ant vieno, dirb timtaučių kunigų ir prašyti jų, Matoma, kad svetimtaučiai Balsitis, K. Čižauskiutė, M.
sakymus visoki tvarka tegali, nigą kaltina, kam girdi, jis
kad jie paragintų savo parapi
Libinskiutė, , M. Stapikauskiuužsilaikyti. Be jų joki gero-1! nepavelina paskambinti var- : Šalinkimės nuo neprigulmin- kime visi ypač jaunime stokime , joms aukauti. 3) Koektorių daug prijaučiu lietuviams.
tė, M. Geiniutė.
darban, pasižadėkime būti'
vė nėra galima. Taip yra pa- i pais, atsisako mišias laikyti
Klebonas kun. J. Kasakaitis j
skaitlius
nustatyta
mažiausiai
rinkėjais. Maloniai kviečia- j
Paš.
prastai.Žmogus įstodamas bent Į ir t-t. Tuo tarpu čia kunigas
Taigi, tokie žmonės, kurie me užsiregistruoti patiems lai- 50 asmenų. Kreipties prie mo daug prigelbsti komitetui. Spa
kokion dr-jon tikisi iš jos nau nekaltas. Jis pildo Bažnyčios važiuoja su pagrabais, krikš
lių 8 d. surengė prakalbas Šv.
ke susirinkimų arba pas A. So kyklų superintendento apsiė Kazimiero parapijos svetainė- i
dos — paprastai pinigiškos parėdymą.
tais ar šliubais prie neprigulmė Magd. Tndriliunaitė su EI.
Tokie žmonės taip sako ar mingųjų arba dalyvauja neza- deiką raštininką.
pagelbos. Bet dr-ja neapvilBraškaite, o pas katalikų ku je. Buvo pakviestas p. M.
1807 N. Main avė.
dama jį pažadais, stato prieš jį ba per neišmanymą arba iš. liezninkų pamaldose, yra ats
nigus viet. kleboną*. Spalių Šalčius iš Scrantono, kun. Dr.
savus įstatymus, kuriuos jis blogo noro. Neužlaikydami kirti nuo Katalikų Bažnyčios.
15 d. buvo pobažnytinėje salė Augustaitis iš Girardville, Pa
Bažnyčios
įsakymų,
o
nori
jos
privalo užlaikyti. Jei kas ne-1
Dori katalikai privalo šalinties
je visų lietuvių be srovių skir do kalba buvo apie reikalingu
Šiauliai (Miesto valgyklos).
pildo savo dr-jos įstatymų, tas patarnavimų. Kaip čia kuni nuo tokių pąklydėlių, neeiti Į KANSAS CITY, KANSAS. tumo susirinkimas apsvarsty mą vienybės tarp lietuvių, taip
Burmistro
leidimu ir pagelyra perspėjamas, nubaudžia gas nusikalstą jei jis atsisako jų laidotuves, negiedoti prie
Spalių 8 d. atsibuvo Kansas mui, kaip geriaus susiorgani gi ragino aukauti kuodaugiau- j
ba
čia
pavargėliams
taiso dvi
mas arba ir visai iš dr-jos pra patarnauti tokiam numirėliui, tokių nabašninkų giesmių, ku City lietuvių mass-mitingas šv. zavus, kad pasisektų daugiaus šia Lietuvių Dienoj.
valgykli
(Mintaujos
gatvėje
ir
šalinamas. Vadinas, dr-ja kuris gyvendamas neužlaikė rie gyvendami paniekino Baž Kazimiero L. K. parapijos salė aukų surinkti ir išrinkti kolek
Publikos buvo apie 400 vi-.
už tokius narius neatsako. Dr- Bažnyčios įsakymų. Čia jis nyčios įsakymus ir numirę pra je kaslink Lietuvių Dienos atsi torius. Atidarė susirinkimą si ramiai užsilaikė ir užganė-* prie arklių rinkos), kuriose aja privalo tvirtai daboti savo nenusikalsta prieš Dievą, nes rado krikščionišką palaidoji busiančios lapkričio 1 d. Su komiteto pirmininkas J. Vasi dinti išsiskirstė. Buvo aukų pie 800 vargšų dovanai gaus
šilto viralo 2-3 kartus per sa
įstatymus, nes jos pačios ge jis, būdamas Dievo Bažnyčios mą.
sirinkimą atidarė gerb. klebo liauskas; pasakęs keletą žod rinkimas. Aukavo šios yparovė to reikalauja. Jei koki įsakymų užinteresuotas, nega
nas, kun. A. Tamoliunas, pa žių perstatė Juzefą Jakima- tos: Kun. Kasakaitis $2.00, po vaitę. Ligi šiol jie gaudavo
po pusę svaro duonos, kuri ir
Jei
pas
mus
atsiranda
tokių
dr-ja nesergsti savųjų įstaty li jų peržengti, kitaip pats už
aiškindamas susirinkimo tikslą vičiutę pasakyti eiles: “Neuž $1.00: J. Tamošiūnas, L. Šemų, o duodas vadovauti atski tai turėtų sunkiai prieš Dievą užsispyrėlių, tai ypač dėlto, ir tvarką. Po to pakvietė miršk vargstančiųjų.” Eilės poraitis, T. Paukštis, A. Ga- toliau bus duodama. P. bur
romis nuomonėmis, tai jinai atsakyti. Nei-gi nusikalsta jog dar yra daug tamsių, ne- p. J. Šemoliuną,
kaipo pavyko labai gerai pasakyti, linskas, J. Kazokevičius, P. mistras tam reikalui duoda pi
apsišvietusių,
nesusipratusių
neišlaiko savo principo, ir to prieš žmones, nes jis, apgin
Kazokevičius, A. Vismonskas, nigų iš miesto sumų. Jas pa
kalbėtoją, kurs gan ilgai ir aiš taip kad kaikurie apsiverkė.
Dėlto kiekvieno kioje savo kalboje apibriežė aki dr-ja trumpame laike priei damas Bažnyčios įsakymus, katalikų.
(). Bindokas, K. Žemaitis, R. didinti rūpinasi taip pat ir tam
Paskui
prakalbėjo
į
susirin

na prie netvarkos ir visiškai klauso Dievo balso, kurs per priedermė yra labiau pažinti pie nelemtą ir graudų lietuvių kusius kun. Pr. Meškauskis, Pilkionienė, K. Lobanavičius, tikslui sudarytas komitetas,
Bažnyčią visiems liepia įsaky savo tikėjimą, beskaitant ge nuo karės nukentėjusių padėji
pakrinka.
O. Runta, po 50c.: M. Balčiū kuriame veikia miesto nuova
Magd.
Andrilioniutė,
Dom.
Ka

dų atstovai — kun. Galdikas,
ras knygas ir laikraščius.
mą; kaip kitataučiai šelpia ir roblis, Barb. Markevičiūtė, J. nienė, M. Murauskienė, M. Kivelis, Petryla, (fabrikanKristaus Bažnyčia yra tobu mus užlaikyti.
la dr-ja. Ji rūpinas nevien
Kun. J. J. Statkus. kaip turime šelpti savuosius Kaulavičia ir J. Vasiliauskas. Ginkus, Iz. Lužickas, K. tas), Vaitkus
Susipratę katalikai už tai
(“Birutės”
nuvargintus ir nuskriaustus
žemiškais žmonių reikalais, bet turėtų būti savo kunigui labai
Visi karštai ragino gelbėti Karvokas 75c., J. Sėmimas, M. sav.), Zaborskis (fabr. ir pir
baisios karės brolius. Antru savo tėvynę, gelbėti savo tau Milvokienė, J. Tankelevičius, klys)
• dar labiau dvasiška jų gerove. dėkingi. Kunigo atsakymai
‘
‘ — |kun.
ir pašaliečiai
Tam yra reikalingi Bažnyčios bažnytinio palaidojimo tam,
kalbėtoju buvo p. Morkus Mile tiečius brolius,. seseris, gentis, M. Stirna, J. Adomaviče, J. Andrukaitis, adv. BugailišSVARBI KNYGELE.
Rinkevięius, S. Makštutis, A.
įsakymai. Kaip žmonių sut kurs gyvendamas jo neužsitar
ris, kurs skatino prie pasidar Lietuvoje pasilikusius.
kis, Kaulakytė, kun. Malibavimo Lietuvių Dienoje.
verta dr-ja be įstatymų yra be navo, yra tvirčiausias priro
Paskui padengimui lėšų bu Zereckis, M. Gillis, J. Shevests, šauskas ir Mikolaitienė. Val
Tik ką “Darbininkas” iš
tikslė, neaiški, taip Bažnyčia, dymas, • kad mūsų tikėjimas
Visą dalyką išaiškinus buvo vo surinkta aukų $4.90 ir iš L. Vasauskas, P- Ilgūnas, 1M. gyklų įtaisymas ir1 priežiūra
Matulaitis, J. Verbickas, U.
jei neturėtų įsakymų, būtų lyg ir Bažnyčios įsakymai nėra tuš leido naują labai naudingą, in- renkamas Lietuvių Dienos Ko rinkta apie 60 kolektorių.
domią, lietuviams reikalingą
Szauczunas,
A. Laibinis, K.
1 pavesta pp. Bugailiškiui, Vait
apmirus, be turinio.
mitetas, kurs tapo išrinktas iš
čia pasaką bet paties Dievo knygelę
Ant galo Tautos Fondo pir
kui ir Zaborskiui. Jų šeimi
sekančių ypatų: kun. A. Ta mininkas Dom. Karoblius pra Likauckienė.
Bažnyčios įsakymai yra iš apreikšta teisybė, kuriai kiek
ninke parinkta p. Kaulakytė.
Smulkių aukų $16 80
moliunas — pirmininku, p-lė nešė, kad seredoj bus prakal
reiškėjai Dievo valios. Taip, vienas katalikas žmogus priva
LIUDVIKAS
Vokiečių valdžiai leidus,
Viso surinkta aukų $42.05
A. Lukoševičiutė — pirm, pa- bos delegatų sugrįžusių iš Lie
Tėve, man gerai pasidabojo, lo atiduoti didžiausią pagarbą
WINTHORST’AS
Šiaulių
advokatas Feliksas BuAntanas Žereckis.
gelbininkė, p. Bol. Strumillo tuvos kun. Dr. Bartuškos ir Dr.
kad pildyčiau Tavo valią” — ir paklusnumą.
gailiškis, Pilies gatvėj 41, at
— raštininkas, p. J. Šemoliu- Bielskio.
pasakė jos dieviškas Įsteigė
vėrė kūdikių prieglaudą, ski
Neprivalome kreiptis į protesnas — rašt. pagelbininkas, p.
jas. Tą pat ir Bažnyčia kal
Tuomi
susirinkimas
užsibai

riamą nepasiturinčių tėvų kū
tonus.
HARRISON, N. J.
A. Granauskas — kasininkas. gė.
ba išleisdama savo įsakymus:
dikiams nuo 5 ligi 13 metų am
Išgarsinti apie Lietuvių Dieną
“Darau tai, kas mano Tėvui
Pasitaiko, jog koks užsis
Korespondentas.
Lietuvių Dienos reikalais at žiaus. Kūdikius pridabos mo
anglų spaudoje apsiėmė šios ypatinka.” Kiekvienas katali pyrėlis, negavęs savo Bažny
sibuvo prakalbos ir mass-mitin- kytoja Vasiliauskienė. Kūdi
patos: pp. Morkus-M illeris,
kas turi pildyti Bažnyčios įsa čioje katalikiško palaidojimo,
gas 10 d. spalių L. Hantmano kių prieglaudos name mažieji
J. Šemoliunas ir kun. A. Tamo
kymus. Jei kurs katalikas kreipiasi į protestonų kunigą.
BENTON, ILL.
svetainėje. Surengė, kaipo ša galės pabūti ųuo 8 vai. ryto li
liunas; surengimui ir sutvarneklauso Bažnyčios, panieki Tokis pasielgimas nėra pagir
ka Newarko pažangiųjų dr-jų gi vai. popietų. Jie tenai pri
kimui rinkėjų nuskirta šios y- Darbuosis Lietuvių Dienoje. Sąjungos.
na jos įsakymus, tuo pačiu tinas. Apsišvietę katalikai vi
žiūrimi atliks mokyklos užda
patos: kun. A. Tamoliunas, pp.
neklauso Dievo, Kurs įsakė sokiuose dvasiškuose atsitiki
Spalių 11 d. gerb. kleb. kun.
Programo vedėju buvo p. A vinius. mokysis gaminti ran
Morkus Milleris, J. Šemoliū- S. E. Kolesinskio dėka susitvė Yakinevičius. Pirmiausia kai komis dirbamų daiktelių ir li
Bažnyčios klausyti. Juk pats muose kreipiasi prie savo vie
nas ir p-lė A. Lukoševičiutė; rė Lietuvių Dienos komisija. bėjo J. Ambraziejus iš Nevark, kusį laiką praleis bežaisdami.
Išganytojas pasakė; “Kas jū tinio klebono. Jie žino, kad
Lietuvių Dienos reikmenimis
sų klauso, Manęs klauso, kas kunigas, kaipo Kristaus Baž
Buvo išrinkta viresnybė N. J. Paskui kalbėjo p. Lint- Tenai juos ir valgydins. To
vietos klebonas pasistengs par vesti tvarką Lietuvių Dienoje. kauskas iš Brooklyn, N. Y. Po kios įstaigos šiauliečiai buvo
jumis niekina, Mane niekina, nyčios įsakymų pridabotojas,
traukti iš Centro raštinės. Tai- Valdybon pateko šie asmenys: prakalbų buvo rinkimas veikas niekina Mane, niekina Tą, jiems blogo nepatars. Jei ka-

Lietuvoje

:SV3NINT9HV(I
kų Spaudos Savaitę pra- Į ligijų neliuosumo principų,
Kolegijos reikalingumą pama-| bančiųs jos gerovei, o pe ko dainuoja, pasiskundžia apie sa
leisime ir esame liuosi nuo di
Jei lietuviai ligšiol dar ne tė ir atjautė .kiekvienas. Yį, ltus ten bagebąllininkus... Ąu- ų vo bėdas, beiyvargus,. padejuo
desnių darbų. Tuomet, visi žinojo, kad katalikai sudaro si buvo pasiryžę darbuotis, rfų ? kas kolegijai siųskite ‘žemiau: ji; 'X P&galiaus-gi ieško sura
pasistengkime pažengti proto centralę srovę, tas dar nereiš kti aukas savai kolegijai Ma pasirašiusio vardu.
minimo bei patarimo vis tame
lavinimo srytyje kuotoKausia. kia, kad taip nebūtų. '
tant tą delegatų entuzijazmą ~ Kun. J. Misius,
pat saliūne.
Lai šis žiemos mokslo sezonas
• Ellsvorth, Pa.
Darbininkas grįždamas iš
Paaiškėjo dalykai ir viskas galima buvo- spėti, kad kole
mums visiems suteikia kuodaugijos
fondas
augs,
kaip
neau

darbo
pirmiausiai užeina į sagiausia žinių iš įvairių moks savojon vieton nuriedėjo. Pas go joks kitas fondas, turės to
liūną.
dulkes
nuplauti. Susi
vokiečius irgi seniau buvo vi
.u * iA 8o. Bostono utaminkais, ketvergais ir gubotomis lo šakų, o kas tik pradeda saip, o dabar centre randasi kį pasisekimą, kokio neturėjo
einą draugai, giminės-pažįstamokinties — teingija jis nors
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Bv. Juozapo
mi, senai jau nesimatę, ir tie
ne kas ki$ps, kaip vokiečiai joks kitas viešas visos mūsų
elementarį
apie
mokslą
supratautos
reikalas. Praslinko iš
Darbininkų Sąjunga.
braukia į saliūną, idant ten pa
katalikai. Bet neapsimoka
timątisi
trys
metai
nuo
Kolegijos
P r e n umeratos kaina:
sikalbėti,
draugiškai pasilinks
dėl to ilgai bilinėtis. Geriau
Į
darbą
broliai-blaivininkai,
Fondo
užmezgimo,
o
tesurink

Metams tris kartus savaitėje--------------------- $3.00
minti. Didžiausis judėjimas,
sia, kas žingeidauja tuo daly
Šventos idėjos talkininkai . . bruzdėjimas, tai vis saliū
ta
vos
keletą
šimtukų,
vietoje
Pusmečiai ”
”
** ------------------------ $1-50
kų, lai uoliai pasiskaito
Ežrubežyje metams.....................................
$4.00
ne. Trumpai tariant, saliūnas
telpančių “Darbininke” Uosio keliolikos tūkstančių. Rankų
Draugai pirmyn!
nuleisti
tečiau
neprivalome.
Pusei metų. i ...........................
$2.25
Amerikos
lietuvių gyvenime ystraipsnių: “Lietuviai katali
Blaiva
mintis
—
Menkas
aukų
plaukimas
dar
(.aiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu;
ra viena iš triukšmingiausių
kai ir kitos mūsų srovės.” Ten
Mūs ateitis...
neparodo,
kad
savos
augštesužeigų. Bet viso to pasekmės
: aiškiai visas dalykas nušviečia
“ D A R B I M I H K A 8”
nės
mokyklos
mums
nereikia
labai
liūdnos ir tiesiog apverk
Vienybė Lietuvninkų,”, ma.
(The Worker)
Tai-gi tokiais tai jausmin tinos.
čia Amerikoje; silpnas aukų
•
' >pasiskaičiusi
‘ ‘ Darbininke’’ ’
The Lithuanian tri-weekly paper.
Vien tik nepasitenkinimais plaukimas šiam visam mūsų a- gais ir vilties pilnais žodžiais
Mokslas
jau
išrado,
kad
ai•
Puolished every Tuesday, Thursday, and Saturday by tilpusių Uosio straipsnių apie negalima dalykų nušviesti, rei teivijos reikalui greičiau paro prasideda blaivininkų hym- kolis tai nuodai. Tiesa, išsigė- •
i. JMbeph’a Lithuanian R.-C. Association of Labor. *t-’w** lietuvių katalikų ir kitų srovių kia į juos iš teisingos pusės do neužtektiną mūsų liaudies naš, raginantis savo idėji rus, tuom kart pasidaro šiek
vietą mūsų visuomeniškame pažvelgti.
j1'
Subscriptiou Kates:
supratimą, kaip toji kolegija nius draugus į. darbą, darbą tiek linksmiau, geriau, bet
veikime,
neįstengė į jų turinį
Searly____________________________________ __ $3.00
bei gimnazija yra mums Ame sunkų, bet būtinai reikalingą. užtai reikia atsilyginti įvairio
giliau pažvelgti, bet savo lai
6 months—— ■
' $1.50
rikos lietuviams reikalinga. Šiandien visas civilizuotas pa mis ligomis; tai parodo kas
kraščio
41
numeryj
pavadinus
Aukos Kolegijos Fondan ne saulis pamatė alkoliaus pavojų dieninis patyrimas. Įvairūs
' Foreign countries:
juos
kurijozu,
atsisako
“
užsi

plaukė ir dėl to, kad visai ma ir dauguma apšviestų žmonių moksliški tyrinėjimai parodė
44.00
Yearly...............................................................................
iminėti abėcėlinėmis taisyklė
žai tam reikalui teagituota, ko atvirai pradėjo su juo kovoti. neapsakomą kenksmingumą ne
6 months........................................................................
$2.25
mis”. Kad “Darbininko” ben
legijos reikalingumas visai ma Taip matome skelbiant blaivy vien tik ypatai, kuri vartoja
Advertising rates on application
dradarbio, gerb. Uosio, strai
Address all communications
Tokiuo vardu Lietuvių Mo žai tebuvo aiškinamas mūsų bę Irlandijoje, Naujoje Zelan svaiginančius gėrimus, bet ir
psniai “Vienybei Lietuvnin
spaudoje ir gyvu žodžiu. Ne dijoje, Vokietijoje, Suomijo
kų” nejud i k s, apie tai numa terų Progresyvis Susivieniji mažai sutrukdė aukų plaukimą je, Žuvėdijoje, taip- pat Lie tos vpatos ainiams arba vai
kams. Dr. Rubinowįcz tyrinė
nėme is anksto, bet visgi ne mas pradėjo leisti savo organų Kolegijos Fondan ir ši baisioji tuvoje ir kitose šalyse, pagasitikėjome, kad tautininkų skyriamų Amerikos lietuvių karė. Šelpimas nukentėjusių liaus-gi net ir pačioje Ameri damas Paryžiuje Šv. Onos pa
pusoficijozas taip juokingoje moterų “pirmeivių” reikalams nuo karės lietuvių nukreipė vi koje. Turbūt jau mažai yra mišėlių prieglaudą ištyrė, kad
formoje savo “rimtą” kritiką gvildenti. Iš pirmo “Moterų są mūsų domą, energiją ir pa tokių šalių, kur nebūtų skel iš 100 vaikų, 54 pamišę vaikai
turėjo prie girtuoklybės palin
Balso” numerio negalima sprę
išreikš.
biama
ir
platinama
blaivybė.
jėgas
nuo
vietinių
mūsų
reika

kusius tėvus; 7 vaikai turėjo
sti ant kiek šis laikraštis užką prisieina stuboje arba kur
Tiesa, Uosio keliami klau siiminės tikrais moterų reika lų, — vietinius ateivijos reika Jau ir pats Rusijos Didysis girtuoklius tėvus ir 1 vaikas
nors šokiuose praleisti. Nau simai dar visai nauji lietu lais. Pirm visa ko ten krei lus mes beveik pamiršome. Gal Monarchas, Caras Mikalojus, girtuoklius gimines. Ypatin
dos iš to nei kiek. Bet jeigu viams, bet kad jie būtų kurijo- piama didžiausia doma į politi ir gerai darėme, nes Tėvynės pereitais metais, pradžioje ka gai-gi daug blogo daro svaigi
mes kelis vakarus savaitėje nu
gelbėjimas yra mūsų pirmoji rės vienu plunksnos pabrauki
Ne apie dirbtuvės darbą čia eisime į vakarinę mokyklą, a- ziški apie tai paabejotų šian kų, kapitalizmų, išnadojimus pareiga. Neapsiriksiu manding mu, įvedė absoliutišką blaivy nanti gėrimai jaunystės laikuo
kalbėsime, ne apie raumenų tidžiai paklausysime ką pasa dieną ir mažo išsilavinimo žmo ir nurodoma į socijalizmą, pasakęs, kad mūsų kolegi bę visoje savo imperijoje, taip- se; tad Dr. Weygandt sako:
intempimą ir ne apie kūno jė koja mokytojai laike dviejų- gus. Lietuviai katalikai sa kaipo vienintelį moterų reika jos dalykai neina sparčiai pir pat ir pas mus Lietuvoje. Po “ypatingą! jaunystėje negali
gų įjudiąimą. Turime minty -trijų mėnesių, tai daug ko nau vo veikimu ir siekiais senai jau lų apsaugotojų. Gal “Moterų myn, nes nekurie mūsų gana piežiai, vyskupai ir katalikų būti klausimo, net apie mažą
je visai kitos rūšies darbą — jo sužinosime ir pramoksime. parodė, kad jiems daugiaus už Balso” leidėjos ir vedėjos ir la intekmingi veikėjai visai lietu dvasiškija darbuojasi toje sri alkolio vartojimą, nes tai nuo
taip vadinamus tautininkus a- bai tiki į socijalizmo teorijas
dai.”
proto, minties išlavinimą, ku
tyje,
ragindama
visuomenę
vių
ateivijai
nuo
širdies
gieda
Priežodis-gi sako: ateitis
Be anglų vakarinių mokyk peina darbo žmonių būvis. So- ir laukia iš ten išganymo, bet
rie mūsų gyvenime kartais dau
prie to išganingo darbo. Štai priguli nuo jaunimo, tad pir
“
Reąuiescat
in
pace
”
ir
tuom
cijaliu
klausimu
katalikai
ank

su
tomis
teorijomis
veržties
lų
bemaž
kiekvienoje
lietuvių
giaus sveria, kaip kūniška
kolonijoje steigiama įvairių ščiau pradėjo rūpinties už tau šiandienų į lietuvės moteries pačiu žinoma kolegijos idėjos popiežius Pijus IX pirm kelių mutiniai mūsų žingsniai turi
spėka.
dešimtų metų šiais žodžiais ka
Tiesa, pas mus dažnai sako mūsų idėjinių organizacijų tininkus. Tą liudija ir Lietu gyvenimų būtų dar peranksti. nepalaiko, nes, girdi, lietu talikų dvasiškiją ragino į dar būti atkreipti į jaunimą. Pir
viai
ateiviai
suamerikonės
ir
miausia turim išauklėti blaivai
ma: — sveikame kūne ir svei kuopų vakariniai kursai, .ku voje užmegsta Lietuvių Krikš- Mūsų moteris išganys ne poli
bų:
“Dėl tikros gerovės jūsų jaunimą, tai mūsų viltis, nes
toji
kolegija
suamerikonės,
gai

!
čionių
Demokratų
partija,
kutika,
socijalizmas,
bet
sieki

kas protas, bet giliau pažvelgus riuose mokama lietuvių ir ang
krašto meldžiame platinti abs
į dalyką pamatysime, kad, lų kalbų, aritmetikos, geog Į rios programas buvo paskelbta mas prie apšvietos, išsiauklėji la tik bus išgaišintų pinigų etc. tinencijos judėjimą, vadovau jauni, kaip prie visko, taip
kaip tas kūnas nebūtų sveikas, rafijos ir istorijos. Tie kur ‘ ‘ Draugijoj. ’ ’ Amerikoje lie mas ir rimtas kultūros darbas. Neapsiimu čia spėlioti koks li jant bažnyčiai. Jūs labai daug ir prie gėrimo pripranta, pa
jei protas neišlavintas — jis sai, kaip parodė praeiti me tuviai katalikai turi Įsisteigę Įsivelus į socijalizmą ir politi kimas sutiks mūs ateivius. Gal užsitarnausite ir pas Dievų ir galiaus sunku yra tai pamesti;
yra tik mašina, .veikianti pa tai, .gana gerą pasisekimą tu Idėtuvių Darbininkų Sąjungą. kų, mūsų lietuvės pirmeivės jie ir paskens amerikonizmo pas žmones; iš visos širdies panašiai kaip sunku yra mede
gal iš anksto nustatyto dėsnio, rėjo: juos lankė nemažas lie Kaip toli lietuvių darbininkų neturės progos ir laiko rimtai bangose, jei jais nesirūpinsi geidžiame Jums pasisekimo ir i lį, iš jauno kreivai išaugusį,
nieko savotiško nepagaminan tuvių skaičius. Vakarinių kur reikalais nužengė taip vadina savo reikalais rūpinties, vien me, išlemę jiems greitą pražū konogeriausios kloties Jūsų vėliaus atitiesti.
Tad blaivybės dirva plati ir
sų steigimu daugiausia darbuo mi tautininkai, pasakyti nega bus priverstos partijos labui tį. Bet manding net pats darbuose. ’ ’
ti.
“
kraštutinis
”
nenorėtų
matyti
ji
kiekvieną
gerų nonj ir geros
lime,
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Pavyzdžių gąjime surasti ne jasi Vyčiai, Darbininkai ir Mo
Pas
mus-gi
Lietuvoje
jau
mūsų
visą
išeiviją
nutautus.
valios
tautietį
kviečia į darbą,
kus darbininkiško judėjimo ne ti sau “malonių,” kurios var
.....
mažai ir tarpe savųjų. Lietu terys.
praslinko
daugiau,
kaip
pusė
Mes
griebiamės
visokių
prie

ir į kovą su girtuoklybe, idant
galėjome pastebėti. Antra, jie giai moterų klausimui išrišti
vių darbj ninku didžiuma maža Į
Neabejojame, kad ir šimet tuo klausimu ir negalėjo rim bus naudingos ir' reikalingos. monių, kad išeiviuose palaiky šimto metų, nuo to laiko, kuo gelbėti mūsų jaunimą vardan
moksliai rba ir visai bemoks - tų organizacijų kuopos pasis
met Žemaičių vyskupas Motie
liai. S ikatos pas juos nes- tengs tokius kursus įsteigti. tai užsiiminėti. Kiekvienam Jei “Moterų Balsas” ir toliaus ti tautiškąją sąmonę, kad toji jus Valančius pirmą kartų pa tikros gerovės, vardan geres
toka — s nkiausį darbą taip Kaikuriose vietose jau ir pra ‘bemaž žinoma, jog mūsų tauti socijalizmo aidais mėgins bu išeivija užsiliktų kuoilgiausiai leido blaivybės obalsį į lietu- Į nės ateities.
apdirba, ad tik stebėties rei- dėta tuomi reikalu rūpinties. ninkus sudaro smulkesni ir dinti lietuves prie darbo — ga gyva ir kuoilgiausiai naudinga viii visuomenę, idant taptų j Jei jaunimas bus blaivus,
kia iš kur as juos tiek pajėgų Geriausia būtų, kad vakarinius stambesni biznieriai (saliūni- lima išanksto pasakyti — nu Tėvynei-Lietuvai. Steigiame blaiva. Bet tas obalsis taip j bus blaiva ir visuomenė!
Prutenis.
atsiranda, et kuomet prisiei- kursus steigtų išvien susidėję ninkai, bankieriai ir t.t.), ku- tols nuo tikrų moterų reikalų laikraščius, kuriame parapiji ir praskambėjo per plačiąją
nes
mokyklas,
spiečiamės
sai riems daugiaus apeina doleri ir bus tik socijalizmo įrankių
na tiems piltiems darbininkams
visos idėjinių organizacijų kuo nių didesnis skaičius, kaip dar klesų kovoje. Mūsų moterims vosna draugijosna ir t.t. Tai Lietuvą ir Žemaitiją be jokių
susidurti s i keblesnio klausimo pos. Tuomet lengviau galima
pasekmių. Tik šiais laikais,
išrišimu -4 dažnai jie pasiduo būtų tokius kursus užlaikyti, j bininkų luomo vargai. Tau- pirmiaus reikia savo reikalus vis priemones užkirsti ištautė- Įgijus šiokią-tokią liuosybę,
j tiškumo principus irgi katali geriaus sutvarkyti, paskiaus-gi jimui kelią. Nuosavi kolegija
da intekm^i visai klaidingų
geresnius
mokytojus
galima kai augščiau iškėlė. Nuo pat gerai prisirengus, galės ir po būtų viena didžiausių priemo pradėta tikrai darbuotis blai
sanprotavi|nų ir patarimų. Be
būtų nusamdyti.
^Europos karės pradžios lietu litikoje savo yęikimu užimti nių išlaikyti mūs išeiviją prie vybės dirvoje, ypatingai-gi į ATSIŠAUKIMAS Į LIETU
to, kuomet lietuviui darbinin
Apie tai lai labai rimtai mū viai katalikai uoliai dirbo savo lygiai svarbių r.plę, kaip ir vy tautiškos gyvybes. Šiandieną jau daug nuveikta Kauno rė- VIUS PROFESIJONALUS.
kui pasitaiko proga užimti
visi tikimės, kad Amerikos dyboje, kur buvo susiorganiza
dirbtuvėje geresnę vietą — dėl sų kolonijos pagalvoja. Ir kuri■ nuvargintos tėvynės naudai. rai.
vęs patsai blaivybės centras, j Lietuvoje trūksta mokytojų
į tik galima — tuojaus steigia Tuotarpu
lietuviai
suloš
svarbią
rolę
Lie

mūsų
tautininkai
stokos išsilavinimo jis negali
Netrukus, rods, susilauk
Suvalkijoje jau taip-pat pra ir daktarų. Lietuviai ir vo
jos pasiekti. Čia tai ir pasi (vakarinius kursus. Kur ne- daugiaus apie tėvynės meilę sime ir antro Amerikoje lietu tuvos gelbėjime. Gal neapsi- dėta darbuotis ir tas darbas : kiečių valdžia aiškiai tų trūku
rodo, kad neužtenka tik savo i atsirastų vakarinių kursų stei- deklemavo, gi Lietuvos reika- vių moterų laikraščio. Lietu vilsime. Išeiviai Supras savo suteikia malonias pasekmes;' mų mato. Beviešint mums Lie
kūniškas pajėgas didinti; sy jgimo inicijatorių, arba nebū- ; lais labai mažai padirbėjo. Lie- vių Katalikių Sąjunga žada iš pareigas link Tėvynės. Bet tik pakol kas dar Vilniau* tuvoje, mūs prašyta prisiųsti
iš Amerikos tinkamų žmonių.
kiu reikia ir protą lavinti. Kuo i tų galima dėl kitų priežasčių ■j tuviai katalikai pirmieji Ame- leisti “Moterų Dirvą,” savo daug sparčiau eitų gelbėjimo rėd. lietuviai snaudė.
labiau išsilavinęs bus darbinin i to padaryti, reikia naudoties I rikoje paskelbė ir neprigul- organizacijos organų. Tai-gi darbas, jei mes Amerikos lie
Bet mes likimo priversti ap- Į Taip dalykams virtus, aš krei
'
anglų
vakarinėmis
mokyklo:
tuviai
jau
būtumėm
turėję
ko

•
mingos
Lietuvos
obalsį.
Kaip
piausi j vokiečių ambasadorių
kas, tuo geriau jis apsisaugos
mūsų moterys subruzdo veikti
nežiūrėsi, lietuviai katalikai ne juokais. Išsyk net du laik legiją, jei toji kolegija jau bū sigvvenome šioje laisvės šaly- Į von Bernstorff’ų su prašymu
nuo visokių suvedžiojimų ir Ko mis.
Čia nurodėme du keliu prie ir socijaliame ir politiškame ir
tų išauklėjus. visą eilę jaunų je, šioje naujoje mūsų tėvynė- i patarnauti lietuviams šiuom
voje už būvį greičiau savo tiks
raščiu
leidžiaApie
“
Mote

lavinimosi: anglų vakarines tautiškame klausime toliau nu
šviesių darbininkų-vadų, ku je; negalime nuleidę rankas: reikalu. Ambasadorius atsa
lo pasieks.
rų
Dirvos
”
siekius,
jos
dar
ne

mokyklas ir mūsų idėjinių or žengė už tautininkus. Tuo
rie, pažindami gerai šios ša žiūrėti ir džiaugtis, kaip mūsų Į kė, kad darysiąs, kų galėsiąs.
tYjerų norų, pasišven- j
matę,
neapsiimame
kalbėti,
broliai ir sesės pasilikę Lietu
ganizacijų steigiamus vakariNesulaukęs užtektino skaittimo ir ištvermės paprasčiau- > riius kursus. Galima dar su- žvilgsniu ir Uosis mūsų sroves bet tikimės jie pilnai atsakys lies papročius ir kalbą, o mei voje darbuojasi blaivybės sri
lės
savo
tautos
nenustoję,
daug
■
paskirstė.
Tautininkai,
kaipo
liaus
kandidatų važiuoti Lietu
sias lietuvis darbininkas gali rs.sti ir daugiaus būdų. Ypač
Moterų Sąjungos mieriams ir pasekmingiau galėtų varyti au tyje.. Beabejo, mums tai malo
labiausia
buržujinis
elementas,
von,
šiuomi kreipiuosi į Ame
atsakančiai prasilavinti ir pra mūsų šviesimija: dvasiškiai ir
veikimui.
nu, kad mūsų broliai šviečia
kų
rinkimo
darbą,
viešų
įstai

persikėlė
Į
dešinę,
socijalistai
sitrinti.
si, bet mes čia gyvenant jau rikos lietuvių visuomenę, pra
svietiškiai inteligentdi turėtų pasiliko kairėje, katalikai-gi
gų
durys
jiems
visuomet
būtų
Nuo
širdies
linkime
mūsų
Gyvename laisvoje šalyje. subrusti. Iki šiol mums trū
daug geresnėse aplinkybėse, šydamas prisiųsti man savo ad
moterims
pradedančioms
smar

atdaros.
..
Nereikėtų
svečiamsužėmė
sau
priderančią
vietą
Niekas mus čia nevaržo ir negi ko rimtų paskaitų iš Įvairių
negalime neprijausti prakilniai resus kuonogreičiausia. Lau
nebuveliams
keliauti
taip
toli,
kiau
bruzdėti,
naudingai
savo
centre,
nes
tas
jiems
teisingai
na mokinties. Dar raginte ra mokslo srvčių, bemaž neturė
blaivybės idėjai, matant kaip ksiu iki pabaigos spalių mėne
ir
visuomenės
labui
padirbėti
kad
priminus
mums
mūsų
pa

ir
priklausė.
Kas
atsitiks
su
sio. Gali važiuoti ir čia gimęs
gina kiekvieną šios šalies įsta jome prelekcijų.
Tas spra I A. Rimkos srove ir tais socija- ir pasistengti moterų klausimų reigas link žūstančios Tėvynės, mūsų broliai ir sesės šioje nau jaunimas, pabaigęs vidurines
tai prie apšvietos ir lavinimosi,
turėtume užkišti.
mes patys žinotumėm, jei tu joje tėvynėje tiesiog gyvena bei augštesnes mokyklas. Ad
tik reikia mokėti tais paragini gas lureiume uzkisli. Laikas j Įj$tais kkurie, anot “Vien. Lie- rišti kuopasekmingiausia.
rėtumėme savo augštesnę mo girtuoklybėje ir kaip žemai jie resus meldžiu siųsti kun. Dr.
sudaro tautininkų
mais pasinaudoti. Kiekvie- ’ nuo laiko kiekvienoje lietuvių tuvninkų,i.” ouumv
nupuolę doroje, bei tikėjime,
nors kelias paskai- kairįjį elementą —■ parodys akyklą.
nais metais, rudeniui prisiar kolonijoje
ir kaip žemai stovi ant civili V. Bartuškai, 312 Poplar Str.,
tas reikėtų parengti. Temų teitis.
..............
Mūsų
nuomone,
jie
Mt. Carinei, Pa.
tinus, Amerikos miestuose ir paskaitoms atsiras nemažai.
Ankščiau ar vėliau karė Eu zacijos laipsnio.
turės
savo
tikrą
veidą
parodyti
miesteliuose atsidaro vakarinės Tam galima panaudoti (Lietu
ropoje pasibaigt. Liuosybės
Tečiaus-gi paklanskim, kas
ir
priderančioje
jiems
vietoje
mokyklos, kuriose norintiems j vos ir abelną) istoriją, geogra
vėjelis gal papus ir į mūs nu verčia mūsų brolius, atvyku SVARBUS PRANEŠIMAS.
Turiu pranešti, jog New
vargintą šalelę-Lietuvą. Daug sius į šią šalį garbinti girtuoišguldonia anglų kalba ir duo-; fiją, astronomiją, geologiją ir atsistoti.
Yorko ir New Jersey valstijose
Savos kolegijos klausimas be abejo Amerikos lietuvių grįž
dama elementaris kitų moks kitus mokslus. O kiek medžia“Vien. Liet.” dar mėgina iškilo jau nebšiaudieną. Apie į Lietuvą (duok Dieve, kad vi klvbės dievaitį “Raugutį.” At Spaudos Savaitė neatidedama.
lu supratimas.
Tas
mo
sakymas trumpas: aplinkybės
gos gali suteikti blaivybės lietuviams katalikams primesti jos reikalingumų mūsų spauda
Todėl
kyklas lankant per žiemą, ga li klausimas.
si
sugrįžtų).
Tečiau
aš
labai
kuriose jiems lemta gyventi ir Bus spalių 22-29 dd.
Tik reikėtų tuos vi- stovėjimų už religijų neliuosu- buvo užsiminusi jau keliolika
lima pusėtinąi susipažinti su i sus dalykus išguldinėti populeabejoju, kad visi grįžtų. Išei pagaliaus paprotis, nes visi pradėtąjį darbą varykime pir- f
myn. Mes nematėme, jog.
anglų kalba, kas būtinai kiek riškai, prieinamoje formoje, mą, konservatyviškumą. Ir metų atgal. Tečiau nesigrieb- vius visuomet turėsime. Bet taip daro.
čia
galime
pataisyti
“
Vien.
ta jokių priemonių tam klausi gali atsitikti, kad mūsų davienam šįo e šalyje gyvenan i kad kiekvienas iš klausytojų
Patsai žmogus jau iŠ pri tuomi pakenksime Lietuvių
Liet.
”
klaidų.
Lietuviai
ka
mui išrišti. Pakalbėta ir nutil bartinieji vadai, kurie taip gimimo yra socijalis, draugiš Dienai, laikydami Spaudos Sa
čiam yra reikalinga. Jei no I aiškiai suprastų apie ką kalbatalikai
anaiptol
nėra
konservata. Trečias Federacijos Kongre puikiai mūs išeivius organizuo kas, tad ir ieško tos draugijos vaitę dabar.
rime gereąnį darbą jr užsiėmi ■ ma ir galėtų tomis pamokomis
tyvais.
tų
gali
“
Vien.
Liet.
”
Viliuosi, jog nei vienas pasi
sas, laikytas Pittsburgh’e iš ja, tvarko, visą išeivijos ju ir ją tik randa nę kur kitur
mą gauti — be anglų kalbos ' nasinaudoti. Mūsų darbininpatirti
kad
ir
iš
Amerikos
lie
žadėjęs
kalbėtojas neapvils ir
kėlė vėl kolegijos' klausimų ir dėjimą stumia tikrosna vežes- kaip tik saliūnuose, smuklėje,
pažinimo to neatsieksime.
|
karta
reikėtų
vieną
kitą
pastuvių
katalikų
veikimo.
Apie
Todok kiekvienas lietuvis ir
labai rimtai jį svarstė. Jokiu na, grįž į Lietuvą, paliks tarp savo * brolių, kur gali atvyks, kaip žadėjo.
I kaitą duoti iš darbininkų judė-■ religijų tolerancijų tai nėra ko kitu viešu mūsų tautos, reikalu
Tai-gi ties kurie abejojote •,
lietuvaitė, vpač-gi mūsų jau- i jirho srytiės, nušviečiant jį sovisą išeiviją. Dievo, o gal ir lietuviškai jaustų lietuviškai
ir
kalbėti.
Matėme
ir
jautė

apie
tai, tai žinokit, kad va
delegatai taip nesiinteresavo, mūsų socijalistų malone, kaip kalbėti. Tiesa, kad saliunimaš, atvykęs iš. Lietuvos, pri ■ niiaTio klausimo žvilgsniu. Ame
kaip
toleravo
religijas,
kad
kaip kolegija. Referuojant a- tai buvo keliolika metų atgal. nas daugeliui Amerikos lie ryti darbą pirmyn dabar.
valo tomis mokyklomis pasi
Visi pasižadėjusieji kalbėto
naudoti, žiemos laiku tas la-Jj nie tai turėtų pagalvoti mūsų jr katalikų tikėjimą, tautinin- pie savo augštesnę mokyklų Nieko panašaus neatbotumėm, tuvių, tai vieta draugiškų su
<ocijologai.
....... •
gjiupo
dvasioj
Veikdamijai
ir literatūros platintojai at
kilo didžiausias trukšmas sve jei turėtumėm savo Kolegiją, siėjimų. Saliūnuose mūsų bro
bai paranku padaryti. Užsi
•
katalikų
progrąlikite,
kaip suorganizuota iš
Prie to viso jau laikąs run
tainėje, kalbėtojas buvo apdo kuri išauklėtų mums inteligen liai, o kartais ir sesutės užvębaigia išvnžiuvimai, užsidaro,
pradžios. “
r
vanotas ilgu delnų plojimu. tus mylinčius savo' tauta, dirparkai 4- Ruošą, nuo darbo lai- gties. Praeis Lieti
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DARBININKAS.
■ vyčių, kiek jau nuveikia gra painis, aiškina, kad kalbėjo' spalio 28 d. Elizabeth’e, .N. J.fkienė ir, ištiesi}, tai yra labai
žiu, prakilnių darbų, kiek su New Yorko apygardos vadu1 nevarkiečiai statys veikalų. 1 puikus sumanymas. į Visos
prisidėjo savo centais, savo j p. J. K. Miliausku, kuris sa-[ Toliaus D. Rupainia ir F. Vi i tautos savo himnus gieda vienu
darbais prie Lietuvoj badau-1 kęs, kad visoj Nėw Yorko A- leikis, pranešė, kad yra apsiė balsu, kodelgi ir mes lietuviai
jančių brolių gelbėjimo. Kiek- pygardoje Spaudos Savaitė ne mę Elizabethiečiams knygų to negalėtume, daryti
Politikoje mes esame šalininkai- visiškos sykių jau patarnavo Nevarko bus atidėta. Kalbėtojum at parūpintu Visi sutiko.
(Tąsa)
Dainuojant ant kelių balsų,
Literatūros platinimo Ko-i visa publika negali kartu dai
Lietuvos neprigulmybės; .prie jos eisime nesu visuomenei. Bet kas ir iš to, važiuosiąs iš Bostono p. J. J.!
LIETUVIŲ KATALIKŲ SIEKIAI
mitetas pranešė, kad jau turi j nuoti, o vienu balsu, vj^i gal
stodami, pakol neprieisime. Apie laisvos Lie Bedieviška socijalistiška spau Ramanauskas.
IR TROŠKIMAI,
tuvos valdžios formų dabar dar peranksti bū da kaip vertė kibirus purvų ant
Newarkiečiai pirmiaus bu suorganizavę apsčiai uolių dar kartu ir tas dąro.dide^flj, grauKaipo tikintieji žmonės, lietuviai katali tų ginČyties ir sprendimus daryti. Tų klausi vyčių galvų taip ir tebeverčia vo pasižadėję padėti surengti bininkų. Iš šv. Cecilijos cho dijozišką įspūdį į klausytojus.
kai augščiausiuoju idealu ir vyriausiuoju tiks mų išriš Visuotinas Įsteigiamasis Lietuvių Tau Peštukų peštynės, socijalistų Spaudos Savaitę Harrison, N. ro ir L. Vyčių kp., kurie Sp. O norint pritart prie dainų pilu stato amžinų žmonių laimę po mirties. Te- tos Susirinkimas. Tečiaus išvengimui visokių spaudoje buvo ir yra nuverčia J., bet ant šito susirinkimo ap Sav. kas vakaras nemažiau, janu ar vargonais, tas ..pats
svarsčius nuodugniai ir visapu kaip 10 ypatų darbuosis po sve akomponamentas tink^;/kų ir
čiaus tai ne tik nekliudo, bet dar daug pade nesusipratimų ir intarinėjimų mes pasisakome, ma ant vyčių.
Katalikiškų dr-jų, parapi siškai, pasirodė, kad dabar tainę platindami lietuviškų ka ant balsų giedant Veptėtų
da jiems rūpinties ir žemės gyvenimo pagerini jog nesame priešingi nei vienai valdžios formai,
mu, patobulinimu. Čia jie rūpinasi vykinti (išskyrus gal tik patvaldę monarchijų, kuri jų gražiausi veikimai šiandie bus negalima. Harrisoniečiams talikiškų literatūrų. O liuo- tų naujų sumanymų pasekti ir
Dievo karalystę ant žemės. Jie siekia prie jau atgyveno savo amžių) ir kad nebūsime socijalistų spaudoje yra juo patarė palaukti'lig 12-19 lap sais vakarais apsiėmė vaikščio kitoms kolonijoj.
Mes nesame visi apš kričio ir‘tuomet bus daugiau ti lietuvių apgyventose vietose
žmonių gerbūvio, lygybės, doros, apšvietos, priešingi ir republikos formai, jeigu tik pasi dais.
Sudainavo keletu dainelių
laisvės, prie pašalinimo visokių skriaudų. Y- rodytų mūsų tautai tokia forma parankiausia viestumais, kad kiekvienas ga laiko Harrisoniečiams Sp. Sav. per girnčias 3 ypatos. Kurios vyriškų balsų choras,' moteriš
Rinkimuose reikalausime visuotino, ly lėtumėm atskirti gerąją spau rengti, nes pagelbės ir Newar- daugiausia išpaltins, gaus do kų, paskiaus maišytų — vis
pač jie rūpinasi biednųjų, vargingųjų luomų
gaus,
tiesaus ir slapto balsavimo. Jokių tur dą nuo blogosios. Daugelis vi kiečiai. . Newarke Sp. Sav. vanas. Pradžia daili, duok kas išėjo puikiai, bet geriau
likimu, stengiasi pakelti jų apšvietų, dorų, ger
to,
ar
mokslo cenzų neįvesime. Moterys tu sada pilnai tiki tam ką skai bus šie vakarai: 23, 24, 26 ir Dieve, .sulaukti gausių vaisių. sia “Oželis” ir,‘.‘Plaukia sau
būvį, juos organizuoja savo reikalų geresniam
aprūpinimui ir geresnio būvio iškovojimui. rės lygų balsų su vyrais. Galės rinkti ir pa to. Bedieviškos spaudos išsi- 27 dd.
ki F. Vileikis, vice-pirm. laivelis.”
D. Rupainis, paaiškino, kad
platinimas ir vienval šmeiži
Žinoma, toli ne visi katalikai yra tokie idea čios būti renkamos.
Kalbėtojais būva 2 anglu ir
liški ir veiklūs, kad visais tais reikalais vie ’' Reikalausime visokių laisvių: ypatos, žo mas katalikiškų dr-jų ar orga
ištisa eilė lietuvių. Kalbėjo
nodai ir lygiai nuoširdžiai rūpintasi. Politi džio, rašto, sųžinės, tikėjimo, tautybės, su nizacijų atbaido nuo jų dauge
kunigai: J. Jakaitis, Urbana
kos klausimuose vienas gali būti šalininkas mo sidraugavimų, susivažiavimų ir tt. ir tt. Lai lį narių, kurie būtų prigulėję
vičius, T. Žilinskas, Petrai
narchijų, kitas respublikos, vienas gali būti svę vienog skirsime nuo išdykumo ir sauvalės. prie doros katalikiškos dr-jos.
tis, Pr. Meškauskas, E. Ke
Idėjinės organizacijos ne
aiškesnis demokratas, kitas ne taip aiškus; ga Ir didžiausias laisvės mylėtojas turės klausyti
mėšis. Visi nurodinėjo kas yli būti skirtumai ir socijalėse, ekonominėse šalies įstatymų, laikyties tvarkos ir gerbti ki mažu nuošimčiu skursta vien W0RCESTERI0 IŠKILMES- vimo Maldos, Gyvojo Ražan- ra galima padaryti, jeigu lie
„ v .
. v. .
. ,
čiaus, Marijos Vaikelių ir kipažiūrose: vienas reikalaus priverstino atėmi tų įsitikinimus ir jausmus. Socijalėje dirvo dėl bedieviškos'spaudos vienNerasysiu plačiai apie tas tais vardais draugijas ir drau tuviai veikia išvien ir klauso
mo dvarų žemių ir miško, kitas to nereika je žiūrėsime visų-pirma vargingųjų luomų rei valinių užsipuldinėjimų. Mes iškilmes, sės tikiuosi, kad tą
savo klebono patarimų.
laus, vienas norės uždykų duoti bežemiams kalų, t. y. miestų, dvarų ir sodžių darbinin turime bedieviškos spaudos ga padarys geriaus už manę pa gijėlės, maršuojančias ar va
Kunigas T. Žilinskas aiški
žiuojančias, taip sakant, “in
žemės, kitas bus tos nuomonės; kad reikės kų, bežemių ir mažažemių. Ligšiol Lietuvos lybę sumažinti.
tys Worcesteriečiai, kurie sa corpore”. .
no
apie Lietuvos neprigąĮmyduoti ant išmokesčio. Yra be ta skirtumai bū stambesnieji ūkininkai būdavo linkę skriausti
vo
naujos
bažnyčios
pašventį-i
i
bės reikalus ir grįžimų Lietu
do, doros, apšvietos ir visokie kitokie. Bet ir išnaudoti mažažemius ir bežemius, ar tai su Kaip pastosime kelią piktai. nimo dieną sugebėjo taip pui
Eina taipgi mažų mergelių von, o kun. Kemėšis blaivybės
nežiūrint visų tų skirtumų
visus tikinčius “zapasnomis” ganyklomis, ar tai besiskirda
Atsakinėti ant jų visų ne kiai ir tvarkiai apvaikščioti. draugija baltuose rūbuose, naudingumų — išrodė pavyz
lietuvius katalikus (kaip ir protestonus) vie mi į kolonijas. Silpnesniųjų ekonomiškai tei teisingų melagysčių, užsipul Aprašysiu tik trumpai tuos įs kaip aniolėliai, palaidais gel džiuose.
nys viena bendra krikščioniška idėja: padėti sės turės būti apsaugotos. Be to jiems turės dinėjimų, aprašymų? Ar tuo pūdžius, kokie pasiliko šir tonais plaukeliais, kuriuos
Užbaigina koncertų, dar p.
kiekvienam žmogui siekti prie laimės, laisvės būti suteikta proga įsigyti lengvomis išlygomis mi atitaisysime jų melus? ar dyse ir mintyse pašaliečių lie lengvai glostydamas vėjelio J. Čižauskas pagrojo -keletu
ir gerbūvio. Jeigu kas iš tikinčiųjų ir būtų žemės, ar kitokios nejudomos nuosavybės. Vi pataisysime juos?
tuvių, atsilankiusių toje gar pūtimas bučiuoja.
Ne.
muzikos šmotelių. Publikai
atsilikęs politiškomis ar ekonominėmis pažiū siems darbininkams turės būti užtikrinta lais Mūsų dr-jų atstovai rašė bingoje dr paminėtoje dieno
Cia-pat ir mažųjų vaikiukų labai prašant, sudainavo dar
romis, tai vis viena patsai jo tikėjimas vers jį vė susidraugavimų, lygybė prieš įstatymus, protestus į daugelį laikraščių je AVorcestervj. O prie tų draugija išdidžiai žengia, kai keletu dainelhj bažnytinis cho
kų nors daryti gera ir naudinga dėl jo vargs administracijų ir teismus, geros darbo sąlygos prieš bedieviškos spaudos ap pašaliečių ir aš priklausiau. po tikri šios šalies piliečiai, ku ras ir ant galo užbaigtas kon
tančių brolių. Tokiu būdu Kristaus idėja vi ir tt.
Dauguma lietuvių nebuvo rie, nors savo akimis nėra ma certas Tautos Himnu “uniso
šmeižimą parodos apvaikščio
sus tikinčiuosius galės vienyti, kad Lietuvai
Mokesniai turės būti įvesti nuo pelno. Kuo jimo. Ar susprato jie, ar su matę Amerikoje vyskupo, tai tę Lietuvos, o vienok lietuvių
išbudavojus skaisčių ateitį, laikanties Kris daugiau kas turi pelno, tuo daugiau moka mo sigėdo^ Ar atšaukė ant mūs labai žingeidavo: — ar toks jis vardu gėrisi ir didžiuojasi — no,” visai salei žmonių giedant
ir vargonuojant p. J. Olšaus
taus mokslo pamatų.
kesnių. Visi reikalingiausieji gyvenimui da užmestą apjuodinimą? Ne ir yra kaip Lietuvos vyskupai; tarytumei savo draugams sve kui.
ne. Vietoj savo klaidos atitai dauguma norėjo išgirsti giedo timtaučiams sakyte sako:—Žiū
Indomus yra faktas, tai aiškus palinkimas lykai — turės būti liuosi nuo mokesnių.
Iš koncerto ir prakalbi] vi
symo, pakartojo tą patį jimus ir dainavimus pagarsė rėkite, mes esame lietuviai, si buvo pilnai užganėdinti.
Reikalausime
laisvės
steigimo
įvairių
mo

katalikiškos Lietuvos prie krikščioniškos demo
.
.
jusio Worcesterio lietuvių baž šitos iškilmės — mūsų tautiš AVorcesterio giedoriai parodė
kratijos principų. Vos tik atgavus spaudų, kyklų. Bet vienkart, rūpinsimės, kad viso šmeižtą.
jau rudenį 1905 m. lietuvių katalikų vadai — se mokyklose, kurių laikymui tikintieji žmo Užbėgimui bedieviškai spau nytinio choro; kitiems kitokie kai katalikiška iškilmė. Mes kų jie gali, o jų galima daug.
profesoriai kunigai: Maculevičius (Maironis), nės dės pinigus, kad jose būtų išguldomas ti dai kitokio kelio nėra, kaip tik dalykai rūpėjo, — o visiems no esame tokie, kaip ir kitos tau Kunigas Urbanavičius, Montel
Dambrauskas ir Bučys — rašė projektų progra kėjimas, nes be tikėjimo mokslo negali būti išplatinimas savosios katalikiš rėjosi pamatyti, kokią AVor- tos, mes turime AA’orcestervje lo lietuvių klebonas, matyt, ne
mo Lietuvių Krikščionių Demokratų partijos. doro išauklėjimo žmogaus. Bažnyčiai reika kos spaudos. Kada katalikiš cesteriečiai lietuviai pasistatė ir vardų nei kiek ne menkesnį be pamato išgirdamas AVorcesuž kitas tautas, mes esame ter’io bažnytinį chorų, pasakė:
Tenai jie pažymėjo, kad savo veikimo pama- lausime laisvės steigimo parapijų, . vienuolynų, ka spauda bus išplatinta, kada sau bažnyčią.
lygūs broliai visos respublikos “ tVorcesteriečiai turi labai ge
tan dės tautybę, krikščionystę ir demokratiz įvairių mokyklų ir apskritai laisvės visame ją skaitys plačiausios lietuvių
Bažnyčia, galima sakyti, narių ir visos žmonijos.
pildyme
savo
augštos
pasiuntinystės,
paties
minios,
tada
ir
protestas
prieš
mų. Nedvejodami reikalavo Lietuvai politiš
rų klebonų, kurs puikią bažny
bedieviškos spaudos neteisin puikiausia visoje Naujoje An
kos autonomijos (apie visiškų neprigulmybę Kristaus ant josios uždėtos.
Dalyvauja galingos anglų čių taip greitu laiku ir be sko
Jaunųjų kartų ir visos visuomenės auklėji gumą aprašymą atneš savo glijoje. Išpuošta viduje pui draugijos, taip pat su muzikos lų pastatė ir turi geriausių
tuomet dar niekas nesvajojo), prie kurios vi
kiais paveikslais. Didįjį alto
sos tautinės pajėgos galėtų nevaržomos sava mų stengsimės taip sutvarkyti ir pavesti, kad naudą, nes ir tuos mūsų pro rių puošia puikus šv. Kazimie benais; prancūzų draugijos, chorų visoje Naujoje Anglijoje,
rankiai plėtoties, reikalavo visuotino, lygaus, išauginus juos rimtais, sveikais, tvarkiais ir testus skaitys ne dalelė, bet ro, Lietuvos globėjo, paveik tik lenki] draugijų nebuvo. Iš už kų, žinoma, garbė priklau
tiesaus ir slapto balsavimo rinkimuose; . aiš naudingais piliečiais, stengsimės lavinti inici- plati visuomenė.
svetimų miestų buvo Atholio so p. J. Čižauskui, kurs suge
Katalikų Spaudos Savaitė slas. Šviesos elektrikinės, la Šv. Onos moerų draugija, ir bėjo tų padaryti, ką mes čia,
kiai pažymėjo, jog jie, kaip ir beveik visi lie jatyvą, drąsą, sveiką individualybę, bet vien
bai artistiškai suderintos, da
tuviai katalikai, yra vaikai prastų žmonių, kart skiepyti broliškumo jausmus ir pagodoji- jau arti, tąd rengkimės prie
Bostono Vyčių ir Lietuvos ir naujoje bažnyčioje šiandien
tad ir tų žmonių reikalais labiausiai turės rū mą autoritetų, žodžiu — per tikslų ir išmintin jos! Neatidėliokime darbą bina bažnyčią, ir visi kiti pa Dukterų draugija. Bostono girdėjome.” Tik AVorcesferiepinties. (To programo projektas buvo išspauz- gą auklėjimą stengsimės užtikrinti tautai svei vien ant savo išrinktų atsto puošalai, pradedant bažnyti Vyčiai atsižymėjo tuomi, kad čiams dar trūksta parapijinės
ką ir prakilnią ateitį.
*
vų, bet griebkimės jo kiekvie niais rūbais, stacijomis, o už šalę amerikoniškos vėliavos ne mokslainės, bet yra viltis, kad
dintas 1907 m- “Draugijoje.”)
Materijalės gerovės visų luomų pakėlimui, nas. Kiekvienas pradėkime baigiant altorių liktoriais, vis šė tautiškų lietuviškų (raudo- irtų trumpu laiku turės.”
Tuo pačiu laiku Amerikoje lietuvių kata
likų vadas a_a. kun. A. Kaupas rašė Am. Liet. stengsimės kuodaugiausiai steigti įvairių spe- I kalbinti prie užsirašvmo kata kas nauja, viskas dailu, vis nų-baltų-žalių) vėliavų, kuri Duok Dieve, kad ir šie pasta
Kat. Federacijos programų, kuriame pažymėjo, cijalių mokyklų ir kursų, ypač agronomijos, likiško laikraščio savo drau kas puikiausia. Tikrai verti gan puikiai atrodė ir visiems rieji žodžiai išsipildytų kogreikad jeigu Lietuvoje susidarys krikščionių de teknikos, amatų, prekybos srityje. Taip-pat gus, pažįstamus. Aiškinki garbės AVorcesterio lietuviai. patiko — o svetimtaučiai klau čiausia, o iš to būtų ne tik
mokratų partija, tai Amerikos lietuviai kata stengsimės remti kiekvieną judėjimą prie vie me jiems katalikiškos spaudos Visi abelnai, o ypatingai gerb. sinėjo ir indomavo, ar tai to AVorcesterio bet ir visiems lie
nijimosi ir organizavimosi — ypač kooperacijos vertę, išrodinėkime blėdį be klebonas kun. J. Jakaitis, kurs kia ištiesr esanti Lietuvos vė tuviams ir garbė ir nauda.
likai jų rems.
Kurie prisiža daugiausia prisidėjo prie to liava.
Jeigu Rusijoje nebūtų vėl įsivyravusi reak pamatais — k ad atsiekus didesnę gerovę savo dieviškosios.
‘ F. V.
x
cija, tai beabejo L. K. D. (Lietuvių Krikščio profesijos, luomo ar ir visos visuomenės. • dės užsirašyti paimkime jų an darbo, jį gudriai, praktiškai
Pirm parodos šonais ir iš
Žinoma, čia nemanau paduoti jokio pro trašus ir priduokime Spaudos ir taktiškai tvarkydamas ir užpakalio tvarkdariai tam tik
nių Demokratų) partija jau būtų buvusi šian
vesdamas. Tas darbas buvo
MINERSVILLE, PA
diena stipri ir gerai suorganizuota politiška graminio škico. Norėjau tik mesti keletą Savaitės rengėjams.
rose uniformose raiti jodinėjo
nelengvas,
'
o
ypatingai
čia
tar

Moterįs, merginos turi kal
pajėga. Tečiau lietuvių katalikų mintis nuo bruožų, iš kurių paaiškėtų, jog lietuviai ka
Misijos. ,,fi‘
ant puikių arklių — o vis tai
lat toje linkmėje dirbo, apsireiškė nesykį spau talikai ištikrųjų sudaro rimčiausią ir daugiau binti savo vyras, pažįstamus, pų Amerikos lietuvių, tai jau lietuviai.
Spalio
1
d. prasidėjo misi
Visoje
parodoje
doje, patraukė daugelį jaunų pajėgų tyrinėti siai žadančią tautos pajėgą. Ta pajėga užtik draugus. Taipos-gi kiekvie reikalavo daug pasišventimo tvarka buvo kogeriausia, ma jos šv. Pranciškaus parapijoje
socijalį klausimų ir galima numanyti, kad Di rins tautai gal ir neperdaug trukšmingą, bet na moteris turi pasistengti už kantrybės ir — smegenų. Bet, tyt, kad viskas buvo iš anks ir tęsėsi iki 8 d. spalių. Misi
džiojo popiežiaus Leono XIII paleisti obalsiai, užtat rimtą ir sveiką pažangą.
<
sirašyti moterų laikraštį: “Mo rods, nukrypau į šalį nuo to smulkmeniškai apskaitliuo- jas laikė tėvas Vincentas Kuli
po šios karės susilauks Lietuvoje gražų ir ga
Toji pajėga veiks naudingai į kitas sroves terų Dirvą,” kuris rodos sus užbriežto tikslo, todėl grįž I ta ir apgalvota dėlto ir kopui- kauskas vienuolis Marijonas iš
lingų pritaikinimų praktiškame lietuvių katali ir partijas. Vienus, karštesniuosius vėsins ir pės pasirodyti iki Spaudos Sa kime prie pradėto dalyko.
I kiaušiai pavyko, o čia da ir Chicagos, III.
kų veikime; galima tikėties, kad po karės prilaikys, kad kartais bešokdami nenusisukti] vaitei.
AVorcesterio iškilmės prasi . Dievas davė dienelę kopuikiauOras buvo labai gražus, žmo
Lietuvoje netrukus susiorganizuos L. K. D. par sau sprando: kitus, aptingusiuos surambėju
Tad Broliai Sesutės, sto dėjo draugijų maršavimu, ku sių: šviesi, saulėta,
šilta nės labai skaitlingai rinkosi į
tija. Dabar visi tie, kurie panašios partijos siuos temps paskui savęs.
kime į darbą visi, dirbkime, rios, muzikai griežiant, ėjo išbažnyčių. Seredoje 4 d. buvo
obalsiais gyvename, giliai jaučiame, jog mes
Tai pajėgai ir iš būdo, ir iš viso veikimo krutėkime, rengkimės prie Ka miesto salių prie bažnyčios. kaip vidurvasaryje.
šv. Pranciškaus patrono bažny
ir mūsų vienaminčiai, tikintieji lietuviai ka- turės prigulėti ne kitokia, kaip tik vidurinė, talikų Spaudos Savaitės kiek Visų draugijų, dalyvavusių iš
' šventinimas.
čios šventė. Tų dienų prasidėjo
talikai sudarome tikrai pažangia, sveikų ir centralė vieta tautos politiškame ir socijaliame galime, o Dievas mums pa kilmėse nei neatsimenu, tiek
Šventino bažnyčių pats Jo klausimas išpažinties. Talkon
tvarkių tautos pajėgų, kad, kitaip sakant lie- gyvenime, Bet apie tai plačiau bus kitame dės.
jų buvo daug: Kazimierinės,
atvyko apie. 10 kunigų iš aplin
tuviai katalikai yra tuo tikruoju tautos bran- straipsnyje,
J. Brazauskas,
Jurginės su keliais šimtais na Malonybė Vyskupas, dalyvau kinių parapijų ir atliko išpa
duoliu, kuriuo remiasi tautos ateitis.
Uosis.
pirmininkas katalikiškų dr-jų rių, su puikiausiomis vėliavo jant apie 100 kunigų.
. . .. -rol
Iškilmingas mišias laikant, žintį apie 1200 žmonių. Klebo
atstovų surengimui Spaudos mis, vežamomis tam tikruose
nuo kun. J. Dumčiui prikali dė
Savaitės.
vežimuose. Pasipuošę puikio pasakė pamokslų anglų kalboje ka už misijų suręngirnų :
mis kokardomis ir uniformo patsai Vyskupas, o lietuvių
Visi labai džiaugiasi misijo
mis, rantais, linksmais vei kalboje kun. Ambotas, Hart mis ir dėkingi tėiui Vincentui
NEWARK, N. Jdais maršavo įmesto gatvėmis ford’o, Conn. klebonas, Am. už jo gražius pamokmimtis, ku
tie įvairių fabrikų, šapų, dirb- ■L. R. K. Federacijos pirminin rie gal ant ilgo pasiliks atmin
Spaudos Savaitė pas mus
I tuvių ir kitokių įstaigų darbi kas.
gelių, su kat. laikraščiais pa Savaitės, rodos kiekvienas tų
neatidedama.
NE WARK, N. J.
Žmonių į bažnyčių inleido tyje ir širdyse jo klaušvtojų.
ninkai; taip-pat smulkesni ir
daryta sutartis. Užsirašiu žino. Gal dar ne vienam iš
• '.
M.
tiktai tiek, kad nesikimštų.
stambesni
prekėjai-biznieriai.
Spalio
10
d.
Spaudos
Komi

gerbiamų
mūsų
dr-jų
atstovų
Veikime Spaudos Savaitėje. siems sulyg dr-jų atstovų nu
Kaip kurios draugijos “in cortarimo bus duodamos dovanos. taip šventai dirbusiam prie su sija laikė susirinkimų. Susi Moterų draugijos vienos pekš- pore” ėjo prie komunijos.
W. FITCHBURG, MASSBroliai ir Sesutės!
Dabar visas pasekmingumas rengimo apvaikščiojimo 250 rinkimų atidarė vice-pirm. F. čios, kitos papuoštuose auto O bažnytinis choras savo gie
Gal jau visi žinome, kad Spaudos Savaitės priguli jau metų Newarko sukaktuvių Vileikis.
mobiliuose važiuoja; su įvai
Spalių 7 d. mūsų miestelį ap
Nevarko visos katalikiškos tik nuo jūs, nevarkiečiai. skauda širdį. Dr-jos siuntė
Paaiškėjo, kad jau yra vi riomis emblemomis,išdirbtomis dojimais visus žavėto žavėjo, lankė Dr. Bielskis. Jisai kal
draugijos ir organizacijų kuo Kaip jūs, su kokiu jausmu, su savo atstovus surengimui to sas pienas išdirbtas, svetainė iš gėlių iš kitokių gražumynų kad negalima buvo atsigerėti bėjo apie Lietutį kų jis ten
pos yra išrinkę savo atstovus kokiuo prielankumu sutiksite, apvaikščiojimo kaip ir dabar paimta ant keturių vakari], ir žybučių, visos -r- tai baltose, ir žmogus jauteisi kaip dangu matė ir girdėjo. Žmonių bu
surengimui Katalikų Spaudos atjausite ir prisidėsite prie to surengimui Spaudos Savaitės. programas nustatytas ir ap tai mėlynose uniformose, tai su je.
vo nelabai dkug. ': 1 '
Savaitės.
gelsvomis,
tai
su
kitų
spalvų
garsinimai
atspauzdinti
ir
vie

Dr-jų atstovai dirba su pasi
'< S.
mūsų taip prakilnaus darbo,
Koncertas ir prakalbos.
'' iiC ’ H
Spaudos Savaitė atsibus spa- tokie ir vaisiai iš Katalikų Sp. šventimu, pildė savo pasiunti šose vietose ištatyti. Jokiu plačiais šilko kaspinais per pe
2 vai. po pietų ‘ ‘ Mechanick ’ *
lio mėnesį nuo 22 iki 29. (Nors Savaitės pasirodys. Užtai aš nystę, gaišo taip brangų lai būdu ant tolesnio laiko negali čius pesijuosusiais, tarsi kokie
LEWI8tb»,
kareivių
generolai,
žengia
gat

Vice-pirmininkui
ma
atidėti,
salėje
buvo prakalbos ir kon
kų,
leisdami
net
savo
centus,
L. D. S. centro valdyba nukėlė šiais žodžiais ir kviečiu jus vi
kad nepadaryti ve, nešdamos savo vėliavas, certas. Prasidėjo Lietuvos
“Darhinmfco” No. 118 yra
jų ant lapkričio 12-19 dd., bet sus, visų dorųjų katalikiškų vi-1 nes visų buvo noras, kad tik priminė,
mes veiksime dabar), Mūsų suomenę pradėti rengti es prie geriaus nusisektų apvaikščioji- skriaudos Lietuvai. nės po ant kurių lietuvių ir anglų kal Himnu. Sudainavo Worceste- klaidų pavardėje. Ii Z. Simai
dr-jų atstovai. Spaudos Savai Katalikų Spaudos Savaitės vi mas. Bedieviška, socijalistiš- Spaudos Savaitės visi bus nu bose parašai auksu ir sidabru rio bažnytinis croras griežiant ti, turi būt Ž. RimaitP2. P. Ka
ka spauda, kuri yra Nevarke vargę aukas rinkti. Atstovai išsiūti. Tik žėri, tik blizga vargonais vargonininkui J. zickas, turi but P. Kapiekas,
tėje nutarė rengti 4 vakarus sokiais būdais.
'
plačiai išplatinta, apšmeižė atsakė, kad darbuosis su ta prie saulės spindulių.
Cižausljįui.
3- S.
tori’ būt
būtent: spalio 23, 24,26 ir.27
i
Čia
mes
matome
be
skaitviską,
apjuodino
prieš
plačių,
pačia
energija,
kaip
Spaudos
Himnas
dainuota
vienu
bai-[S.
4:
F.
Barkus
ir
dd. Komisijos viską atsakan r Kodėl privalome zubrasti?
’
mžųii]
AVorcesterio
▼'csMnfrrių
Savaitėje
taip
ir
Lietuvių
Die

visuomenę,
apdrėbė
purvais
.
sju
“
unisono
”
ir
labai
pui-jT
čiai, gerai tvarko. Literatiš
tabvpnt Pilhųių Blai-'^im išėjc^ girdėjau,
' '
■ /'‘I ilr-iu.
:
•-_ , kad
___ tą
-r ;r Bartkiene. - Viši po $1.00.
ka komisija jau yra partrauku . Kodėl mums taip šventai neatsižvelgdama nei ant teisy- noje. '
Pp. J. Daukšys ir D. Ru- rininkų draugijų, Apaštalą- j^tumanrinų padavusi p. Čižaussi daugybę ivairiųknygU-kny- reikia rengti es prie Spaudos bes. Jaunimo dr-jos, ypač

Lietuviai katalikai ir kitos sroves.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

Katalikų Spaudos Sąvaitės reikalai.

z
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“DARBININKAS.”

kad raštininkai seimų teisingai už pą.
Šis paragrafas ištisai turi krodį, Maklinis — skustuvą ir
rašytų seimo nutarimus be jokių bJti pakeistas, nes kuopų Sąjun- • laikrodį, F. Sinkevičius — varnereikalingų pagražinimų. Duo goje kitokių nebus, kaip tik vie- gonus, S. Kantautas — klernetą,
da pavyzdį pereitų metų protoko na Chicagos kuopa. Tą paragra- C. Kiškis — 3 Laik. Lene (!)
lą, kur buvusio raštininko J. Ko ■ fą pavesta apdirbti valdybai.
skustuvą, J. Lainutis
11 smulAmerikos Lietuvių R. K. Vargoni
vo užrašyta, kad seimas atidary -------------------kių daiktų, M. Galubiutė — 13
ninkų Sąjungos VI Seimo, laikyto
ta ir uždaryta su malda, o ištik•) Tiesą pasakius, gerb. vargo- sm. daiktų, J. M. Keyes — setą
29 rugpiučio 1916 m. Brooklyn,
rųjų — taip nebuvo.*) Patėmiji- nininkai turėtų savo seimus pra stiklų vertės 25 doL, D. Galinis
N. Y. šv. Jurgio pobažnytinėje
mas priimtas. Patėmyta, kad dėti ir baigti su malda. Juk vi r— mirtą ir skustuvą, C. Pocus —
svetainėje 207 York St.
nepriimtasis kandidatas O. Ros sos katalikiškos organizacijos taip spausdinamąją mašinukę, Kaz
Seiman pribuvo šie vargoninin manskis užsirašinėja nutarimus.
daro. Bet mes manome, jog lauskas — čeverykus ir 2 knygas,
kai: '
Pareikalauta, kad užsiregis malda buvo apleista ne iš priešin A Kmitas — laikrodėlį, J. Jotruotų,
nuo kokio laikraščio re gumo pačiai maldai, bet greičiau niunas — stovylą, J. Likas —
K. Strumskis iš Brookyn, N.
porteriu
yra.
O. Rosmanskis at per užsimiršimą. “Darb.” red.
stiklų vertės $3.50, Rupkelis —
Y., A. Gudaitis iš New Philadel
Nutarta, kad Chicagos kuo 3 sidabrinius čeinikus ir 3 fremus,
phia, Pa., A. Radzevičius iš Ne sako, kad jisai nėra jokiu repor
teriu,
bet
rašys,
kur
jam
patiks.
pos
nariai mokėtų į Centro iždą M. Venys — stiklų vertės $3.00,
virk, N. J., A. Sodeika iš ScranSeimo
vedėjas
praneša,
kad
Ros

po
$1.00
metams. Nutarta patai S. Norkūnas — gfeverykus vertės
ton, Pa, J. Hodelis iš Philadel
manskis
neužrašys
teisingai
seimo
sytą
konstituciją
atspauzdinti 3 doL ir 2 Mašinukes — drukuophia, Pa., V. Kancleris iš Westfield, Mass., L. Vasauskas iš Pitts- bėgio, nes bandys keršyti už ne prieš 1917 m. Darbas prie ats- jamas (?), J. Sangaila — 2
ton, Pa., V. Juška iš Montello, priėmimą į Sąjungą. Nutarta pauzdinimo pataisytos konstituci setu stiklų, K. Jurgeliunas — če
verykus vertės 4 dol., J. M. NevecMass., J. Čižauskas iš Worcester, O. Rosmanskis prašalinti iš susi jos pavestas valdybai.
rinkimo.
O.
Rosmanskis
ap

Nutarta nariams šelpėjams duo kas — laikrodėlį vertės 5 dol., P.
Mass., M. Karbauskas iš So. Bos
leidžia
svetainę.
Sesiją
uždaro
1
ti
po vieną egzempliorių “Kalėdų Aranavičius — lempą ir mažų
ton, Mass., A. Kvederas iš Brook
valandą
pietums.
Giesmę” kaipo atlyginimo už 1915 daiktų, F. Placka — dėžę cigarų,
lyn, N. Y., S. Simanavičius iš
A Ivaškevičius — kalendorių,
metus.
Amsterdam, N. Y., J. Banys iš
n Sesija 3 vai po piet/
Adv. Howard — $1.00, P. VareiPaterson, N. J., S. Sukodolskis iš
Nutarta K. Strumskiui sugrą- ka
Raportai
komisijų.
Raportas
vaisių vertės $1.00, J. MaNew York, N. Y. ir du ne nariai:
žinti kelionės kaštus į Wilkes- tuza — paveikslą,
komisijos
suradimo
tinkamo
muS. Višinskis
A. Aleksandravičius iš Brooklyn,
Barre reikale Lietuvių Dienos. — 10 stiklų, A. Alšauskas — 6
zikos
vadovėlio.
Komisijos
naN. Y. ir O. Rosmanskis iš Hart
riai J. Čižauskas ir V. Juška pra- Nutarta pasiųsti du delegatu į stiklus, uzboną ir 5 torielkas,
ford, Conn.
neša, kad peržiūrėję p. M. Pet- Kunigų Sąjungos Seimą 30 d. rug M. Malijonis — 25c.- ir skustuvą,
Pirmininkas Sąjungos p. K. rausko “Muzikos Teorija” ir re piučio Atlantic City, N. J. delei V. Balseviče — 2 skustuvu, J.
Strumskis atidarė seimą 10:30 vai. komenduoja Sąjungai nupirkti ir perstatymo Kunigi} Seimui apie Matulaitis — skustuvą, K. Pliopiš ryto. Perskaičius vardus su- išleisti, Pirkimą ir leidimą va- pataisymą konstitucijos ir dėlei lis — plunksną, M. Korinas —
sivažiavusiųjų, pirmininkas pa dovėlio Seimas atideda tolesniam pripažinimo Vargonininkų Sąjun $1.00, J. Tuinila — visokių daik
siūlo priėmimą naujų narių. laikui, Raportas komisijos leidi- gos legališka draugija iš Kunigų tų vertės $8.00, P. Kiburis —
Pirmiausia tapo perstatytas p. A. mo “Muzikos” laikraščio: komi- Sąjungos pusės. Atstovai delei dėžę cigarų, Lietuvių kooperaci
Aleksandravičius, vienbalsiai liko sijos nariai: K. Strumskis, K. vedimo tarybų išrinkti K. Strum ja — setą stiklų, P. Čaplikas — 2
priimtas. Antras perstatytas O. Diržis, A. Radzevičius, J. Stepo skis ir A Aleksandravičius. Ke galionu vyno, A. Abazorius — če
Rosmanskis. Rosmanskis prašo navičius ir P. Čiurlionis. K. lionės lėšas apmokėti. Nutarta verykus vertės $4.00, M. Manepirmininko balso ir aiškinasi, kad Strumskis praneša, kad to nuta naujiems nariams įstojant į Sąjun lus — laikrodėlį, B. Dragunaitis
jis neesąs naujas kandidatas, bet rimo negalima buvo išpildyti, nes gą turėti kvotimus. Kvotimų — siuvamą mašiną, B. Skerstoms
neteisingai išbraukė jį Sąjungos p. St. Šimkus neapsiėmė pagal formą pavesta sutaisyti A. Alek — laikrodį, P. Venienė — šv. An
valdyba. Pirmininkas K. Strum seimo nurodyto projekto laikraštį sandravičiui, K. Strumskiui ir A. tano stovylą, J. Račkauskas —
skis jam atsako, kad likosi iš redaguoti, o pagal nustatytas p. Kvedarui. Sekantis Seimas nu laikrodį ir skustuvą, V. Račkaus
brauktas už neužsimokėjimą mo- St. Šimkaus sąlygas, komisija ne tarta laikyti Brooklyn, N. Y. Dva kas — skustuvą, P. Urbša — sku
kesties, o antra, tai svarbiausioji galėjo sutikti.
Tad St. Šimkus siško vadovo klausime priimtas ši stuvą ir smulkių daiktų, J. Tui
priežastis, kad O. Rosmanskis leido laikraštį vardu “Muzika” toks sumanymas. Seimas nuomi- nila — setą šukų, plunksną ir
šmeižia Sąjungą ir pavienius na savo kaštais ir komisija užtat skir nuoja tris kuniyus, kuriuos per- sm. daiktų, G. Valeckienė — lai
rius prieš visuomenę ir prieš dva ti 300 dol. s^St. Šimkui nedavė, stato Kunigų Sąjungai ir prašo krodį ir sm. daiktų, O. Leščinssiškiją melagingu būdu. A. Ale kadangi “Muzika” nebuvo leid vieną iš jų paskirti dvasišku va kiutė — laikrodį, J. Račkauskie
ksandravičius duoda įnešimą ir žiama Vargoiijninkų Sąjungos. dovu Vargonininkų Sąjungai. No nė — daug gerų daiktų, S. PlekaK. Strumkis paremia, kad O. Seimas patėmija,\kad K. Strums minuojama ant dvasiško vadovo vičius — sidabrinę torielką ir si
Rosmanskis atsiprašytų Sąjungos kiui esant “Muzi s” administra kun. Dobužinskas, kun. Urbona dabrinę šakutę ir šiaip daug gerų
. ant tiek, kiek jis jaučiasi kaltu torium, visų buvo suprasta, kad vičius, kun. Kaulakis.
dąįktų.
Rinkimas valdybos sekantiems
ir prižadėtų toliaus to nedaryti, — tas laikraštis yra Varg. Sąjungos.
tą jam padarius — priimti. O. K. Strumskis atsako, kad jisai metams. Pirmininku išrinkta vien
Rosmanskis atsisako atsiprašyti ir dirbo prie “Muzikos” ne kaipo balsiai : K. Strumskis, pagelbinin- REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
tokį priežadą padaryti. Prieš Varg. Sąjungos narys, bet šiaip ku S. Simonavičius, raštininku A.
Ten buvusiam, So. Brookpriėmimą kalbėjo pp. Kancleris, prijauzdamas tani darbui. Už Sodeika, *iždininku A. Radzevi lvn, N. Y. — Mes skelbiame au-.
Kvederas, Simanavičius, Čižaus klausus, delko nebuvo laikytąsi čius, iždo globėjais: J. Čižauskas kas, skiriamas Tautos Fondui.
kas ir Sodeika. Šie visi darodo seimo nutarimo, kad “Muzika” ir J. Karbauskas, knygium J. V. Kadangi aukos Tamstos apra
nusidėjimus Rosnianskio ir reika- būtų leidžiama Varg. Sąjungos Kotas. Seimą uždarė 8 vai. va šomose vestuvėse buvo perduo
lauka nepriimti. O. Rosmanskis ; kaštais. K. Strumskis atsako, kare, sudainuodami Himną Lie tos kitam fondui, tai jų nei
dar sykį ima balsą ir įsikarščia-1 kad permaža buvo pinigų kasoje, tuva Tėvynė mūsų.”
neskelbsime.
Seimo vedėjas A. Sodeika,
vęs angliškais žodžiais užgauna kad rizikavus toki darbą pradėti,
A. Č. Worcester, Mass
Rašt. S. Simonavičius.
susirinkusius. Balsuojant O. Ros- o antra St. Šimkus neapsiėmė reTamstos laiškeli heperskaitėinar.skis liko nepriimtas 14 balsų daguoti, jei Varg. Sąjungos varme tuoj, tai ir nepatėmijome
prieš 2. Seka rinkimas Seimo į du bus leidžiama “Muzika,” kiprašymo paskelbti susirinkimą
ATSKAITA.
vedėjo. \ edėju tapo išrinktas Į fo redaktoriaus nesurasta.
Papereitame numeryje. Atsipra
A. Sodeika, raštininku S. Sima galiaus komisija nematė reikalo
Atskaita Labdarystės Dr-jos ferų, šome.
navičius. Pastarieji užima vie- kitą laikraštį leisti, kuomet p. St.
Lietuvos Sūnui, Cambridge,
buvusių kovo 25 d. 1916 m.
tas.
Skaitymas pasveikinimų Šimkus sumanė pats “Muziką”
Mass — Tamsta nepadavei sa
nuo: p. St. Šimkaus iš Shenan- i leisti. Raportas priimtas. Nu
Gerbiamieji aukotojai malonė vo adreso ir todėl negalime
doah, Pa., nuo J. Mikutavičiaus tarta išrinkti komisiją, kuri pa sit atleisti už atskaitos suvėlini- Tamstos žinutės sunaudoti.
iš Minersville, Pa., nuo J. Stul- siteirauti} su St. Šimkumi, ar ne mą. Priežastis tame, kad ferams
Lakštutei, Gary, lnd. — Agaičio iš Wilkes-Barre, Pa., nuo galima būtų “Muziką” atgaivinti. buvo, išrinkta apie 50 kolektorių, čiū indėsime. Dėl vietos sto
J. Kovo iš Waterbury, Conn. ir Į šią komisiją inėjo: J. Čižauskas, tai nuo visų kol surinkom vardus, kos truputį atidėjome.
nuo K. Drižio iš Forest City, Pa. A. Radzevičius ir K. Strumskis. užėmė daug laiko. Dabar ištisai
Aukų $5.00 su pasveikinimu at Nutarta “Šventoji Naktis” šįftiet pagarsinam vardus visų aukotojų,
siuntė J. Stulgaitis. A. Aleksan prieš Kalėdas išleisti. Prižiūrė kurie paaukojo brangesnius ir di
dravičius sveikina nuo Chicagos jimui spaudos dalykų komisija desnius daiktus, kaip mums pri
kuopos. Pasveikinime išreiškia paliko senoji iš K. Strumskio, A. davė kolektoriai. Jei kurie ne
norą sudrūtinti ryšius, kurie ne Radzevičiaus ir Steponavičiaus.
rastų savo vardo, tai tegul ne
susipratimų likosi sutraukti.
Organo klausimas: p. A. Ale pyksta — praneškit ferų raštinin
Tolesniai seka raportai valdy ksandravičius praneša, kad Vy kui ir bus surasta. Visos dides
bos. Pirmininkas K. Strumskis, čiai nutarė leisti kas savaite “Vy nės ir smulkiosios dovanos buvo
išduodamas raportą, pažymėjo, tį,” kuriame bus muzikos sky priimtos ir sunaudotos, tik ma
kad šie metai dėl sąjungos buvo rius; pataria “Vytį” imti už or žųjų, kurių yra daugiau šimto VALDYBA SV. JUOZAPO
DR-JOS, SHEBOYGAN,
vieni iš sunkesnių. Raportas ganą ir muzikos skyrių “Vytyje” negarsinam, nes perdaug vietos
WIS, KURI PAĖMĖ
priimtas. Tolesniai raportas raš visiems vargonininkams remti. užimtų laikraštyje.
“DARBININKĄ”
tininko A. Gudaičio. Narių Sąjun Nutarta “Vytį” turėti organu ir
Vardan Lietuvių Labdarybės
ORGANU.
goje 48, iš tų daugelis yra neuž muzikali skyrių remti. Skaity Draugijos tariam ačiū už dova
simokėjusių metinių mokesnių. mas ir pataisymas konstitucijos. nas, kurios mums atnešė didelę Prez. Antanas Skieris,
909 Indiana Avė.
Pinigų nuo Seimo 1915 m. 3 d. bir Vardas skambės šiaip: Amerikos naudą.
-5
Vice-prez.
Juozas Bubnis,
želio buvo 234 dol. 50c. Laike Lietuvių R.-K. Vargonininkų Są
Ferų sekr. A Rasimavičius,
733
Indiana
Avė.
seimo ir begyje metų inplaukė į junga; sutrumpintai: A. L. R.
Ferų gasp. Stasys Mockus,
Fin. rašt. Juozas Rutkauskas,
Sąjungos kasą 149 dol. 85c. (60 K. V. S. Pataisyta skyrius II
Ferų kasierius J. Klimas.
1013 Clera Avė.
dol. 50c. narių mokesnis ir 89 dol. prg. 2, skambės: Sąjungos nariai
Čia yra aukotojų vardai su pa
Prot.
rašt. Antanas Brusokas,
35c aukų). Išmokėta per metus dalinasi į du skyrių a) paprasti, žymėjimu, ką aukojo:
1019
Delingham Avė.
64 dol. 15c. Grynais pinigais kurie- užsimokės seimo paskirtą
F. Grigaliūnas — lempą, B.
Sąjungos kasoje iki 29 rugsėjo mokestį ir b) garbės nariai, ku Stasys — 2 laikrodžiu, J. Bada- Maršalka Juozas Buivydą,
1436 So. 9-th Str.
1916 m. yra 320 dol. 50c. Ra rie paaukos muzikos veikalams ir lius — žiedą, J. Gaidis — laikro
Kasierius
Tamošius Grigaliūnas,
portas priimtas.
dį, F. Norkus — uzboną, A. Pivaatsižymėję muzikos srytyje.
1437
So. 11-th Str.
Raportas iždininko A. Radze
Prg. 3 skam.: Sąjungos nariai riunas — lėkštę (dišę), J. EskeKasos globėjai:
vičiaus. Piniginį stovį iždinin gali būti be skirtumo luomo, ly vičia — lempą, Markas — karve
Petras
Gelbūda,
kas patvirtino pagal raštininko ties, amžiaus, praktikuojantys lius ir cukrinyčią, Rudokas —
tfateušas
Kučauskas,
išduotos atskaitos. Raportas pri katalikai ir doro pasivedimo. visokių stiklų, C. Barauskas —
1133
Michigan
Avė.
imtas.
Skyrius III gale paragrafo indė- uzboną, V. Ambraza — 25e., A.
Organo sekretorius, Jonas x
Seka raportas knygiaus J. Ko ta: ir remti krikščioniškai tautiš Bamatavičius — laikrodėlį ver
Stauskas,
vo, prisiųstas raštu K. Strums kus principus. Skyrius V. Prg. tės 15 dol., G. Zuronskis — laik
kiui. Iš raporto pasirodo, kad 1. Skam.: Sąjungos valdyba susi rodį, J. Souri8 — laikrodį, P.
buvusia knygius J. Hodelis nevi deda iš pirmininko, jo pagelbinin- Petrauskas — 2 skustuvu, špilką
lta knygas prisiuntė. J. Hodelis ko, raštininko, iždininko, dvie ir laikrodį, A. Abazorius — sku
praneša, kad jis visas knygas iš jų iždo globėjų, dvasiško vado stuvą, K. Ikamos — skustuvą,
siuntė, bet tur būti dar kelyje j vo, knygiaus ir komisijų, jei šios V. Valatka — skustuvą, S. Pet
esančios. Čia pat pristato kvitas I bus pripažintos reikalingomis sei- kevičius — 50c., M. Šimkienė 25c.,
Skyrius VI prg. 6. skam. J. Skibirdis — paveikslą, E.
nuo sianntinių su knygomis. Sara- me.
dimas knygų ir jų sutvarkymas Dvasiškas vadovas dalyvauja sei Welch — dėžę cigarų, P. Parpavesta buvusiai valdybai. Skai muose atidaro ir uždaro seimus causkiutė — cukrinyčią, N. Ma
tymai pereitų metų protokolo.Per- su malda ir tarpininkauja tarp tulevičiūtė — 2 knygas ir 50c., J.
skaičius, pirmininkas K Strums kunigų ir vargonininkų Sąjungų Markelionis — 2 laikrodėlių ir 2
kis patėmija, kad protokolai būtų ištikus kokiems nesusipratimams. knygas, Aleksionis — paveikslą,
paragra- J. Stankevičienė — laikrodį, A
įrašomi į knygas ir iš jų skaitoma,
q
_ m.
A n« H iškarDU laikraščio tj»in«ri fti
tUrtai
kn A- Rfaakn-n

103 Bond St
Iždo glob. — M. Karaliūtė,
24 Woodbridge St
Maršalka — Elena Valavičiūtė,
23 West St.

Protokolas.

Draugijos kurios
turi “Darbiiiinką”
už organą.

Nebūk be katalikiško
laikraščio.

ŠV. MIKOLO ARKAN. DRAU
GUOS VALDYBOS ADRESAI
COLLINSVLLLE, ILL.

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau patinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui.
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.
Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio.
Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis 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 atlikinėjimu katalikiškų apeigų. Reikia prisidėti prie ka
talikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
kymo ir platinimo.
Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:

'Pirmininkas r

Pranas Stankaitis,
705 Peers Avė.
Vi AP-pirmininkas;

I
t

Jurgis Naujokaitis,
440 So. Clinton St.
Prot. Sekretorius:
Jonas Rudinskas,
600 N. Guernsey St
Fin. Sekretorius:
Kazys Žukas,
427 Walnut St.
Iždininkas:
Mikolas Gudeliauskas,
401 N. Hesperia St.
Iždo globėjas:
Jonas Norkus,
904 Vandalia St.
Maršalka:
Ad. Smuikis,
817 High St.
Ligonių lankytojas:
Juozas Milius,
335 Centrai Avė.
Susirinkimai laikomi kas antrą
ir ketvirtą ketvirtadienį kiekvie
no mėnesio, katalikiškos mokyk
los salėje
225 VANDALIA ST.,
COLLINSVILLE, ILL.

%

“DARBININKAS,”

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

CIGARETĘ KUPONAI.

South Boston, Mass.

“DRAUGAS”

Mes duodame visokios vertės
dovanas. Atsišaukite ir pamaty

Ffš

site mūsų visokių įvairių dau
giaus kaip 700 daiktų.
HE
Saugokitės apgavikų, kurie no
ri gauti iš jūsų kuponus, mes esame oficiališkai įgalioti agentai
visų didžiausių tabokos kompani
ją
BERNSTEN & SON

40 BEACH ST.,
S.BOSTCN, MASS

(Dienraštis)

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

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. Lanarkshire,
Scotland.

ADRESAI VALDYBOS ŠV.
JONO KRIKŠTYTOJO
DRAUGUOS
CAMBRIDGE, MASS.

“TIKYBA IR DORA”

Pirmininkas: —

A. Vaisiauskas,
14 Moore St.

f

Pirm, pagelbininkas: —

ag
M

C. Kavolius,
•
62 Portland St.
Protokolų Raštininkas: —

K. Galinauskas,
719 Main St.

(Du kartu mėnesyje)
Metams 75c.
1631 W. North Avė.,
Chicago, III.
“PAŽANGA”

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

Finansų Raštininkas: —

J. Smilgis.
65 Portland St.
Iždininkas: —

“ŽVAIGŽDĖ”

(Savaitraštis)

x

Metams $2.00.
3554 Richmond Street.
Philadelphia, Pa.

J. Jasinskas,
218 Washington St.
Maršalka: —

“ŽVIRBLIS”

J. Lukšis,
220 Washington St.

(Mėnraštis)

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

I

Melams $1.00, pusmečiui 75c.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

J. Žilis.

“EŽYS”

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

!
;
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LIETUVIAI PAVESKITE
DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriskus drabužius, sulig naujausios mados.
Taisau, prosinu, valau ir
dažau senus. Taip-gi kunigama siuvu SIUTONUS ir
esu gerai įsipraktikavęs tame darbe, kaip Lietuvoje,
taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku greitai ir pigiaiJeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pristatau tiesiog į namus.
Tel. Charter 2354-4

>
ji
;!

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)

!’

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

'[
j;
f
j!
<
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. “TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis)
Metams 50c.
Redakcijos antrašas:

41 Providence St.,

Worcester, Mass.

''

Administracijos antrašas:

j,
'!

120 Bowen St.,

So. Boston, Mass.

“MOKSLEIVIS”

A. K. MAZALAS

(Mėnraštis)

! 94 JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN.

Metams $1.00.
I

P. O. Box 82,

Westfield, Mass.

Meldžiu platinti angliškų
pamfletą apie
Lietuvius.

LITHUANIAN’ S.”
Dar galima gauti visus nu
merius; o neužilgo ir šeštas
numeris išeis iš spaudos. Pampletai yra papuošti Lietuvos
žemlapiu ir Vytauto pa
veikslu.

Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutes Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus.
Agentai, knygų platintojai nzsisakykit
šimtais. Lmv^sia p ari-j n-i a a knygelė.

i
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Tautos Fondo reikalai
TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS
BERTAININŽ ATSKAITA
Įplaukos: —
Nuo birželio '9, 1916 m., į Tautos Fondą įplaukė... .$51.813.53
Nuo birželio 9 iki spalio 1, 1916 m., įplaukė............ .$ 5.215.91
Viso labo iki spalio 1, 1916 m., į T. F. įplaukė........ .$57.029.44
Išlaidos: —
(ki birželio 6, 1916 m., išleista........................................ . .$22.879.67
2.20
Birželio 6, rašomoji popiera iždininko raštinei.............. ..
808.42
” 6, delegatų Lietuvon siuntimas............................
43.80
Liepos 6, “Draugui” už spaudos darbus............................
6.00
” 6, Iždininkui knyga ir raštinės išlaidos................
” 12, nukentėjusiems dėl karės šelpti į Vilnių — 16,446
markės, į Kauną — 10.964 ^markės ir p. S. Šim
kaus surinktos aukos į Vilnių — $3.957.34 arba
21,695 markės, labu išsiųsta.................................. $ 8.957.34
507.40
Rugpjūčio 3, Lietuvių Informacijos Biurui........ ...................
>♦
200.00
3, Kun. Dr. Viskantui informavimo reikalais....
,»
150.00
3, Kun. J. Žiliui “Die Litauen” leidimui..........
99
60.00
16, Tautos Fondo Centro raštinės užlaikymas....
99
1.000.00
26, Lietuvių Informacijos Biurui.......................
Labu iki spalio 1, 1916 m., išleista

$34.614.53

Spalio 1, 1916 m., balansas...................
Tautos Fondo sekretorius,

$22.414.91

KAZYS PAKŠTAS.

KAIP SUTVERTI TAUTOS
FONDO SKYRIŲ?

Tautos Fondo tikslu yra įs
teigti kuodaugiausia savo sky
rių po visas lietuvių kolonijas,
kad išplėtus labdarybės darbų
kuoplačiausia ir surinkus varg
stančiai tėvynei kuodaugiausia
aukų.
Kadangi dabar lankosi po
įvairias lietuvių kolonijas sugrįžusieji iš Lietuvos Tautos
Fondo delegatai (kun. Dr. Bar
tuška ir Dr. Bielskis), tai prie
tos progos visur, kur dar nė
ra, reiktų sutverti Tautos
Fondo skyrius.
Tautos Fondo nariu gali bū
ti kiekvienas lietuvis, baigęs
16 metij amžiaus be skirtumo
lyties ir luomo.
Kiekvienas narys, norintis
turėti sprendžiamąjį balsų, tu
ri paaukauti nors vienų dolerį
metuose į Tautos Fondų.
Tautos Fondo skyrių gali
sutverti namažiau, kaip penki
nariai. Skyrius iš savo tarpo
išrenka 1 metams komitetų ne
mažiau, kaip iš 3 narių (gali
pagal reikalo ir daugiau rink
ti). Komiteto narių adresus
skyriai tuojaus turi atsiųsti
Centro sekretoriui, iš kur jie
gaus čarterį.
,
Dėl patarimų reikia kreip
ties į Tautos Fondo sekretorių
šiuo adresu: K. Pakštas, 917
W- 33 rd st., Chicago, III.
PROVIDENCE, R. J.

Aukavo laike delegatų prakal
bų:
J. Židonis, J. Petrauskas, J.
Juškevičius, J. Bužinskiutė, O.
Sražnickiutė, J. Dvareckas, kun.
Dučman.
Visi aukavo po vieną dolerį.
Smulkių aukų $4.60.
Viso $11.60.
Už svetainę $2.50,
Lieka $9.10.

CAMBRIDGE, MASS.
Aukavo laike Dr. Bielskio pra
kalbų.
Po $2.00: J. Smilgius, J. Ra
moška, T. Jankauskas.
Po $1.00: S. Joneliunas, P.
Radaviče, J. Bernotas, J. Dobilas, J. Zdanaviče, J. Žilis, P.
Gaidolas. O. Pojadaitė, M. Svaidis, V. Kondračiutė, A. Skupinskas, K. Bu Įkaitė, K. Palioniunienė, F. Kanauskiutė, P. Lasiaviče, M. P., Žilinskaitė, J. Kamandolis, J. Masiulionis, K. Ro
si s, M. Gribavičienė, J. Matulkeviče, K. Stasis, V. Banis,
A.
Bartkeviče, P. Mažionis, J. Jusevičius, A. Valašinas, V. Jan
kauskas, K. Norkeviče, A. Vai
siauskas, P. Vazbis,
A. Tačionis, S. Jankauskas, Z. Kruminas,
J. Naujalis, O. Adomaitienė, Ona
Kračiutė, P. Prusenas, J. Malir
nauskas, K. Adomaviče, A. Švagždis.
Smulkių aukų $29.37.
Viso $77.37.
Už plakatus užmokėta $3.25.
Lieka $74.12.

tis $5.00,
Monika Masčinskiutė
$2.00, po $1.00: P. Baronas, J.
Jorackas, Kons.. Endrelius, K.
Baltrėnas, A Gabrielaitis, Nik.
Mikštas, Albertas Voroneckas, A.
Burba, V. Paliutė, O. Šarkaitė,
O. Snapaskienė, Elz. Bružinskiutė, A. Urbonaitė, Gras. Janutai
tė $5.00, P. Veekiutė, R. Venc
kienė, O. Čenkiutė, J. Trainavieiutė, P. Kupriutė, K. Ruplytė,
U. Šepeikiutė, Z. Zinautienė, O.
Januškiutė, M. Josukevičienė, T.
Jasukonis, M. Vitkevičiūtė, J.
Jazukevičius, R. Kupleičienė, A.
Šimoniutė.
Su smulkiomis $80.15

knavičiutė, J. Dzedulionis,
Laike delegatų prakalbų su NAUJOJI A. L. R. K MOTE
Dzcd Jionis, T. Adomavičius, A. rinkta $447.75.
RŲ SĄJUNGOS VAL
Bssca.
DYBA.
Aukos įplaukusios į Tautos
Smulkių aukų $7.70
Fondo 30 skyrius nuo kovo š. Dvasiškas Vadovas:
metų iki 25 d. rūgs. Dėžutė A.
Viso $18.70.
Šukienė $1.14, Liet. Vyčių 26-tos
Kun. F. S. Kemėšis,
kuopos auka $10.00, gegužinio T.
50 W. 6-th Str.,
Fondo 30 skyriaus 2 d. liepos
So- Boston, Mass.
W0RCE8TER, MASS.
$59.91, auka Šv. Onos moterų drPirmininkė:
jos $10.00, Lietuvių MotorciklisAukos surinktos 25 d. rūgs, laike
U.* Gudienė,
tų gegužinėje surinkta $7.85, T.
delegatų prakalbų.
242 W. Broadway,
Fondo skyr. ir Liet. Beno geguži
So. Boston, Mass.
nėje 20 rugpiučio surinkta $65.04.
Kun. J. J. Jakaitis $50.00.
Pelnas minėtos gegužinės $57.95, Pagelbininkė:
Pranas Zataveckas $10.00.
M. L. Gurinskaitė.
L. D. S. ir Liet. Beno gegužinės
3347 Auburn Avė.,
Po. $5.00: Marijona Bendikai- pelnas $10.00, Onos Stasevičienės
Chicago, III.
tė, Jonas Bulvičius, Antanas Bui- auka 50c. A L. R. K. Moksleivių
II
Pagelbininkė:
geime
aukojo
kun.
Ig.
Zimblys.
vidas, Ona Rimšaitė.
O. Migauskaitė.
Antanas Kramilius $4.00; Mi- Ši auka į 30 skyrių perduota per
50 W. 6 th St.,
kaliną Salušiauskiutė $3.00; Ur- kun. Aug. Petraitį, A L. R. K.
So. Boston, Mass.
Moksleivių 14 kuopos pelno dalis
šulė Urbanavičienė $2.50.
$26.10, Liet. Vyčių 26-tos kuo Raštininkė:
, Po $2.00: Juozas Jankauskas,'
pos auka teatro dalis 2 d. rūgs.
Ona M. Stalionaitė,
Jonas Vaitkus, Kazimieras Tam$24.69,
Ona Garmiutė aukavo
26 S. Leonard Str.,
kus, Juozas Šimankauskas, Juo $5.00.
/
Waterbury, Conn.
zas A. Šukys, S. Stankus^ J. RiViso aukų $284.78.
dikeviče, K. Ribisauskas, A. Rač
Iždininkė:
Rūgs. 26-tą d. į Tautos Fondo
kauskas, VI. Rumšą, Ona PolyAntanina H Nausiedienė,
taitė,
V. Palevičius,
Leonas Centrą išsiųsta $732.08.
917-919 W. 33rd Str.,
Viso per 1916 m. 30 Tautos
Nadzeika, Katrina MikalevičiuChicago, UI.
tė, V. Moncevičiutė, Bronislava Fondo skyrius surinko iš išsiuntė
Marcinkaitė, Stasys Kūlis, Juo iki 26 d. rūgs. į centrą $1.279.20. Iždo globėjos:
Marijona Juškienė,
T. F. 30-to skyr. rašt.
zas Galiauskas, Magdalena Kud129 Melrose Str.,
linskaitė $1.25.
Pr. Zataveckas.

Muzikos Mylėtojams
Naujiena.
Brooklyn’an nesenai atvažiavo muzikas A.
ALEKSANDRAVIČIUS, baigęs Varšavos muzikalę
konservatorijų, ir atidarė

Lietuvių Muzikos Mokykla
Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO
.GIEDOJIMO ir VARGONININKAVIMO. Taipo
gi išguldoma TEORIJA, HARMONIJA, KON
TRAPUNKTAS, INSTRUMENTACIJA ir MUZI
KOS ISTORIJA.
Lekcijos prasidės 15 d. rugsėjo. Užsirašyti į
bile kurį muzikos skyrių galima dienomis ir vaka
rais nuo 8 d. rugsėjo. Kaina labai prieinama, o
mokslus einančiam^aunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, pataria
ma imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.
Adresas:
,

A. ALEKSANDRAVIČIUS

Vedėjas
66 Conselyea Street.

Brooklyn, N. Y.

“Lietuvių Balsas“

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau
tos sąmonę ir stiprina jų dvasių, kad kantriai lauktų ka
ro pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS paded? šviesties ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo
Redaktorė: —
IŠ kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesiU. Jokubauskaitė,
IŠ gabcnti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautų.
242 W. Broadvay,
LIETUVIŲ_ BALSO didžiausias troškimas sujungti
IĖŠ
„
So. Boston, Mass.
tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš
Pirmininkas:
ia ti kiekvienų lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję
Kun. J. J. Jakaitis,
[gj ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, paKATALIKŲ SPAUDOS
41 Providence St.,
Įg virtusi per karų dirvonais, prirausta duobių ir griovių,
DR-JOS ANTRAŠAI:
Worcester, Mass.
ig laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų ’ kapai —
Pirmininkas:
O aptveriami,
Kun. A. Ežerskis,
1-mas vice-pirm.:
[g
LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo4943 W.' 15-th St.,
Adv. A. A. Šlakis,
igš
pigiausia
kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams
Cicero, m.
1910 Carson St.,
įg vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius broIS ”
•
•‘
■
S. S., Pittsburgr, Pa Raštininkas: —
liūs, seseris,
gimines
ir pažįstamus.
p
J. Tumasonis,
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.;
!S
3255 So. Halsted St.,
3427 Auburn Avė.,
S 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų)
Chicago, UI.
Chicago, III.
IŠ 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam meneŠ shii 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams
2-ras vice-pirm.:
Iždininkas: — •.
g 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;
Izid. Nausieda,
Kun. P. Serafinas,
S 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium
917 W. 33 St.,
S
2327 W. 23-rd PL,
Chicago, UI.
S numeris 5 centai.
Chicago, UI.
Iš SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė
Iš (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstų — 60
Sekretorius:
K. Pakštas,
L. D. S. CENTRO VALDY s kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems giH
917 W. 33-rd St.,
BOS ANTRAŠAI.
Iš= minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų.
Chicago, HL
Dvasiškas Direktorius:
g Amerikoje prieš tekstų 50 centų, po teksto 25 cent.
Kun.
F.
Kemėšis,
-p
petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų
Iždininkas:
' 50 W. Sixth St.,
g petito eilutė.
B. Vaišnoras,
So. Boston, Mass.

Montello, Mass.
Uršulė Jokubauskaitė,
14 Commonwealth Avė,
Worcester, Mass.

Po $1.00 M. Alekevičienė, J.
Aleksa, U. Adomaičiutė, J. Armonavičius,
M. Ardaviče,
D.
6
Anišauskiutė, J. Augustaiti% J.
Anusauskas, S. Ambrozevičius, J.
Buinikis, A. Bandzevieius,
A.
Belsgienė, J. Bučinskas, U. Bubliauskienė, M. Bagšiutė, A. Bagšiutė, A. P. Bolinas, J. Bautrimaitis,
M. Bartkevičiūtė,
M.
Butkevičiutė, J. Bezgila, P.Budvietis,
A. Čiginskas, J. Čiginskas, P. Civinskas, T. Čepulienė,
V. Čikanauskas,
J. Čirvinskas,
L. Čviklas,
J» Čemerka, O. Čirvinskiutė,
A. Dailyda, A. Dog
manskas, V. Degutis, M. DabE
rovaskaitėr J. Degutiene, J. DaPAQUONOCK, CONN.
||
bulevičius,
P. Degutienė, J. Dug
benas, K. Delton, J. Galevičius,
Suaukota laike Dr. Bielskio
£
V. Libavičius,
A. Grinevičienė.
prakalbų, po $2.00: O. PikausE
V. Gražulis, A. Grigaliūnas, M.
kytė, M. Leišiutė; po $1.00: O.
|T
Grigalaitienė, J. Griškiutė, Alek.
Bajalitė, M. Padegimas, V. KilGarbalevičiutė, J. Glavickas, M.
g,
manas, V. Butėnas, J. Navickas,
Galičiunienė, O. Grigoniutė, M.
g
J. Rameikiutė, K. Juzėnas, M.
Graičiunienė, J. Geležius,
Pr.
EJ
Plungienė, B. Mažaikitė, J. MaGrabauskas, V. Kereišis, M. Ku||į
tuleviče, J. Pocius, J. Cilčauskis,
lišauskienė, Rap. Kučinskas, J.
D. Petručenis, J. Jegelevičius, F.
Kuncevičius, E. Kalonskaitė, A.
ggj
Čilikiutė, Juškevičius, B. Savic
Kašėta, Ig. Kulkauskas, V. KuEj
kas, A. Padegimas, J. Butėnas,
burtavičiutė, R. Kudaras, J. Kurri
K. Tvarkunas, B. Gataveckienė,
dinaitis, Pr. Lubinas, A. Luko
P. Stankevičienė, M. Katkauskieševičius, P. Lukšaitis, K. Le1514 Carson St.,
Pirmininkas:
• •
nė, T. Bajalitė, J. Padegimiutė,
ketas, V. Libersi, J. Liuškikas,
S. S., Pittaburgh, Pa
Motiejus
Žioba,
B
P. Kilmanas, A. Grakauskas, P.
B
O. Luberkiutė, P. Lubinas, K. Iždo globėjai:
29
Webster
St.,
Kranauskas, A. Pilkionis, M. AI
'^E!
E
iS!
E|E|
EiE|EroiE|lBg_iŽ3|Ę|E|E!E.|E|Eig|S3|E|E|E|
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Mažeika, Pr. Morkūnas, D. MorMolden, Mass.
A. Nausiedienė,
dominiutė, M. Vilimaitis, S. Da
kuniukė,
kun. Pr. Meškauskas,
Vice-Pirmininkas:
917
W.
33-rd
St.,
neikus.
«
S
R. Mažeika, A. Mažukna,
A.
J. B. Šaliunas,
Smulkių aukų $7.50
Manasas, J. Mankus, MankeviUŽSISAKYKITE, SKAITYKITE IR PLATINKITE
866 Bank St.,
Viso $43.50.
čiutė, J. Miliūnas, J. Marcin PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
Waterbury, Conn.
kevičius, L. Miškiniutė, T. B. Ma
Sekretorius:
VALDYBOS ANTRASAI:
žeikienė, K. Mikalevičiutė, M.
J. E. Karosas,
HAVERHILL, MASS.
PIRMĄJĮ IR VIENATINĮ AMERIKOS
gi
Maksimavičiutė, O. Mačienė, P. Pirmininkas: —
242 W. Broadway,
LIETUVIŲ MOTERŲ ŽURNALĄ.
irfl
Surinkta laike delegatų prakal Navickas, J. Našukaitis, J. Na
So. Boston, Mass.
Kun.
F.
Kemėšis,bų:
vikas, Juozas Navikas, M. Na
Finansų Sekretorius:
“MOTERŲ DIRVA” išeidinės apie 15 d- kiek242 W. Broadway,
Kun. S. Kučas $5.88, po $1.00: vickas, K. Burka, M. PinkuvieA. F. Kneižis,
vieno mėnesio, (pradedant nuo Spalio mėn. šių metų)
So. Boston, Mass.
J. Pašakarnis, P. Blažukonienė, nė, A. Purvinskas, A. Pauliuko242 W. Broadway,
24 puslapių didumo.
Z. Kazlauskienė,
M. Valukevi- nis, J. Pečiulis, Juozas Purka, Dvasiškas vadovas: —
So: Boston, Mass.
“MOTERŲ DIRVOJ” rasite įvairių straipsnių
Kun. P. Saurusaitis,
čiutė, Kazlauskienė, K. Vencius, A. Pranaitienė, J. Petkunas, M.
Iždininkas:
moterų reikaluose.
45 Congress Avė.,
A. Matulevičius, J. Kazlauskas, Puskunigiutė, K. Pigagiutė, P.
Mikolas
Venis,
“MOTERŲ DIRVOJ” rasite nurodymų apie na-j
Waterbury, Conn.
J. Masavičius, J. Norkūnas, Il. Palevičius, V. Pakruopis, A. Pa28 Story St.,
mų ruošų; maisto gaminimų ir valgių sveikatingu-j
Einorius.
levičiutė, O. Potilaitė, Ig. Poš Pirm, pagelbininkė: —
So. Boston, Mass.
mų.
Smulkių aukų $13.12.
kus, J. Rauktis, K. Ribišauskas,
Globėjai:
V. Liutkevičienė,
“MOTERŲ DIRVA” talpins straipsnius apie žei-j
Viso $30.00
J. RainikeviM. Rupkevičiutė,
Jonas Petrauskas,
E*
21
Acton
St.,
mvnos
sveikatų ir jos užlaikvma.
čius, Kudrotas, Rainis, P. Ra66 W. Fifth St.,
Worcester,
Mass.
“
MOTERŲ
DIRVOJ” tilps straipsniai ir patari ]
manauskiutė, A. Roglienė,
J.
So. Boston, Mass.
mai apie vaikų auklėjimų, rasite literatūros skyrių
NASHUA, N. H.
Šnaideraitis,
J. Stavickas,
J. 1-as Raštininkas: —
Vincas Kudirka,
pilnų gražių apysakų, eilių, lošimų ir tt.
Po $1.00: P. Oginskas, J. A- Šiauris, E. Šimkiutė, J. Stepon37 Franklin St.,
J.
M.
Navickas,
Taip-pat “Moterų Dirvoj” bus gvildenti įvairūs
verka, J. Strimaviče, O. Bugai- kaitė, P. Stanselaitė, A. Šukie
Norwood, Mass.
La
Salette
Seminary,
klausimai, paliečiantieji moterų politiškas teises.
laitė, A. Žižis,
J. Vaičekenas, nė, A. Sabaliauskas, S. StaseviM. Abračinskas,
Hartford, Conn.
“MOTERŲ DIRVOJ” tilps vaikų skyrius, kuris
F. Pranauskas, P. Šūkis, A. Po čius, P. Steponkius, A. Simano187 Ames St.,
rūpinsis
mūsų priaugančios kartos reikalais.
cius, Z. Šarkiutė, S. Zavorskas, nienė, O. Šimkienė, J. Stočkus, 2-as Raštininkas: —
Montello, Mass.
“MOTERŲ DIRVA” privalo lankyti visų lietuvių
P. Svirskas, A. Maliavičius.
J. Svirskas, M. Šneideraitienė,
Literatiška Komisija:
P. J. Jakaitis,
Smulkių aukų $29.72
namus.
Joje ras sau reikalingiausių žinių ir motyna,
J. Simanauskas, M. Stočkienė, S.
Kun. F. Kemėšis,
Holy Cro88 College,
ir
šeimynos
tėvas, ir mergaitė bei jaunikaitis, o vaiSvitojutė, J. Šiaudvs, J. Šrupša,
242 W. Broadvay,
Viso $42.72.,
Worcester,
Mass.
kams tai neišsemiamas džiaugsmo šaltinis.
P. Tamulevičius, J. Tamulevičius,
So. Boston, Mass.
“MOTERŲ DIRVĄ” leidžia A. L. R. K. Moterų
U. Tolulienė, A. Tamulevičius, J. Iždininkas: —
Pranas Gudas,
ii
P.
Toleikiutė, V.
Tautkevičius,
Sąjunga.
242 W. Broadway,
W. FITCHBURG, MASS.
J. Vaitkus,
Tamošiūnas, M. Stubrienė, JuoSo. Boston, Mass.
“MOTERŲ DIRVOS” kaina Suvienytose Valsti19 Hanover St,
Aukos surinktos laike delegatų zas Salatka,
K. Stepanavičius,
'
J.
E.
Karosas,
jose $1.00 metams; pusmečiui 50 centų; atskiras nu
Worcester, Mass. prakalbų.
J. Saminkaitė, M. Savickienė, P.
242 W. Broadway,
meris 10 centų. Užrubežyje metams $1.25; pusme
So. Boston, Mass.
J. Gerulaitis $2.00, P. Geru- Sidabrą, J. Sidaravičius, V. Sa- Iždo globėjai: —
čiui 75 centai: atskiras numeris 15 centų.
vitaitis,
M.
Cvikliutė,
P.
Senku

laitienė $1.50, Steponavičius $1.20,
Prenumeratų siųskite ir visais reikalais kreipki
J. Bakšys,
po $1.00 J. Steponavičienė, J*. vienė, J. .Urbanavičius, J. Ule
St. Bernard’s Seminary,
tės
į
Filiponis, F. Filiponis,
M. Pe vičius, V. Vilkauskas, M. VeniuRochester, N. Y.
čiulis, Pečiulionienė, M. Ramo kė, P. Venys, J. Vaičiulonis, J.
Kun. J. J. Jakaitis,
Vaičiulis, Jonas ir Ona Vaitin,
naitė.
41 Providence St,
242 WEST BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Jeigu taip, tai nusipirkite MosP. Vizbarą, J. Vaitiekūnas, J.
Smulkių aukų $4.40.
Worcester,
Mass.
ties,
kurią
išdirba
Mentholatum
Valubis, J. Jasaitis, U. JurgeViso surinkta $15.40
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai
loniutė, J. Jakutis, P. Jankaus
P. Stočkienė,
Naujas “Darbininko” Leidinys
pripažįsta geriausia.
kas,
A.
Jakaitaitė,
Jieva
Zub.
25
Suffield
St,
Už svetainę ir plakatus $4.00
ŽYDŲ KARALIUS.
Ištepant
moste
vejdą
prieš
ei

rintė, U. Zogaite, C. Zenkienė,
Worcester, Mass
I
Lieka $11.40.
Drama
keturiuose
aktuose bei penkiuose paveiksluose
nant
gult
per
kelis
vakarus
pada

K Zarlis.
, Tautos Ryto” redaktorius: —
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis
Linosai vertė
Kun. J. J. Jakaitis,
Viso po vienų dol. surinkta
J.
M. Širvintas.
išima
visokius
spuogus
ir
dėmes41 Providence St.,
$172.00. Didesnėmis aukomis su
Kaina
30 centų.
plėtmus
saulės
nuodegimus
ir
la

Woreester, Mass.
aukota tą dieną įžangos prie du
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.
Veikalas tinkamas perstatymams, ypatingu Velykų
rų ir smulkių $128.75.
Viso “Tautos.Rytas” išeis rugsėjo
laike.
$140.45.
menesį. Norintieji teužsisako

Tautos Fondo
valdyba.

iLietuvių Balso
8
Petrograd,

adresa s|
Baskov 29.

“MOTERŲ DIRVĄ ”

Ar nori būt gražus.

“MOTERŲ DIRVĄ’

KNYGELIS 64 PUSLAPIŲ.

.

—-

.........

Jo Eminencija Kardinolas
laimina Lietuvių Dieną.

Šv. parapijos salėj socijalistai
sutiko ant tos pat rezoliucijos,
kaip ir Bostono lietuviai išnešė.
8 inėjo į valdybą. Viršininkus
tuos pačius pripažino.
P. M.

BOSTONO LIETUVIŲ DIE
NOS KOMITETO
PRANEŠIMAS.

Lietuviai rengiasi prie
“Tag Day.”

Čia visi lietuviai rengias
prie "Tautos Šventės,” kaip
buvo pirma rašyta kad visi iš
vien veiksime, tai dabar visi
■ išvien išsijuosę ir dirbam. Val
mui, tegul atvažiuoja į konfe dyba išrinkta sekanti: Pirm.
renciją nedėlioj, spalių 22 d., — J. B. šaliūnas, vice-pirm. —
1916 m., 2-rą vai. po pietų J. Matas, raštininkai — P. AiLietuvių Salėje, kampas E ir dokonis ir P. Baniulis.
Pre
Silver
gatvių,
So. Boston, sos komisija: — Kun. A. VaMass.
Šioje konferencijoj bus lantiejus, J.-V. Kovas, V. Jeapkalbama, kaip suteikti pa- nušaitis, O. M. Stalionaitė, P.
gelbą tiems miestams, kur men Pruselaitis, J. Bružas, J. Ve
kos lietuvių spėkos randasi, ir ncį iunas, J. Mikelionis.
kaip suorganizuoti Lietuvių
Miestą padalinom Į dešimt
Dieną ten. kur visai lietuvių I dalių.
Taip-gi
aprūpinsim
nėra. Todėl reikalinga kuodau- aplinkinius miestelius,
kur
giausiai informacijų iš visos nėra komiteto sutverto kaip I
apielinkės.
tai: Oakvill, AVatertoįvn, Midi dleburv, Woodbury, Clieshire.
B. L. D. K-to prakalbos.
Buvo manyta ir Danbury siekRengiamos didelės prakal II i, bet štai spalio 15-tą P. Trebos nedėlios vakare, 22 d. spa ičiokas ir A. Lazdauskas nuva
lių. 7 v. vak., pobažnytinėje sa žiavo ir suorganizavo ir tuo ant
lėje, S<> Bostone. Malonėkite vietos išrinko komisiją tuomi
atsilankyti visi koskaitlingiau rūpintis.
siai, nes bus apkalbama daug
Išrinkta komisija katra va
svarbių reikalų Lietuvių Die žinės po visas dirbtuves ii'
nos klausime.
rinks aukas.
Buvo prašyta
visų, katrie turi automobilius,
; kad apsiimtų patarnauti mums
Iki šiol šie apsiė
Kun. Jusaitis, Lawrence lie i tą dieną.
mė:
J.
Danisevičia,
P- Mautuviu klebonas, delei pataisy
mo savo sveikatos išvažiuoja į rutis. K. Kučauskas, J. Petšiltesnes šalis. Jo parapija pa Įrauskiutė, J. Laskevičia, Mvesta globai Bostono lietuvių K irmunaitis, A. Venskunas ir
klebonui, kunigui T. Žilinskui. i J. Žemaitis. Tikimės, kad ir
daugiau pasižadės.
Spalio 22 d. 2 vai. po pietų
yra rengiamas didelis "mass
: mitingas” Polis teatre. Kalbės
p. K. Sčesnulevičius, P. Bago■ čius, kun. Dr. V. Bartuška ir
Dr. Bielskis.
Be jų bus ir
BROOKLYN, N. Y.
svetimtaučių, kaip tai miesto
New-Yorko ir Brooklyno lie majoras M. Scully, advok. F.
tuviai kartu rinks aukas su so . Guilfoile, ir kiti žymesni amecijalistais. Spaliii 16, Ap. P. j rikonai-

Visi aplinkiniai
Bostono
miestai ir miesteliai, kuriems
reikalinga pagelba arba patari
mai Lietuviij Dienos surengi

——

Ik* šiol yra Užsiregistravę j
200 merginų, katros rinks au
kas. Tikimės gauti iki tai die
nai. 500 rinkėjų.
Taip-gi buvo atsišaukimas į
mokyklas, kad duotų mums
merginų rinkti aukas. Priža
dėjo. Žodžiu sakant visi ren
giamės kogeriausia ir manom
turėti gerus vaisius.
Presos Komisija

"Visokienis daikta uis pabrangus,
tečiaus aš
nieko nepabranginau.
Visokias

O. M. Stalionaitė.

IK

j MV

L ,

Dreses ir

Pranešimas.

kitus rūbus pa-

Nepaprastai pigiai

Lietuviams ir Lietuvaitėms.

Jog mes atidarom naują dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų.
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To
dėl visus širdingai kviečiam
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius
drabužius.
Tariame ačiū už pereitą
prielankumą ir pasitikim atei
tyje.
Pasiliekam su pagarba
Jonas Berzelionis & Co.
4 AVashington Str.,
Hay Market Square,
Boston, Mass .

75 Broadway,

So. Boston, Mass.

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 apačia šienikai (mattress)
su tvirtu audimo užvalka
lu parsiduoda po $3.00 ir
$3.35 vertės $5.00.

James Ellis Co.

siuvu geTel. 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

ŠOKIAI

šjĮ

rai ir pigiai iš gerų materijų ir darbą gva
rantuoju.
Reikale kreipkitės:
324 E St., kampas Broadway
So. Boston, Mass.

536 Broądway, So. Boston. j
Hiiiiiiiiiiiii—BmaM—

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Cfift 8i£rč<j
nuo 2 iki 4. nuo? iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SURGIJUS
Speiališkai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su aleKtromis.

392 Eroadui.Į, ui į e 1. ir 1 įilt.i
IC.ltlUF, J , .

I Priėmimo valandos:
'
Nuo2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
505 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON
Tel 502 S. B.

Telepnuue
Dusiuu ouo.
ANTANAS SAPALlh
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadwav, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

DR. F. MATULAITIS
rEiEPHONtSo.

Boston

Ofiso odyixx
1-3 P. M. 7-9 P.M.

605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Wiliiam F.

-J.

> do visokias lipras
Priskiria Akinius.

419 Boylston St Boston, Mass.

Houuard

Lietuviška pavarde buvo

Rengia Lietuvių Jaunimo Ratelis, naudai Lietuvių
Labdarystės Draugijos, bus

. Subatoie,

Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston

21 D. SPALIO-OČT. 1916 M.,
Prasidės 7:30 vai. vakare,

LIETUVIŲ SALĖJ,

Kamp. E ir Silver Gat.,

So. Boston, Mass.

šiuomi užprašome visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti
koskaitlingiausiai ant šio puikaus baliaus, kur galėsite links
mai laiką praleisti ir iki vėlai prisišokti.
Grajis gera or
chestra visokius šokius.
Taip-gi savo atsilankymu pareinsite
Lietuvių Labdarystės Draugiją.
Tai-gi neužmirškite.

Inžanga: porai arba vienam vyrui 50 centų,
Vienai moterei arba merginai 25 centai.
Visus širdingai užprašo

KOMITETAS.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokyt
rašyti be mokytojo.... ...xbc
Aritmetika mokinime
si rokundų, su pave
slais (apdaryta) .....
35c.
Vi $1.60
Kas atsiųs iškirpę? .t ,;pgarsinimą iš “Dar' .iiis..
ir $1.00 per mone
d .-i.
tai gaus visas 4 knygom
pigiau.
P. MIKOLALNIS,

PIRMO

dLESOS

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

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

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų Įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o
pritaisyt ojų,
mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.

R. F. D. — Route 2,
ILudson, N. Y..

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

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

George H. Shields

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

Nedėliomis
nuo 10 vai, ryu
iki 4 vai. vakare

Vienatine Lietuviška
LIETUVIS KRIAUCIUS.
Pasiuvu visokius drabužiu.®
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus. Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.

Krautuve
Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.
V. LUKOSEVICIA,
Minersville. - - Pa.

PETRAS MAKAREVIČIUS.
105 So. Meade Str.,

(Arti lietuvių bažnyčios)
Wilkes-Barre, Pa.

J. J. McGowan Co

LENKIŠKA LIETUVIŠKA
APTIEKA

(Gydykla)

Sankrovos

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

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W

PRIE DORCHESTER ST.

j

Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

Juozapas Zupkauskas

Sau
Jrį,

K

Akių Specijalistas

Mass
Mass.
Mass.
Mass,
Mass

Prirenka akinius

Gydome
visokias
ligas,
duodame vaistus, patarimus
dykai.

Hampshire St. Pharmacy,
85 Hampshire Street,
(Prie lietuvių bažnyčios)
Cambridge, Mass.

Telephone: 350 So. Boston.

PAKVIETIMAS

*

975-W

Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo
tautiečius ir draugus at iti pamatyt mane, kuomet
jums reikės Siuto, Overkoto, Aprėdalų ar Cevery
kų.
Aš pats jums visuomet patarnausiu koatsakančiausiai.
Aš širdingai dėkavoju Jums už jūsų
paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos ir atei
tyj-

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
čiams, didelį, naują katalogo
siunčiame ant pareikalavimo n>
25 centus štampų.

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS
MADOS SIUTAI IR OVERKOTAI

įvairume materijų ir
stebėtinai žemomis
kainomis. Nelaukite iki praeis pusė dėvėjamo se
zono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar
Overkotą. n is dideliam įvairume yra iš ko pasirin
kti, ir dėvėkite juos, jų dėvėjimo sezone.

jau dabar gatavi didžiausiam
madų, kuriuos galima pirkti

J. P. TUINILA.
S22 Washington St., Boston. Mas®

okam laike^Mokinimosi!

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.75 iki $30.00

Mes taipgi užlaikome visą eilę vyrų papuošalų,

Skrybėlių ir Ceverykų.
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.

Skaitykite ir Platinkite
“Darbininką”

Reikale kreipkitės pu® vie natinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikučių, metalinių anemeduotų ir padengtų eeluloidu. Išdirbu iarpas, vėliavas, karūnas ir tau, pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kaa link sutarties ir užaakymus atlieku artistiškai Dėl
praša linini o neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visūs darbus daran savo
rankom.

M. A. NORKŪNAS
1M MELUOSE ST., ::

:: !: MONTSU

ood Rubber Co

