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Teutonai jau prismaugė Rumunijąf
•*

suIš trijų pusių teutonai 
didžiu užsispyrimu grūdžiasi į i 
Rumuniją. Veržiasi teutonai < 
su didžiu smarkumu. Įsibrio- 
vė Rumunijon iš rytų, iš šiau- 1 
rėš rytų ir per Dobrudžą pa- l 
lei Juodąsias jūres.

Dobrudžoj sujungta teuto- 
nų-bulgarų-turkų armija, Ma- 
ckenseno vedama turi geriau
sius pasisekimus.

Rumunai ir rusai be didelių 
mūšių traukiasi atgal. Be 
didelio mūšio rumunai ir ru
sai pasitraukė iš Constanza. O 
Constanza yra didžiausias Ru
munijos miestas prie Juodųjų 
jūrių. Netekę to imesto ru
sai ir rumunai leidosi tolyn ir 
pasislėpė prie Tasavla ežero 
pozicijų. Bet neišlaikė nei čia 
ir dūmė dar toliau. Rumunai 
ir rusai neatsilaikė nei prie 
Constanza geležinkelio. Tas 
geležinkelis teko Mackenseno 
armijai. Tas geležinkelis ei
na per Dunojų.

Per Dunojų veda milžiniškas 
14 mylių ilgio tiltas. Dar ne
žinia ar suspėjo rumunai su
griauti tą tiltą ar ne. Jei jis 
liko čielas, tai teutonams tuo 
tiltu pervažiavus per Dunojų, 
bus lengva užpulti Rumunijos 
sostinę Bucharestą.

Transylvanijoj rumunai ir
gi neatsilaikė. Rumunai tu
rėjo trauktis iš Vulcon ir Pre- 
dal tarpkalnio.

Rusai ir vokiečiai vienuo- 
dai praneša, jog Dobrudžoj 
rumunai ir rusai be paliovos 
traukiasi atgal.

Matyt teutonai tvirtai nu
sprendė būtinai Rumunijai tą 
padaryti, ką jie padarė Belgi
jai, Serbijai ir Cernogorijai. 
Turbūt tas jiems ir pavyks pa
daryti.

Rumunijos karalius šaukėsi 
pagelbos talkininkų. Bet ka
rinė pagalba gali pribūti tik iš 
Rusijos. O Rusija kad'ir tu
ri daug kariuomenės, bet bė
da, kad ji nemokyta ir kad tos 
pačios negali laiku pristatyti 
ten, kur labiausia reikia.

Ar.gl’.įos karės sekretorius 
David Lloyd George pasakė 
parlamente, jog viskas, kas 
tik galima daroma, •"'d tik 
prigelbėti I', manijai

GRUDŽIA Į PELKES-
Tolimesnis likimas rusų ir 

rumunų armijų Dobrudžoj yra 
labai pavojingas. Tolimesnis 
jų traukimasis veik atkirstas. 
Dunojumi plaukinėja ginkluoti 
Austrijos laivai ir neleidžia nei 
pagelbos priduoti, nei atsitrau
kti sumuštai armijai.

Vokiečiai tiki, jog Dobrud- 
žoje Rumunijos ir Rusijos ar
mijos yra kaip ir tinkle. Jos 
turės arba pasiduoti arba bus 
sugrustos į pelkes, arba bus 
ginklais sunaikintos. Sako, 
jog rusai ir rumunai negali at
silaikyti dėl artilerijos stokos, 
o iš niekur jos negali gauti.

Berline kas valanda laukia
ma žinių apie didžiausius lai
mėjimus Dobrudžoje.

Dabar ‘Rumunija jau atkirs
ta nuo Juodųjų jūrių. Šiaurėj 
jai gresia pavojus būti atkirs
tai nuo Rusijos.

NORI KIAULIŲ, AVIŲ IR 
GALVIJŲ.

Teutonai labai užsigeidė su
mušti Rumuniją ne vien kad 
sutremti jos karinę galybę. 
Bet reikia tą žinoti, jog Ru
munijoj vra 2.000.000 kiaulių, 
6.000.000 , avių, 3.000.000 gal
vijų ir daug javų. Tai teu
tonams kvepia daugiau, negu 
bile kas kitas Rumunijoj.

RUSŲ FRONTE.
Rusų fronte stambių veiki

mų nėra. Vokiečiai praneša, 
jog rusai ties Sara darė atakas 
ir jiems nepavyko. Į šiaurės 
vakarus nuo Lucko darė rusai 
atakas, tai ir-gi neturėję pa
sisekimų.

Karpatuose eina tik smul
kūs susirėmimai.

NUSKANDINO PENKIS 
LAIVUS.

Vokiečių submarinai šiauri
nėj jurėj nuskandino penkis 
garlaivius. Tie garlaiviai bu
vo prekiniai ir mat vokiečiai 
juosiuos skandino už kontra
bandos gabenimą.

SKOLINS ANGLIJAI 
PINIGŲ.

Anglija skolinasi Amerikoje 
$300.000.000. Ima nuo J. P. 
Morgano. Pats Morgan yra 
dabar Anglijoj ir ten veda sko
linimo derybas.

RUSŲ NUOSTOLIAI.

Vokiečiai apskaitliuoja, jog 
nuo birželio 1 d. rusai iki šiol 
neteko užmuštais, sužeistais ir 
nelaisvėn patekusiais 1.797.522 
vyrų. Tarp jų buvo 85.981 o- 
ficierių.

IŠMETĖ LAIVO SKEVEL- 
DUS.

Danijos pakrantėj jūrės ban
gos išmetė karinio laivo ske- 
veldų. Tyrinėjimai parodė, 
jog tie skeveldai buvo vokiečių 
laivo.

Francuziį laimėjimas
Ligšiol francūzai ir anglai 

darė atakas Somme fronte. Ne
tikėtai francūzai padarė smar
kią ataką į šiaurę ir šiaurės ry
tus nuo Verduno. Vokiečiai 
to nelaukė ir nebuvo prisirengę 
prie tokio antpuolio. Todėl 
neatsilaikė ir pasidavė atgal 
net dvi mylias. Tas buvo at
likta per vieną dieną. Francū- 
zanis teko į nelaisvę 3.600 vo
kiečiu ir daug karinės medžią- 
gos.

Tą antpi od i 
rė po didelio bo

A okiėčiai lai 
vo, kaip netei < 
ties Verdun.'.. 
traukė daugiau
tarė tris ko it ra 

siėmus n; tel.t; s 
kas kartas bu.-;

Neramumai 
Meksike.

Pasirengė streikuoti KIEK TEKO LIETUVIAMS. AIRIŲ RAUDONOJI 
KNYGA.

mūzai pada- 
v.rdavimo.
i susinegera- 
la.. •• pozicijų

Į Lis vietas ati
ką ri liemenės ir

Bot 
Vi

sur francūzai atsilaikė naujos? i 
pozicijose.

Kitose vietos? Francijoj ei
na tik artilerijos mūšiai, o jo
kių atakų nei viena pusė neda
ro.

Meksike pradėjo atsinaujin
ti prigesę neramumai. Suju
dimai prasidėjo įvairiuose kra
štuose. Nauji] judėjimų va
dai yra Felix Diaz ir Vilią. 

I Diaz apvaldė valstiją Colima ir 
dabar su savo kariuomene ei
nąs sostinės linkui. Jis turįs 
60.000 ginkluotų kareivių.

Šiaurinėj Meksiko dalyje 
; sujudo Vilią. Jisai jau užė
męs miestą Chihuahūa.

Carranza pasijuto, jog jo 
.-.'.i-ižia pavojuje. Jis savo 

• i-, pasiuntė į Suvienytas 
Valstijas. O jis pats persikė
lė į Quertaro su visa savo val- 

Gon. Obregono, Car- 
•:rrz:-os šalininko, pati taip-gi 

atvyko į Suvienytas. Valstijas. 
Taip kad matosi, jog įsigalė- 
u. i k arranzos valdžia jau sto

vi, kaip ant vištos kojos.

KANADOJ GAL SUSTOS 
GELEŽINKELIAI.

Winnipeg, Man. — Kanados 
geležinkelių darbininkai yra 
susiorgasizavę. Jie pareika
lavo iš kompanijų algų pakėli
mo. Kompanijos neišklausė 
reikalavimo. Todėl buvo nu
tarta streikuoti. Streiko lai
kas buvo nuskirtas spalio 25 d. 
5 vai. po pietų.* Tai Kanados 
premjeras Borden išleido 24 d. 
atsišaukimą į geležinkelio dar
bininkų organizacijas, kad ne
streikuotų ir būti patriotiški, 
nes girdi dabar karės laiku ge
ležinkeliai labai reikalingi. Bet 
organizacijų viršininkai atsa
kė, jog atsišaukimas išleistas 
pervėlai ir nurodė, jog kompa
nijos dabar turi milžiniškus 
pelnus ir todėl gali daugiau 
mokėti.

Per rugpiučio mėnesį iš D. 
Kunigaikštytės Tatjanos komi
teto Centraliam Lietuvių komi
tetui teko 154.000 rublių ir Pet
rogrado Lietuvių Dr-jai kliuvo 
32.000 rublių.

STATYDYS DAUG 
ORLAIVIŲ.

Suvienyti] Valstijų karinė 
valdžia užsakė 200 karinių or
laivių. Jie atsieis apie 
000.000.

$6.-

VIS GI GAL SUSITAIKYS.

Popiežiui ir kardinolams ir- 
kitiems augštiems Vatikano as
menims išdalinta Airių Raudo
noji Knyga, 50 puslapių dide
lio formato, su raudonais vir
šeliais. Joj aprašyta pastara
sis airių sukilimas.

PRADĖJO AGITACIJĄ.

Ex-prezidentas Taft pradė
jo savo maršrutą ir agituoja už 
republikonų kandidatą Hu- 
glies. Veiks iki lapkričio 4 
d.

IŠVARYSIĄ 10.0000 ITALŲ.

Vokietijos valdžia sumanė 
pasiliuosuoti nuo 10.000 italų, 
kurie yra užsilikę nuo karės 
pradžios. Ketino juos grąžin
ti namo, todėl, kad jie netin
ka į armiją.

TRŪKSTA ANGLIŲ.
Italijoj labai pritrūko ang

lių. Kainos ant anglių be ga
lo pakilo. Valdžia liepė var
toti jų komažiausia. Liepė! 
anksti uždaryti valgyklas ir už
gesinti miestuose žiburius, kad 
tik sutaupinti anglis.

PRIREIKĖ CENTŲ.
Su vienytų Valstijų Iždo De

partamentas susekė, jog šioje 
šalyje nesą. pakaktinai centų, 

i i'ai dabar Philadelphijos ir 
jSa” Francisco pinigų liejyklo
se dirba dieną ir naktį ir lieja 
variokus, o Denvero pinigų 

j liejykloj dirba 16 valandų die
noj ir lieja centus.

Paskirtu laiku Kanados ge
ležinkelių darbininkai nesus
treikavo. Streiko dienoj pra
sidėjo derybos ir gal susitai
kys.

LENKTYNIŲ OS SU 
VOKIEČIAIS.

Talkininkai pienuoja pasta
tyti milžinišką geležinkelį 2.- 
500 mylių ilgumo — nuo Fran
cijos miesto Bordeaux iki Ru
sijos miesto Odessa. Tas ge
ležinkelis eitų iš Bordeaux per 
Turiną, per Milaną, per Biel- 
gradą, per Bucharestą į Odes- 
są. Svarbiausia, tai jis bū
tų naudojamas gabenimui pre
kių į Aziją. Tam pačiam ga
lui vokiečiai turi Berlino-Bag- 
dado geležinkelį, kurs eina per 
Vienu-' ir per Konstantinopolį.

VAISTŲ DIRBĖJAS MIRĖ.

London. — Garsus vaistų 
pramonininkas rastas lovoj ne
gyvas. Jis buvo įsteigęs vai
stų dirbtuvių Europoj ir Suvie
nytose Valstijose.

ATVEŽĖ LAIŠKŲ.

New Yorkan atplaukė gar
laivis Laconia iš Anglijos. At
sivežė 2600 maišų su laiškais. 
Jis buvo apsiginklavęs didele 
anuota.

PABRANGS CIGARETAI.
Turkiški cigaretai Amerikoj 

pabrangs ant 25 nuoš. Tai 
dėsis todėl, kad negalima jų 
dabar atgabenti užtektinai iš 
Turkijos.

NUSISKANDINO 
ADVOKATAS.

New Y’orko advokatas Hen
ry M. Schutt buvo susektas, jog 

I nadarė dideles suktvbes- Būt *
i buvęs patrauktas kriminalin 
; teisman. Kad išvengti teismo 
! nusiskandino.

STREIKAS E. BOSTONE.

East Bostone Mead, Morri- 
son Manufacturing kompanijos 
dirbtuvėj sustreikavo 180 dar
bininkų. Toj dirbtuvėj dir
bama amunicija. Sustreika- 

i įsieji sako, jog jiems numu
šė algas. Sakė, jog nuo bom
bos jiems mokėjo 40c., o paskui 
pradėjo mokėti tik po 20c.

EKSPLIOZxT a TUNELYJE.

New York. — Prie Lenox- 
ave ir 110 gat. požeminio gele
žinkelio tunelyje buvo eksplio- 
zija. Sužeidė du žmones. Ant 
viršaus keletoj krautuvių lan
gai sprogo. Tai buvo anksti 
iš ryto ir daugelis nubudusių 
žmonių išgąstyje išbėgo 
vėn.

NETEKO TURTŲ.

New Yorkę gyvena negrė 
Hannah Elias ir ji turėjo $900.- 
000. Dabar neteko tų visų pi
nigų ir turi eiti uždarbiauti.

Pražudė pinigus, indėdama 
juos į blogas kompanijas.

gat-

IŠLIKO GYVAS IR 
SVEIKAS.

Plympton, Masst — Smar
kus vėjas suardė Buckmano 
daržinę. Joj buvo jaunas Bu
ckmano sūnus. Jis pakliuvo 
tarp rąstų ir lentų. Bet kai 
griuvėsiai buvo atimti, tai vai
kas apačioj besąs gyvas ir svei
kas.

SAKO, DAUG TURI

SUBMARINŲ.
Vokietijos princas von Bue- 

low Šveicarijoj pasakė, jog 
nuo karės pradžios Vokietija 
pastačiusi 225 submarinų.

SOCIJALISTAI REMIA 
KARĘ.

Francijos socijalistai radi
kalai savo suvažiavime priėmė 
rezoliuciją, kurioj išreiškia
ma karštas karės rėmimas. Gy
rė armiją už jos pasišventimą 
ir atsišaukė į amunicijos dar
bininkus, kad uoliai darbuo
tus.

NEVALIA SKUSTI BULVIŲ.
Vokietijoj pradedama už- 

drdusti skusti bulves prieš viri
mą. Jei kas skuta ir skutenas 
išmeta lauk, tai tas gauna tris 
mėnesius kalėjimo.

Jau išėjo iš spaudos No.l

POPIEŽIUS SVEIKINO 
PREZIDENTĄ.

Pittsburge vienas pamišėlis 
kėsinosi nužudyti prez. Wilso- 
ną. Pamišėlis buvo suimtas. 
Tai popiežius atsiuntė prez. 
tVilsonui pasveikinimą su išsi
gelbėjimu.

UŽGRIUVO MAINIERIUS.
Birmingham, Ala. — Boden 

(,’oal kompanijos kabykloj išti
ko ekspliozija ir užgriuvo 12 
darbininkų. Gyvasties gelbė
tojai pasakė jog nebūsią gali
ma gyvų išgelbėti.

KIEK SALIŪNŲ.
New Yorke saliūnų 

kad jei jais nustatyti gatvę, tai 
toji gatvė būtų ilgiausia pa
saulyje. Ant kiekvienų 350 
žmonių New Yorke yra saliū
nas.

tiek,

GALI UŽDIRBTI $13.00 
DIENOJE.

Suv. Valstijų valdžia moka 
po $13.00 dienoje tiems, kurie 
orlaiviuose lakioja. Dėdė Ša
mas tokių vyrų paieško. Pri
ima vikrius vyrus ir mokintis 
to amato.

UŽMUŠĖJAS PAMIŠĘS.
Austrijos premjero užmušė

jas soči jai istas Adler esąs pa
mišęs. Taip skelbia ir Bėdi
no laikraščiai. Patys socija
listai pripažino, jog jam trū
ko šulo galvoj. Jo sesuo jau 
metai, kaip uždaryta pamišė
li] prieglaudoj.

SLAPUKŲ BIURAS.

New Yorke įsteigtas slapu
kų biuras (Desertion Bureau). 
Tasai biuras ieškos besislaps
tančių vyrų, kurie pametę pa
čią ir vaikus, dykinėja sau. 
Tas miestas turi tokias moteris 
ir jų vaikus užlaikyti. Tas 
atsieina miestui $700.000 kas
met. Tai biuras gaudys sla
pukus ir vers juosius užlaikyti 
pačią ir vaikus.

'J*

UŽ PRIVERSTINĄ. 
BLAIVYBĘ.

St. Louis, Mo.
lai turėjo čia savo suvažiavi
mų. Tarp kito ko jie priėmė 
rezoliuciją, kurioj užgiriams 
Įvedimas šioje šalyje priversti
nos blaivybės.

Episkopa-

PALEIDO PAMIŠĖLIUS.
Milledgeville, Ga. — Dei 

didelio maisto pabrangimo iš 
valstijinės pamišėlių prieglau
dos bus paleisti pamišėliai, ku
rie nėra žmonėms pavojingi. 
Juosius turės globoti giminės. 
Prieglaudos vedėjai sako, jog 
pamišėlių užlaikymas pabran
go ant 75 nuoš., o pinigų val
stija daugiau neskiria. Todėl 
reikėjo daugelį paleisti. Jo
je yra 4.200 pamišėlių.

■
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Verta prisižiūrėti.

<

Niekas neagi- 
Veikė išvien

Esu bemokslis, prakaito 
darbininkas, liuoslaikyje skai-l 
tinėju gerus laikraščius, tėmi- į 
ju kas pasaulyje dedasi, žiū
riu kas mūsų veikėjų daroma. 
O kai atsimenu savo mylimą 
Lietuvą ir įsivaizdinu jos padė
jimą, tai tarytum širdis plyš
ta iš gailesčio. Širdperšą pa
didina tas, kad mūsų vientau
čiai svetur taip šykščiai ją šel
pia, vaidijasi dėl partijinių 
klausimų. Ir vaidijasi ir pe
šasi tarp savęs, kuomet tėvy
nė ant prapulties krašto.

Kįla klausimas ar ir kitos 
tautos panašiai elgiasi? Ar 
kitos tautos dabar skaidosi, 
tveria fondus, varo agitaciją 
vieni prieš kitus, vieni kitus 
šmeižia, žemina.

Pasižvalgę, pamatome, jog 
ne. Matome, jog kitose tau
tose yra sutartis.

Aš prisižiūrėjau į žydus. Ka
rei prasidėjus Londono žydai 
susitvėrė “Centralinį Fondą.” 
Visi Anglijos žydai rinko au
kas ir siuntė tam fondui. Cent- 
ralinis fondas rengė teatrus, 
koncertus, flag day, centines 
dienas — vis to fondo naudai.

Kadangi Centralinis fondas 
nepasiekė visų minių, tai susi
tvėrė “Arbeiter Fondas.” Jis 
renka aukas tarp darbininkų ir 
smulkiųjų biznierių.

Abu fondu jau surinko į 5 
milijonus svarų.

Žydai Įvedė blankas šeimy
nose. Kiekvienas šeimynos 
narys moka savaitėje 12c. ma
žiausia Darbininkai Įvedė 
dirbtuvėse skrynutes ir Į jas 
meta vienos valandos uždarbį 
kas savaitė. If darbininkai 
rengia koncertus. Vienos dirb
tuvės darbininkai jau 68 kon
certus buvo surengę. Vienas 
koncertas davė pelno 8.000 do
lerių.

Surengė bazarą.
Rugsėjo 3 d. žydai buvo su

rengę milžinišką bazarą. Baza- 
rą surengė visi žydai sujungto
mis spėkomis, 
tavo prieš jį.
didžturčiai, darbininkai, rabi
nai, socijalistai, laisvamaniai, 
anarchistai, sionistai ir tt. 
-Juos visus tautybė ir rūpesnis 
šelpti nukentėjusius suvienijo 
ir visi veikė išvien. Siuvėjai 
pasiuvę siūtus dovanojo fė- 
rams. stalioriai šėpas, kamo- 
das, kurpiai čevervkus; visos 
linijos — rubsiuvių, cigaretų, 
staliorių, kurpiu ir t.t. — visos 
turėjo stalus, kur buvo galima 
naudingų dalykų nusipirkti. Iš 
viso stalų buvo 169. Bazarą- 
-fėrus lankė didžiausios minios 
žmonių. Buvo visokių kalbė
tojų. Visi kalbėjo be jokių 
užsivarinėjimų. Pelno baža- 
ras davė 26.000 svarų.

Taip tai elgiasi ir veikia tie, 
kurie myli savo brolius, kurie 
stoja už savuosius.

Kaip skaudu darosi matant, 
jog mūsų mažutės, neturtingos 
tautos veikėjai nesutaria; par- 
•'tijos, srovės pešasi. Žydų y- 
ira milijonierių, didžturčių, ku
rie tūkstantines aukas deda tė
vynės reikalams. O vis-gi jų 
liaudis, darbininkai užsideda 
sau nuolatines mokestis gelbė
jimui savų vientaučių.

Mes esame mažturčiai, ne
žinomi pasauliui, neturime 
gausių aukotojų. O vis-gi ne- 
susiprantame suvienyti savo 
menkas spėkas, dėti krūvon 
savo centus, dolerius.

Lietuvi-katalikey atmink 
krikščionišką pareigą alkaną 
papenėti, nuogą pridengti, nu
liūdusį suraminti.

Lietuvi-laisvamani, šian
dien tavo tėvynė pavojuj, gel
bėk ją.

Lietuvi-socijaliste, ar jau
ti savo širdyje meilę Lietuvos. 
Jei taip, tai dėk savo pastan
gas gelbėjimui savo vientaučių.

Broliai-lietuviai, sekite pa
vyzdį kultūringųjų tautų. Vie
nykime visi savo spėkas gelbė
jimui vientaučių nuo bado ir iš
kovojimui jai laisvės.

Juozas Slezninkas. 
^Londonas. Anglija.

Amerikos lietuvių
R-K Federacijos

6 kongresas.v

Protokolas
Amerikos Lietuvių R.-K. Federacijos

6-to Kongreso.
Atsibuvusio 26 27 d. rugsėjo 1916 m. Šv. Petro 

ir Povilo par.
South Boston, Mass.

A. L. R.-K. F. 6-tas kongresas pradėtas šv. na
šiomis, kurias laikė kun. N. Pakalnis; asistavo ku
nigai : Pr. Virmauskis ir Ig. Zimblys. Pamoks
lą pasakė kun. J. Misius.

Sesija 1 — 10:30 vai. ryto.
A. L. R.-K. F. 6-t, Kongresą atidaro pirminin

kas kun. J. Misius, sveikindamas delegatus ir pa- 
brieždamas tikslus Federacijos; pakviečia kun. Ig. 
Ziinblj atkalbėti trumpą maldelę. Registruojami 
pribuvusieji delegatai.

Parapijas, organizacijas bei draugijas atsto
vavo :

1., Šv. Jono Ev. BJaiv. Dr-ją So. Boston, Mass. 
1. J. Galinis, 2. B. Kuzma uskienė, 3. M. Sundu- 
kienė.

2~ Šv. Kazimiero par. Philadelphia, Pa. 4. kun. 
Ig. Zimblys.

3., L. R. K. Spaudos Dr-jos kuopą Cambridge. 
Mass. 5. A. Vaisiauskis.

4., Šv. Juozapo par. Waterbury, Conn. 6. J. B. 
Šaliunas.

5., A. L. R. K. Moterų Są-gą 7. U. Gudienė, 
U. Jokubauskaitė.8.

Pr.

So.

40 kun.
M.

41 kun.

6., Šv. Stepono R. K. Jaun. Pašelp. Dr-ją
Cambridge, Mass. 9. Pov. Likas. z

7., Susivienijimą L. R. K. Amerikoje, 10 J. Ja- 
roševičia, 11. J. Valukonis, 12. A. Kasinskaitė.

8., Nuo 13-tos kp. A. L. R. K. M. Są-gos So. Bos
ton, Mass. 13. O Venienė, 14 V Varžinskaitė.

9., (17 kp Lietuvos Vyčių So. Boston, Mass. 15 
J E. Karosas, 16 L Švagždvs, 17 J. Jokubauskas.

10., L. P. Blaivininkų Su-rną 18. kun. Pr. Vir
mauskis.

11., ŠC. Kazimiero par. ir Piln. Blaiv. kp. Wor- 
cester, Mass 19. kun. J. J. Jakaitis, 20 V. Vilkaus- 
kis.

12., L. Dari).^Sąjunga 21 kun. F. Kemėšis, 22 
Gudas, 23 M. Žioba.
13., Liet. Dukterų Dr-ją Po Globa Motinos Šv. 

Boston, Mass. 24 A. Strakauskienč, 25 T. Aš-
mianskienė.

14., Šv. Petro ir Povilo par. So. Boston, Mass. 
26. Pr. Strakauskas, 27 M. Žilinskienė, 28 A. Du- 
sevičienė,

15., šv. Jurgio par. Nonvood, Mass. 29 kun. J. 
Daugis, 30 J. Kavaliauskas.

16., Lietuvių R. K. par. iš Levviston, Me. 31 
kun. N. Pakalnis.

17., Šv. Petro ir Povilo par. Šv. Juozapo, Šv. 
Kazimiero, Šv. Jėzaus Vardo, Šv. Uršulės M. ir M. 
Garbinimo V. Jėzaus Altoriuje Dr-jos ir 11-ta Lie
tuvos Vyčių kp. iš Homestead, Pa. 32 P. Medonis.

18., Lietuvos Vyčių Organizaciją 33 K. A. Pak
štas, J. J. Ramanauskas.

19., Saldžiausios Širdies Jėzaus Dr-ją So. Bos
ton, Mass. 35 P. Mikalauskas, A Kmitas.

20., Lietuvių R. K. par. Montello, Mass. 37 kun. 
K. Urbanavičius.

21., A. L. R. K. Moksleivių Su-mą 38 Pr. Juš
kaitis.

22., Lietuvių R.-K. par. iš Montreal, Can. 39 
kun. J. Vyšniauskas.

23., Šv. Jurgio par. Bridgeport, Conn. 
Pankauskas.
24. r Lietuvių R. K. par Donorą, Pa.

J. Misius.
25. Šv. Trejybės par. Hartford, Conn. 

J. Ambotas.
Visi tuo laiku pribuvusieji delegatai 

Kongreso prezidentą.
Į Kongreso vedėjus išrinkti vienbalsiai:
Pirm. Kun. F. Kemėšis, 
Vice-pirm. kun. M. Pankauskas, 
Rašt. I. Juozas B. šaliunas, 
Rašt. II. kun. Norbertas Pakalnis.
Mandatus peržiūrės ir sutvarkys Kongreso Raš

tininkai.
įnešimų Komisija: Kun. Ig. Zimblys, J. Ja

roševičius, A. Strakauskienč. Tvarkdarys J. Va
lukonis.

Vienbalsiai ‘pripažinta reikalingu pasiųsti te
legramą Šv. Tėvui ir kardinolui O’Connell. Su
redaguos kun. M. Pankauskas ir kun. J. Misius

Po 2 dienų iš Šv. Tėvo gauta šitoksai atsa
kymas į pasiųstą Jam Cablegramą: Kun. Kemėšis, 
Liea. R.-K. Federacijos Kongreso vedėjas, Boston, 
Augustus Pontifet petitam apostolicam benedietio- 
nem grato libentiąuė animo impertitur. Card. Gas- 
parri.

Rezoliucijų Komisijon išrinkti: Kun. N. Pakal
nis, K. A. Pakštas.

Federacijos pirm. kun. J. Misius išduoda ra
portą. Savo raporte praneša, kad delei laiko 
stokos negalėjo labai daug veikti Federacijoj, ypač 

1 kad ir aplinkybės taip buvo susidėjusios, kad rei- 
| kėjo šiais laikais kreipti visą veikimą, kad daugiau 
j aukų surinkti nukentėjusiems ir t.t. Bet visgi, 
sako, prisidėjo prie Federacijos kelios parapijos ir 
dr-jos; tuomi ir užbaigia savo raportą.

Vice-pirm. p J. V. Kovo vardu kalba J. B. Ša- 
liūnas, pranešdamas, kad p. J. V. Kovas pribūti 
patsai negalėjo, apie darbavimosi visi galėjome

42 kun.

renka

pamatyti, kad tilpo kelct&s, straipsniu laikraščiuo 
se apie Federaciją ir “Tautos Iždą” 
duota už parduotus 44Tautos Iždo” ženklelius $10.00. 
Raportai vienbalsiai priimami.

Raportas I-mo raštininko kun. F. Kemėšio. Pla
čiai kalba apie Federaciją, ir ką jai, kaipo rašt. tu
rėjo nuveikti, ir nuveikė. Pranešė, kad sutvar
kė ir atspausdino “Trumpą programą ir konstitu
ciją Federacijos ir Tautos Iždo.” Parašė drauge su 
kitais ir “Darb.” lėšomis buvo atspausdinta agita- 
cijinė brošiūrėlė vardu “Imk ir skaityk,” (išplatin
ta dešims tūkstančių egz.), kurioje buvo plačiai iš
dėstyta nauda bei reikalas prisidėjimo prie Federa-* 

cijos; pasekmės to viso kelios parapijos ir draugijos 
prisidėjo, prisiųsdamos savo duokles. Buvo siun
čiami laiškai visiems kun. klebonams. Gauta į “T. 
Iždą” keli nariai labdariai.

II-ras rašt. p. Pr. Gudas savo raportą išduoda 
raštu.

Organizacijos, parapijos, dr-jos ir ypatos, 
prisirašę prie A. L. R. K. Federacijos ir 

Tautos Iždo prieš ir per Federacijos 
V-ąjį Kongresą 1915 m.:

Sus-mas L. R. K. Amerikoje, 
Sus-mas Piln. Blaivininkų, 
Lietuvos Vyčiai,
A. L. R. K. Moterų Sąjunga,

5. A. L. R. K. Moksleivių Sus-mas,
. 6. Karalienės Aniolų par., Brooklyn, N. Y.

7. Marijos Nek Prasid. par., Cambridge, Mass.
8. Šv. Kryžiaus par., Chicago, III.
9. Šv. Juozapo par., Donotra, Pa.

10. Šv.
11. Šv.
12. Šv.
13. Šv.
14. Šv.
15. Šv.
16. Šv.
17. Šv.

1.
2.
3.
4.

ašt. nebuvo priduotos tos mokestys, kurios buvo bei tųjų pačių mokyklų tobulinimą Apie patį 
ir čia-pat pri-1 prisiųstos prieš pat Kongresą. Pas iždininką buvo Į Šv. Kazimiero Vienuolyną ir labai retai spaudoje mi- 

ineigų $311.77. Išmokėta už spaudą “Darb..” $34.- 
07. Viso labo pas Iždininką iki 6-tam Kongresui 
$277.37. Raportai priimti.

Iždo globėjų raportas.
Jonas Valukonis paaiškino, kad sutinka su iž

dininko ir raštininko raportais ir kad viskas esą 
tvarkoje. Rap. priimtas.

Skaitomi pasveikinimai:
Kun. N. Petkus sveikina VI Fed. Kongresą ir

• purisiunčia $2.00 čekį, kaipo metinę duoklę nuo “Šv. 
' Panelės Apreiškimo par. Brooklyn, N. Y.

Pasveikinimas (telegramos) nuo p. J. V. Kovo iš 
Waterbury, Conn.

O. Rosmanskio iš Hartford, Conn. telegrama.
Nuo šv. Stepono Jaunuomenės Dr-jos iš Cam

bridge, Mass., pasirašė pirm. Z. Tamošiūnas ir rašt. 
J. Morkūnas.

referatą, atspausdinus, pa-

A. L. R. K. Federacijos 6- 
gerb. kun. A Staniukyno

Panelės Apr. par. Brooklyn, N. Y. 
Trejybės par. Hartford, Conn. 
Panelės Sopul. Harrison, N. J. 
Onos dr-ja, Athol, Mass.
JurgioKar. dr-ja, Forest City, Pa. 
Antano dr-ja, Forest City, Pa. 
Juozapo dr-ja, Forest City, Pa. 
Jurgio Kank., Forest City, Pa. 
Laurino paš dr-ja Port Washington,

Luko par., Ellsworth, Pa. 
Vincento par., Girardville, Pa. 
Jono par., Homestead, Pa. 
Liudviko par., Maizeville, Pa. 
Juozapo par., Mahanoy City, Pa. 
Kryžiaus par., Mt. Carmel, Pa. 
Kazimiero par. Pittsburgh, Pa. 
Ambroziejaus par. Port Washington,

Wis.
18. Šv. Jurgio par. Bridgeport, Conn.
19. Šv. Kazimiero par. Plymouth, Pa.
20. Šv. Jono K. par. Baltimore, Md.
21. Šv.
22. Šv.
23. Šv.
24. Šv.
28. Šv.
29. Šv.
30. Šv.
31. Šv.
32. Šv.

Wis.
Šv. Jurgio dr-ja, Scranton, Pa. 
Šv. Juozapo dr-ja, Scranton, Pa.
Šv. Juozapo dr-ja, Sheboygan, Wis. 
Kun. F. Kemėšis, (labd.) 
J. Kaupas (labd.) 
P. Gudas (labd.) 
Kun. A. Skrypka (labd.) 
Kun. F. B. Serafinas (labd.) 
P. Mažeika (labd.) 
Kun. M. Kraučiunas (labd.) 
M. Kadzievski (labd.)
J. J. Elias (labd.) 

Kun. J. Misius (labd.) 
B. Vaišnora (labd.)

t

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Organizacijos, parapijos ir ypatos prisirašę prie 
A. L. R. K. Federacijos ir Tautos Iždo po 

V-ojo Kongreso:
1. Šv. Elzbietos dr-ja, Hartford, Conn.
2. Šv. Mikolo dr-ja, Rockford, I11
3. Šv. Stepono J. Paš. Kat. dr-ja, Cambridge, 

Mass.
4. šv. Trejybės par. Newark, N. J.
5. Šv. P. Marijos Aplank. par. Export, Pa.
6. Šv. Juozapo par. AVaterbury, Conn.
7. Šv. Andriejaus par. New Britain, Conn.
8. Šv. Kazimiero par. Westfield, Mass.
9. Liet. Darb. Sąjunga.

10. Kun. P. Saurusaitis (labd.)
Ineigos į A. L. R. K. Federaciją ir į Tautos Iždą 

nuo V iki VI Kongreso.

$150.33 $608.90

Į Fed. T. Ižd.
1. Šv. Jurgio Kar. dr-ja, Forest

City, Pa. .66 r 3.30
2. Šv. Antano dr-ja Forest City, Pa 2.04 10.00
3. Šv. Juozapo dr-ja Forest City, Pa. 1.00 5.00
4. Šv. Jurgio Kank. dr-ja Forest City,

Pa. 1.64 8.20
5. Lietuvos Vyčiai 10.50 —
6. A. L. R. K. Moksl. Susivienijimas 2.00 10.00
7. Šv. Elzbietos dr-ja, Hartford, •

Conn. 2.30 11.30
8. Šv. Mikolo dr-ja Rockford, 111. 1.20

Conn. 1.00 ——
9. Šv. Stepono Jaun. P. Kat. dr-ja

Cambridge, Mass. .87 4.20
10. Sus-mas L. R. K. Am. 80.00 400.00
11. Šv. Trejybės par. Newark, N. J. 10.00 —

Conn. 1.00 __
12. A. L. R. K. Moterų Sąjunga 4.00 20.00
13. Šv. P. Marijos Aplankymo par.

Export, Pa. 2.00 --------
14. Šv. Juozapo par. Waterbury,
15. Kun. P. Saurusaitis • 25.00
16. Šv. Andriejaus par. New Britain,

Conn. 1.00 —
17. Šv. Kazimiero par. Vestfield,

Mass. 1.00 — —
18. Pilnųjų Blaivininkų Sus-mas 20.00 100.40
19. L. D. S. 9.26 46.30
20. Kun. F. Kemėšis * — 25.00

Raportas Iždininko «
A. L. R. K. F. Iždininkas kun. M. Pankauskas 

nesutinka su antrojo Rašt. raportu, pažymėdamas, 
kad pas jįjį pinigų daugiau randasi, negu raštinin
ko raportas skambėjo; paskui paaiškėjo, kad II

Nuo p. J. Grebliausko iš Baltimore, Md., svei
kina Federacijos VI Kongresą ir prašo, kad Fede
racija remtų ir rūpintųsi labdarybe. Pasveikinimai 
priimti gausiu delnų plojimu. Suteikiamas spren
džiantis balsas kun. A. Petraičiui. Kun. F..Kemė
šis paaiškina apie 4-to ir 5-to Kongreso nutarimus, 
kad delei tūlų priežasčių 4-to Kongreso protokolas 
buvo neskaitytas, ir užtvirtintas; klausė ką su tuom 
daryti? Padarytas įnešimas, kad skaityti abiejų 
4-to ir 5-to Kongreso nutarimus. Balsuojama; di
džiuma prieš tris nubalsuojama skaityti abiejų praė
jusių Kongresų protokolus. Skaitymas protokolo 4-to 
Kongreso. Perskaitytas ir priimtas. Pribūna kun. 
Dr. V. Bartuška ir Dr. J. J. Bielskis, kaipo atstovai 
nuo Am. Liet. Tarybos. Gerbiamiesiems delegatams 
padaroma ovacija.

Skaitomas protokolas 5-to Kongreso. Pabaigus 
skaityti ir trumpai apsvarsčius nekuriuos dalykus 
protokolas prii mtas* vienbalsiai.

Sesija I-ma užbaigta 12:45 po pietų. Nutarta 
susirinkti 2:30 po pietų.

SESIJA II-RA.
Prasidėjo 2:40 p. p. P-ni B. Kuzmauskienė pri

siuntė du gyvų gėlių bukietus Išreikšta padėka 
rankų plojimu.. Seka pasveikinimai.

Pr. Juškaitis sveikina 6-tą Federacijos Kongre
są vardu L. R. K. Moksleivių Sus-mo. P. K. Pak
štas Tautos Fondo vardu.

' Referatas kun. K. Urbanavičiaus, “Kova už tau
tos būvį. Katalikij Spauda lošia tame svarbią ro
lę.”

Aiškiai ir nuodugniai šiame referate išdėstyta 
katalikų spaudos reikalingumas bei būtinas reikalas 
ją platinti ir remti. Pabaigus referatą seka dis
kusijos apie katalikii spaudos platinimą ir josios 
pagerinimą.

Kun. Ig. Zimblis nurodinėja, kad norint turė
ti pasekmes platinime kat. spaudos, tai reikia sten
gtis turėti kožname naujokyne pavienių num. par
davinėjimo, geriausiai organizuojant į tą darbą vai
kučius, prie to dar priduria, kad pastaruoju laiku 
iškilę kivirčai tarpe katalikų laikraščių labai yra 
nepageidaujami, kenksmingi ir pataria jų vengti. 
Kun. J. Ambotas stovi už tai, kad rifnta kritika — 
neišvengiamas dalykas; pamatuoja tuomi, kad lai
kraštija yra ir turi būti kaip organizacijų taip ir 
pavienių narių minčių išreiškėja, tik turi nęprasi- 
žengti prieš laikraštinę etiką ir neįsileisti į ypatiš- 
kumus.

Kun. F. Kemėšis aiškina, kad pastarieji kivir
čai kat. liet, spaudoje iškilo ne delei ypatiškumų, 
bet delei principų ir prašo tų ginčų klausime nedary
ti jokių rezoliucijų. Kalba keletas kitų, kurie nu
rodinėja, kad priežastis L. Kat. Sp. silpnumo dau
giausiai tūno mūsų pačių laikraštininkų nepermaty- 
me dalykų bei mažame garsinimosi ir nutolime nuo 
gyvenimo ir nuo visuomeniškų reikalų. Priveda ir 
pavyzdžius. Sako: Štai ir dabar yra rengiama 
“Kat. Sp. Sav.” ir tai ne visi katalikų laikraščiai 
tą atvirai remia. Po ilgų ginčų išnešta sekanti re
zoliucija :

A. L. R. K. Federacijos 6-sis Kongresas, išklau
sęs gerb. kun. K. Urbanavičiaus referato ir ap
svarstęs lietuvių katalikų spaudos praplatinimo 
klausimą išreiškė pageidavimą, kad visi lietuvių ka
talikų laikraščiai rūpintųsi “Katalikij Spaudos Sa
vaite” ir kad tos Savaitės rengėjai lygiai platintų 
visus lietuvių katalikų laikraščius, be to kviečia 
visus katalikus per “Kat. Sp. Savaitę” kuosmar- 
kiausiai padirbėti savosios spaudos praplatinimui ir 
lietuvių širdis ir protus užsėti krikščioniškosios min
ties sėkla.

Svarstoma apie 5-to kongreso nutarimus ir ant 
kiek jie tapo išpildyti.

Lietuvio vyskupo klausimas.
Kun. F. Kemėšis praneša, kad buvusiame Liet. 

Kunigų Są-gos seime tapo iškeltas tas klausimas ir 
išrinkti tam tikslui komisija, kuri darbuojasi ir 
nors pamažu, bet tas klausimas stumiamas pirmyn.

5-to kongreso protokole skamba, kad kiekvieno 
Federacijos Kongreso protokolai ir referatai būti} 
išleisti atskiroje brošiūroje ir išsiuntinėti dr-joms ir 
nariams. Padarytas įnešimas ir vienbalsiai priim
tas, kad būsianti A. L. R. K. F. C. valdyba pasis
tengs išleisti vienoje knygoje protokolus ir referatus 
1914, 1915, 1916 m. t. y. 4-to, 5-to ir 6-to Kongre
sų. Tai atliks nevėliuas kaip iki pabaigai sausio 
1917 m.

Pribuvo naujas delegatas šv. Kazimiero para
pijos iš Westfield, Mass. 43 kun. K. Vasiliauskas.

Skaitomas referatas “Apie Lietuvių Mokyklas 
Amerikoje.” Parašė kun. A. Staniukynas. Skai
tė kun. N. Pakalnis.

Gerb. kun. A. Staniukynas plačiai savo refe
rate išrodinėja apie stoką lietuviškų mokytojų bei 
mažą plėtojimosi mūsų mokyklų. (plačiau žiūrėk 
— referatą.) Pabaigus skaityti iškilo diskusijos, kaip 
apie mokyklas, taip ir vadovėlius. Kun. K Ur
banavičius nurodo, kad iki šiolai ir katalikų spau
doje mažai visai buvo kajbama apie parapijų mo
kyklas ir lietuvių mokykloms mokytojų trukumą

nima. Kun. J. Jakaitis, pataria leisti Federacijai 
brošiūrėles, apie lietuvių mokyklas, ir kad kun. 
A. Staniukvnas parašytų tame klausime knygutę ir, 
pridedant virš skaitytą 
skleisti kuoplačiausiai.

Seka rezoliucija: 
sis Kongresas išklausęs
referato, išreiškė jam užuojautą ir padėką už jo 
darbus lietuvių mokykloms; taip-pat išreiškė pa
geidavimą, kad kun. A. Staniukynas parašytų Šv. 
Kazimiero vienuolijos istoriją, dabartinį padėjimą, 
reikalus ir uždavinius. Federacija-gi savo lėšo
mis atspauzdins sykiu su viršminėtu referatu. Be 
to Kongresas išreiškė pageidavimą, kad lietuvių 
visuomenė remtų Šv. Kazimiero vienuolyną aukomis 
ir kandidatėmis. Taip-pat išreikštas pageidavimas, 
kad visi katalikai laikraščiai rašytų apie lietuvių 
katalikų mokyklas ir aiškintų Šv. Kazimiero vie
nuolyno svarbą.

Skaito Referatą Kun. J. Vyšniauskas 
“Lietuvos Universitetas.”

Gerb. autorius viršminėto referato matyti gi- 
atjaučia ir supranta, kokią reikšmę turėtųliai

mūsų tautos, atgijime universitetas ir kad visokiais 
galimais budais prie jo įvykdinimo gyveniman tu
rėtumėm eiti. (žiūrėk plačiau raporte) Pabaigus 
skaityti lydi gerb. kun. J. Vyšniauską gausus delnų 
plojimas.

Diskustiojama plačiai, tečiau iškarto apsirei
škia dvi nuomoni: t.y. vieni stovi už tai, kad bū
tinai turime rūpintis, kad būtų įsteigtas “Lietuvių 
Universitetas” Lietuvoje. Antri-gi karštai gina, 
kad mums išeiviams labiau turi rūpėti “Kolegi
jos” inkurimas Suvienytose Valstijose.

Dr. J. J. Bielskis, sako, kad Įvykusiame suva
žiavime Šveicarijoje š. m. atstovai iš Lietuvos, 
rikos, Italijos, 
nutarė būtinai 
sitetą Vilniuje.

Ame- 
Franeijos, Anglijos ir Šveicarijos, 
stengtis atidaryti Lietuvių Univer-

Seka rezoliucija:

A. L. R. K. F. 6-sis Kongresas išklausęs gerb. 
kun. J. Vyšniausko referato, pripažino didį reika
lingumą Lietuvai Universiteto ir nutarė neatidėlio
jant rūpinties kuo galint padėti jįjį įsteigti.

Smulkmenos apkalbėti pasiliko rytojui: 
Skaitomas telegramas nuo Jo Malonybės Kar

dinolo O’Connell. Skamba sekančiai:
Žilinskas. Fifth W. Sixth Str., So. 
“His Eminence Gardinai O’Connell 

conoey to the delegates of the Lithu- 
Catholie Federation

Rev. T.
Boston, Mass 
directs me to 
anian Roman
of their courtesous expression of 
sends trem His blessing

His appreciation 
homage and fee

Haberlin Secy.
Svarstoma Kolegijos klausimas. Kun. J. Mi

sius kalba plačiai apie tai, nusiskųsdamas, kad ir 
prie geriausių norij trūksta laiko dirbti ir nurodo, 
kad Kolegijos įvykinimas gvveniman reikalauja 
daugelio pasišventimo, o ypač vieno žmogaus, ku
ris galėtų pašvęsti daugiau laiko tam visam darbui, 
ir lankytųsi po lietuvių kolonijas, rinkdamas aukas 
ir tt. Šiuomi laiku kolegijos fonde viso labo esą 
$440.87.

Kun. A. Petraitis sako, kad amerikiečiams dau
giau reikia rūpinties Kolegijos reikalais, negu Lie 
tuvos Universitetu, ir sako, kad Chicagoje “Vyrų 
Vienuolija” žada steigti Vidujinę Mokyklą.

Kun. J. Jakaitis praneša, būk girdėjęs, kad 
Broliai iš La Salette žada duoti paskolą ir prašo tą 
pasvarstyti.

Kun. J. Ambotas. Tie broliai gali duoti pas
kolą, tas tiesa, bet jie greičiausiai reikalaus, kad 
mokiniai paliktų tokiais pat, kokiais jie patys yra 
— kunigais misijonieriais. O mums reikia ne tik 
kunigai, bet ir kitokių profesijų žmonių, kaip va: 
inžinierių, technikų, advokatų ir tt. ‘

P-lė U. Jokubauskaitė stato klausimą, ar Lie
tuvių Kolegija bus sykių vyrams ir merginoms, ar 
tik vyrams. Jei sako moterys žinotų, kad ir mer
gaitės bus- į tą- kolegiją priimamos, tai jos nuošir
džiau tą reikalą remtų. Atsiranda įvairių nuomo
nių ir seka karšti ginčai. Delei stokos laiko tas 
klausimas lieka neužbaigtas, atidėtas rytojui. Re
zoliuciją tame klausime paruoš kun. A. Petraitis ir 
J. Misius. Kun. F. Kemėšis praneša, kad rytoj 
bus posėdis “Tautos Iždo” narių, ir bus paskirsty
ti pinigai, kurie randasi “Tautos Ižde.”

Nutarta susirinkti rytoj 8:30 vai. ryte. Antra 
sesija uždaryta 6:30 vai. vak.

II SESIJA.
29 d. rugsėjo — 9-tą vai. ryto skaitomi pasvei

kinimai : Nuo “Moterų Dirvos” redakcijos, ALRKM. 
Są-_gos ir kun. A. Staniukyno.

Seka tolimesnis svarstymas Lietuvių Kolegijos 
klausimo. Kalbama, ar sykiu vyrams ir mergi
noms bus Kolegija, ar iš pradžių tik vieniems vaiki
nams. Prie rezultatų neprieita, nors ir paaiškėjo 
didžiumos nuomonė, kad ir. merginos turėtų būti 
priimamos į kolegiją. Galutinas klausimo išrišimas 
palikta tiems laikams, kada jau bus galima ruošties 
prie kolegijos steigimo.

Rezoliucija:
A. L. R. K. F. 6-sis Kongresas atranda reika

lingu daiktu Kolegijos reikale veikti išvien su mo
ksleiviais, išrenkant Komisiją iš 5-kių ypatų gvil
denimui šio klausimo kaip gyvu žodžiu, taip ir per 
spaudą; ta komisija'parūpins diplomus, blankas 
rinkti aukoms ir tam tikrus atvirlaiškius. Renka
ma komisijon: kun. A. Petraitis, kun. J. Misius, p-lė 
U. Jokubauskaitė, kun. F. Kemėšis ir K. A. Pakš
tas.

Pribuvo naujas delegatas (44) kun. V. Matulai
tis iš New Philadelphia, Pa. Šv. Širdies par. ir įmo
kėjo $5.00.

Kun. J. Vyšniauskas skaito referatą apie rei
kalingumą Lietuvai Universiteto. Referatas pri
imtas dideliu rankų plojimu. Apsvarsčius klausi
mą — priimta sekančioji rezoliucija:

A) A L. R. K. F. 6-sis Kongresas išklausęs kun.

R. J.



DARBININKAS.

J. Vyšniausko referatą apie reikalą Lietuvos Uni
versiteto, pripažįsta jo greitą inkūrimą būtinu, pri
simindamas apie tinkamumą tai įstaigai Vilniaus 
miesto.

b) Tai idėjai pravesti ir susidėjusią Amerikoje 
medegą globoti, išrinkti trys asmenys: kun. J. Vy
šniauskas, Dr. J. J. Bielskis ir kun. F. Kemėšis, 
kuriems uždedama priedermė tverties įvairių prie
monių k. t. agitacijos per spaudą ir gyvu žodžiu, 
rinkimo aukų, ir kitų galimų būdų.

c) Tvarkytis ir pasirinkti sau draugus ir pagel- 
bininkus jiems paliekama liuosybė. Lietuvių-gi vi
suomenė ir A. L. R. K. F. visa savo intekme turės 
jiems padėti.

d) A. L. R. K. F. 6-to Kongreso delegatai pa
geidauja, kad gerbiamieji klebonai, kur sąlygos 
leidžia, lietuvių bažnyčiose jų pačių pripažintu tin
kamiausiu laiku vieno nedėldienio rinkliavą paau
koti} šiam svarbiam Lietuvos universiteto reikalui.

TAUTOS IŽDO POSĖDIS.

Kun. F. Kemėšis skaito “Tautos Iždo” pamati
nius Įstatus, pranešdamas, kad sprendžiamąjį 
balsą tik tie turi, kurie yra užsimokėję po $25.00, 
tas pats ir su organizacijomis. SLRKA. turi 16 
balsų, kaipo daugiausiai įmokėjęs. Sus-mą atsto
vauja C. pirm. Jaroševičius 8 bai., p-lė Kasinskaitė 
8 bai.; Piln. Blaiv. Juri du balsu. Atstovai: J. B. 
Šaliunas 1 bai., kun. Pr. Virmauskis 1 bai.; L. Vy
čiai turi du balsu: Atstovas p. K. Pakštas 2 bai 
Moksleiviams pripažinta vienas balsas. Atstovas 
kun. A. Petraitis 1 bai. Moterų Są-ga vieną, balsą. 
Atstovė p-lė U. Jokubauskaitė 1 bai. LDS. turi du 
balsu. Atstovas M. Žioba 2 bai.

Nariai labdariai po vieną balsą: kun. F. Ke
mėšis, kun. J. Vyšniauskas, kun. P. Saurusaitis.

Skaitomas “Tautos Iždo” iždininko p. B. Vaiš
noros raportas.

Pranešimas 6-tam Kongresui .Lietuvių R.-K. 
Federacijos Amerikoje Tautos Iždo iždininko.

Gerbiamieji: —
Kaip jau pranešiau 5-jam Kongresui, . kad pas 

mane randasi..................   $81.83
Lapkričio 19-tą, 1915 gavau iš kun. F. Ke
mėšio už Tautos Iždo ženklelius ............. 61.39

Gruodžio 23-čią, 1915, gavau iš kun. F.
Kemėšio Į Tautos Iždą................................ 15.52

Kovo 5-tą, 1916 gavau Įmokesnį Šv. Elz
bietos dr-jos iš Hartford, Conn..............  11.30

Kovo 20-tą, 1916, gavau nuo Šv. Ste
pono Jun. P. K. dr-jos iš Cambridge, Mass. • 4.20

Kovo 28-tą, 1916, gavau nuo dr-jos
Šv. Antano, Šv. Jurgio kn., Šv. Juozapo
ir Šv. Jurgio kar. iš Forest City, Pa......... ; 26.70

Birželio 12-tą, 1916, gavau puo Susi
vienijimo Lietuvių R. K. Am....................... 4(50.00

Amerikos Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos .. . . ..................................................... v. 46.30

Liepos 13-tą, 1916, gavau nuo Amerikos
Lietuvių R. K. Moksleivių Sus-mo.. . ........ 10.00

Amerikos Lietuvių R. K. M. Sąjunga.. 20.00
Rugsėjo 16-tą, 1916, gavau nuo kun.

P. Saurusaičio iš Waterbury, Conn..........  25.00

Nuo kun. F. Kemėšio iš So. Boston, Mass 25.00
Išviso inplaukė į Tautos Iždą ligi rug

sėjo 16-tai, 1916  .................................... $727.24
Induota kun. Pankauskui Am. Liet.

Federacijos iždininkui................................. 94.35

$632.89
Su tikriausia pagarba

B. VAIŠNORAS,

Tautos Iždo Iždininkas.
Pittsburgh, Pa. rugsėjo 23-čią, 1916.
Pas Iždininką p. B.-Vaišnorą viso labo $632.89
J. V. Kovo atsiųsta už ženklelius.........  10.00
Kun. J. Vyšniausko metinė duoklė.... 25.00

Viso labo Tautos Ižde :______ $667.89.
Tie pinigai buvo išskirstyti šitaip: ..

į atsargos kapitalą — ............................ 51.78
Universiteto fondan ............................ 300.00
Kolegijos fondan....... . ......................... 266.11
Mokyklų vadovėliams ........................ 50.00

Išvis?............................................. $667.89

Kolegijos fonde buvo nuo praeitų metų $440.87 
Per 6-tą Federacijos Kongresą pribuvo 266.11

Viso labo Tautos Ižde...............t............. $667.89
Rinkimas Valdybos Tautos Iždui.

Pinu. Kun. F. Kemėšis, .
Ižd. Baltras Vaišnoras, 
Rašt. J. B. Šaliunas,
Iždo globėjais: J. Jaroševičius ir

J. Valukonis,
Vice pirmininke Federacijos Kongreso delega

tų vienbalsiai išrinkta p-lė U. Jokubauskaitė.
O

Skaito Referatą p. Kazys A Pakštas.
Krikščioniškosios Demokratijos pamatai 

lietuvių tautoje.
Referato autoriui p. K. Pakštui išreikšta pa

dėka rankų plojimu. Delei stokos laiko mažai ką 
svarstyta, tik šioki rezoliucija:

A. L. R. K. F. 6-sis Kongresas išklausęs p. 
K- Pakšto referato išreiškia gabiam rašytojui užuo
jautos žodį ir gerus velijimus dirbti pasekmingai ir 
toliaus apsirinktoje dirvoje.

Skaito Rerefatą kun. M. Pankauskas Apie ap- 
draudą ir S. L. R. K. A. parašytas J. S. Vasiliausko. 

Pabaigus referatą ilgai diskusuota apie Sus- 
mą ir pašelpines dr-jas; galop išnešta.sekanti rezo
liucija: A. L. R. K. F. 6-sis Kongresas, išklausęs 
referatą p. J. S. Vasiliausko “Apie Apdraudą” pri
pažino reikalingu, kad SLRKA. išleistų referatą ats
kiroje brošiurioje ir išplatintų po lietuvių kolonijas 
koplačiausiai.

Seka nauji įnešimai:
Kalba visa eilė delegatų apie Federaciją bei 

jos organizacijos patobulinimą. Tapo išreikšta 
daug gražių minčių, iškelta naujų dalykų. Po 
ilgų ginčų išnešta sekanti rezoliucija: A. L. R. K. 
F. 6-sis Kongresas atranda reikalingu raginti lietu
vius Katalikus, kad pastarieji steigtų kožnoje kolo
nijoje Lietuvių R. K. Federacijos Komitetus,... susi
dedančius iš atstovų nuo vietinių katalikiškų orga
nizacijų, kurių užduočia bus sergėjimas visų vieti
nių lietuvių katalikų reikalų kaip va: platinimas 
spaudos ir stiprinimas viešos opinijos katalikų dva
sioje. Komitetai turi turėti artimus ryšius su Fe
deracijos C. Valdyba. Įvykinimu rūpinsis busimoji 
C. Valdyba. Vieta sekančiam Kongresui paskiria
ma Philadelphia, Pa.

Centro Valdybos Rinkimą';.
Noniinavimas, viešas, balsavimas slaptas.

Kandidatai į pirmininką: Kun. K. Urbanavi
čius, kun. J. Ambotas.

Pasekmės balsavimo: Kun. J. Ambotas (iš 
Hartford, Conn. 53 Capitol avė) 16 balsų — kun. K 
Urbanavičius (20 Webster str., Montello, Mass.) 
15 balsų.

Kaipo daugiau gavęs balsų — Kun. J. Ambo
tas pirm., kun. K. Urbanavičius vice-pirm.

Iždininku vienbalsiai kun. M. Pankauskas 443 
Park avė., Bridgeport, Conn.

Raštininku vienbalsiai p. J. E. Karosas 242 W. 
Broadivay, So. Boston, Mass.

Iždo globėjais: 1. Agota Strakauskienė 120 
Bowen str., So. Boston, Mass.

2. J. B. šaliunas 866 Bank str., AVaterbury, 
Conn.

Į Tautos Tarybą Kun. Dr. V. Bartuška, Dr.
J. J. Bielskis.

Federacijos raštininkas bus apmokamas pagal 
nutarimo 5-to Kongreso, kurį ir 6-tasis patvirtino.

Baigiant dar buvo nutarta, kad “Tautos Iž
do” ženkleliai ir atvirutės bus globoje “Tautos Iž
do” Iždininko p. B. Vaišnoros.

Kongreso vedėjas dėkojo delegatams už rimtą 
klausimų svarstymą ir prašo darbuotis Federacijos 
labui; pakviečia užbaigti 6-tą Kongresą su malda 
naujai išrinktą Federacijos pirm. kun. J. Ambotą.

Gerb. kun. J. Ambotas kviečia visus jam, kai
po pirmininkui, padėti įvykinti visus nutarimus Fe
deracijos gyveniman; užbaigęs savo kalbą atkalba 
trumpą maldelę; tuomi ir užsibaigia 6-sis A. L. R.
K. F. Kongresas.

Kongreso vedėjas — kun. F. Kemėšis,

Rašt. I. — Juozas B. šaliunas,

Rašt. II. — kun. N. Pakalnis.

žiavo ir suorganizavo ir tuo ant 
vietos išrinko komisiją tuomi 
rūpintis.

Išrinkta komisija kuri va
žinės po visas dirbtuves ir 
rinks aukas. Buvo prašyta 
visų, kurie turi automobilius, 
kad apsiimtų patarnauti mums 
tą dieną. Iki šiol šie apsiė
mė: J. Danisevičia, P. Mau
rutis, K. Kučauskas, J. Pet- 
rauskiutė, J. Laskevičia, M. 
Kirmunaitis, A. Venskunas ir 
J. Žemaitis. Tikimės, kad ir 
daugiau pasižadės.

Spalio 22 d. 2 vai. po pietų 
yra rengiamas didelis “mass 
mitingas” Polis teatre. Kalbės 
p. K. Seesnulevičius, P. Bago- 
čius, kun. Dr. V. Bartuška ir 
Dr. Bielskis. Be jų bus ir 
svetimtaučių, kaip tai miesto 
majoras M. fŠcully, advok. F. 
Guilfoile, ir kiti žymesni ame
rikonai.

Iki šiol yra užsiregistravę į 
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
O. M. Stalionaitė.

SO. BETHLEHEM, PA.
Čia 22 spalių 3, vai. po pietų 

įvyko visuotinas lietuvių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo 
visos srovės. Nutarė veikti 
visi išvien Lietuvių Dienoje au
kų rinkime. Socijalistai iš
rinko iš savo pusės du asmeniu, 
kurie gavo nuo vietos komite
to vietas kasos globėjų.

S. A. Striaukas.
%

.......................................................................     g]

Lietuvių Dienos reikalai. I

Ekstra!
1. Iš Cent. Amer. Liet. K-to 

gauta sekančio tūrio telegra
mos.

Aplamai visur organizuoja
mos smarkiai. PensylvaiĖa 
gubernatorius išleido prokla
maciją.

San Francisco lietuviai gau
na rusų konsulo ir žymių ame
rikonų pagelbą.

Mažo Naugatucko, Conn. 
draugijos paaukojo 150 dol.

Dėžutės, raikščiai, tags siun
tinėjama. Kas užsakęs negau
na dežu&ų, tegul telegrafuoja 
R. Karužai 3810 Richmond st, 
Phila., Pa. Tags’ų is raikščių 
pas: Račkauską 307 West 30 
str. New York.

J T. n n «. t ♦ «

. .2. Aukos plaukia į centrą iš 
visų pusių.

Lietuvių Dienoje centras pri
minės aukas savo antrašu. Pa
garsinkite tai anglų laikraš
čiuose.

Vietos komitetai telegramo
mis praneš centrui kiek aukų 
surinkta.

J. L o p a 11 o.

LIETUVIŲ DIENOS KOMI
TETAMS ŽINOTINA.

Kun. J. J. Kaulakis gavo 
pas žydus nuo jų dienos liku
sias dideles dėžutės, kurios tin
ka iškabinti viešose vietose: 
Saliūnuose, krautuvėse ir tt 
Centraliam komitetui prita
riant tos dėžutės bus išsiųstos 
iš Philadelphijos beveik vi
siems komitetams, išėmus tuos 
kurių adresų neturime ir labai 
mažų miestelių, ar farmų kur 
gal nepavyks dasiųsti. Siun
čiame sekretorių vardais.

ir v— ** -* -- • •

WATERBURY, CONN.

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
dyba išrinkta sekanti: Pirm. 
— J. B. Šaliunas, vice-pirm. — 
J. Matas, raštininkai — P. Ai- 
dokonis ir P. Baniulis. Pre- 
sos komisija: — Kun. A. \a- 
lantiejus, J. V. Kovas, V. Jė- 
nušaitis, O. M. Stalionaitė, P. 
Pruselaitis, J. Bružas, J. Ve- 
neliunas, J. Mikelionis.

Miestą padalinom į dešimt 
dalių. Taip-gi aprūpinsim 
aplinkinius miestelius, kur 
nėra komiteto sutverto, kaip 
tai: Oakvillr Watertown, Mid- 
dlebųry, Woodbury, Cheshire. 
Buvo manyta ir Danbury siek
ti, bet štai spalio 15-tą I*. Tre- 
V* • • * — — • 1

rinko didelis buris. Kalbėjo 
p. M. Šalčius, p. Kubilius aiš
kino taipgi vargus'ir baisų pa
dėjimą Lietuvos. Kalbėto p. 
Sarcevičia, ir T. Šeimis- Pro
gramas buvo pamargintas su 
deklemecijomis ir tautiškomis 
dainomis ir kaip žiūrint publi
ka buvo užganėdinta iš vakaro 
o ypatingai puikioms daine
lėms. Gausiai plojo delnais 
pabaigus dainuoti vietinis Šv. 
P. M. Marijos baž. choras veda
mas p. J. Sarcevičiaus.

T. Upelis.

NEWARK, N. J.

Veiks iš vien.

Spalių 19 d.' Šv. Jurgio sve
tainėje buvo laikytas susirin
kimas Newarko apielinkės Lie
tuvių Dienos Komiteto su pir
meiviškų dr-jų komitetu.

Čia perskaityta rezoliucija 
iš “Darbininko” No. 117, sulyg 
kurios Bostono lietuviai veiks 
išvien.

Nev.arko apskričio Lietuviu 
Komitetas ir Pirmeiviški} dr- 
jų Sanryšio Komitetas tą rezo
liuciją parėmė, ir nutarė lai
kytis to pat.

Pirm. Jurgis Matulevičius, 
Rašt. F. M. Petrulionis.

Mums

PITTSTON, PA.
Lietuvių Dienos Komitetas 

struopiai darbuojasi. Išsiun
tinėta laiškai lietuvių ir sve
timtaučių draugijoms, visiems 
biznieriams ir turtingiausiems 
gyventojams. Aplankyta ka
talikų kunigai ir protestonų 
ministeriai prašant kad rinktų 
savo bažnyčiose aukas lietu
viams. Pereita per biznierius 
ir šiaip geros širdies lietuvius, 
ir iki 22 spalio surinkta aukų 
$555 05.

Aukavo šios dr-jos ir vpa- 
tos:

N. P. Šv. P. Marijos dr-ja 
$100.00, S. L. R. K. A. 7-ta kp. 
$15.00, Šv. Antano Dr-ja $8. 
50, Kun. J. Kasakaitis $35.00, 
T. Paukštis $25 00, Juozas An
driušis $25.00, C. C. Bowman 
$25.00, W. L. Watson $25 00, 
O. Rulinskiutė, $12.00, po $10. 
00: K. Joneliunas, Re v. W- 
Brehl," L. Šeporaitis, J. Ka
zakevičius, A. Szewets, A. 
Galinskas, John Kehon, W- 
LFoster, P. F. Joyce, po $5. 
00: A. K. Kižis, K. Samolis, 
M. Juškevičius, J. L. Ferari- 
ni, A. Rūkas, Al. Šeporaitis, 
J. Ancas, M. Kurtimaitis, K. 
Kižis, M. Kižiutė, Pr. Katkau- 
skas, V. Petkevičius, P. Ka
zakevičius, V. Runta, Pr. Run- 
ta, A. Šiugždinis, M. Ginkus, 
J. Stepankevičius, W. H. Gi- 
llispie, C- Helriegel, G. Dru- 
ry, K. Karsokas, K. Šakočius, 
M. Kižienė $3.00, J. ašlčius 
$2.50, po $2.00: J. Chmeliaus- 
kas, A. Zereckis, M. Jakub
čionis, K. Radzvinavičius, J. 
Breiva, H. Levyn, A. Rimas, 
J. Petkevičius, J. Zavackas, L. 
Smith, po $1.00: P. Telešiau- 
skas, J. Pezera, Draugas First 
National Bank, J. Laukaitis, 
J. Tilovski, C. Mongonello, W. 
L. Pace,

Nuo prakalbų $42.05
Viso $555.05.

A. Galiūnas,
Presos k. narys.

KNGSTON, PA.
Čia jau susitvėrė vietinis ko

mitetas rūpinties Lietuvių Die
na.

Presos komitetas susidedąs 
iš: pp. A. Kadišiaus, J. Ja
navičiaus ir T. Šeimio. Suren
gimui vakaro buvo paskirta pp. 
J. Kučinskas, B. Kubilius ir J. 
Janavičius. Taigi 22 d. spalio 
Burbos svetainei buvo surencr-

ANSONIA, CONN.
Spalio 10 d. Šv. Antano Lie

tuvių bažnytinėje svetainėje 
buvo laikytas lietuvių dr-jų su
sirinkimas dėl aukų rinkimo 
Lietuvių Dienoje. Susirinki
mą atidarė vietinis klebonas 
kun. V. Bukaveckas. Didžiu
ma balsų nutarė laikytis tų nu
tarimų ir dirbt išvien pagal 
Centralio Komiteto nutarimų 
ir buvo rinkta valdyba. Iš
rinkta sekančios ypatos: Jonas 
Jereila, pirm., M. Jovaišienė — 
vice pirm., S. Bujanauskas 1-as 
rašt., A. Baronas — 2-ras rašt.

Nutarta kreiptis į vietinę 
Board of Education taip-gi į 
vietines mokyklas, kad būtų 
leista vaikams rinkti aukas ir 
atsišaukti į savininkus dirbtu
vių, kad būtų leista eiti per 
šapas rinkti aukas ir taip-gi at
sisaukt į intekmingesnius ame
rikonus ir pas miesto majorą. 
Taip-gi atsišaukti į aplinkinių 
miestelių viršininkus, nes tu
rėsime apimti miestelius kaip 
tai: Derby, Shelton ir Seymour 
ten kur nėra sutverto komiteto. 
Nutarta atsišaukti į vietinį lai
kraštį kad būtų apgarsinta a- 
pie Lietuvių Dieną ir kad bū
tų apsaugoti ir neatstumti mū
sų rinkėjai ir taip-gi atsišauk
ti į vietinę Y. M. C. A.. Atsi
šaukti į Chamber of Commerce 
kad būtų leista rinkti aukas 
per krautuves ir abelnai atsi- 
šaukt į visuomenę.

Jonas Kasparo.

BRIDGEPORT, CONN.

.. Rūpinasi Lietuvių Diena.

Spalio 10 d. 1916 m. buvo 
susirinkimas vietos komiteto 
šy. Jurgio parapijos svetainė
je. Reikia paminėti, jog čia 
įvyko lietuvių srovių susivie
nijimas, lietuviai visų partijų 
veiks Lietuvių Dienoje išvien.

Toliaus nutarta partraukti 
iš centro 50 laiškų ir kreiptis 
į visos kolonijos bažnyčias. 
Nutarta atspauzdinti pagarsi
nimo lapelių angliškoje kalbo
je 50. Nutarta partraukti dė
žučių 300, ženklelių 400. Nu
tarta surengti prakalbos ir pa
mokos dėl kolektorių 24 d.

Mums reikia tiek rinkėjų, 
kad mes galėtume kiekvieną 
Bridgeporto gatvę nustatyti. O 
mes turime tik 200. 
reikėtų nors 300.

Buvo vakarėlis 7 d. spalio, 
kurį parengė vietos komitetas 
pobažnytinėje svetainėje. Žmo
nių, jaunimo buvo daug.

6-tas susirinkimas vietos ko
miteto buvo 17 spalio. Savo 
savaitiniuose susirinkimuose 
veikia iki vidurnakčio. Taip 
komitetas veikia ir darbas ei
na pirmyn. Turime pasi
džiaugti, kad komitetas ne
snaudžia, darbuojasi, net ir 
aplinkiniij miestelių lietuvius 
suorganizavo.

Buvo perstatymai, lietuviš
ki žaislai, dainos. Tą atliko 
vietinis bažnytinis choras po 
vadovyste varg. J. Šaučiuno. 
Po tam buvo perstatytas teat- 
rėlis su šautuvais, parodoma 
karės baisenybė — motina sū
nų išleido karėn. Tą atliko trys 
ypatos p. J. Šaučiunas, p-lė U. 
Matuzaitė, R. Ažagauskas.

Gryno pelno liko $10.15.
Lietuvaitė.

WANAMIE, PA.
Mūsų gerb. klebono kun. J. 

Miliausko rūpesniu susitvėrė 
komitetas dėl rinkimo aukų 
nukentėjusiems nuo karės Lie
tuvių Dienoje. Sekančios y- 
patos pateko į komitetą: pirm.
— kun. J. Miliauskas, vice- 
pirm. — A. E. Franka, antras 
vice-pirm. — J. Burinskas, raš. 
tininkas — V. Kamariauskas, 
antras rašt. — J. Gaižauskas, 
ižd. — F. Kupstas, ižd. globė
jai — O. Stravinskienė, M. Ka
roblis, presos komisija — J. A. 
Lietuvnikas. Organizatoriai:
— p. Sadauskas, J. Savukas, 
P. Šarkėnas, J. Dapkevičius, 
J. Venslauskas ir M. Padegi
mas. Šitas komitetas apsiima 
dirbti visai dykai.

A. Lietuvninkas.

Moksleivių 
tremtinių 

vargai.
Kunigui N. Pakalniui iš Vo

ronežo rašo giminietė: 
Gerbiamasis kunigėli: —.

Didžiai nustebau gavusi laiš
ką, nes jau buvau be vilties ir 
nemaniau, kad' rašysite. Man 
sakė, kad kunigas išvažiavo
te iš Amerikos į Šveicariją, tai
gi ir aš senai rašiau laišką.

Gerbiamasis kunigėli, taip 
vis pradedu rašyti laišką ir ne
galiu baigti. Liūdni pas mus 
laikai, Dievas atėmė mums mū
sų tautietę, veikėją Stefę Gir- 
čvtę. Sirgo 3 mėnesius įvairio
mis ligomis, niekas pagelbėt 
negalėjo jokie gydytojai, taip 
vargšė mirė po sunkių kančių 
9 rugpiučio 1916 m. Negaliu 
aš dar atsikratyt nuo tų įspū
džių. .. Man vis jinai stovi a- 
kyse. Nemanė, kad jai rei
kės gulti Gudijos laukuose. Va
žiavo jinai su šviesia viltimi, 
važiavo siekti idealo, semti 
mokslo, dabargi viskas jau iš
pildyta, viskas pabaigta: — 
Likkie motutė-sengalvėlė! ne- 
Likki motutė-sengalvėlė! ne- 
bsulauksi savo mėlynakės Ste- 
futės. Sudiev, Dusetai, su
diev Utena! Nelaukite mūsų 
tautietės!... O tu Lietuva, tė
vynė brangi, lik pančiais su
rakinta... Jau aš tau vargt 
nepadėsiu!...

O, sunku! Sudiev Duse- 
tų ežere ir miškai! Stefutės 
dainos nebeskambės jau jūsų 
tylumoje!... Ilsėkis, Stefute, 
ilsėkis ramiai! Čion tavęs pa
saulis nesuprato. Tengi gali 
pasitarti su broleliu. Ten nieks 
tavęs netrukdo! Mes iš čion 
išvažiuosime, Tu gi liksi vie
na Gudijos kapuose. Kuomet 
nors gal atras lietuvis parašą 
ant tavo kapo ir tars ramiai ir 
tyliai:

“Po kryžium jos kūnas — 
Ant kryžiaus viltis.”
Laidotuvės buvo puikios. 

Vainikus pirkome vieną su pa- 
i rašų: ‘ ‘ Sesei Kristuje — Atei- 
tininkaitės,” kitą: “Ilsėkis 

Į Stefutė, ilsėkis ramiai! — Ute
niškiai — Dusetiškiai.” Ute- 
I niškių-Duset. 
į jos dėdė ir 
| vą, 
!
i

a

N0RW00D, MASS.
Laikytame susirinkime Lie

tuvių Dienos Komiteto ir Lie
tuvių Šelpimo Fondo delegaci
jos 19 spalio 1916 m. pobažny- 
tinėj svetainėj vienbalsiai už- 
gvrėm So, Bostono išdirbtą 
pieną, pagal kurį sueina ben
dram aukų rinkime Lietuvių 
Dienoj.

Bet jeigu So. Bostoniečiai 
pakeistų savo veikimo būdą, 
būtų pageidaujama, kad ir mes 
Nonvoodiečiai pasektume kai
po pavyzdingą koloniją, kur 
randasi daugiau patyrusių 
žmonių ir inteligentijos

Pirm. — V. Kudirka, 
Sekr. — P. Kudirka, 
Ižd. — J. Kašėta.

WORCESTER, MASS.
Worcesteriečiai smarkiai 

ruošiasi prie Lietuvių Dienos, 
iš ko ir tikimasi gerų pasek
mių.

Bet kol kas, tai nelabai ma
lonus apsireiškimas tame, kad 
į darbą ne visi lietuviai ir lie
tuvaitės skubinasi stoti ir ne 
visiems lygiai rūpi gelbėjimas 
tėvynės. Štai 15 d. spalių at
sibuvo šiam tikslui surengtos 
prakalbos, kuriose žymūs kal
bėtojai ir smarkiai visus ragi
no ruošties prie darbo. Ir po 
prakalbų, kuomet buvo užra
šinėjami kalektoriai darbui tos 
dienos, tai nedaug mūsų bro-

BROOKLYN, N. Y.

Kalbėjo, lošė, deklemavo 
gražiai pasilinksmino.

Spalio 21 d. 134 kp. S. L. 
R. K. A. surengė gražų vaka
rų.' Pirmiausia trumpoj pra
kalboj p. K. Krušinskas ragi
no prie aukų rinkimo “Lietu
vių Dienoje.” Po jo kalbos 
vaidino “Visi geri.” Lošimas 
pasisekė labai gerai. Pasižy
mėjo lošime p-lė Mickevičiū
tė, vaikas 7 metų ir p. But
kus. Eiles deklemavo But- 
kiukas ir pora mergaičių, ku
rios labai gerai padeklemavo.

Po to viso buvo šokiai ir 
žaislai. Vakaras buvo be svai
galų.

Publikos buvo 500 suviršum. 
Labai malonu į tokius vakarus 
nueiti. Lai SLRKA. kuopos 
visur tokius vakarus rengia.

Prot rašt.

ir

vainiką paėmė 
vež į Lietu- 

kitą gi paliesime po 
stiklu ir paliksime ant kry
žiaus. Gyvų gėlių ir vai
nikų buvo be galo. Fotogra
fiją nutraukė. Aš kunigui nu
siųsiu jos fotografiją. Manau 
dar neužmiršote ją.

Taip, žinote, kunigėli, liū
dnas laikas, kad sunku išsivai
zdinti. Nenoriu nieko dirbt, 
nenoriu nei kur eit, vienu žo
džiu tamsu aplinkui. Jau greit 
mokslas prasidės ir vėl eisime 
ta pačia vaga. Onutė Birety- 
tė laiko kvotimus į 7 kl. ir iš
laikys. Pamanykite tik, at
važiavo 3 kl., parvažiuos 7 kl. 
Tik baisu, kad neatsitiktų su 
ja, kaip su Stefute, labai ga
limas dalykas, kad nuo nuo
vargio viskas paėjo.

Labai aš dėkinga kunigėliui 
už laišką, ramiau net pasida
rė, nes nei iš vienos pusės nie
ko gero neišgirsti. Labai at
siprašau, kad šį kartą rašau 
tokį trumpą ir sausą laišką.. 
Manau, kad suprasite mano 
ūpą, nereikalausite nieko ge
resnio. Pamečiau aš savo 
draugę, užkasiau ją kapuosna, 
o sykiu ir savo ūpą...

Su pagarba
Kašte Mikolioniutė.

I

A Vitkausko teatralės 
kuopos maršrutas.

Iš Centralinio Am. Liet. K-to 
gauta sekančio turinio telegra
ma:

New - Yorko dr-jos paauko
jo $1000.00. Kur nebus gauta

A. Vitkausko teatralė kuopa 
jau pradėjo lankyti lietuvių 
kolonijas Naujojoj Anglijoje. 
27 d. spalio bus Lawrence, 
Mass., 30 d. spalio užsuks į 
HaverhilI, Mass. 2 d. lapkr. 
atsilankys W. Lynn, 3 d. lapk. 
atsidurs So. Boston’e, kur Lie
tuvių Svetainėje loš dilelį vei
kalą “Mirtą Vainikas.”
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“DARBININKĄ S,”

Nerimtas darbas. iciialistai net

Socijalistų spauda labai nu
džiugo iš pranešimo tilpusio 
“Darbininke,” kad į L. D. S. 
įsteigtąjį streikierių Fondą per 
tūlą laiką visai neinplaukė au
kų. Delei to “Naujienos,” 
“Laisvė” ir kiti socijalistų lai
kraščiai daro išvadas, kad L. 
D. S. esanti nereikalinga ir bū
tinai turi žlugti.

Piktiems socijalistų prana
šavimams nepriduodame dide
lės svarbos, nes jau nesykį tu
rėjome progą patirti, kad tie 
pranašavimai niekuomet neišsi
pildo. Rods, socijalistai, dar 
besisteigiant L. D. S. ir “Dar
bininkui,” buvo išpranašavę 
jiems giltinės dalgį, bet, kaip 
dabar matome, L. D. S. pasek
mingai auga, sykiu ir ‘ ‘ Darbi
ninkas” plėtojasi, kasdieną 
susilaukdamas naujų prietelių 
ir rėmėjų.

Amerikos lietuviai darbinin
kai, nežiūrint visokių užpul
dinėjimų ir intarinėjimų, užsi- 
tiki ir mėgia Liet. Darb. Są
jungą, nes aiškiai mato, kad 
ta Sąjunga jų reikalais rūpina
si, paskleisdama teisingus dar
bininkų judėjimo siekius, prin
cipus ir obalsius. Lietuvių 
darbininkų katalikų iškelta
sis obalsis nepatiko broliams 
sočijalistams; jie pamatė jame 
savo intekmės puolimą darbi
ninkų miniose ir prie kiekvie
nos progos stengiasi lietuvių 
darbininkų krikščionių pastan
gas sutrukdyti. Kad jiems tas 
nepasisekė, matome iš jų spau
dos užreiškimo. Rimto nieko 
neįstengia pasakyti, šmeižtai 
gi ir kolionės kaip tik parodo, 
kad lietuvių krikščionių demo
kratų patiestas darbininkų ju
dėjimui pamatas — yra socija- 
listams labai kietu riešutu del- 
perkandimo.

Socijalistai ’igšiol darbiniu- 
kų klausimu išimtinai rūpinosi 
vien tik teorijoje, savo veiki
mą toje srityje suglausdami į 
kelių laikraščių lapus, kur 
langiaus kalbama apie Mark
są, Bebelį, Morganą ir Roc- 
kefellerį, kaip darbininko bu- 
vio pagerinimą. Praktikoje 
•socijalistai, išskyrus keletą jų 
(ir tai nepasekmingai) veda
mų streikų, nieko tokio svar
baus darbininkų klausimui 
išrišti nepridėjo. Tikrų dar
bininkų organizacijų neturi. 
Lietuvių Socijalistų Sąjunga 
grynai partijinė, politiška or
ganizacija. Liet. Darb. Lit. 
Dr-ja daugiausia gal socijalis
tų spaudos praplatinimui rūpi
nasi, nes jos veikimo darbinin
kų dirvoje neteko pastebėti. I 
Tai ir viskas ką socijalistai tu
ri- Kad jie galėtų darbininkų 
klausimu daugiau energijos iri 
pasišventimo parodyti apie tai j 
neabejojame, bet kol to darbo 

irime teisę socijalis- 
■ai pasakyti, kad 
ugiausia darbininkų

ner

yrr

Negana to so
cijalistai net mėgina lietuvių 
darbininkų judėjimo pirmuo
sius diegus nunokinti.

Susitvėrė L. D. S. — visiems 
tos organizacijos tikslas buvo 
aiškus — ji atsistojo ant dar
bininkų klausimo tikros papė
dės.

Pradėjo steigti Streikierių 
Fondą, organizuoti Darbo In
formacijų biurus, rimtai pa
žvelgė darbininkų vargų bedu
gnėn ir visą savo energiją nu
kreipė lietuvio darbininko bū
vio pagerinimo linkui. Rodo
si, už tai niekas negalėtų L. 
D. S. papeikti, bet dar turėtų 
džiaugties, kad lietuvių darbi
ninkų klausimai iškeliama aik
štėn ir statoma jis pirmon ei
lėn. Bet ne, socijalistai (vi
sai be pamato) L. D. S. pa- 
krikštino: kunigine brostvinin- 
kų draugija ir taip ją pravar
džiuoja iki šiai dienai, steng- 
damies jos veikimą perstatyti 
netikroje šviesoje. Kad išsyk 
L. D. S. negalėjo viską į tinka

mas vėžes įstatyti, už tą nega
lima tos organizacijos kaltinti. 
Darbininkų klausimo rišimą 
žymiai sutrukdė Europos karė. 
Visų energija ir pastangos pir
miausia buvo kreipiamos Lie
tuvon, kur šiuo laiku mūsų 
tautos šaknis ir diegus naikina 
ugnelė ir vargas. Savo tėvy
nei norėdami pagelbėti — turė
jome kitas, nors ir labai svar- 
bias, veikimo dirvas užleisti. 
Iš tos priežasties ir Streikierių 
Fondas negalėjo augti. Savo 
centus lietuvių darbininkai dė- 
jo ir dabar deda ant Lietuvos 
aukuro. Atsižvelgus į tai, kad 
dabar Amerikoje gana geri lai
kai: visur dirbama ir uždar
biai neblogi — nesiskubė su sa
vo parama streikierių Fon
dams. Bet reikalui atėjus, esa
me patys tikri ir galime brolius 
socijalistus užtikrinti, kad lie
tuviai darbininkai, susispietę 
po LDS. sparnu, nesigailės sa
vo centų streikieriams ir vi
siems kitiems darbininkams, 
kuriems pagelba tik bus rei
kalinga. Tai mūsų organiza
cijos vyriausias tikslas ir jie 
prie jo eis uoliai ir pasekmin
gai.

Ir socijalistai geriau pada
rytų, mažiau užsiimdami ne
būtų pasakų sakinėjimu, o dau- 
giaus lietuvių darbininkų rei
kalais pasirūpindami. Nerim
tais darbais nieko negalima at
siekti.

klas nieko tikro nežinome ir Į gystę tik tam iškiši, kad su- 
negalime nei S. L. R. K. A. na
riams, nei Lietuvos Vyčiams 
patarti su ta kompanija ką nors 
bendro turėti, kol nepaaiškės 
tos kompanijos reikalų stovis. 
Be to turime pažymėti, kad 
mums visai nesuprantama, ko
kiu būdu tų kasyklų savinin
kai ar jų agentai gavo S. L. R. 
K. A. ir Lietuvos Vyčių narių 
vardus ir antrašus, kuriais 
sistematiškai siuntinėjama į- 
vairaus turinio atsišaukimai, 
paraginimai ir brošiūras, aiš
kinantieji Kingmano Zinko ka
syklų lietuvių tautai “išganin
gumą.” Tuose atsišaukimuo
se dar nurodoma, kaip žmonės 
gali greitai praturtėti, tapti 
milijonieriais, mokslo vyrais 
ir t.p. .

Asmenys; suteikusieji virš- 
paminėtų organizacijų narių 
antrašus bile kokiai kompani
jai, kurios egzistavimas nėra 
visiems aiškus ir suprantamas, 
pasielgia labai blogai, nes tuos 
žmones išstato ant pavojaus bū
ti išnadotais visokių aferistų. 
Kol kas nežinome, kas yra pa
daręs tą darbą, bet prie pir
mos progos pasistengsime tą 
sužinoti ir paskelbti spaudoje 
tų žmonių vardus, kad ant to
liaus jie negalėtų organizacijų 
narių vardais ir antrašais pirk
liauti.

Persergstime sykiu ir visus 
gavusius nuo kokios nors kom
panijos paraginimus — jais ak
lai neužsitikėti ir didelės svar
bos jiems nepriduoti.

Kaukių mėgėjams.

Kas tą daro?

Mums praneša daugelis S. L. 
R. K. A. ir Lietuvos Vyčių or
ganizacijų narių, kad jiems pa
staruoju laiku pradėjo tūlos y- 
patos siuntinėti laiškus, ku
riuose garsinama Kingman 
Zinko kasyklos ir siūloma pir- 
kties tų kasyklų Šerus.

Apie Kingmano Zinko kasy-

Laikraštis “Žvaigdė” už
vedė indomų maskaradą. Jau 
antrą kartą išveda prieš 
mūsų visuomenę žmogystą, 
apdarytą kauke, ant kurios 
parašyta “Kun. K.” Tasai 
kun. K. nepakenčia viso, ką 
lietuviai katalikai veikia. An
dai jisai “Žvaigždėje” išplūdo 
gerb. kun. Bartušką už jojo 
rimtą ir svarbų memorijalą, in- 
teiktą Šv. Tėvui Lietuvos šel
pimo reikale. Memorijalas, 
pasak to kun. K. baisiausiai pa
kenkęs lietuvių tautai ir užda
ręs lietuviams Vatikano duris. 
Dabar 42-ame ‘ ‘ žvaigždės ’ ’ 
numeryje tas pats kun. K. 
smerkia ir stengiasi pajuokti 
“Pažangos” redakciją, kad ši 
nemokanti savo žurnalo reda
guoti ir ypač užsisėda ant re
daktoriaus už tai, kad jisai 
matąs Lietuvai daug naudos iš 
kelionės kun. Dr. Bartuškos ir 
Dr. Bielskio į Europą. Patsai 
gi kun. K. mano, kad ta kelio
nė buvusi visiškai nenaudinga, 
kad bereikalo tik buvę pinigai 
išleisti kelionei, kad jie beke
liaudami tik kompromitavę lie
tuvių tautą, kad ir dabartinė 
jų kelionė po Amerikos koloni
jas esanti nenaudinga. Turi
me atvirai pasakyti, kad laik-1 
rastis “žvaigždė”, panašius 
raštus dėdama, tik gėdą daro 
katalikų visuomenei. Ką ir 
mažas vaikas, rodos, galėtų 
suprasti, to nesupranta, ar ne
nori suprasti “Žvaigždės” re
dakcija ir anas, jos globiamas 
kun. K. — kad negudrus ir ne
doras yra darbas stengties tru
kdyti katalikų visuomenišką 
veikimą, ypač tokį veikimą, 
kurio nauda yra aiški ne tik pa
tiems katalikams, bet ir visai 
autai. Tokie apsireiškimai, 
taip panaši “Žvaigždės” agi- 
‘acija, tik parodo, jog did
žiausias mūsų priešininkas — 
ne kitur yra, tik mūsų pačių 
tarpe. Tas priešininkas, tai 
kai-kurių mūsiškių nesusiprati
mas, pastangos skaldyti vie
nybę, o kai-kada net bloga 
valia.

Indomus tasai kunnigas K, 
kuris, atsiliepdamas, viešai 
svarbiuose tautos reikaluose, 
iškiša savo kunigystę, bet lai
ko uždengtu savo veidą. Jei
gu tu, brolau, esi kunigas ir 
nori mokinti žmones, tai nes
lėpk savo veido, pasirodyk 
kas esi, pasakyk savo pavar
dę, kad žinotume kas tave 
šventino ir koks tu kunigas. 
Kitaip mes galime manyti, kad 
bene tik būsi iš kun.-. Mockų 
veislės, kad savo neva kuni-

Blogai su privatiš 
kais bankais.

Chicagos lietuviški laikraš
čiai praneša, kad Jono Tana- 
nevičiaus bankas jau randasi 
“recei vėrių” rankose. Iš $800.- 
000 depozitų išmokėta tik $200. 
000. Likusius depozitus žmo
nės galėsią atsigauti po išpar
davimo buvusio bankieriaus 
turto. Spėjama? kad labai 
mažą dalį savo indėlių žmonės 
atsiims. Tananevičiaus ban 
ko depozitoriais daugiausia bu- i 
vo lietuviai ir lenkai.

Netrukus po uždarymo Jo- ■ 
no Tananevičiaus banko, už
daryta ir M. J. Tananevičiaus 
privatiškas bankas, kuriame 
buvo sudėta arti $70.000 depo
zito bemaž vien lietuvių.

A. Olšauskio bankas žadąs 
pasikeisti iš privatiško į vals- 
tijinį.

Kaip matyti, lietuviams 
bankieriams blogai šiuose lai
kuose sekasi. Ir ne vien lie
tuviams. Bankrutija priva- 
tiški bankai žydų, italijonų ir 
kitų tautų. Aukomis daugiau
sia' būna darbininkai, kurie 
savo taupymus deda į privatiš- 
kūs" bankus. Turėjo progą 
ir mūsų tautiečiai ant savo 
kailio patirti, kaip neatsargu 
savo pinigus krauti j kokio biz- 
nerelio kišenes, bet to neat- 
bojo ir toliaus nešė kruvinai 
uždirbtus centus pas Tanane- 
vičius ir t.p. Gal ši nelaimė 
pamokins lietuvius, kad ge
riausia ir saugiausia pinigams 
sukrauti vieta yra valstijinės 
įstaigos, o ne privatiškas kie
no biznis.

Nežinome tikrai, kaip di
delis lietuvių skaičius nuken
tėjo iš priežasties Chicagos pri- 
vatiškų bankų žlugimo. bet 
spėjame, jog jų yra labai 
daug._

KONKURSE DALYVA
VUSIEMS.

Šiuom pranešam dalyvavu
siems konkurse dėl piešinio 
“Moterų Dirvos” viršeliams, 
kad premiją $25.00 už tinka
miausią piešinį yra pripažinta 
p. J. Ilakiui iš Chicagos.

“Moterų Dirvos”
Red. Komisija.

L. M. S. KUOPOMS.

Gerbiamosios Moterų Są
jungos kuopti raštininkės, jau 
kelintą kartą prašau per ‘ ‘ Dar
bininką” ir laiškučiais, kad 
prisiųstumėte man savo kuopų 
pilnai užsimokėjusią narių var
dus ir adresus.

Tečiaus iki šiol negavau ad
resų iš sekančių kuopų: 4-tos 
Chicago, III. 6-tos Worcester, 
Mass., 7-ta Waukegan, Ilk, 
U-ta Chicago, Ilk, 12-ta West- 
field, Mass., 16-ta Scranton, 
Pa., 17-ta Hartford, Conn., 20- 
ta Chicago, Ilk, 22-ta Cambrid
ge, Mass. ir 27-ta iš Akron, 
Ohio.

Jau išėjo iš spaudos mūsų 
organo “Moterų Dirvos” pir
masis numeris, (iš priežasties 
daugybės darbų “Darbinin
kas” nesuspėjo išspauzdinti 
ant paskirto laiko), tečiaus 
viršminėtų kuopų narės turės 
ilgai laukti kol gaus, nes netu
rint adresų, negalima žurnalo 
prisiųsti. Dar kartą, prašau 
gerbiamųjų raštininkių, kad 
pasiskubintūmet su prisiunti- 
mu adresų “Moterą Dirvos” 
red. 242 W. Broadvay, So. Bos
ton, Mass.

U. T. Jokubauskaitė.

HARTFORD, CONN.
L. D. S. 6 kp. susirinkimas 

įvyks spalio 29 d- tai yra ne
dėlioj po sumos. Tas tapo 
permainyta ant praeito susirin
kimo. Dabar vįsada bus lai
komi susirinkimai paskutiniam 
nedėldienyj kiekvieno mėnesio 
41 Capitol avė.

Kviečiami visi nariai atsi
lankyti.

Kp. rašt. A J. Pateckis.

MŪSŲ TIKROJI VIETA — CENTRAS.

Tautos gyvenime ir pirmyneigoje visos 
apsireiškusios ir veikiančios politiškos srovės 
yra reikalingos, nes kiekviena iš jų yra tvari
niu tikrojo gyvenimo sąlygų ir reikalų. Jei 
kokie svajotojai mėgintų sudaryti tokią srovę, 
kuri neturėtų pamato tikrajame gyvenime, tai 
tokios srovės dienos būtų suskaitytos, arba 
jeigu ji šiaip-taip ir gyvuotų, tai niekuomet ne
galės pasiekti žydėjimo ir galybės. Lietuvių 
tautoje, greta milžiniškos lietuvių katalikų (su 
krikščioniškos demokratijos obalsiais) srovės, 
suspėjo dar apsireikšti socijalistų ir tautiškųjų 
liberalų. Indomu, kad mūsų viešajame gyve
nime ligšiol neapsireiškė dar srovė, kuri būtų 
panorėjusi save pavadinti konservatyvais (pri
silaikančiais senųjų sąlygų ir formų). Tai pa
rodo ypatingą mūsų tautos gyvingumą, idėjin- 

; gumą ir pažangumą. Tai drąsina ir duoda vil
nies, kad mūši) tauta įstengs pasivyti kultū- 
'ringąsias tautas pasaulio pirmyneigoje.

Reikalingi yra tautai socijalistai reforma
toriai. Jie paduoda drąsiausius, toliausiai 
siekiančius reformų sumanymus. Jie norėtų 
pajudinti ir sugriauti iš pamatų visą tautos do
rišką ir ūkio tvarką. Panaikinę privatinę nuo
savybę darbo įrankių, pavergę ypatą valsti
jai, atėmę žmonijai tikybinius idealus ir tuo 
doros pamatus apgriovę — jie ant tų griuvėsių 
statytų savo išsvajotąjį rojų. Už jų tokius 
drąsius pasiryžimus — tauta stato juos į pačią 
kairiąją vietą — ne už jų tikrąjį pažangumą, 
bet už tokias rajikališkas svajones. Bet tau
ta jaučia, kad reikia kritiškai atsinešti į jų 
svajones. Brangūs yra tautai jos doros pama
tai, brangi yra tautybė, ir todėl tautos did
žiuma paprastai su nepasitikėjimu žiūri į tą 
srovę, kuri tų brangenybių nepripažįsta. Iš 
antros pusės gerinant žmonijos ūkio tvarką, ei
nant prie darbininkų luomo paliuosavimo ir iš
kėlimo, irgi negalima eiti galvatrūkčiais ir 

Į siūlyti tokias atmainas, kurios visą visuome
nės, tvarką griautų iš pamatų ir tiems patiems 
darbininkams vietoj laisvės ir gerovės greičiau
siai atneštų daug didesnį pavergimą ir skurdą. 
Nenuostabu todėl, kad tauta su nepasitikėjimu 
žiūri ir į socijalęs revoliucijas socijalistų siū
lomas.

Bet, nežiūrint to visa, socijalistai yra reika
lingi. Skambindami nuolat apie darbininkų var
gus ir išnaudojimus ir grūmodami savo suma
nymais — socijalistai budina sąžinę sotųjų luo
mų, kurie dažnai yra linkę užmiršti kitų var
gus ir tokiuo būdu paskatina juos nejuokais 
rūpinties darbininkų reikalais.

Iš antros pusės pradeda pas mus atsirasti 
ir stiprėti mūsų tautos buržuazija (miestų ir so
džių stipriau pasiturintieji žmonės). Tai įvai
rios rūšies biznieriai, pramonininkai, profesi- 
jonelai. Savo vadais dažniausia turi liuosųjų 
profesijų atstovus, k. a. daktarus, advokatus, 
žurnalistus ir t. p. Negavusi gilesnio tikybi
nio išauklėjimo, mūsų jaunutė buržuazija ar
ba yra griežta priešininkė Bažnyčios ir tikėji
mo, arba bent yra atsidavusi tikybiniam indi
ferentizmui. Būdama gi pati soti, nėra lin
kusi rūpinties varguolių reikalais. Tokiam 
rūpesniui ji neturi ir tikybinių motyvų. Ir 
todėl nenuostabu, kad tarpe tos mūsų libera
liškos buržuazijos daugiausia surandama kon
servatyvių gaivalų, nesirūpinančių jokiomis 
socijalėmis reformomis, o vien tik žiūrinčių 
savo biznio pasisekimo.

Bet reikalinga tautai ir sava buržuazija, ku 
ri jai priduotų šiek tiek blizgėjimo, grožės, ku
ri būtų rėmėja tautos dailės, mokslo. Tik 
svarbu, kad tą buržuaziją išauklėjus sveikais 
ir dorais pamatais. Deja, tai dalykas nebent 
tolimesnės ateities; dabartinė mūsų huržuazi-l 
ja, bent čia, Amerikoje, jau pradeda rodyti 
•lepumo ir sugedimo ženklus.

Šiaip ar taip mūsų tautos pirmiesiems 
buržuazams — liberalams mes, rodos, galėsi
me skirti Lietuvos parlamente dešiniąsias kė
dės. Mes nežinome kitų lietuvių srovių, ku
rios būtų dar mažiau, negu jos pažangios po
litiškai - ekonominiuose ir socialiuose klausi
muose.

Svarbiausią vietą mūsų politiškame gyve
nime užims centras. Centras pasistatęs sau 
tikslu moralę ir materijalę tautos gerovę, eis 
vidurio keliu, taigi keliu sveikos ir išmintin
gos pažangos ir, būdamas prie vairo, palai
kys lygsvarą tautos laivo, kad nenukryptų 
perdaug į vieną ar į kitą šoną.

Centrą užims nekas kitas, kaip Lietuviai i 
Krikščionys Demokratai.

Mes matome šiek tiek panašumo mūsų ir 
vokiečių tautos gyvenime. Tenai įvairių atski
rų Germani jos valstijų parlamentuose atsirado 
Katalikų Centro partija, kada protestonų val
džios ėmė siaurinti ir atiminėti Katalikų Bažny
čios teises. Gi 1871 m. susidarė galingas Ka
talikų centras ir Berlyno Reichstage. Vokie
čių'centras, gabaus vado L. Windthorst’o veda
mas, galėjo patapti stipriausia parlamento da
limi ačiū tam, kad turėjo išsidirbę išmintingą 
ir sveikai pažangų politišką programą ir vėl-gi 
ačiū tam, kad vedė į gyvenimą reikalingas re
formas darbininkų būvio pagerinimui. (Čia 
jie nesykį balsuodavo kartu su socijaldemokra- 
tais). i

Vi-'nu iš svarbiausių Centro siekių buvo, 
palaikymas katalikų vienybės ir gvnįmas Kata- ] 
likų Bažnyčios, kada ši garsaus Kulturkamp-1

kurie užgaulios 
Pavyzdžiui, to-
“ Kardai.” to-

kanclerio Bismarko. Centro veikėjų nenubau
dė visokie priekaištai, kad jie, gird, parsi
davę esą Rymui, kad menki esą patrijotai ir 
t.t. Jie suprato, kad svarbiausiu darbu, 
kiekvieno gero patrijoto yra pravesti religijos 
principus į privatinį ir viešąjį gyvenimą, nes 
tie principai kaip tik ir užtikrina tautai tikrą
ją pažangą. Todėl Centras ir galėjo pasidar
buoti Vokietijai kuonaudingiausiai ir tautiš
kuoju ir politiškuoju žvilgsniu ir galėjo kartu 
apginti Katalikų Bažnyčią nuo visų užpuolimų. 

Lietuvių tautai, rodos, negrasys pavojus . 
nei iš pusės protestonų, nei iš pusės stačiatikių. 
Bet mūsų tautai rimtai jau graso betikybinis 
pavojus. Priviso lietuviuose atvirų ir slaptų 
bedievių, kurie labai plačiai veikia, piršdami 
tautai gyvenimą be Dievo ir be tikėjimo. Ir 
tie, kurie nekovoja atvirai su Bažnyčia, prie
šingi griežtai yra tam, kad religijos principai 
būtų nešami į viešąjį tautos gyvenimą. (Mūsų 
sandariečių dvasia) Tas pavojus yra tautai 
daug didesnis, negu vokiečiams katalikams 
kad buvo iš pusės Bicmarko .užmanymų.

Taigi ir turės susivienyti į Lietuvos Cen
trą visi tie, kuriems rūpės, kad krikčioniškie- 
ji principai vadovautų ir ateityje mūsų tautai, 
kad jais būtų persunkti mūsų įstatymai, teis
mai, administracija, mokyklos, mūsų visas 
privatinis ir viešasis gyvenimas. Į tą Centrą 
irieis visi tikintieji Lietuvos krikščionys, tai
gi ne tiktai lietuviai katalikai, bet ir lietuviai 
protestonai įvairių išpažinimų.

Nors mes ten ir ginsime savo krikščioniš
kuosius principus, tečiau anaiptol nevaržysime 
žmonių, kurie laikysis kitokių principų. Mū
sų liberalai, neteisingai spėja, kad mes, tikin
tieji. negalėsime pripažinti sąžinės laisvės. 
Lietuvos centras teiks laisvę kiekvienam tikėti, 
arba netikėti, teiks laisvę netikinčiam rimtai 
išrodinėti savo netikėjimo pamatus, tik draus 
jiems tyčioties ir plūsti prieš Dievą, Kristų, 
Mariją ir t.t., draus raštus, 
tikybinius žmonių jausmus, 
kie raštai, kaip “Šakės” —
kios prakalbos, kaip Mockaus, o iš dalies Ba- 
gočiaus ir Šliupo — turės būti draudžiamos 
ir persekiojamos. Gal bus tokie, kurie šauks, 
kad tai sąžinės laisves varžymas. Bet išmin
tingi žmonės supras, jog tai yra persekioji
mas išdykumo ir žemumo.

Centras nesusidės ant visados nei su kai
riuoju, nei su dešiniuoju sparnu. Kada jisai 
rūpinsis reformomis, reikalingomis darbinin
kams (darbininkų būvis jam bent nemažiau rū
pės, kaip sočijalistams) jisai šauksis į talką 
socijalistus; kada jisai rūpinsis reikalais vi
sos tautos, kaipo tokios — jisai balsuos iš
vien su tautiškais liberalais.

Liberalai nesykį gal stengsis išvien su so- 
cijalistais eiti prieš Centrą. Nekentimas 
krikščioniškosios pasaulėžvalgos nesykį juos 
stums į vienybę. Bet čia ir bus vyriausiuoju 
uždaviniu krikščioniškosios Lietuvos sudaryti 
tokį galingą Centrą, kad jis vienas savo balsais 
viršyti) kitas visas mūsų politiškas partijas.

SU KUO MUMS EITI Į BLOKĄ.

Į savo parlamentą jau pradedame ruošties, 
o kada į jį ineisime — vienas Dievas težino. 
Tuo-tarpu gi mūsų politiškos srovės bando su
sitarti kai-kuriuose svarbiuose bendruose reika
luose, bando daryti vadinamus blokus.

Su kuogi parankiausia daryti bloką lietu
viams katalikams? Iš viso to, kas jau buvo 
pasakyta, bus maž daug aišku, kad svarbiau
siu mūsų uždaviniu yra sueiti į gerą vienybę 
savo tarpe. Šiandien visi matome ir skau
džiai atjaučiame gilią žaizdą mūsų tautos kūne 
— tai stoką vienybės kataliku veikėjų tarpe. 
Yra žmonių, kurie savo aš nori statyti augščiau 
visa ko; yra tokių, kurie mato reikalą šmei
žti ir ardyti visa tai, ką katalikų visuomenė 
veikia. Apsireiškia kartais ir siauras kleri
kalizmas, nepasitikėjimas svietiškiais katalikų 
veikėjais.

.Tad pirmiausia turėtume susitarti ir su
sivienyti gerai savo tarpe. Kada tai įvyks — 
Lietuvos šviesi ateitis bus užtikrinta. Juk 
Lietuva — tikinti krikščioniška tauta. Vie
nybėje būdami, mes tautos branduolį — tikin
čią ir dorą Lietuvą — kaip bematant apšvies
tume, pakeltume, pravestume visas reikalin
gas reformas ir veikiai atsistotume greta kul
tūringųjų tautų, inešdami į jų koncertą sava 
naujus gražius akordus.

Bet kaipgi su kitomis srovėmis? Su ku
ria iš jų mums reikėtų daryti sutartis ar blo- 

| kus?
Mums nėra nei reikalo, nei išrokavimo 

rišties ant visados su bv kokia iš jau apsireiš
kusių mūsų srovių. Mes jose matome didesnį 
ar mažesnį nutolimą nuo mūsų brangių princi
pų. Ir tas principų skirtumas turėtų sutruk
dyti pastovią vienybę. Mes darysime su kito
mis srovėmis tik liglaikines sutartis pagal rei
kalo.

Šiandien svarbiausis reikalas — tai bend
ras ir sutartinas darbas šelpime nukentėjusių 
nuo karės. Čia mes turėtume visi sueiti. Ir 
čia mums ir socijalistai ir liberalai yra vienodi; 
nei vieni iš jų nėra nei artimesni, nei baisesni. 
Kitas svarbus šių dienų reikalas, tai išgavimas 

Į Lietuvai politiškos laisvės. Ir čia pageidau- 
: įamas susitarimas visų mūsų srovių. Jei so- 
Įcijalistai dėl kokių nors priežasčių neparemtų 
reikalavimo neprigulmingos * Lietuvos, tada 

____ ____ y_______o__________________ r mes galėtume tartis bendrai su liberalais vary- 
fo laikais buvo atakuojama vokiečių geležinio į ti tą darbą už Lietuvos išliuosavimą pirmyn.
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DARBININKAS.

Kas
Fondas.

'Wį

Lietuvos atstatymo reikale jau faktiškai 
ir įvyko sutartis tarp katalikų ir liberalų. Pa
sirodė, kad socijalistams tas darbas nerūpi.

Gi apšvietos reikaluose, mokyklų reika
luose — mes, lietuviai katalikai turėsime prie- 
telius nebent tikinčiuose protestonuose. Jie

norės steigti savas tikybines mokyklas, mesi 
savas. Čia mes su jais galėsime eiti iš vien. 
Gi socijalistai ir, tur-būt, didžiuma liberalų 
tam darbui, be abejonės, bus priešingi. Tad | 
mes čia ir turėsime pasitikėti tik savo pajėgo
mis.

Uosis.

si tas žinias panaudoti Lietu- rulis>

nes jose buvo kalbama kusius paaukavo vietinis klebonas.
I

V *

Ir, duok Die-

I

O. Indreliu-
J. Švintiškas, 

St. Vidu gėris,

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DELEGATAI.

Po $1.00 aukavo 115 asmenų; 
po $5.00 du asmenis. $34.11c. 
surinkta smulkiais pinigais; li-

F. Lapienas, J. Andri- 
J. Virakas, J. Armake- 

P. Baltrasiunas, K. Alek- 
Aukštikalnis, J. Monsta- 
J. Šatas, J. Jasinskas, V. Į 

i Matulis, A. Neviadomskis, S. j 
! Stankevičiūtė, M. Maurušaitė, E.
Vaitkevičienė, J. Stanevičienė. J. Į

Iš viso nuo Tautos Fondo sky
riaus įsteigimo Atholyje surinkta 
aukų iki 20 spalių šių 1916 metų 
$1.284.44. Prie tos sumos priguli 
ir $26.85, kurie buvo surinkta 
per prakalbas Orange, Mass.

Tą vakarą į Lietuvos Gelbėtojus 
instoji 41 asmuo; iš tų pasižadė
jo kas mėnuo mokėti po 25e. 
31 asmuo, po $1.00 kas mėnuo 5 
asmenys: Juozas Oeikas, Barbo
ra Markevičiūtė, Salomėja Žeb- 
rytė, Kotrina Gričiunaitė ir Bar
bora Varabauskaitė; po 50c. 5 
asmenįs: Dominikas Karoblis, J. 
Gailiunas, Ona Andrulaitė, Ale
ksandra Ambrozaitis ir Juozas 
Vaičiui ėnas.

Gerb. delegatai labai buvo už
ganėdinti Atholieeiij duosnumu, 
nes ištiesų, po Worcester ir Bos
tono Atholis užėmė trečią vietą 
Naujoje Anglijoj aukų skaitlin- 
gumu.

Atholio Toutos Fondo skyr.
Iždininkas.

Sąjungietiems

Lapkričio 5 d..
’ • 6 9 9

? t 7 99

>> 8 9 9

99 Q 99

~4 9 10 9 9

■9 9 12 99

39 13 9 9

39 14 9 9

39 15 9 9

3 9 16 9 9

3 9 17 99

3 9 19 9 9

Forest City, Pa.
Scranton (Providence), Pa. 
Seranton (Hyde Park), Pa.

..........Duryea, Pa. 
Miners Mills, Pa. 
Sugar Notch, Pa. 

.. Pittston, Pa. 
Kingston, Pa. 
Plymouth, Pa. 

Wilkes - Barre, Pa. 
Wanamie ir Hanover, Pa.

............. Freeland, Pa. 
....................... Hazleton, Pa.

reikalinga, bet pilna nfeprigul- 
mvbė.

O Lietuvos šelpimo reikalais 
kiek naudos delegatų kelionė 
atnešė! Amerikos lietuviai ne
kantraudami laukė savo dele
gatų grįžtant iš Lietuvos, lau
kė žinių — ir iš anksto rengė-

Amerikos Lietuvių Tarybą 
siuntė savo atstovus į Lietuvą, 
(kun. Dr. V. Bartušką ir Dr. 
J. Bielski.) kad jie ten .ant vie
tos patirtų, kaip dalykai sto
vi su nukentėjusių nuo karės 
lietuvių šelpimu, kokis ūpas 
dabar viešpatauja Lietuvoje ir 
kokius nuostolius mūsų tėvy
nei padarė baisioji karė ir, pa
galios, ko mūsų tėvynainiai, 
pasilikę Lietuvoje, tikisi atei
tyje dėl Lietuvos krašto.

. Delegatų kelionė Lietuvon 
mums amerikiečiams begalo 
buvo svarbi ir naudinga. Jų 
atvežtos žinios uždarė burnas 
kai-kuriems Amerikos lietu
vių veikėjams, kurie užsispy
rę skelbė, kad šelpimo darbas 
Lietuvoje nesutvarkytas, kad 
Centralis Komitetas sijoja žmo
nes partijų žvilgsniu ir Lietu
voje nesą vienybės, bet kiek
vienas dirbąs sau. Sugrįžę 
delegatai parodė visai ką kitą. 
Vokiečių užimtoje Lietuvoje, 
išskyrus keletą karštųjų veikė
jų, visi kiti dirba sutartinai ir 
jokių partijos principų nekelia 
aikštėn, nes dabar Lietuvoje 
ne partijiniai ginčai reikalingi, 
bet darbas, nuoseklus, sun
kus, milžiniškas darbas, kad 
apsaugojus lietuvius nuo įvai
rių pavojų, karės audrų Lie
tuvon užneštų.

Amerikos lietuvių delegatai 
užmezgė ir pirmuosius ryšius 
tarp Lietuvos ir Amerikos lie
tuvių. Nuo karės pradžios 
niekas negalėjo su Lietuva su
sinešti. Lietuvon niekas ne
buvo inleidžiamas, iš Lietuvos 
ankščiau išvažiavę veikėjai net 
mažiau turėjo žinių apie tėvy
nę, kaip amerikiečiai. Kaž
kurių Lietuvos veikėjų atsilan
kymas Amerikoje nenušvietė 
Lietuvos padėjimo, nes nieko 
tikro jie mums negalėjo pasa
kyti. Iš jų mes sužinojome tik 
kas dedasi Rusijoje, Vokieti
joje ir tiek. Lietuvos padan
gės mums buvo ūkanotos ir ne
permatomos. Amerikos lietu
vių delegatų žygis išblaškė tas 
ūkanas ir šiandieną jau mes tu
rime tikrų žinių, kurios mū
sų veikimą pakreipė gerojon 
pusėn. Sužinoję, ko tikisi ir 
trokšta Lietuva, mes galime 
tiems troškimams pritarti ir 
juos paremti. Vadinasi dirb
sime vieną, bendrą darbą, ve
dantį prie mūsų visų vykiausio
jo tikslo — Lietuvos labo.

Delegatų kelionė mus suar
tino ir dar su vienu svarbiu 
klausimu. Ikišiol buvome lin
kę svajoti apie Lietuvos nepri- Į 
gulmybę, bet vis nedrįsome I 
savo svajonių plačiau skleisti, I 
nes nebuvo mums aišku, kaip Į 
i tai žiūri Lietuvos veikėjai. 
Visiems^ abejojimams galą pa. EIMn> p. i„dnllis.

vos sušelpimo reikalams. Ne
spėjo delegatai išlipti iš laivo, 
jau visise kolonijose pradėjo 
rengties prie brangių svečių 
sutikimo. Tuojaus kun. Dr. 
V. Bartušką ir Dr. J. Bielski 
pradėjo kviesti su prakalbomis. 
Prakalbos buvo visiems indo- 
mios, i 
apie Lietuvą, kaip ji ištikrųjų 
šiandieną atrodo. Aukos plau
kė. Užtenka paminėti Bosto
ną, Worcesterį, kur po kelis 
šimtus dolerių surinkta, o At
holio lietuviai, būdami nedi
deliame skaičiuje, net 200 dol. 
Lietuvos reikalams suaukojo. 
Delegatams rengiama maršru
tas ir toliaus. Važiuoja jie 
iš vienos kolonijos į kitą, pa
sakodami apie Lietuvos var
gus, troškimus ir siekius. Jų 
visur laukia.
ve, kad jie laimingai apke
liautų visą Ameriką, nes jų 
kelionė, tai Lietuvos gelbėji
mo šventas darbas. Prie to 
prakilnaus darbo privalo visi 
Amerikos lietuviai prisidėti, 
parengiant kun. Dr. V. Bar- 
tuškai ir Dr. J. Bielskiui kiek
vienoje nuo didžiausios iki ma
žiausios kolonijose prakalbas, 
kurių tikslu būtų sužinojimas 
apie Lietuvą ir suaukavimas 
kuodaugiausia Lietuvos reika
lams aukų.

Kelvitis, O. Vinciunienė, K. 
Navickis, J. Počekajus, S. Likai- 
tė, V. Baublienė, K. Aksamitau- 
skiutė, P. Vaksienė, M. Braškai- 
tė, A. RastauskienS, G. Likaitė,
U. Virakienė, V. Žitkevičiūtė, T. 
Mackevičienė, J. Majauskienė, S. 
Žebrvtč, M. Šalkauskienė, K. 
Šližienė, A. Gauronskienė, J. Le
ščinskienė, M. Klingienė, O. Bal- 
trašiunienė, P. Puščiuvienė, K. 
Glebauskienė, A. Gritaitė, K. Gri
čiunaitė, B. Varabauskaitė, K. 
Vaizmužvtė, O. Gasiliauskiutė, A. 
Glebauskienė, M. Andriliuniutė,
V. Latvenienė, P. Garbuzaitė, A. 
Vinciunas, J; Mileikaitė, L- Ga- 
čiunas, T. Grigaliunaitė, P. Ra- 
einskaitė, EI. Braškaitė, M. An- 
driliunaitė, E. Braškienė, A. 
Marcikonaitė, As Taniašiunienė, 
O. Balčiūnaitė, P. Jasinskaitė, 
Aug. Sklenis, Zez. Žilis, A. Rup- 
lis, A. Grigaliūnas, K. Mikonis, 
A. Aliukevičia, J. Vizbaras, J. 
Urbonaitis, M. Valeikis, A. Am
brasas, A. Medelinskis, M. Kapi- 
šaitis, P. Tamašunas, J. Vaičiu- 
lionis, T. Janukevieia, J. And- 
relaitis, L. Grigaliūnas, A. Ne
viadomskis, J. Pralinskas, Ci
bas, P. Cekanavičius, J. Pet-

", K. Vadluga, D. Matulis, 
J. Gildutis, K. Einorius, K. Pa
liukas, Murolaitė, 
naitė, P. Paliukas, 
A. Vaičekauskas, 
J. Tamašauskas.

ATHOL, MASS.
Spalių 18 dieną į Atholį at

vyko gerb. delegatai kun. Dr. 
Bartuška ir Dr. Bielskis ir va- 

| kare pobažnvtinėje salėje kal- 
j bėjo apie dabartinį Lietuvos 
padėjimą po vokiečiu. Kadan
gi per dvi nedėldieni buvo ba
žnyčioje garsinta apie gerb. 
svečių atvykimą, todėl ir žmo
nių buvo pilna svetainė iki pat 
durių. Pirmiausia vietinis 

Į klebonas perstatė kun. Dr. Bar- 
Į tušką, kursai aiškia, gražia 
j Iškalba papasakojo apie vargus 
Lietuvoje. Paskui kalbėjo Dr. 
Bielskis apie lietuvių padėji
mą Kauno gubernijoj.

Surinkta aukų $200.00.

Aukavo didesnes aukas šie as- 
' menįs:

B. Morkevičiutė $5.00, P. Ku
mštis $5.00.

Po $1.00 aukavo: Dom. Karob
lis, K. Morkevičia, A. Braškevi- 
čia, F. Pinigis, J. OčikM, KL 

’ Į Monstavičia, P. Kučinskas, A. 
Davidonis, J. Šleivis, J. Oventas, 
P. Strepeika, E. Einorienė, -*P.

. _ , . . .. -I juirvaua. t . uku uus, J. Šimkų-darė musą delegatą dalyvavi- , v> p B
mas tautą Kongre- i aton gt. oironkli x Mu.
se, kur jie uzreiske, jog Lietuva Į 
turi būti neprigulminga. Tas, Į™ 
Lauzannoj susirinkusių mūsų ... 
žymesniųjų lietuvių, žingsnis j 
sukėlė Amerikos lietuvių ūpą | 
ir jau šiandieną mes tikrai ži-ll! ia’.. 
nome, kad Lietuvai ne auto- j - 
nomija, ar siaura savyvaldaj^™^

Štai jau prisiartina Katali
kų Spaudos Savaitė.

Ar mes esame prisirengę 
prie to darbo, kurį reikia at
likti Spaudos Savaitėje ir ar 
visos žinome, ką turime dary
ti toje savaitėje.

Taigi aš, norėdama, idant 
tas laikas būtų sunaudotas pri
deramai ir idant nepasiliktų be 
vaisių, kreipiuosi šiuomi į se- 
tutes sąjungietes.

Pasistengkime pašvęsti ke
letą valandų toje savaitėje ir 
pasidarbuokime, platindamos 
geras, naudingas knygas ir 
laikraščius prikalbinant ir už- 
rašinėjant katalikiškus laik
raščius, knygas, ypač “Mote
rų Dirvą,” kuri štai pražydo 
it lelija plėsdama lapus ir 
skleizdama kvepiantį žiedą.

Tas mums labiausia turi rū
pėti, idant mūsų sesutės lietu
vaitės nepaliktų nei viena be 
“Moterų Dirvos.”

Už tai mes turime pasirū
pinti tą leliją įsodinti į visų 
tautiečių darželius. Nes, jei
gu mes pačios užmiršime, kas 
mumis rūpinsis.

U. Gudienė,
A. L R. K. Moterų Są

jungos nirmininkė.

BRIGHTON, MASS.

Visuomeniškos prakalbos.

22 spalių buvo parengtos 
bepartvviškos prakalbos reika
luose Lietuvių Dienos. Kal
bėtojai buvo iš So. Bostono, 
kun. F. Kemėšis “Darbininko” 
red. ir p. S. Michelsonas “Ke
leivio” red. Žinoma, kalbė
tojai buvo kviesti, kad nuro
dyti žmosėms reikalingumą su
sivienyti Lietuvių Dienoje Ir 
veikti išvien aukų rinkime. Bet 
nevisai taip buvo, kaip reikė
jo. Pirmiausia kalbėjo Mic
helsonas. Aiškino reikalingu
mą susivienyti ir veikti iš vien. 
Bet ir savo socijalizmo neuž
miršo pagirti. Girdi socijalis
tai tą gerą užmanę ir per juos 
tas įvykęs. P. Michelsonui 
baigiant kalbėti atvyko kun. F. 
Kemėšis, kurs tuoj pradėjo 
kalbėti. Kalbėjo labai bepar- 
tyviškai. Michelsonas gi neiš
kentė nepapiršęs savo partijos. 
Neiškentė, žiūrėdamas į skai
tlingą žmonių susirinkimą savo 
pusę pagirti. Pakalbėjus ir išė
jus iš salės kun. Kemešiui, 
pasiprašė dar prakalbų vedėjo 
pakalbėti leisti jam. Ir pradė
jo teisinti savo socijalizmą bei 
inkalbinėti revoliucijos reika
lingumą. Žinoma jo pasekė
jams labai patiko, bet katali
kai ir bepartyviški žmonės pra
dėjo nerimauti, net norėjo pra
šalinti nuo estrados tokį ne
susipratėlį. Bet vis-gi pama
tęs nepasitenkinimą žmonių, 
pabaigė. Po tam kun. F. Ke
mėšis sugrįžo į salę ir pasakė, 
kad jei jis būt žinojęs, kad 
tose prakalbose bus peršamas 
socijalizmas, tai jis būt visai 
nevažiavęs; nurodė netaktin
gą Michelsono pasielgimą, kad 
Lietuvių Dienos reikalais prisi
dengdamas, kiša savo partijos 
reikalus.

Jaunuomenės R. K. pašalpos 
dr-jos buvo surengtas vakaras. 
Atvaidino komedijų: “Aukso 
Dievaičiai.” Po tam, nuo 9 vai. 
iki beveik 12 vai. buvo šokiai. 
Viskas pavyko gerai, visuome
nė, matyti buvo užganėdinta.

Viršminėta dr-ja yra susi
organizavusi 1913 m. Išga
vus čarterį saulė dr-jai užtekė
jo. Skaitlius jos narių ir ka
pitalas pradėjo žymiai augti, 
dr-ja pradėjo veikti, rengti 
prakalbas, teatrus.

Ten buvęs.

RUMFORD, ME.
Spalio 20 d. Oxpord Paper 

Co. dirbtuvėje užmušė mašina 
Julijoną Mažaiką. Visų Rum- 
fordo lietuvių buvo gerai žino
mas ir intaikus vaikinas neuž
kliuvo nei vienam.

Priklausė prie šv. Roko dr- 
jos ir prie muzikantų. Ant 
laidotuvių dr-ja palydėjo pagal 
savo reikalą.

Šv. Roko dr-jos narys.

Po tų kelių žodžių kun. F. 
Kemėšio ir vėl p. Michelsonas 
norėjo gauti balsų. Prakalbų 
vedėjas buvo leidęs, bet visuo
menė nedavė įam daugiau be
kalbėti. Žinoma ir gavo išsi
nešti.

M. P.
Red. Prierašas. Dėdami

šmotą metų, ir savo narius — 
draugus skaito milijonais, o iŠ ‘ 
paties socijalizmo tai naudos 
liki šioliai, kaip ūkininkui iš 
seno ožio — nei pieno, nei vil
nos; vien tik ragai.

. Gal tamistos manote, kad 
aš per drąsiai tvirtinu, arba, j 
kad nieko nežinau apie socija
lizmo veikimą ir teorijas — 
gal būt, kad tiek nežinau, kaip 
Bebelis, IVandervelde ir kiti 
socijalistai milijonieriai, bet 
tiek kiek paprasti socijalistai 
darbininkėliai žino, tai ir aš 
žinau. O savo tvirtinimo pri- 
parodvmui privesiu jums kele
tą faktų iš gyvenimo.

Socijalizmas nieko gero žmo
nijai nedavė dėlto, kad didžiu
ma socijalistų yra žmonės, ku
rie soeijalizmą skelbia vien dėl 
savo pralobimo arba karjeros. 
O kaip tik mato, kad iš soci
jalizmo naudos nėra — tuojaus 
išsižada ir vardo socijalisto, o 
jeigu dar to nepadaro, tai bent 
pasitraukia iš politiškai visuo
meniško veikimo arenos.

Toliaus socijalizmas gero 
nepadarė ir dėlto, kad didžiu
ma socijalizmo vadų yra karš
tais bedieviais ir nepripažįsta 
— jokių doros principų. Iš 
tokių asmenų negalima tikėtis , 
tikro pasišventimo ir pasiauka- 
vimo: be ko nei viena didesnė 
idėja negali būti pravesta į gy
venimą.

Socijalizmas auklėja kerštą. 
Kerštas daug ką gali padaryti 
ir sujudinti staiga. Bet su 
laiku tas karštis atvėsta ir vi
sos idėjos išgaruoja, nes jos 
po savo kojomis neturi pama
to ir neturi tvirčiausio ryšio — 
tikros meilės ir krikščioniškos 
doros. Ar jūs girdėjote kur 
tokį atsitikimą, kad socijalis
tai būtų surengę rimtą streiką 
ir kad teisingai ir gerai jį bū
tų vedę.

Geriausius streikus veda ir 
laimi unijų vadai, kurių tarpe 
neda.ugiausia yra -socijalistų! 
Vedimui streiko ir deryboms 
su kapitalistais reikia žmonių 
rimtų, gerai suprantančių da
lykus ir mokančių taktiškai ap
sieiti, gi labiausia reikia žmo
nių ne karštuolių — reikia to
kių, kurie gali dalykus šaltai 
apsvarstyti. O socijalistai lyg 
tyčia atsižymi savo karštumu, 
nepastovumu. Jie gal greitai 
suorganizuoti darbininkus pa
mesti darbą, —bet kada prisiei
na vesti kovą ir derybas, jau 
jie arba prasišalina, arba pa
sirodo visiškai netinką tam 
darbui ir darbininkai susilau
kia nuostolio ir pralaimėjimo.

Socijalizmas, būk senovės 
tamsybės prietarus griauda
mas, užsipuola ant tikėjimo ir 
stengiasi jį išgrauti iš pamatų. 
Tr tuomi pačiu jau yra doros ir 
šeimynų ardytoju. O kiek iš 
to pasidarė nelaimingais dar
bininkų, darbininkių ir jų vai- 

| kelių, — jų skaičius milžiniš
kas- Socijalizmas platina sa
vos rūšies literatūrą ir tuomi, 
rodos, prisideda prie kėlimo 

. apšvietos. Bet ir čia ta ap- 
švieta tiek paskleidžia bedievy- 

; bes, teisybės iškreipimo, tvir- 
kįnančiu dalykų, kad viską su- 

I dėjus į krūvą, padarytas blo
gas nusvertų gerumą. Sū jų 
teatrais ir-gi tas pats vra. žo
džiu sakant, kultūros darbe 
socijalizmas nedavė nieko gero.

Vienui vienas geresnis visa
me socijalizme dalykas tai or
ganizavimasis ir partijos dis
ciplina — už tą socijalistai bu
vo verti pagyrimo. Bet šiais 
laikais ir tas pradeda žlugti. 
Jau tarptautinė taip kaip ir 
žlugusi ir visose šalyse matosi 

• socijalistų tarpe didesnės ar 
mažesnės suirutės.

.Socijalizmas jokiu būdu ne- 
i prisidėjo prie darbininkų bū
vio pagerinimo, bet priešingai, 

j savo kažkuriomis ypatybėmis, 
i ypač bedievystės teorijomis, 
■ tikėjimiškų dalykų boikuotavi- 
mu, ir griovimu doros princi- 

Į pų išardė daugelio darbininkų 
| laimę ir tuomi padarė jiems 
| didžiausią skriaudą tikėjimiš- 
ku, dvasiniu ir medžiaginiu 
žvijgsniu. Duoti kol kas nie
ko nedavė. Ar duos ką atei
tyje apie tai sakoma, kad: 
“ant vandens su šake parašy
ta.” Tokiam užrašui tik vai
kai gal užsitikėti.

WORCESTER, MASS.

Vitkausko teatralės kuopos 
pirmas vakaras.

Pirm išvažiuosiant iš Wor- 
cesterio A. Vitkausko teatralė 
kuopa parengė vieną spektak
lį ant vietos, kuris, atsibuvo 
penktadienyje 19 d. spalio.

Buvo sulošta puiki ir uži
manti 4 veiksmų drama. “Mir
tų vainikas.” Worcesterie- 
čiai jau nuo senai su nekan
trumu laukė pirmojo spektak
lio. Pagaliaus štai ir diena 
lošimo! Viskas būtų buvę 
puikiai, kad ne tas nelaimin
gas lietus, kuris lijo nuo ryto 
iki vidurnakčiui. Iš priežas
ties lietaus kaikurie visgi su
silaikė nuo ėjimo vakaran (gal 
pabijojo, kad neištirptų, ar 
neturėjo lietsargio).

Bet visgi apart tų pabijoju
sių lietaus, atsirado nemaža 
dalis, kuri, neatkreipdama aty- 
dos ant lietaus atsilankė, kad 
pamatyti pirmą kartą ant 

scenos lošiant 
Ne- 

gailėjosi atsilankę ir ne apsivy
lė, nes ištikrųjų buvo kuomi 
pasigėrėti. Visi artistai lošė 
šauniai. Tiek naturališkumo 
judėjimuose ir mimikoje ir tiek 
jausmo gilaus!!! gi ką jau 
minėti p. A. Vitkauską. Šis 
Vlado rolėje tiesiog užžavėjo 
publiką ir valdė ją. Toliaus 
seka geriausia pasižymėję: p. 
Šarkaitė Janinos rolėje ir p. J. 
Venslauskas Edvardo. Publi
ka labai užsiganėdino ir gar
siems delnų plojimams nebuvo 
galo. O po lošimui daugumas 
net už kulisu prisirinko ir vie
ni su dovanomis kiti žodžiais 
sveikino A. Vitkauską ir jo 
sandarbininkuS.

Daugumas gailėjosi neatsi
lankę ir prašė kad dar vieną 
kartą sulošti, bet buvo pervė- 
lu nes reikėjo važiuoti kitur.

■
Iš Worcester’io išvažiavo su 

batoje i rloš Atholyje, iš ten už
suks į Gardner’į 23 d. spalio; 
toliaus 24 d. Lowel’vje ir 27 d, 
Lawrence ir taip toliau.

Lieka palinkėti gero pasise
kimo, tame šventame kultūros 
darbe, mūsų darbininkams.

Ten Buvęs.

A.

šitą korespondenciją, mes tu- AVorcesterio 
rime pažymėti, jog mūsų vi- lietuvius profesijonalus. 
suomenė, eidama į bendrą dar
bą su kitomis srovėmis Lietu
vių Dienos reikalais, turėti) 
apsižiūrėti, kad po priedanga 
to bendro darbo nebūti) gud
riai kišami kitų srovių jų sro
viniai reikalai. Ypač mūsų 
kai-kurie socijalistai, kaip pa
sirodo, yra labai partvviškais 
žmonėmis. Antai kad ir p. 
‘ ‘ Keleivio ’ ’ redaktorius. Pa
sinaudojęs proga, drožia per 
keletą minučių socijalizmo ir 

revoliucijos apologiją tada, ka
da niekas nei nemanė jų soci
jalizmo užpuldinėti. Tokis uo
lus gynimas savo partijos rei
kalų gal geras yra.prie kito
kių aplinkybių, bet ne prie 
bendro darbo, ir dar prie to
kio svarbaus darbo. Lietuvių 
Dienos reikalais mes visi su
einame į krūvą tik kaipo lietu
viai.

lie-

PATERSON, N. J.

Svarbi pramoga.
29-tą spalio šio miesto 

tuviai katalikai rengia pramo
gą, su ilgu programų. Bus 
dainų, prakalbų taip-gi bus 
Račiūnas su krutamais pavei
kslais. Tos pramogos suren
gimui daug pasidarbavo gerb. 
kleb. kun. Švagždis.

BROOKLYN, N. Y.

Kolegijos Fondan aukavo 
sekantieji asmenys:

Po $5.00: kun. Jonas Žilins
kas, p. Martynas Yčas, p. Po
vilas Obieciunas, p. Baltrus 
Vaišnoras, kunigai: M. J. Ka
zėnas, S. J. Čepanonis, J. M. 
Vaišnoras, J. J. Sutkaitis, Jo
nas Misius.

Viso labo $45.00.
Ketvirtas nuošimtis nuo 

bal. 1 d. iki sp. 1 d. $8.70.
Pirmiau buvo Polithuania 

Statė Bankoje $451.37.
Dabar viso labo vra: $505. 

07.
Tariu širdingą- ačiū aukau 

tojams. Kas pirmas duoda — 
dvigubai duoda. Mums labai 
svarbu ir malonu aukautojų 
tarpe matyti gerb. svečius kun. 
Joną Žilinską ir lietuvių atsto
vą Rusijos durnoje p. M. Yčą. 
Aukaudami Kolegijos Fondan 
šiedu mus tautos veikėju pripa
žino didelę svarbą savai kolegi
jai čia Amerikoje, jiedu linkė
jo, kad ateiviai kuogręičiausiai 
įsisteigtų savo augštesnę mo
kyklą, apgailestavo, kad šis 
beveik svarbiausis ateivi jos gy
venime dalykas labai pamažu 
teina pirmyn, taip mažai už 
jį teagituojama. Mūsų gerb.
svečių pavyzdis teparagina i 
kiekvieną ateivijos mylėtojąi 
remti kolegijos reikalą, aiškin
ti jos svarbą mūsų liaudžiai. 
Jau ačių Dievui atsiranda vis 
daugiau ir daugiau vyrų, ku
rie kolegijos reikalus imasi šir
din. Štai kad ir kun. Mag
nus J. Kazėnas, Donoros kle
bonas, be galo tam dalykui 
pritaria ir praktiškai darbuo
jasi. Mums reiktų turėti to
kių darbininkų kiekviename 
Suvienytų Valstijų užkampyje, 
o trumpame laike turėtumėme 
savo kolegiją. Aukaukime kad 
ir nedaug, bet tuojau, te kole
gijos Fondas auga. Šimtai 
lietuvių moksleivių bastosi po 
svetimtaučių mokyklas, žudo 
savo tautišką sąmonę ir vieto
je išeiti iš mokyklos gerais 
darbininkais, išeina tik “pyp
kių” žinovais iš augšto žiūrin
čiais ant “grinorių,” nors už 
tuos “grinorius”' tankiausia 
visa galva žemiau stovi, netu
ri nei mažiausios nuovokos a- 
pie savo tautos reikalus. Ki
taip dalykai virstų, jei turė
tumėme savo augštesnę mokyk
lą.

Aukas Kolegijos Fondan ga
lima siųsti šiuojidresu:

Rev. J. Misius,
Box 253 

Ellsivorth, Pa.

I
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A. W. A. Mėnesinės aukos.

PAQUONOCK, CONN.
Spalių 29 d. bus pirmutinis 

susirinkimas T- Fondo sky
riaus 2 vai. po pietų pas J. S- 
Juškevičių. Meldžiu visų a- 
teiti prisirašyt.

M. K. Vilumaitis.

CAMBRIDGE, MASS.
Subatoje, 21 spalio Insti-

Tautos Fondo 13 skyriaus 
nariai, pasižadėjusieji aukot 
po $1.00 ant mėnesio iki karės 
galui.

Aukavo už spalių mėnesį po 
V. Bendaravičius, a. 

A. Lukoševičius, K. 
P. Tikaža, už du 
Po 50c.: J. Lako

ti. Liubinskas, viso

$1.00: 
Drabišis, 
Dumblis, 
m. $2.00. 
ševičius, 
$7.00.

Tas teestie paraginimu ki
tiems prie gelbėjimo Lietuvos, 

tate■■ , Bvi&anono -t - .-.JL jrrtti i'»in rrj

i AR SOCIJALIZMAS PRISI
DEDA PRIE PAGERINIMO 

DARBININKŲ BŪVIO?

Skaitydami socijalistų raš
tus ir klausydami socijalistiškų 
prakalbų, mes nuolatos girdi
me tvirtinant ir šaukiant, kad 
socijalizmas esąs toji laimingo
ji žvaigždelė, kuri išgelbėsian
ti žmoniją nuo skurdo, nuo iš
naudojimo, nuo betvarkės, 
nuo visų siurbėlių — dykaduo
nių, nuo visų karunavotų ir 
nekerundvotų pasaulio valdovų 
— despotų ir net apvalysianti 
žmonijos sąžinę ir protą nuo 
senovės prietarų ir tamsybės...

Vienu žodžiu sakant, bus 
rojus ant žemės, o varguoliai 
darbininkėliai gerybėse plau
kios, kaip inkstas taukuose ar
ba musėlė piene. Ir turtas ir 
laisvė būsianti begalė. Gy
vensiąs kiekvienas taip, kaip 
norėsiąs niekiano nevaržomas, 
be rūpesnio apie rytojų. Jau I 
vien dėl to busią gerai, kad' 
tuomet viešpatausiąs socijalis-' 
t iškas surėdymas, o už jo ge-! 
rūmą socijalistai iš anksto pa
sirašo. I

Viskas būtų labai puiku; gal1 
ir mums socijalistai nors kam- i 
pūtį tame rojuje užleistų, gal, 
būtumėm ir mes bent kiek lai
mingesni, kaip kad dabar esa
me. .. gal būt....

Bet lietuvių priežodis sako:j 
“duok, Dieve, iš oškūs ku
melį — bet kam to reikia.”) 
Man ding, kad ir su tuomi so- 
cijalizmu tas-pats yra.

Soeuaiizma jau gyvuoja i

I
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Iždininkas;

Pranešimas

v •

SVARBI KNYGELE.

i

Vi-

A.

♦ JEIGU NE, TAI SKAITYK ♦
Jau išėjo iš spaudos

Gurkliutes Eiles

Po 50c. aukavo: 
J. Atkočiūnas, J. 
Smulkių aukų su-

Aukavo šie asmens:
— P. SEtanevičius, M.

Vokiečių katali 
kiškos visuome
nės budintojas. E

Agentai, knyga platintojai užsisakykit

WATERBURY, CONN.

Aukos surinktos per blankas 
nukentėjusiems dėl karės So. Le- 
onard gat.

Po $1.00: K. Baltauskas, Vin
cas Tamkevičia, Viktoras Vituris, 
M. Čipanis, Ona Stručkienė, Jo
nas Barkauskai Ig. Miglinas, 
Barkauskas, P. Antriulis.

Po 50c.: M. Ramazauskas, 
Sabataitienė, Petras Pečkis, 
Stankus, Vincas Pabilionas, 
Jalevauskas 30c., po 25c.: 
Jurkšaitienė, V. Plungienė, 
nas Levickas, M. Levickas,

B. Vaišnoras, 
1514 Carson St., 

S. S., Pittsburgh, Pa.

Iždo globėjai:
A. Nausiedienė,

917 W. 33-rd St. 
Chicago, UI.

“DIRVĄ** yra didžiausis ir naudingiausis laikraštis tin
kamas kiekvienam pasiskaityti.

“DIRVOJE“ telpa daug žinių iš viso pasaulio.
“DIRVOJE** telpa žinios iš darbo ir pramones bėgio.
“DIRVOJE” telpa Ūkininkų Moterių skyriai.
“DIRVOJE” telpa daug populeriškų ir moksliškų strai

psnių.
“DIRVOJE” telpa daug žinių iš lietuvių gyvenimo visa

me pasaulyje.
“DIRVA” kainuoja tik $lA0c. metame.
Siųsdami laiškus ir pinigus visados adresuokite šitaip:

“DIRVA”
2004 ST.OLA1R. AVĖ.' - CLĘVELAND, OHIO

z

Pirmininkas:
Kun. J. J. Jakaitis,

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm.:

Adv. A A Šlakis, 
3255 Sp. Halsted St., 

Chicago, IR.

2- ras vice-pirm.:

Kun. P. Serafinas, 
2327 W. 23-rd PI., 

Chicago, UI.
Sekretorius:

K. Pakštas,
917 W. 33-rd St., 

Chicago, I1L

M.
J.
K.
S. 

Jo- 
A.

Motiejeitienė, viso blankomis su
rinkta $13.00.

Buvo ir šiaip aukojančių A 
Bakutis 50c., Jurgis Vaskunas 
50, A. Aleksavičia 50, M. Barko- 
nienė 50, Ą. Barkus 50, J. Bar- 
kus 50, A Gerulis 50, J. Janu- 
šaitis $1.00, A Janušaitis 50, taip
gi da prie to buvo ir smlilkių au
kų, iš viso surinkta S. Leonard 
gatvėj $25.58.

Tai per pasidarbavimą S. Da- 
! naičio ir V. Ramazausko.

S. Danaitis.

Papildymas.
Prie aukoti jų Lavvrence, Mass. 

nepaminėta Magdalena Barevičie- 
n« $5.00 ir Morta Žakevičienė.

Tautos Fondo reikalai
CHICAGO, ILL.

(Šv. Mykolo parap. — North 
Side.)

T. F. 43 skyrius dirba. Nors 
šis skyrius dar nesenai susitvė
rė, bet darbštumu jau pasižy
mėjo: aukas renka nuo pavie
nių žmonių, prikalbina drau
gijas aukauti ir p. štai laike 
vieno spalių mėnesio net tris 
kartus prisiuntė aukų:

Spalių 2 d. prisiuntė $30-25. 
Aukavo šie: —

Kun. F. Kudirka — $8.00 (už 
8 savaites, jis pasižadėjo po 
$1.00 kas savaitė mokėti iki 
karės pabaigai. Puikus pa- 
vyzdis).

Po $1.00 aukavo: Mot. Ma
žeika, Br. Trečiokas, Jonas 
Bajarskas, Kaz. Kupris, Juo
zas Valaitis, Juozas Martišius, 
Juozas Naujokas, J. Karašau- 
ckas.

Šv. Mykolo parapijos bažny
tinis choras aukavo $8.25.

Spalių 16 d. prisiuntė $43.20. 
Aukavo šie: —

Po $1.00: Jonas šiušis, Vin
cas Dovydaitis, C. Bagentavi- 
čius ir N. N. $1.25 aukavo N. 
N.

Po. 50c. aukavo: C. Rosimas, 
V. Kasiulis, F. Kudirka, J. Ku
dirka, P. Sipnauckas. Smulkes
nių aukų 45c.

Prie Tautos Fondo prisirašė 
šios draugijos:

Šv. Juozapo dr-ja $15.00, šv. 
Kazimiero Brolių ir Seserų dr- 
ja $10.00, L. Vyčių 5-ta kuopa 
$10.00.

Spalių 18 d. prisiuntė $11.85, 
kuriuos suaukavo šv. Pranciš
kaus dr-ja (Tretininkai). Po 
$1.00 aukavo: Marijona Arlau- 
ckiutė, Silvestras išušis, Pau
lina Rasimienė, Emilija Kiele- 
čiutė, Katarina Nedveraitė.

Po 50c.: Magdalena Kilike
vičienė, Uršulė Mieliauckaitė, 
Ona Jasinskienė, Agota Igna
tavičienė, Agota Janauckienė, 
Pranciška Dumbliauckienė, J. 
Bernackis ir Petronėlė Ambro- 
zaičiutė. Smulkesnių aukų 
$1.80-

Viso labo $85.30 prisiuntė 
kun. F. Kudirka, 43 skyriaus 
iždininkas.

Girardville, Pa. (T. F. 3-čias 
skyrius). Aukos, surinktos 
per delegatų (kun. Dr. Bartuš- 
kos ir Dr. J. Bielskio) prakal
bas.

Po $5.00 aukavo: kun. Dr. 
Pr. Augustaitis ir Pranas Misa- 
vieius. $1.50 aukavo J. Bart
kevičius.

Po $1.00: A. Glinskas, J. 
Janauckas, J. Raibikis, M. 
Radzevičienė, P. Utarienė, St. 
Bartkevičius, J. Bartkevičius, 
K. Skistvmas, J. Bagdanavi- 
čius, T. Vasiliauskas, M. Slum- 
bienė, P. Sulkaitienė, S. As- 
trauckas, J. Vėl i vis, V. Suba
čius, S. Bieliauckas, J. Vai
čiūnas, A. Morkūnienė, J. Ra
dzevičius, M. Radzevičienė, P. 
Sutkaitienė, F. Želvienė, D. 
Stanislovaitis, K. Mikšiene, A. 
Slumba, A. Cikotas, J. Demkus, 
J. Barkevičius, J. Vilkelis, J. 
Juod^nukiš, J. Bagdonavičius. 
Smulkesni ųaukų $28.60. 
so labo surinkta $71.10.

Viso iš Girardville, Pa. pri
siuntė $435.97 J. Raibikis, T. F. 
3-čio skyriaus raštininkas.

v*

DARBININKAS.

Tautos Fondo! z 
valdyba.

103 Bond St 
Iždo glob. — M. Karaliūtė,

24 Woodbridge St 
Maršalka — Elena Valavičiūtė,

23 West St
Po 50c.:' J. Savilionis, F. Sa- 

vilionienė, K. Miliauskas, E. 
Miliauskienė, M. Dauginavi- 
čienė, S. Daveika, K. Krau- 
nelienė, Pačkauskas, E. Gu
daitienė, S. Kartonas, J. Dau
ginančius, K. Čivas, T. Va
siliauskas, S. Vasiliauskas, K. 
Kriaučiūnas, P. Cinką. Smul
kesnių aukų $4-65. Viso $30.40 
prisiuntė K. Miliauskas.

Tautos Fondo vardan vi
siems aukautojams tariu nuo
širdų ačiū!

Tautos Fondo sekretorius,
K. Pakštas.

ŠV. MIKOLO ARKAN. DRAU
GUOS VALDYBOS ADRESAI 

COLLINSVILLE, ILL.

Pirmininkas:
Pranas Stankaitis,

705 Peers Avė.
Vice-pirmininkas: 

Jurgis Naujokaitis,' 
440 So. Clinton St.

Prot. Sekretorius:
Jonas Ručinskas, 

600 N. Guemsey 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.

Nebūk be katalikiško 
laikraščio.

WATERBURY, CONN.

Aukos T. Fondui.*
17 d. rugsėjo š. m. šv. Juo

zapo dr-ja laikė mėnesinį susi
rinkimą svetainėje po Nr. 48 
Green gat. Svarstoma apie T. 
Fondo pakvietimą, idant dr- 
ja prisidėtų prie surengimo L. 
Dienos su aukomis kiek išsiga
li ir kad prisiųstų atstovus į 
AVaterbury’io dr-jų konferen
ciją Tai-gi dr-ja išrinko de
legatus iš trijų draugi}: L. Vit
kauską, K. J. Paulauską ir J. 
Kanklį. Tolesniai buvo duo
tas įnešimas, kiek dr-ja gali au
koti į T. Fondą. Buvo įneši
mai $25.00 ir $50.00. Didžiu
ma draugi} nutarė aukaut $50.- 
00. Paskui padaryta kolekta 
tarp susirinkusių draugų ir au
kavo sekanti draugai: P. Kiu- 
šas $5.00, J. Jacikiavičia $2.00. 
Po 1 dol. aukavo: K Jurkūnas, 
J. Jarušiavičia, J. Paluckas, P. 
Steponavičia, J. Šiurkus, J. Ru- 
genis, V. Žukauskas, B. Kari- 
nauskas, J. Orintas, J. Kanka- 
lis, A. Latoža, J. Juozapaitis, 
J. Baltrušis.
J. Riaudis, 
Budreika.
rinkta $25.00, tai-gi viso nuo 
draugų surinkta $24.00.

Per pereitą šv. Juozapo dr- 
jos susirinkimą, kuris buvo 15 
d. spalio š. m. svetainėje po Nr. 
48 Green gatve ir -gi padaryta 
kolekta tarp susirinkusių drau
gų ir aukavo sekanti draugai: 
L. Vitkauskas $5.00, V. Luošius 
$2-00; po 1 dol. aukojo: P. Ste
ponavičia, J. Minuta, A. Se
rapinas, B. Bauba, J. Never- 
dauskas; po 50c.: S. Zdanis, J. 
Zdanis, K. Budris. Smulkes
nių aukų surinkta 95c. Viso la
bo per antrąjį šv. Juozapo dr- 
jos susirinkimą aukų surinkta 
$14.45. Tai-gi per abudu pe
reitus susirinkimus šv. Juoza
po dr-jos draugai suaukavo 
$38.45. Draugija iš kasos pa
skyrė 50 dol. Taigi vardan šv. 
Juozapo dr-jos viso labo aukų 
pasidaro $88.45.

Pinigai bus perduoti vieti
niam Tautos Fondo skyriui.

K. J. Paulauskas,
Dr-jos rašt

BR0WN T0WN, PA.
Aukos surinktos per krikš

tynas.
Po 50c
Stanevičius, V. Poška, J. Stan
kus, J. Dzikas, V. Stankus, A 
Laurinavičius, A. Staskus ir 
O. Dzikienė. Smulkių 10c. 
Viso labo $4.60 prisiuntė P. Ra- 
kauckas.

NEWT0N UPPER FALLS, 
MASS.

Šv. Juozapo draugija au
kavo $8.75.

Nuo pavienių asmenų surink
ai. 85. Aukavo šie: — Po

Miliauskas, K. Kali- 
1 Kalinauskienė, K. 
J. Bražinskas, A. 

niekas, A. Vai liekas, K 
A. Puzonas.

LIETUVIS KRIAUCIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus Pirmininkas: — 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip- 

' gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS,

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

Wilkes-Barre, Pa. «z

DRAUGUOS 
CAMBRIDGE, MASS.

P. Brazokas renka prenume
ratą ir apgarsinimus “Darbi
ninkui” Homestead, Pa. ir a- 
pielinkėje mažose kolonijose 
važinėja su prakalbomis, kal
ba apie darbininkų reikalus, 
tveria L. D. S- kuopas ir t.t.

Todėl visi norėdami sužino
ti arba sutverti L. D. S- kuo
pą kreipkitės prie

P. Brazokas,
228 — 3rd avė., 

Homestead, Pa.

*♦* Vienatinė Lietuviška Y♦♦♦ y
Krautuvė X

f
t 
Y

V. LUKOSEVICIA, V 
Y Minersville, - - Pa. 
♦* ♦

Yt
T
TT
Y
Yi

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

A Vaisiauskas,
14 Moore St.

Pirm, pagelbininkas: — 
OKavolius, 

62 Portland St.
Protokolų Raštininkas: — 

K. Galinauskas, 
719 Main St.

Vi-nangų Raštini n kas; — 
J. Smilgis.

65 Portland St.
Iždininkas: —

J. Jasinskas,
218 Washington St.

Maršalka: —
J. Lukšis,

220 Washington St.
Kasos globėjai: — 

K Voveris, 
A. Sunudkas, 
J. Žilis.

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais 
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau pa- 
tinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai 
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui. 
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- 

mto katalikiškų laikraščių.
Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina 

B* popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais 
m laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atliki
me nėjimu katalikiškų apeigų. Reikia prisidėti prie ka- 
getalikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai- 

kymo ir platinimo.
Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:

“DARBININKAS,”
nji

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

242 W. Broadway, South Boston, Mass.

“DRAUGAS”
(Dienraštis)

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

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

Tiktai 5c.
LIUDVIKAS 

WINTHORST’AS

' Z'

CIGARETĘ KUPONAI.
Mes duodame visokios vertės 

dovanas. Atsišaukite ir pamaty
site mūsų visokių įvairių dau
giaus kaip 700 daiktų.

Saugokitės apgavikų, kurie no
ri gauti iš jūsų kuponus, mes e- 
same oficiališkai įgalioti agentai 
visų didžiausių tabokos kompani
jų-

BERNSTEN & SON

40 BEACH ST.,
S.BOSTON, MASS

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO KRIKŠTYTOJO

LIETUVIAI PAVESKITE 
DARBUS SAVIEMS.

!; Geriausias Lietuvis siuvėjas. ! 
]• Siuvu vyriškus ir moteriš- ! 
;! kus drabužius, sulig naujau- ; 
<! sios mados. j
![ Taisau, prosinu, valau ir I 
]• dažau senus. 'Taip-gi kuni- | 
'! gams siuvu SIUTONUS ir j! 
<! esu gerai įsipraktikavęs ta- 
!; me darbe, kaip Lietuvoje, ![ 
!• taip ir čia Amerikoje. i
'! Darbą atlieku greitai ir pi- J 

! giai- :
Į Jeigu kas reikalauja, dar- ' 
; bą pasiimu ir pristatau tie- !
! siog į namus. <

Tel. Charter 2354-4

A. K. MAZALAS
94 JEFFERSON STR., !

HARTFORD, CONN. !

“VYTIS”
(Du kartu mėnesyje) 

Metams $1.50, pusei metų 75c.
731 W. 18 St. Chicago, III.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
(Savaitraštis) 

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

“TIKYBA IR DORA”
(Du kartu mėnesyje) 

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

“PAŽANGA” 
(Mėnraštis) 

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

Draugijos Imies 
turi “Darbininką” 

už organą.

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS., KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis,

733 Indiana Avė.
Pin. rašt. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokaa,

* 1019 Delingham Avė. 
Maršalka Juozas Buivydą,

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

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai: 

Petras Gelbūda, 
Mateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas 

Stauskas,

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

j AKKIMltelTIIVH |
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 

talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai ’ Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

AMERIKOS LIETUVIS44

1S Millbury Street,

M

Worcester, Mass.

AR TAMISTA SKAITAI

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.

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

“ŽVIRBLIS” 
(Mėnraštis) 

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

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje) 

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

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis)
Metams 50c.

Redakcijos antrašas:
41 Providence St., Worcester, Mass.

Administracijos antrašas:
120 Bowen St., So. Boston, Mass.

“MOKSLEIVIS” 
(Mėnraštis) 

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

KAINA 10 CENTŲ.
Siųskite užsakymus.



“DARBININKAS.” T

r

Katalikų Spaudos Sąvaitės reikalai.

turinio 
progą 

kokias 
skaitv-

tos trejos prakalbos su pamar- 
ginimais: 12-16-19 dd. lapkri
čio. Kiekvieną viršminėtą va
karą bus 2 kalbėtojai. Nutar
ta partraukti įvairių knygų ir 

! 500 egz. “Darbininko” Ka
lendoriaus. Visas Kat. Spau
dos Savaitės programas bus 
taip, kaip buvo pagarsinta 
pirmiaus. "VVorcesterio Kata
likų Spaudos Savaitės apskri
čio viršininkas paprašė vietinės 
komisijos, kad prisidėtų prie 
surengimo prakalbų. Mažes
nėse lietuvių kolonijose, Wor- 
cesterio apskrityj, kur nėra su
sitvėrusių Kat. Spaudos Komi
sijų. Worcesterio Kat. Spau
dos Komisija noriai sutiko, ir 
kur tik bus galima surengti 
prakalbas, tai Worcesterio 
Komisija pagelbės ir jeigu pa
sirodys reikalas, tai ir prakal
bi} lėšas apmokės. Pirma Ko
lonija, prie kurios Worceste- 
riečiai prisidės yra Fitchburg, 
Mass. Ir kadangi ten jau y- 
ra persamdyta svetainė ir pa
garsintos prakalbos ant 29 d. 
spalių ir atmainyti nėra gali
ma, tai 29 spalio prakalbos ir 
įvyks. , *,

Prakalbos prasidės antrą va
landą po pietų Unitv Hali sve
tainėje 159 Ashburham St. 
W. Fitchburg, Mass.

Iš lVorcesterio Kat. Spau
dos Komisijos važiuos apie 6 
nariai, nusjvež knygų ir laik
raščių, kuriuos laike prakalbų 
pardavinės. Pageidaujama v- 
ra kad Fitchburgo lietuviai 
kuodaugiausiai atsilankytų į Į 
tas prakalbas. Turės progą 
susipažinti su Worcesterio vei
kėjais vaikinais ir merginomis. 
Valio Worcesteriečiai. Lai gy
vuoja katalikų spauda.

Vincas Vilkauskas.

7. Kazys Pakštas,
T. Fondo Sekretorius,

617 W. 33-rd St., Chicago, Dl.

8. Kun. F. Kemėšis,
Pilnųjų Blaivininkų Sus-mo 

Pirmininkas, 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

40. Kun. M. Pankauskas,
443 Park st., Bridgeport, Conn.

41. V. Stulpinas, 
moksleivis,

921 W. 33-rd PI., Chicago, Dl.
42. Kun. J. J. Statkus, 

apsiima kalbėti Chicago j ir 
apielinkėse.

4557 South Wood St., 
Chicago, ni.

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

DYBA.
Dvasiškas Vadovas:

9. Jonas J. Ramanauskas,
Vyčių Liter. Komisijos narys, 

Montello, Mass.
L
144 Ames St.,

10. Kun. V. Slavynas,
920 Erie Avė., Sheboygan, Wis.

H. J. A. Vaitekūnas,
Box 17, Rainbow, Conn.

159
12. P-lė O. M. Kašėtaitė, 
Ames St., Montello, Mass.

KATALIKŲ SPAUDOS 
DR-JOS ANTRAŠAI:

Pirmininkas:
Kun. A. Ežerskis, 

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

Raštininkas: —
J. Tumasonis, 

3427 Auburn Avė., 
Chicago, UI.

Iždininkas: —
Izid. Nausieda, 

917 W. 33 St., - 
Chicago, UI.

*•>

13. M. J. Šimonis,
1434 East 51 St., Cleveland, Ohio.

14. P. Montvila,
93 Hope St., Brooklyn, N. Y.

15. A. F. Kneižis,
L. D. S. Finansų Raštininkas, 

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

16. J. Jaroševičius,
t SLRKA. Pirmininkas, 
1048 Washington St.,

Norwood, Mass.

v •
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17. K. Sčesnulevičius,
Bostono Universiteto teisių 

studentas,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

18. Kun. J. Ambotas,
Capitol Avė., Hartford, Conn.

19. Mikolas Abračinskas,
L. D. S. kasos globėjas, 

187 Ames St., Montello, Mass.

ROCHESTER, N. Y.
Spalių 20 d. pobažnytinėj 

svetainėj klebonas kun. J. Ka
sakaitis sušaukė susirinkimą 
dėl pasidarbavimo L. K. Spau
dos Savaitės, kuri bus Roches- 
teryje nuo 12-19 d. lapkričio.

20. M. Venis,
L. D. S. iždininkas, 

'8 Story St, So .Boston, Mass.

21. Kun. J. Švagždys,
147 Montgomery St..

Paterson, N. J.

22. Jonas P. Poška,
Moksleivis.

2327 W. 23-rd St., Chicago, m.

BROOKLYN, N. Y.

Katalikų Spaudos Savaitės 
prakalbos.

Spalio 22 d. įvyko katali
kiškos spaudos prakalbos. Pir
miausia kalbėjo moksleivis J. 
Ramanauskas iš Boston, Mass. 
Vaizdingai nupiešė reikalingu
mą skaityti kat. laikraščius ir 
knygas.

Po to sekė deklemacijos, di
alogas ir p. K. Krušinsko pra
kalba apie “Lietuvių Dieną.”

Žmonių prisirinko artipilnio 
North 5-tos parapijos salė.

Parduota daug literatūros.
Buvęs.

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

So. Boston, Mas&
Pirmininkė:

U. Gudienė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pagelbininkė:

M. L. Gurinskaitė. 
3347 Auburn Avė., 

Chicago, DL
n Pagelbininkė:

O. Migauskaitė.
50 W. 6 th St., 

So. Boston, Mass.
Raštininkė:

Ona M. Stalionaitė, 
26 S. Leonard Str., 

Waterbury, Conn.
Iždininkė:

Antanina H Nausiedienė,. 
917-919 W. 33rd Str., 

Chicago, Dl.
Iždo globėjos:

Marijona Juškienė, 
129 Melrose Str., 

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

Worcester, Mass.
Redaktorė: —

U. Jokubauskaitė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Muzikos Mylėtojams 
Naujiena.

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

Lietuvių Muzikos Mokykla
Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO 

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

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

Adresas:
A. ALEKSANDRAVIČIUS

Vedėjas
66 Conselyea Street.

f
Y
Yt
Yt
Y
Y♦
Ytf
YYYYYt
t
Tt
t
T
♦♦♦ 66 Conselyea Street. Brooklyn, N. Y.

X

Lietuvių Balsas”
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau-
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g tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka- 
gj ro pabaigos.

Užkvietimas
DETROIT, MICH.

Visi lietuviai yra užkviesti 
Į talkininkų mitingą. Turbūt 
jau visi žino, jog lietuviai da
lyvaus ir darys bazarą su 13 
įvairių tautų. Visas pelnas 
eis nukentėjusiems dėl karės.

Bazaras bus atidarytas 15 
M. ir kožna tauta turės sa- 
būdelę, kur pardavinės sa- 
tautiškus daiktus. Nepa-

KATALIKŲ SPAUDOS 
DR-JOS ANTRAŠAI: 

Pirmininkas:
Kun. A Ežerskis, 

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

Raštininkas: —
J. Tumasonis, 

3427 Auburn Avė., 
Chicago, Dl.

Iždininkas: —
Izid. Nausieda,

917 W. 33 St., 
Chicago, III.

PAAIŠKINIMAS.
Daugelis lietuvių nežino kas 

ta Katalikų Spaudos Dr-ja, net 
yra narių, kurie nesupranta, 
kas ta per Dr-ja yra, kokie jos 
pamatai, kokie siekiai ir t.t. 
Taigi norėdami aniems paleng
vinti supratimą paaiškinsiu 
kiek išgalėdamas tos dr-jos tik
slą.

Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Spaudos Dr-ja po Šv. 
Povilo apaštalo globa yra su
tverta pora metų atgal, kad 
sukėlus lietuvių katalikų dva
sią, kad anie susirišę po dr-jos 
vėliava galėtų geriau darbuo
tis praplatinime katalikiškos 
literatūros. Jos pamatai už
dėti ant grynai katalikiško 
mokslo, kuriame tos dr-jos pla
tinamoji literatūra, ar tai bū
tų dvasinio turinio ar svietiško 
ar moksliško, niekuomet neiš
kryptų iš jo rubežių. Šios dr- 
jos uždėtojai turėjo ypatingai 
savo omenyj tą, kad kokiuo 
nors būdu davus katalikams 
pažinti, kaip jie turi ser
gėtis nuo platinamųjų, kaip 
laisvamanių taip socijalistų 
visokių bedieviško 
knygučių, kad duoti 
katalikams suprasti 
pinkles anie sau stato,
darni blogus raštus, pirkdami 
jų laikraščius ir tuo būdu prisi
dedami griovimui mūsų bran
gaus tikėjimo ir kartu tautys
tės.

Daugelis vėl nežino, kada 
dr-jos metai prasideda. Pa
gal konstitucijos ir suvažiavi
mų nutarimų, kurie būna bir
želio mėnesyj ir kuriuose ren
kama nauja vyriausybė, Dr- 
jos metai prasideda nuo 1 lie
pos ir traukiasi iki 1 liepos se
kančiųjų metų, kadangi yra 
tai parankiausis laikas, nes 
nauja centro valdyba paima iš 
dr-jos knygas užbaigtas, ir pra
deda pagal savo sistemą, tvar
kyti.

Kaip jau buvo daug kartų 
minėta, kad Spaudos Dr-ja tu
ri keturių rūšių narius. Na
riai metiniai moka 1 dol. me
tams ir gauna per tą metą dvie- Ant susirinkimo atsilankė se- 

Na- kančių katalikiškų dr-jų dele
gatai: Šv. Jurgio parap. kun. 
J. Kasakaitis, Šv. Petro ir Po
vilo J. Saunoris, J. Bartmo- 
nas, šv. Jurgio: T. Keliauskas, 
M. Pabrinskis, šv. Marijos Pa
nos: E. Krajerienė, W. Pa- 
liukiutė, Tarnaičių Marijos 
Panos A. Bematavičiukė, K. 

į Degučiukė, S. L. R. K. A. 103 
kuopos: J. Bardzilauskas, A. P. 
Šervinskas, šv. Cecilijos cho
ro: A. P. Šervinskas, J. Gude- 
liukė. Išrinkta valdyba susi
dedanti iš šių ypatų: pirm. J. 
Bartmonas, vice-pirm. A. P. 
Šervinskas, prot- rašt. J. Gu- 
deliukė, fin. rašt. Kun. J. Ka
sakaitis. Susirinkusieji dele
gatai visų dr-jų smarkiai puo
lėsi prie darbo ir nutarta pla
čiai pasidarbuoti katalikiškoj 
dirvoj. Nutarta dikČiai par- 
traukt knygučių taipgi ir laik
raščių dėl pardavinėjimo arba 
išdalinimo tarpe žmonių laike 
prakalbų. Nutarta parkvies- 

■ ti svetimą kalbėtoją, ir surengt 
f plačiai pamargintą vakarą su 
* deklemacijomis ir dainomis.

T. Gudeliukė.

jų dolerių vertės knygų, 
riai amžini įmoka antsyk 25 
dol. ir per visą savo gyvenimą 
gauna 2 dol. vertės knygų kas 
metas. Nariai šerininkai įmo
ka 50 dol., kuriuos gali rei
kale atsiimti, jie taipgi gauna 
kas metas už du dol. knygų. 
Nariai garbės įmoka 100 dol. 
neatsinntinai, jie taippat gan- j 
na kas metas už du dol. knygų.

Spaudos dr-ja dabartiniame 
laike turi 20 kuopų ir apie 1000 
narių, kelis desėtkus šėrinin- 
kų ir amžinųjų. Iždas dr-jos 
neblogiausiai stovi. Yra kele
tas šimtų dolerių kasoje, bet 
pradėjus siuntinėti knygas, ku
rios gana brangiai dr-jai atsei- 
na, kasa dr-jos pratuštės.

Taigi kviečiame visus kata
likus lietuvius prisidėti prie tos 
organizacijos, šelpti ir platin
ti katalikų spaudą kiek galint 
ir kur galint.

Kurie norėtų platesnių žinių 
ar konstitucijų gauti, kreipki
tės prie Spaudos Dr-jos rašti
ninko: J. Tumasonis, 3427 
Auburn avė., Chicago, III., o 
gausite greitą paaiškinantį at
sakymą. Pinigus siųsdami, 
“Money orderiais” ar čekiais, 
išrašykite juos visada ant var- 
db p. Iz. Nausiedos ir prisiųs- 
kite ant mano vardo

Su augšta pagarba
J. Tumasonis, 

3427 Auburn avė. 
Chicago, Įll.

23. Kun. J. Kasakaitis,
1006 Clifford Avė., 

Rochester, N. Y.

24. Kun. J. J. Jakaitis,
“Tautos Ryto” Redaktorius, 

41 Providence St., 
Woreester, Mass.

25. Kun. Dr. V. Dargis,
190 Meade St., Wilkes-Barre, Pa.

26. A. J. Staknevičius, 
New Yorko ir New Jersey

SLRKA. Apsk. pirm. 
Bay Avė., Brooklyn, N.

A.
vo 
vo 
siduokim svetimtaučiams, pa
rodykim, jog ir mes gyvuo- 
išdirbinius.
jam ir turim savo originališkus 

Iš lietuvių buvo išrinktas ge- 
nerališkas ražt. p. B. M. Mos- 
tauskis. Išrinko jį 14 įvairių 
tautų vienbalsiai, bet jis kai
po teisėjas, turėdamas labai 
daug darbų, rezignavo.

Mitingai būna kožną pane- 
dėlį 8 vai. vakare po Nr. 111 E. 
Congress str. St. Andrew sve
tainėje.

Komitetas.

85 Y.

27. Pranas Strakauskas,
Moksleivis,

120 Bowen St., So. Boston, Mass.

28. Kazys Junevičius,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
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29. A. Aleksandravičius, 
kompozitorius ir Tnuzikas, 
Conselyea St., Brooklyn, N. Y.

30. Kun. N. Pakalnis,
St. Patrick’s Rectory,

Lewiston, Me.

31. J. B. Valiūnas,
Liet. Vyčių Sekretorius,

866 Bank St., .Waterbury, Conn.

KATALIKŲ SPAUDOS SA
VAITĖS kalbėtojai.

1. Kun. T. Žilinskas, 
Kunigą Sąjungos Prezidentas,

50 W. 6-tlT St., So. Boston, Mass.

32. Kun. J. Dobužinskas,
207 Adams St.,

33. Kun. K.
20 Webster St.,

Newark, N. J.

Urbanavičins,
Montello, Mass.

WORCESTER, MASS.

Katalikų Spaudos Savaitės
Komisijos Susirinkimas.
Spalių 16 d., §. m. vietinė 

Kat. Spaudos Komisija turėjo 
susirinkimą parapijos svetainė
je, 20 Waverly str. Kadangi 
Kat. Spaudos Savaitė yra per
kelta, todėl ir vietinė Kat. Sp. 
Savaitės Komisija nutarė ap
vaikščioti Kat. Spaudo* Savai
tę ne 22-29 dd. spalių, bet 1£-1 
-19 dd. lapkričio ir bus sureng-

I

2. Kun. Dr. Pr. Augustaitis, 
“Pažangos” redaktorius, 
St. Vincent Rectory, 

Girardville, Pa.

3. Pranas Gudas, 
“Darbininko” redaktorius, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

34. Kun. A. Yanušas, 
St. Anthony’s Church, 

Forest City, Pa.

4. Kun. Ig. Zimblys,
324 Wharton St, PhiladelphiaJPa.

5. P-lė A. E. Petrauskaitė,
Waterburio lietuvė fotografistė.

4 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

6. Kun. P. K. česna,
307 Pine St, Tamaąua, Pa.

35. Kun. P. Gudaitis,
307 Pine st., Tamaqua, Pa.

36. M. A. Ruseckas, 
2318 st., Clair avė.,

Clevelend, Ohio.
37. Kun. P. Lapelis,

> 10806 So. Wabash avė., 
Chicago, Dl.

38. J. S. Vasiliauskas, 
SLRKA. Sekretorius,

112 N. Greene st., Baltimore, Md.
39. Kun. J. Miliauskas, 

■St. Mary’s Cbųrch,..
Wanamie, Pa.

v

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

Pirmininkas: —

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Dvasiškas vadovas: —

Kun. P. Saurusaitis,
45 Congress Avė., 

Waterbury, Codu.
Pirm, pagelbininkė: —

V. Liutkevičienė,
21 Acton St., 

Worcester, Mass.
1- as Raštininkas: —

J. M. Navickas, 
La Salette Seminary, 

Hartford, Conn.
2- as Raštininkas: —
x P. J. Jakaitis, 

Holy Cross College, 
Worcester, Mass.

Iždininkas: —
J. Vaitkus,

19 Hanover St., 
Worcester, Mass.

Iždo globėjai: —
J. Bakšys,

St. Bernard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kun. J. J. Jakaitis,
41 Providence St., 

Worcester, Mass.
P. Stočkienė,

25 Snffield St., 
Worcester, Mass.

Tautos Ryto” redaktorius: —
Kun. J. J. Jakaitis, *

t , 41 Providence St., 
Worcester, Mass.

“Tautos Rytas” išeik rugsėjo 
mėnesį. Norintieji teuirisako.

* -

< <

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas:
Motiejus Žioba,

29 Webster St., 
Molden, Mass.

Vice-Pirmininkas:
J. B. Šaliunas, 

866 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius:
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Finansų Sekretorius: 
A. F. Kneižis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas:
Mikolas Venis, 

28 Story St., 
So. Boston, Mass.

Globėjai:
Jonas Petrauskas,

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

Vincas Kudirka,
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.
M. Abračinskas, 

187 Ames St., 
Montello, Mass.

Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranas Gudas,
242 W. Broadway, 

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

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Ar nori bnt gražus.
Jeigu taip, tai nusipirkite Mos

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

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

J. RIMKUS,
Box 36, Holbrook, Man.

§ LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- s 
ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- 
kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- S3] 

[gi gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą. ®l 
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti

S tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš- 
g ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję S] 
[gj ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- S 
iŠ virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, ||Į 
jH laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai —
H aptveriami, į

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- Ę±į 
O pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams ® 
įSE vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro- 
g liūs, seseris, gimines ir pažįstamus. ęį

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; ĮS] 
p 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) © 
O 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mene- g1 
ĮS siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams s| 
!į| 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; S] 

t mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium
IŠ numeris 5 centai. B
pi SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė jgj 
g (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 83] 
H kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi- 
g minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. B, 
S Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. g 
g petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų E] 
|g petito eilutė.

S Lietuvių Balso adresasg
i Petrograd, Baskov 29. |

LIETUVIŲ DARBININKŲ

KALENDORIUS

1917
Kaina 25 centai

Išleido Lietuvių Darbininkų Sąjunga

“DARBININKO” SPAUDA

242 W. Broadtvay, So. Boston, Mass.

EDWARD L. HOPKINS,
362 362 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Arti E str.)
Namai parsiduoda, kambariai parendavojami.

GAISRO,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plate glass)
AUTOMOBILIUS

INSŪRANCE

Naujas “Darbininko” Leidinys
ŽYDŲ KARALIUS.

Drama keturiuose aktuose bei penkiuose paveiksluose 
* Liuosai vertėk "

J. M. Širvintas.
- Kama 30 centų.

Veikalas tinkamas perstatymams, ypatingai Velykų 
laike. ,

KNYGELĖ 64 PUSLAPIŲ.
Siųskite užsakymus tuojaus.

✓



Didžiausios 
prakalbos.

Bostono Lietuvių Dienos ren
gėjai savo savaitiniame susi
rinkime, spalio 2 3d. Lietuvių 
Svetainėje, nutarė neberengti 
prakalbų lapkričio 1, Mųnici- 
pal Hali, So. Bostone, bet tik 
rengti vienas dideles prakalbas 
Bostone. Tokiu būdu vieton 
dviejų prakalbų apie Lietuvius 
ir Lietuvių Dieną tebus vienos, 
bet nepaprastai indomios.

Šios prakalbos atsibus spa
lio 29 d. Faneuil svetainėje, 
Bostone, 1:30 vai. Nedėlioj po 
pietų.

(Faneuil salė yra prie Mer- 
chants Row ir Faneuil Hali Sq., 
prie pat Adams sq., Bostone.

Kalbės Bostono majoras, 
pro f. Gilinau, kun. J. Žilinskas, 
M. Yčas ir keletas kitų.

Visi Bostono ir apielinkių 
lietuviai lai atsilanko. Sve
tainė labai didelė.

Presos Komisija.

f PARSITRAUKITE REIKA- [ 
I LINGU ATSIŠAUKIMŲ.

Atsišaukimai į įžymius an-1 
glus ir jų organizacijas jau ga- Į 
tavi. Tie atsišaukimai galės 
atnešti Lietuvių Dienoje nema-1 
žą naudą. Jie tinka ir Bosto- . 
no apielinkių lietuvių koloni
joms, nes visą Mass. valstiją 
valdą žmonės pritarė Lietuvių 
Dienai ir davė vartot savo var
dus ir liudijimui, jog tas dar
bas yra brangus ir vertas pri
tarimo.

Jei iš kitų miestų lietuviai 
norėtų šių atsišaukimų, lai pa
siunčia žmogų į Redakcijas: 
“Darbininko,” “Ateities ”ar 
“Keleivio.” Žmogų lai siun
čia o ne per laiškus kreipiasi, 
nes tas greičiau bus atlikta.

Presos Komisija.

CAMBRIDGE LIETUVIŲ 
GAUSIOS AUKOS UE- 
" TUVIŲ DIENAI.

$300.00;. Lietuvos Sūnų dr-ja 
$200.00; šv. Stepono dr-ja
—y".....................  •........................

PROGA LAVINTIES.

$50.00; Liet Jaunimo dr-ja 
$10.00.

Paieškau savo dėdžių Jono,
Žada aukoti: Lietuvos Dūk- Prano ir Vlado Steburių Kau-

terų ir Sūnų dr-ja $200.00; šv. no gub-’ Ukmergės pav. ir
1 ' Jotio '(fr-ja $20m P*-

I

terų ir Sūnų dr-ja

Ir kitos draugijos sulyg iš
galės parems prakilnų darbą.

Ignas Grigas,€ ‘
77 AVaverly st.,
• Brighton, Mass.

So. Bostono Bigelow vaka
rinėj mokykloj galima pasi
mokinti naudingų ir reikalingi} 
dalykų. Patartina jų. lankyti. 
Plačiai išguldinėjama Suvieny
tų Valstijų istorija. Vartoja
mi žemlapiai ir paveikslai. Mo
kinantis to dalyko labai gerai 
galima prasimokinti angliškos 
kalbos. Angliškoj kalboj pri- 
seina apsakinėti ir aprašinėti 
istoriškus nuotikius. Tų pa
mokų vedėja yra Miss Agnės 
Barrv.J ? gabi mokytoja.

Yra begalo svarbu, 
tai Dienai besiarti- 

ypač atėjus, nepa-

NEPAMIRŠKITE!
Gerbiamieji Bostono Lietu

viai! Daug buvo kalbama ir 
agituojama Lietuvių Dienos 
reikalais.
kad mes, 
nant, o
mirštumėme svarbiausių daly
kų. Jie yra šie:

1. Paduoti savo vardus kai
po rinkikų aukų Lietuvių Die
ną.

2. Aukoti patiems kiek išga
lint.

3. Kalbinti visus prie to.
Tokiu būdu mes būsime prie 

Lietuvių Dienos prisiruošę, ją 
^pasekmingai praleisime ir savo 
tėvynės vargus sumažinsime. Į 
darbą, kas gyvas! Tai mūsų 
šienapjūtė!

Paduoti savo vardus, kai
po aukų rinkėjas ar rinkėja ga
lite ir esate kviečiami vist šio
se vietose: “Darbininko,” “A- 
teities” ir “Keleivio” Redak
cijose ir Šidlausko aptiekoje. 
Taip-gi galima vardus paduoti 
B. L. D. K-to raštininkams: S. 

' Mockui, P. Strakauskui, Duse- 
vičiui, S. Vitaičiui, Kupsčiui.

Visi aukų rinkėjai — galu
tinam tos didžios armijos su
tvarkymui — susirinkite į baž
nytinę svetainę nedėlios, pane- 
dėlio ir utaminko vakarais 29, 
30 ir 31, 7 vai.

Presos Komisija.

Bostono kriaučių prakalbo
se apie Lietuvių Dieną, 19 spa
lio, Lietuvių Svetainėje surink
ta apie 60 aukų rinkėjų ir $35.- 
82 pinigais. Tie kurie auka
vo-stambiais čia garsinami: — 
po $1.00: A. Balsevičienė, T. J. 
Verbickas, M. Rusaitė, F. Ta- 
rainis, M. Drenkevičiutė, P. 
Puišis, K. Vilkas, J. Valeika.
J. Jaučiunas 75c. Po 50c.: F. 
Pateckis, M. Mauručaitė, F. 
Gruodis, A. Jurcius, J. Velic- 
ki, P. Matulionis, A. Nevie- 
ra, J. Jurčius, S. Pazažinskas, 
A. Caricka, P. Vaįčkauskas,
K. Siučaučkas, M. Dusevičia, 
V. Tamulevičia, J. P. Raulinai- 
tis, J. J. Peldžius.

Daugiaus tokio darbo!

Ko-Spalio 23 d. Lietuvių 
operacijos Board Direktoriai 
nutarė uždaryti kooperacijos 
krautuvę Lietuvių Dienoje ir 
leisti darbininkus aukų rinkti 
ir jiems mokėti už tą dieną.

Direktoriai kreipiasi į visus 
kooperacijos narius ir kviečia 
juos rinkt ir duot aukas Lietu
vių Dienoje.

KE5U

AUKOS.

22 d. Spalio bažnytinėj salėj 
aukojo: P. Bilinskas $2.00. Po 
$1.00: Antanas Šapalis, Jonas 
Vaitkus, Povilas Karvelis, J. 
Švaistys, J. Kibartas, V. Dip- 
kus. Smulkių $29.38. Išviso 
$37.38.

Kalbėtojai buvo M. Venys, 
S. Vitaitis, kun. F. Kemėšis ir 
J. Adomavičia.

Pirmininkavo J. E. Karosas. 
Rinkėjų užsirašė apie 100. 
Žmonių buvo pilna svetainė.

Presos Kom. Narys.

NELAIMĖ.

Prie B’way ir Dorchester 
st. So. Bostone buvo seredoj 
toks atsitikimas. - Vežėjas iš 
krautuvės išėjęs rado 
ką prie savo .vežimo, 
kumštini drožė vaikui 
van ir tas parkrito.

v •
vai- 
Tai 
pil- 
Nu-

vežė Į ligoninę ir daktarai ra
do vaiko žarnas beeinančias 
per pramuštą vietą. Vaikas 
mirė.

PADĖKONĖ IŠ VOKIE
TIJOS.

Uršulė Gurkliutė (p. Gudie
nė) gavo šitokį laišką vokiš
kai rašytą iš Vokietijos:

‘ ‘ Aš Petras Gudajtis, lietu
vis, širdingai dėkuoju Jums už 
gražias eiles apie mūsų tėvynę.

Su tėvinainišku pasveikini
mu

- Jūsų
Petras Gudaitis.”

Laiško apačioj matyt paties 
siuntėjo ranka lietuviškai pa
rašyta: “Aš Petras Gudaitis 
dėkoju už eiles “Varginga Tė
vynė.” Rašė jo adresas: Dort- 
mund, Alsen str. No. 16, West- 
falen.

NORĖJO NUŠAUTI PAČIĄ.

Sandusky, 0. — Chas. Molws, 
43 metų amžiaus, norėjo nušau
ti pačią. Nepasisekė ir buvo 
suareštuotas. Prisipažino prie 
kaltės ir buvo nuteistas kalė
jimam Bet pasižadėjo pasi
taisyti. Tai buvo paliuosuo- 
tas. Bet visą uždarbį turės 
atiduoti pačiai, pasilikdamas 
sau $1.00 kas savaitė.

Rengia Lietuvių Labdarystės Draugija sekančiais 
subatų vakarais:

Spalio-Oct. 28, Lapkričio 4,11,17 ir Gruodžio 2 d. 1916. 
DAHEGREN HALL

Kampas E ir Silver St., So. Boston, Mass.
šokiai prasidės nuo 7 vaL vakaro ir trauksis iki 

12 vai. nakties.
ĮŽANGA: Vyrams 35 c., Moterims 25c.

ni

Juozapas Zupkauskas.

HARKO 
SIUTĄ I

HARKO

PAKVIETIMAS
Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo 

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

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS 
MADOS SIUTAI IR OVERKOTAI

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

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

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

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

S.H.HARR1S0NC0

Lietuiškav siuvėja.
M. M. ANDRIUŠIUTĖ 

(Andre ws)

Lietuviams ir Lietuvaitėms. J 
Jog mes atidarom naują dra
bužių krautuvą, vyrų ir moterų. 
Kuri visiems, bus paranki. Ati- Į 
darysime apie 7 d. spalio. To 
dėl visus širdingai kviečiam 
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa- , 
vęs rudeninius ir žieminius

gva-

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

Visokias 
Dreses ir 
kitus rū
bus pa
siuvu ge
rai ir pi
giai iš gerų materijų ir darbą 
rantuoju.

Reikale kreipkitės:
324 E St., kampas Broadway

So. Boston, Mass.

drabužius.
Tariame ačiū už pereitą 

prielankumą ir pasitikim atei
tyje.

Pasiliekam su pagarba
Jonas Berzelionis & Co.

4 Washington Str., 
Hay Market Sųuare, 

Boston, Mass .

DIDELIS
SUVALKUOS 

' ŽEMLAPIS 
- (ftrlaipeO .

Sutaisė B. K. Balutis
Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiese spalvose (kono
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
pačtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

“Geriausia žemlapis lietu
vių kalboj. — Persistato 
labai “(p 
liepė 
čiai.

puikiai.”—Taip atsi- 
apie jį visi laikraš-

Kaina
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus.

Reikalaukit pas
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Pereitą nedėlią šv. Petro sa

lėj vyčių 17 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą. Tarp 
kitų dAlykų vienu balsu priim
ta rezoliucija, kad kiekvienas 
kuopos narys Lietuvių Dieno
je eitų kolektuoti aukų, o jei 
dirbs, tai kad tos dienos už
darbį aukuotų nukentėjusiai 
Lietuvai.

CHESTER, PA. 
Prakalbos.

Spalio 9 d. buvo prakalbos. 
Kalbėjo p. A. J. Sutkus iš Chi
cagos. Pirmiausia p. S. Kviet- 
kus iš Philadelphijos deklema- 
vo, o paskui kalbėjo p. Sut
kus. Pasakojo apie karę ir a- 
pie Amerikos lietuvių reikalus. 
Galop buvo sutverta S. L. R 
K. A. kuopa. Ponas Kvietkus 
pardavė keletą knygelių.

Žvirblis.

TEISINGIAUSIA IR GE- | 
K RIAUSIA LIETUVIŠKA £ 
? APTIEKA. |
? Sutaisau receptus su didžiau-® 
feia atida, nežiūrint, ar tie re-© 
Rėptai Lietuvos ar Amerikos^ 
£Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
•daktarų. Tai vienatinė lietu-© 
yriška aptieka Bostone ir Massa-Ž 
fehusetts valstijoj. Gyduolių ga-|į 
4it gaut, kokios tik pasaulyj y-© 
<a vartojamos. Galit reikalaut! 
per laiškus, o aš prisiųsiu per"] 
expresą. 1

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kampas C Street 
SOUTH BOSTON, MASS.

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTO JAS.

Pagrobus atlieka pigiai ir gro
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
ros graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

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

JONAS GREBLIAUSKA8, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. D.

I

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udyno*. * d o visokias ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St Boston, Mass.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviszkat. 

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. •

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...
Aritmetika mokinim’ 

si rokundų, su pave 
slais (apdaryta) .........

Vi ,;
Kas atsiųs iškirpę? 

garsinimą iš “Dar7 dl 
ir $1.00 per mone 
tai gaus visas 4 kny& 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

662-672 Washington St., Boston, Mass.
Milliam F. J. Howard 
Lietuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, Sx Boston.

Tklcpmonk So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

SfZ

fC O

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

LIETUVIUS.

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

Advokatas

1 elepuune ou. Boston ovo. 
ANTANAS ŠAPALUS 

meistras 
indeda telephonus, dengia 
irus, ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS 
Ofisas tlvvenimas

315 W. Bmadva?, 132 St
SO. BOSTON, MASS.

PIRMO ’ ’ f ESOS

DANTISTAS

Lietuvis Daktaras

Philadelphia. Pa.
Xno 9 iki 11 rito.

4 po pietų
8 Vakare.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

Nedėliomit 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.

I *

Nepaprastai pigiai
Mūsų kainos visados že

mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi

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

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

James Eitis Co
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR

ANT IŠMOKĖJIMO.
Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

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

D r. Paul J. J a kniauk
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoe:
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSION, 
Tel 502 S. B. Dr. Ignotas Stankus

ve. 1210 S. Broad St.,

Vienatinė didžiausia lie- 
viška krautuvė, kurioje 
ilima gauti visokių vyrų, 

moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR

WORCESTER, MASS

Valandos

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
< ; .»j j :’,<»• 

rco 2 iki 4. nuo7 iki 9 po piet.
FHYZIKAS ir SERGIJUS 

Sp«>ial>£ka> atlieka viK>kiu» licgiaunca 
pydytnuf. ypatingai fu ak Atremia.

392 Limlc, ;<»/< < • <
:c. ii :'.i I; n / .

Skaitykite ir Platinkite
V

811-312 01d South Building 
Boston, Mass.

I

/

TeL Oiford 4900.

J. P. TUINYLA,

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokiu 
žiedų, siutus ir overkotus, du o 
dam ant bargo ir ant ižmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimti duodam perkup- 
Gama, didelę naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo u>

“Darbininką

Reikalinga Merginu
Mokintis dirbti Guminius čeverykus 

ir visokius kaliošus.

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

šiuomi adresu:

ood Rubber Co.
Bigelot Avė., Watartown. Mase.




