Metams $3.00, pusmečiui $1.50.

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

Veltui jūs statysite bažny
čias, veltui remsite mūrijąs,
veltui steigsite mokyklas —
visi tie jūsų darbpį, visos tos
jūsų pastangos
3 niekais,
jei jūs nesujr
rioti apcfrunui to tin/Tšauo yra gryv>ji katalikiškoji

Popiežius Pijus X.
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Katalikų Spaudos
Savaite.

;bininkų
Wilson liko prezidentu. Rumunai ima atsigriebti. Dailaimėjimai
f

HATFORDIEČIAMS IR
NEW BRITAINIEČIAMS.
Tėmykite, pas jus atskrido

A. Vitkausko Skrajojanti Teat
Rumunai visame Dobrudžos NUSKENDO TRYS LAIVAI.
BLAIVININKŲ LAIMĖ
PASIBAIGĖ DVIEJŲ METŲ ralė kuopa.
Amerikos lietuviai katalikai
fronte pradėjo atsigriebti. Vi
JIMAI.
Nuskendo trys Anglijos gar
STREIKAS.
Šiemet prezidento rinkimai
šiemet pirmu kartu turi Kata
Nueikite pasigrožėti pui
su frontu daro atakas prieš laiviai — Sreldftke, Skerries
Proribicijonistai,
t.
y.
pri

likų Spaudos Savaitė. Ji jau buvo nepaprasti. Abu kandida
Startle, Minn. — Watab po kiausiu lietuvišku vaidinimu.
teutonus ir turi pasisekimus —
čia pat — bus nuo 12 iki 19 tu republikonų ir demokratėj verstinos blaivybės šalininkai stumia Mackensei o armiją at ir Sunnyside.
pieros
kompanijos darbininkai
Hartforde, Conn. bus vaidi
gaudė vienas antrą ir vis-gi ga turėjo savo kandidatą į prezi gal. Savaitę atį ai teutonai
šio lapkričio mėnesio.
sugrįžo darban. Streikavo du nama subatoj, lapkričio 11 čL
lų gale prez. Wilson pralenkė. dentus Hanly. Kiek jis gavo ten varėsi pirmyn, * o dabar vi
metu ir pastatė ant savo. Dir Cathedral Lyceum salėj “Gai
Ką turime daryti toje savai
balsų, tai nežinia. Spėja, jog
su
frontu
priverst
trauktis
at

bo 12 valandų dienoje. 'Da rės” ir*4 Jaunikis”. Pradžia
Rinkimų
dienoj
t.
y.
utamintėje, kokiam galui ji nuskir
jam kliuvo į 350.000 balsų.
gallE
bar išsikovojo 8 valandas die 8 vai. vak.
ta? U-gi per surengtas pra • ke buvo jau visų paskelbta, jog
Rinkimų dienoj daugelyje
Rumunai
praneša,
jog
teu

noje ir algos pakėlimą ant 30
republikonų
kandidatas
Hu

New Britaine, Conn. bus
kalbas išaiškinti Amerikos lie
valstijų nubalsuota panaikinti
tonai
traukdamiesi
atgal
degi

nuoš.
ghes
laimėjo.
vaidinama panedėli,
lapkriLenkai labai nudžiugo paža
tuviams katalikams apskritai
saliūnai. Tai nubalsavo pa na sodžius ir visokias gerybes
Dabar
visose
Minn.
valstijo

jio
13
d.
Lietuvių
salėj,
354
dėjimais
Vokietijos
ir
Austri

spaudos svarbą ir galybę ir rei
Taip spėta buvo todėl, kad daryti “sausas” šias valstijas: gabenasi su savin}/
se
popierinėse
įvesta
8
vai.
Park
st.
“
Mirtų
Vainikas.
”
jos
neprigulmingos.
Pritarian

kalingumą remti ir platinti ka New Yorko ir Illinois valsti Michigan, Nebraska, Montana
Rumunai jau atsiėmė kele čiai atsiliepė į tai ir Berlino darbo diena, pripažintos uni
Atsiminkite,, jog los gabūs,
talikiškus laikraščius ir abel- jose didelė didžiuma balsėj kri ir So. Dokota.
tą
miestelių
ir
tikisi
ūmai
at

jos
ir
unijinė
mokestis.
ant
to atsidavę, talentingo ar
laikraščiai.
Tik
Kreuz
Zeinai gero naudingo turinio kny to už Hughes. O būdavo pra
Anti-Saloon lyga rūpinsis,
siimti
Constanzą
geležinkelio
tisto
išlavinti lošėjai.
tung
nepritarė
Lenkijos
neprigas. Antras svarbus tos sa eityje, kad kas New Yorko ir kad kongresas įvestų blaivybę
liniją.
SUSIORGANIZAVO
LAIK

Eikite pasigerėti geru loši
gulmvbei. O socijalistų laik
vaitės dalykas yra tai pats Illinois valstijose nubalsuota Distriet of Columbia. Tai ir
RAŠČIŲ PARDAVINĖ
Prie Dunojaus rumunai at raštis Vorvvaerts šitaip rašė:
mu ir paremkite užsimezgusį
spaudos platinimas — užraši- tas ir nebūdavo sumuštas, ki AVashington būtų sausas. Ta
TOJAI.
lietuvišką teatrą.
‘ ‘ Sočijal-demokratij a priė
nėjimas katalikiškų laikraščių tų valstijų balsais. Šiemet pati lyga rūpinsis, kad pačta siėmė Hirsovą. Teutonai pa
likdami
tą
miestą
padegė.
mė
Karolio
Markso
žodžius,
ir pardavinėjimas geros litera kitaip atsitiko.
Nors tuodvi nepriimtų laikraščių ir kitokių
Memphis, Tenn. — Sutvėrė
Transilvanijoj rumunai ir
tūros.
valstijos davė labai daug bal leidinių, kur smuklės garsina-! rusai ir-gi ima viršų ant teu skelbiančius, jog Rusijos val uniją vaikai laikraščių parda MIRĖ TAMAS ŽILINSKAS.
džia gali likti nepavojanga tik
Kas kart Lietuva vargšė
Išanksto jau pramatome di sų Hugresui, bet jas persvėrė mos.
tonų. Buzeu kįonyje rumu tuomet, kuomet Lenkija bus vinėtojai. Veik pusė miesto netenka savo darbininkų sa
delį gražaus sumanymo pasi kitų valstijų balsai.
nai pastūmė teutonus atgal ir atstatyta ant laisvės pamatų. vaikų, laikraščių pardavinėto vo sūnų. Beveik kiekviena
jų prisidėjo prie unijos.
sekimą — įvairiose kolonijose
Utarninko vakare New MOTERS NESAVO BAL paėmė jų 100 nelaisvėn. Juil
Socijal-demokratija geidžia
me “L. B.” numeryje randa
surengtos prakalbos, Spaudos Yorko, New Jersey, Illinois.
SAVIMO TEISĖS.
klonyje rumunai'atmušė prie lenkams laisvės, kaip ji trokš
me liūdnų žinių.' Štai ir
IŠSIKOVOJO TRUMPES
šininko atakas. I
Komisijos su užsidegimu vei Indiaiia ir Wisconsin valstijų
ta
jos
vokiečių
tautai.
Šiuo
vėl
pranešu liūdną žinią: rug
NES VALANDAS.
kia, literatūros gabenasi. Vien balsai buvo už republikomj AVest Virginijoj buvo balsuo
tarpu
mes
tikime,
jog
Varšasėjo
4 d. mirė Smolenske dar
iš “Darbininko” išsiuntinėta kandidatą. Tai republikonai jama ar duoti moterims balsa
FRONTE.
voj
paskelbtas
manifestas
yra
St.
Louis,
Mo.
—
Emerson
bštus
Lietuvos sūnus mokyto
įvairioms komisijoms daug tū jau neabejojo, jog jau jų vir vimo teisę. Už davimą balsa
pirmas
žingsnis
prie
to.
”
Electric Manufacturing kom jas Tarnas Žilinskas.
• Vok
praneša, jog abikstančių knygų ir knygelių. šus bus. Ir drąsiai skelbė, vo 33.887, prieš 72.473.
panijos 600 molderių išsikovo
Kiek aš žirfiu, jis yra gimęs
pušiai
žow-Tąmopol ge
Tikimės, jog iš kitų katalikiš jog sekantis prezidentas bus
SUVIENYTOS
VALSTIJOS
jo
8
vai.
darbo
dieną.
Suvalkų
gub., Domeikų kai
leži ūkelio na smarkūs artikų spaustuvių ir-gi buvo daug Hughes. Ir demokratai jau
NEPRIPAŽĮS.
me. Baigė Veiverių mokyto
BAISUS ATSITIKIMAS.
lerijos veikimai. .
užsakynuj. .
buvo benustoją vilties laimėti.
SVEIKATOS
APDRAUjų seminariją dar jaunas 18
Šiaip tame fraųtejokiu žyWashingtono valdžia aprei
DIMAfi.
’ metų. Vyresnybė neskyrė jam
Spaudos platinime Lįfeį Tai kitoks dalykų virtimas bu. Utająinka vakare So.-Boa-.miv veikimų nė“
škė,~ jog ji šiuo tarpu nepripadaug reikia padirbėtu Žiūrė vo šiūrprizas abiėm pusėm.
mokytojo
vietos, liepdama
tone atsitiko nepaprasta nelai
Mass. valstijoj už visokius
žįs naujos valdžios Lenkijoj.
kime. Amerikoje lietuvių ka
Rinkimų imtynės buvo ste mė. Jau sutemus du sukabin
ITALŲ FRONTE.
Nepripažįs kol karė tęsis ir sužeidimus per metus išmoka dvejus metus laukti. Bet jau
talikų yra į 600.000. Katali bėtinos. Stambieji kapitalis ti karai ėjo iš So. Bostono
kol Lenkijai taikos kongresas ma į $6.000.000. Bet ne visi nas mokytojas, kupinas pajė
Garso augštumose italai stu formaliai pripažįs neprigulmy- darbininkai gauna pašelpą, ne gų, negalėjo sėdėti be darbo.
kiškų laikraščių rokuokime 10. tai nesvietiškas darė pastan Summer gatve. Kai atva
Daleiskime kiekvienas laikraš gas, žarstė pinigus į visas pu žiavo prie kanalo ties So. Sta- mia austrus atgal. Austrai ne bę.
visi yra apdrausti. Tai kai Kun. Strikui parašius, jis iš
tis apskritai imant turi po 5.- ses by tik pravaryti savo kan tion, tai tiltas buvo nusuktas, spėja nusigabenti anuotų. Pa
neapdraustas darbininkas yra važiavo mokytojauti Samaros
000 skaitytojų. Tai katalikiš didatą. O kadangi republiko kad leisti praeiti laivui. Tai starame pasivaryme pirmyn
sužeidžiamas, tai dažnai dirb gub., į Ciornaja Padana. Ten
GALICIJAI AUTONO
kų laikraščių skaitytojų turė nai buvo susivieniję su progre- karai neapsistojo ir važiavo. austrai paliko italams 20 artuvėse daroma kolektos. Ap- mokytojavo trejus ar ketverius;
MIJA.
sime 50.000. Jei daleisime, sistais, tai tuomi labiau jie Pirmutinis karas su žmonė motų, iš tų 13 buvo didelio ka
metus. Paskui sugrįžo tėvų:
Austrijos valdžia išleido ap rokuota, jog tokiomis kolek- prašomas atgal Lietuvon ir bu
jog viršminėtos skaitlinės yra pasitikėjo laimėti.
mis ir plumtelėjo vandenin. Ir libro.
tomis
per
metus
surenkama
linkraštį, kuriame Galicijai
arti tiesos, tai rokuodami to
nugrimzdo.
Tik buvusieji
Mass. valstijoj sužeistiems vo gavęs vietą Raudėnų vals^
pripažinoma
autonomija.
Nau
ATMUŠĖ
RUSUS.
liau, pamatysime, jog kata
ant karo platformų teišsigelbėčiuje, Kalvarijos apskrityje,
ja tvarka Galicijoj ūmai bū darbininkams į $2.000.000.
likai tik 1 iš 12 teskaito kata KONGRESAS REPUBLI- jo. Kiti uždaryti kare nuėjo
Suvalkų gubernijoje. Buvo pa
Tos
žinios
buvo
surinktos
iš
Vokiečiai skelbia, jog rusai sianti įvesta. Reiškia Austri
likišką laikraštį. Reiškia tik
dugnan.
Išgelbėta
tik
tie,
vyzdingas
mokytojas, darbš
KONIŠKESNIS.
ja neleis Galicijos prie nepri pranešimų darbininkų organi
Transylvanijoj
perėjo
George1 iš 12 teseka katalikiškos vi
kurie ant paviršio plūduriavo.
tus, savo pareigas kuopuikaiuzacijų.
Utarninko rinkimuose buvo Jų buvo arti desėtko. Gyvas ny kalnus ir įsibriovė į Vengri gulmingos Lenkijos, nors Ga
suomenės veikimą, 1 iš 12 tesiai atlikdavo. 1913 m. ap
prisideda prie visuomeniško renkama ne vien prezidentas, ties gelbėtojai ir narai dirbo ja. Bet iš ten jie buvo išmuš licija tai lenkiška provincija.
silankęs
jo mokykloj inspekto
STREIKAS TABOKOS
veikimo, l'iš 12 tesirūpina bet daugelyje vietų buvo ren visą naktį. Iškėlė karą ir pa ti ir pastumti atgal.
rius parašė puikią recenziją.
DIRBTUVĖJ.
BUSIANTI IR LIETUVAI
Lietuvos reikalais ir pasauli- kami gubernatoriai, senatoriai, dėję ant laivo, nuvežė į E. Bos
[Kaipo
tautietis buvo tikras
St.
Louis,
Mo.
—
Ligget
and
SKIRTINGA VALDŽIA.
niu gyvenimu, nes tie, kurie atstovai. Šiek tiek dabar per toną, kur išėmė lavonus. La SUTORPEDAVO DIDELĮ
Lietuvos
sūnus. Karės metu
LAIVĄ.
Netolimoj ateityje būsią kas Meyers tabokos kompanijos buvo paimtas karuomesėn, tu
neskaito katalikiškų laikraš simainė senatorių ir atstovų vonų buvo į 60.
nors padaryta ir Lietuvai. Vo darbininkai sustreikavo. Strei
Į abi įstaigas po
čių, kaip kitaip jie žinos kas sąstatas.
Prigėrė daugiausia vyrai.
Vokietijos submarinas be kiškas laikraštis Kownoer Zei- kuoja 1.500 darbininkų. Dar rėjo gan gerą vietą, buvo prie
katalikiškoje visuomenėje da daugiau inėjo republikonų.
Dauguma italijonai.
persergėjimo sutorpedavo An tung parašė :
bininkai neturėjo unijos. Tai Štabo raštininku Smolenske.
roma, kokie yra sumanymai,
Prasidėjo
tyrinėjimai.
Dėl

Ten taip-pat pasižymėjo savo
glijos garlaivį Arabia. Pri
Senate ligšiol buvo demo
“Manifeste kalbama apie pradėjo tuomi rūpintis. Kom darbštumu, ir buvo apdovakokios yra visuomeniškos įstai kratų 56; republikonų 40; da to sudaryta trys komisijos ir gėrė 2 žmonės. Ant nuskan
lenkų žemes, buvusias po Ru panija tai pajutus, pavarė Į notas medalium už darbštumą.
kiekviena
jų
skyrium
tyrinės.
gos.
dinto
laivo
buvo
437
pasažiebar bus demokratų 54; repub
sija, bet nieko nekalbama a- tuos, kurie daugiausia darba
Bet žmogus nežino kur jam
riai.
vosi unijos reikaluose. Tuo
Taip, milžiniška lietuvių ka likonų 42.
pie Lietuvos ateitį.
j teks atsiskirti su šiuo pasauliu.
Tas buvo padarytas Vidurtalikų dalis yra neprotaujanti,
Tas bus nuspręsta vėliau. met darbininkai ir sustreikavo. Rodos, buvo nepavojingoje
Atstovų rūme ligšiol demo NURODYS KALTININKUS žeminėj jurėjĮ
Didžiuma
streikininkų
yra
mo

neindomaujanti, nesirūpinan kratų buvo 230, republikonų
PANEDĖLI.
Vienok, faktas yra, jog Vo
terys ir vaikai. Reikalauja . vietoje, tikrai tikėjosi suti nei savais, nei visuomeniš 203; dabar bus demokratų 217,
Kas buvo So. Bostono ne LIEPĖ ANKSTI UŽDARYTI kietija užėmus žemes įsteigė unijos pripažinimo ir algų pa grįšiąs vėl darbuotis Tėvy
kais reikalais.
lietuviams skirtingą adminis
republikonų 214, socijalistų laimės kaltininkas, bus turbūt
nei, bet neišpildė tos prakil
KRAUTUVES.
traciją, o tas rodo, jog Vokie kėlimo ant 10 nuošimčio.
nios svajonės.
Spaudos Savaitėje reikia pa buvo ir liko Victor Berger, nuspręsta panedėlį. Komisi
Francijos valdžia išleido į- tija yra nusprendus palaiky PASIBAIGĖ ILGAS STREI
Apsirgo vidurių šiltinėmis
daryti pastangas, kad išjudin progresistų buvo ir liko vienas jos šią savaitę pabaigs rinkti
ti
ir
globoti
lietuvių
tautos
sa

ir
galop
vienas
prisidėjo
neprisakvmą,
kad
visoje
šalyje
faktus
ir
visas
dalykas
jau
bus
ir pasirgęs,
rodos, keturias
ti, nubudinti apsnudusius, ne
KAS.
panedėlį gatavas atiduoti tei krautuvės būtų uždaromos 6 vitumą.”
rangius lietuvius, reikia jiems gulmingas.
savaites,
rugsėjo
4 d., atsis
Utica ,N. Y. — Ilgas audėjų
Viršminėtą Kauno Zeitunvai. vak. Tas daroma dėlto,
sėjui.
parodyti katalikiškų, laikraštį,
kyrė
su
šiuo
pasauliu.
Rug
streikas pasibaigė. Streikavo
gos
citatą
pakartojo
daugelis
kad
sutaupyti
elektriką
karės
Turbūt
tą
dieną
bus
nurody

kur nurodinėjama, kas reikia
sėjo 5 d. palaidotas.
Mes mo
3.000 moterų ir vyrų.
WILSON-KUMAS.
Galima bus laiky Amerikos laikraščių.
tas kaltininkas arba kaltinin reikalams.
daryti dėl savo gero ir dėl ge
kytojai
netekome
gero
darbš
Streikininkų vargas nenuė
ti atdarus tik restaurantus ir
Prezidentas Wilson, links kai.
ro tautos.
taus
draugo,
o
vaikučiai
gero,
LENKAI PASIŽADA KA jo niekais. Šis tas laimėta.
aptiekas.
mas, kad pasiliko prezidentu,
Algos pakelta ant 10 nuoš., išmintingo mokytojaus auklė
Galop privalome žinoti, jog sėdo ant jachtos Mayflower ir
RIAUTI.
Naujas įsakymas įeis į ga
,
darbo sąlygos tapo pagerintas. tojo. •
daug katalikų neskirsto laik išplaukė į Rhine cliff, N. Y. Iš
Ant rytojaus po paskelbimo
KODĖL BULBĖS BRANGS lą lapkričio 15 d.
C.
raščių, nepažįsta, kurs geras, ten traukiniu važiuos į Wimanifesto, ty. utarninke Var- Visi priimti atgal į darbą.
TA.
(“Lietuvių Balsas.”).
kurs eina prieš jo įsitikinimus, lliamstown, Mass-, kur gyve
šavoje lenkai turėjo milžinišką Darbininkai nebus skirstomi ir
PASISKOLINO PINIGŲ.
Prierašas.
Kaikurie išgir
Peoria,
HL
—
Komitetas,
prieš šventas katalikiško tikė na jo duktė ponia Sayre, kuri
mas mitingą. Pasiuntė padė- persekiojami už veikimą uni dę, jog mirė Tarnas Žilinskas
Graikijos revoliucijinė val konę Vokietijos ir Austrijos jojjimo teisybes. Tai toje savai susilaukė kūdikio. Tai prezi kurs tyrinėjo pabrangimo val
gomųjų
daiktų,
susekė,
jog
Kompanija buvo patraukus pamariė, jog tai anas senasis,
džia, kuriai vadovauja Veni- valdonams.
tėje turi būti daromos pastan dentas bus kurnu.
Veiverių seminarijos mokyto
gešettmacheriai čielais vago zelos, talkininkai paskolino
gos išaiškinti apie privisimą
Tarp kitko toj padėkonėj į teismą uniją už blėdies prida- jas.
Sis jaunasis Tarnas Ži
nais
verčia
bulbes
į
Utinois
urymą už $25.000. Byla atšauk
$1.000.000.
prieškatalikiškos spaudos.
štai kas pasakyta:
PO RINKIMŲ.

Lenkų džiaugsmai

t

<
* /
/

pę, kad tik pakelti kainas ant

Tokie tai dalykai privalo
Sekantis “Darbininko” nu bulbių.
stovėti mums prieš akis spau
meris išeis utarninke ir bus ašdos savaitėje.
' tuonių puslapių. Tai bus Kat
į Spaudos Savaitės numeris.
Prieš Kat. Spaudos Savaitę ! Mes jo netėpliošime raudonai į
mums labiausia rūpėjo atspau {arba kaip kitaip.
Bus juosdinti “Kalendorių,” “žvirb į das ant balto, bet vis-gi bus
lį” ir “Pažangą.” Viskas pa
tai
nepaprastas,
istoriškas
vyko.
| “Darbininko” numeris.

linskas yra gerb, klebono kun.
•
Tarno
Žilinsko brolėnas.
Kompanija griebėsi visokių
priemonių sulaužyti streiką.
CHESTER, PA.
Nepavyko.
Subatoj lapkričio 11, nuo
5 vaL iki 8 vakaro busiu Italijonų’ bažnyčioje.
15 lapkri
čio pusę po septynių po ta pa
čia bažnyčia bus lietuvių kata
likų prakalbos spaudos reika
le.

ta.

“Jūsų nepergalimų armijų
pergalės paliuoBavo du miestu
Vokiečių submarinas sutor lygiai brangius lenkų širdžiai
pedavo Anglijos garlaivį La- — Varžavą ir Vilnių. ”

SUTORPEDAVO LAIVĄ.

nao.
Sutorpedavo be perser
Tai-gi lenkai ištiesė savo le
Ant jo buvo vienas
Vokietijos prekinis subma i gėjimo.
teną prie Vilniaus.
rinas neišplaukė, kaip žadėjo amerikonasGalop toj padėkonėj lenkai
Skandinti laivą be perser- Į
pėtnyčioj.
Neatgabenta lai
ku viso krovinio.
Pėtnyčioj Įgėjimo yra tai laužymas Vo- išreiškia pasižadėjimą kariau
o Ameri- ti prieš savo amžinus priešus
sukrauta ant Deutschland čielas vagonas cinko.

Per
Į nustatė laiką, per kurį bus išmokama buvu- negali žmonijai atnešti gerovės, ramybės.
__
___
L. D. S. CENTRO VALDY
- siems savininkams prigulinti už atimtąjį daik- šalta, per žiauri, ir per žema ji yra, kad galėtų Į praktikoje nenaudingos; nes priseidavo dan
BOS ANTRASAI.
tai
padaryti
gelį
draugiją
perorganizuoti
arba
panaikinti,
tų jo vertė.
Ir po teisybei sakant jeigu
u
"“K J
s“
:
“
• •
Įvedus socijalistišką tvarką — žmonią egotiz kuomet pristigdavo kapitalo išmokėti pašei-1 Dvasiškas Direktorius:
tiktai jiems tinkamai atlyginta, tai jie jokios
skriaudos neturėjo. Ir valstybė prieš juos ne mas juk nemažėtą, bet didėtą, nes nauji dorintojai poms.
Kun. F. Kemėšis,*ir mokytojai — socijalistai žmonią širdžią tobulinti
Amerikoje apdraudos klausimas iškilo pa
prasikalto.
50 W. Sisth St.,
Pirmiausiai čia pra
Dabar jau mes matome, kad atėmimas nemokėtą ir negalėtą. * (Niekas negali duoti kitam baigoj 18-to šimtmečio.
li PRAKTIŠKO ATŽVILGIO
So. Boston, Mass.
atėmimui yra nelygus. Galima yra ir priversti to, ko patsai neturi, sako šv. Augustinas). Todėl dėjo organizuotis, savos rūšies, savitarpinės
VEIZINT.
nai atimt (tik žinoma svarbiems reikalams ir darbo išnašumas, suprantama, turėtą eiti nuolat pašelpos draugijos; paskiau užsidėjo tam tik Pirmininkas:
Daugel ko yra prirašoma apie socijalizmą. spiriant) ir nepadaryt skriaudos. Dėlto ir ga mažyn. Savo tvarką įvedę, socijalistai, iš džiaugs ros apdraudos kompanijos “Insurance Co.” na
Motiejus Žioba,
Vieni jį peikia, kiti giria.
Vieni jame mato lima sakyt, kad pati idėja priverstino atėmimo mo, gal ir sutrumpintą darbo valandą skaičią (iki ir urnai pradėjo organizuotis broliškosios pašel29 Webster St.,
darbininką luomo apgynėją ir žvaigždę,
ve fabrikią ir darbo įrankių iš privatinės nuosavy 6 valandą dienoje, ar dar mažiau), bet nėra abe po draugijos, šiandieną žinomos, kaipo fraMolden, Mass.
dančią į geresnę ateitį, kiti mato jame jei jau bės ranką ir pavedimas tą dalyką valstybei nė jonės, kad nepoilgo reikėtą pradėti darbo valandas ternalės organizacijos “Fraternal organizaNaujoji gi valdžia, baisus suvaržymas tions” kurios tebegyvuoja iki šiai dienai, pla Vice-Pirmininkas:
nedidžiausį blogą, tai bent darbininką išnau ra taip jau baisiu dalyku, kaip iš sykio išro ilginti.
visose
gyvenimo
šakose, (skaitlingi ir visagaliai čiai išsišakoję po visą Ameriką.
dojimo ir mulkinimo įrankį.
do, bet būdas, kuriuomi atimant bus naudo
J. B. galiūnas,
Žinoma,
mokslinčiai įvairią pakraipą jamos!
tai yra kurs bus _pavartotas atemi- valdininkai) pagimdytą nuolatinius didelius neuž
866 Bank St,
turi kiekvienas savotiškas teorijas ir toms teo mui — tas tai už vis daugiau sveria šiame iganėdinimus, kurie turėtą privesti prie naują dar
Apdrandos klausimas pas lietuvius.
Waterbury, Conn.
rijoms parėmimo ieško raštuose garsiąją rašti klausime, o antras po jo, tai teisingumas atly baisesnią socijalią revoliuciją. Socijalį klausimą
ninką ekonomistais vadinamą, ir visi randa to, ginime. Ir tik nuo tą dviejų dalyką prigulės pasekmingai išris ne socijalizmas, bet išvien susiČia Amerikoje lietuviai supratimą inga- Sekretorius:
ko ieško.
Ir kiekvieno išrodymai išrodo, jei vertė viso dalyką stovio.
Nei vo apie apdraudą beveik nuo pradžios emigra
Jei tinkamu būdu dėjusios: Visuomenė, Bažnyčia ir valstija.
J. E. Karosas,
jau ne teisingais, tai bent panašiais į teisin bus atimta ir tinkamai atlyginta, tai ir jokios vienos iš tą triją darbininkių negali prašalinti.
cijos (lietuvią) tai yra apie 35 metai atgal.
242 W. Broadvay,
gus.
Darbininkus paliuosuos nuo priespaudą ir iš Lietuvoje apsidraudimo klausimas pas lietuvius
skriaudos niekam nebus; priešingai, jei bus
So. Boston, Mass.
1
naudojimo — ją dvasinis atgimimas, dorinis paki iškilo daug paskiau, negu Amerikoje; da ir
Ir kurgi jie taip neišrodys, kad tie gud panaudota skriąuda, žudymai, kraujo pralie
limas, ją apšvieta, susipratimas ir vienybė, ją iki šiol ten buvo mažai teprasiplatinęs. Tarp Finansų Sekretorius:
ragalviai mokyklose dantis parėdę ir kelines ir .jimas, o dar paskui už atimtus daiktus neatly
darbininkiškos organizacijos visuose pasaulio kraš Amerikos lietuvią apsidraudimo klausimas šenA. F. Kneižis,
alkūnes pratrvnę, tyčia taip pasistengia fak- įginta, arba netinkamai atlyginta — tuomet
dieną
plačiai
žinomas
ir
yra
praktikuojamas
tuose,
pagaliaus
tą
visų
organizaciją
susijungimas
242 W. Broadway,
tus ir nuomones su išsireiškimais sugrupuot, bus didžiausi skriauda, o kiekviena skriauda
j krūvą į vieną visasvietinę Krikščionių darbininką visokiais būdais, tik deja! labai pakrikęs, ne
yra
niekai,
ir
priedermė
visą
žmonią
yra
ta,
So. Boston, Mass.
kad išeitą galutinai tas — ko ją norima...
Amerikiečiai lietuviai, matyt,
Sąjungą, kuri savo veikimo pamatan dės meilę, tei sutvarkytas.
kad
skriaudas
prašalinti,
joms
užbėgti
už
aDaugelis dalyką teorijoje labai puikiai
sybę ir šviesą, žodžiu sakant, tuos obalsius, ku apsidraudimo naudą supranta ir permato, tai Iždininkas:
skamba, rodosi, kad jau geriaus ir būti nega kią, o skriaudikus persekioti ir nubausti.*)
liudija faktas, kad noriai rašosi į įvairias apMikolas Venis,
Socijalistai tvirtina, kad panaikinus pri riuos atnešė Kristus.
lėtą.
Bet prisižiūrėjus dalykams arčiaus ir į
draudos draugijas, kaip fratemales, taip vie
28 Story St.,
vatinę
nuosavybę,
būtą
darbininkams
rojus
juos įsigilinus pamatysime visai ką kitą.
♦
tines lietuvią pašelpines draugijas; neužgin
So. Boston, Mass.
ant
žemės,
nes
niekas
ją
neišnaudotą,
o
tai
Taip-pat yra ir su socijalizmu.
Gerai į
čijama
taip-pat,
kad
daugelis
rašosi
į
svetimJ.
S.
Vasiliauskas.
jį prisiveizėjus tai mes visąpirma pamatysime, dėl to, nes nebūtą tam reikalo nei pagundos.
v•
taučią panašias organizacijas ir įvairias “inšiu- Globėjai:
Nors jie taip rašo, bet ištiesą tai taip ne
kad jisai, gink Dieve, nėra tąja laimės žvaig
rins kompanijas.”
Jonas Petrauskas,
ždute, darbininką luomo išvaduotoju — kaip būtą. Visvien turėtą būti tvarka, turėtą bū
66 W. Fifth St.,
dauguma socijalistą mano.
Bet antrą vertus ti valdžia, tą valdžią reikėtą užlaikyt ir algas
Čia tai ir guli visa klausimo svarba, kuri
So. Boston, Mass.
mes pamatysime, kad socijalizmas nėra jau ir mokėt, — juk gi visi žmonės aniolais nepavirs.
verste verčia lietuvius pagalvoti, kad surasti
Bus ir gerą ir blogą, bus reikalingi ir polici
taip baisus, kaip nekurią kad bauginama.
būdą, kaip apdraudos reikalą pas save sutvar
Vincas Kudirka,
Nekurias mintis, iš socijalizmo teorijos, ja ir teismai, ir kalėjimai, ar kitokios baus (Referatas, skaitytas 6-ame Am. L. R.-K. Federaci kius.
Lietuviams yra pavojus apsidrausti to
37 Franklin St.,
norėčiau paaiškint bent tiems, kurie apie jas mės priemonės, žodžiu sakant turės būt val
kiose draugijose, arba organizacijose, kuriose
jos Kongrese 27 rūgs. 1916 m. S. Boston, Mass.)
Norwood, Mass.
džia ir tvarka, nes kitaip visuomenės gyveni
nesupranta.
Apdrauda aplamai, apdraudos klausimas prigulėdami gali likti suvilti, dėlto, kad šios
M. Abračinskas,
Rasi gal kareivija būtą pas lietuvius.
Pirmiausia perveizėkime teoriją reika mas būtą pavojuje.
Vietinės pašelpinės draugijos. nepažįsta apdraudos reikalij ir neprisitaikina
187 Ames St.,
laujančią panaikinimo privatinės nuosavybės. netaip labai reikalinga, bet ir apie tai dar rei Ją ateitis ir būdas išėjimo iš dabartinio padėji prie tam tikrą apsidraudimo taisyklią.
Rei
Montello, Mass.
Socijalistai mano ir taip tvirtina, kad vi kia labai abejoti.
kia apsidraudžiančius persergėti, nurodyti tik
mo.
*
x
1
Tai viską suvedus į krūvą ir išeina, kad
sas blogumas, visas darbininką luomo skur
rus kelius apsidraudimo reikaluose, idant ne
Idant nelikti sunkenybe visuomenei, kiek- iliktą išnaudoti ant kišeniaus ir nesirašytą į to Literatiška Komisija:
das pasaulyje, paeina iš ekonominią priežas- darbininkams neikiek iš to ne būtą geriaus,
Kun. F. Kemėšis,
čią, iš negero sutvarkymo visuomenės, iš pri kad privatinė nuosavybė pavirstą valstybine vienas privalo rūpinties likimu savo ir šeimy- :kias, kur gręsia pavojus: tikėjimui,
tautai
nos.
Tai
yra
nuo
amžių
nusistovėjęs
žmonią
!
242 W. Broadway,
vatinės nuosavybės, ir kad tas visas blogumas nuosavybe — būtą tas pats skurdas ir gana.
ir net morališkumui.
draugijoje,
pamatinis
principas,
prisitaikant
So. Boston, Mass.
O laisvė tuomet turėtą būt dar labiau
būtą prašalinta, jeigu panaikinus privatinę
Visąpirmiausia reikia atpratinti savo žmo
kuriam,
ačiū
Dievui,
žmonių
padaryta
didelė
:
nuosavybę.
Ir dėlto socijalistai savo laikraš varžoma, nes tuomet ypatiška konkurencija,
nes rašytis prie svetimtaučią organizaciją.
Pranas Gudas,
•v
čiuose ir knygose platina tą idėją — panaikini lenktyniavimas uždarbiavime, būtą iš žmo pažanga ir pasiekta šendieninio kultūros laip- Nors jos būtą ir prisitaikę prie apdraudos tai
242 W. Broadway,
Šitas principas galutinai yra nusisto syklią, bet pavojingos tikėjimui ir lietuvią
gaus ypatybią išbraukta, ir darbininkas dirb psnio.
mo privatinės nuosavybės. '
So. Boston, Mass.
tą vien tik per prievartą, o ypač tokiuos dar vėjęs nuo taip senai, kaip yra senas krikščio tautai.
Nekartą atsitinka, kad tokios išnau
Pažiūrėkime, argi ištiesą tas galima paReikia suprasti, jog čia ne doja mūsą žmones ir pinigiškai: paveizdan įJ. E. Karosas,
bus, kurie labai sunkūs, pavojingi ir nemalo niškas pasaulis.
•daryti, kokiais būdais tai galima padaryti, ir nūs.
kalbama apie principus, apeinančius žmogaus vairios “inšiurins” kompanijos, kurią agen
242 W. Broadway,
ar ištiesą būtą tokios pasekmės, kokią tikima
dvasios
reikalus,
bet
liečiančius
jo
gyvenimą
So. Boston, Mass.
Dabar ant darbininko sprando sėdi kapi
tai inkalba žmonėms paimti nesuprantamus,
si iš tos permainos.
materiališkuose
dalykuose.
Tas
principas
rū

talistas, o tada sėdėtą socijalistas su bizųnu ir
menkos vertės, arba be vertės apsidraudimo
Nors daug fra tokią, kurie mano, kad
skurdas kaip viešpatavo, taip ir viešpatautų, pinimosi apie save ir savo šeimyną šiapus gra “palisus” na ir “kolektuoja” pasibaisėtinus
panaikinimas privatinės nuosavybės yra nega
tik ką boso vardas iš kapitalisto persikeistą į binio gyvenimo yra taip prigijęs, taip nusisto mokesčius.
limu daiktu, bet tas dar to nepadaro, kad jau
socijalistą ir viskas.
O jeigu dar prie to vis vėjęs, jog net stačiai pasilieka nelaimingas
Antras dalykas.
Tai privalome kuogrei
ištiesą taip ir būtą.
Galima daug ko norėtu
Nėra abejonės, čiausiai tinkamai sutvarkyti savaisias apsidrau
ko mes pridursime, kad socijalizmas yra prie tas, kuris npo jo nuklysta.
v•
arba daug ko nenorėt, o gyvenimas savo rei
šu visokios tikėjimiškos doros, amžinu neprie- kad nuo amžių buvo galvojama ir ieškoma dimo — pašelpines draugijas ir organizacijas.
kalauja ir daro.
teliumi tikėjimo, tai mes labai lengvai galėsi būdu, kaip tą gyvenimo klausimą geriausia
Iš gerai susitvarkiusią ir prisitaikiusią ap
Privatinės nuosavybės panaikinimas yra
me sau įsivaizdint, kokios būtą skriaudos, ap išrišti.
draudos taisyklėmis sulig Suvienytą Valstiją
galimas, ir, mano nuomone yra galimas net
Galėjo būti, kad daugelis surastą būdą, tiesą — yra tai vienatinė Lietuviij Kataliką ap
gavystės ir suktybės toms perversmėms įvyks
nelabai tolimoje ateityje.
kaip
geriau aprūpinti savo ateitį, turėjo pra draudos organizacija vadinama SUSIVIENIJI
tant ir paskui socijalistų bedieviškoje visuome
Jau pasaulyje ekonominiai santikiai tarp
nykti, kaipo netinkamieji aprūpinimui to žmo MAS LIETUVIŲ RYMO-KATALIKŲ AME
nėje.
Pirmininkas:
kapitalistą ir proletarijato baisiai yra intempNekurie iš ją pasiliko ir tebė RIKOJE.
Dėlto aš esu tos nuomonės, kad priversti gaus reikalo.
Šioji organizacija buvo uždėta
ti ir kas karts dar labiaus šriubuojami.
Kun. J. J. Jakaitis,
nas panaikinimas privatinės nuosavybės, tai y- ra vartojami iki šiol ir bus vartojami per am prieš 30 metą, tik iš pradžią vadinosi kitokiu
Valstybės,
pataikaudamos
kapitalis
žius,
kas
sykis
vis
geriau
ištobulinami
žmonią
41 Providence St.,
ra jos pardavimas valstijai su tinkamu atlygi
vardu.
Pradžioje ir šioji organizacija kaip ir
tams ruošia baisiausias kares, ekvoja milžiniš
kartomis.
Todėl
neabejotina,
kad
tokie
bū

Worcester, Mass.
nimu yra galimas dalykas ir iš to skriaudos sa
visos kitos, nebuvo vedama tvarkiai.
Mirkas sumas pinigą, daro dideliausias pasko
dai
apsirūpinjmo
savo
likimo
yra
tikrai
geri,
vininkams nebūtą, bet pačiai žmonijai naudos
tinumo lentelės jokios neprisilaikė.
Mokestis 1- mas vice-pirm.:
las... Kapitalistai tik ieško progos, kur suir-gi nebūtą iš to, ypač, jeigu tas viskas bū jeigu jie yra praktikuojami nuo amžią kas kart buvo imamos nuo visą narią lygios, kaikuomet
kimšt savo kapitalus, kad didesnę naudą jiems
Adv. A. A. Šlakis,
tų vykdoma gyveniman, žmonią be tikėjimo, vis daugiau plėsdamiesi po platąjį pasaulį.
didesnės — kai kuomet mažesnės; pomirtinė
neštą.
Bet kad iš to daroma visai žmonijai
Vienas
iš
tokią
būdą
tai
yra
Apdrauda
3255 So. Halsted St.,
be doros, kurie vien kerštu kvėpuoja — o to
taip-pat buvo išmokama visiems vienoda po
skriauda ir nelaimė, kad užkraujama ant žmo
žmonią
gyvybės
ir
sveikatos;
apie
ją
ir
noriu
Chicago, III.
kiais, kaip žinome yra didžiuma socijalizmo
$150.00.
Vienok pagalios Susivienijimas per
nijos pečią nepakeliamas jungas sunkenybią,
šiame
pranešime
plačiau
pakalbėti.
apaštalą ir pasekėją.
sitikrino, kad apdraudos reikalai šioje organi 2-ras vice-pirm.:
tai jiems mažiausia terūpi, o gal net ir visiš
Istorijos užrašuose randame, kad apdrau zacijoj nebuvo gerai sutvarkyti, todėl nutarė
O panaikinant privatinę nuosavybę ir sa
kai apie tai sau galvos nei vienas nesuka.
Kun. P. Serafinas,
vininkams už ją neatlyginant, tai jau būtą dos klausimas, buvo tirinėjamas jau net ket įvesti reformas, ką ir padarė po Seimui 1914
O tie dalykai ankščiaus ąr vėliaus visvien
2327 W. 23-rd PL,
virtame
šimtmetyje
ir
netik
tirinėjamas,
bet
skriauda, šaukianti į dangą atkeršijimo.
metuose. Nuo šią metą S. L. R. K. A. pastojo
turės susilaukt persilaužymo ir baisios ekonomi
Chicago, UI.
Geriausis būdas, tai nepanaikint privati net pradėtas tobulinti; nes sulig padavimo, legale organizacija.
Tuose pat metuose Susiv.
nės katastrofos...
nę nuosavybę, bet ją tinkamai sutvarkyt, ka- būk tūlas juristas vardu Ulpianus tuomet sutai priėmė naują mirtinumo lentelę, pritaikintą Sekretorius:
Žinoma daugelis žmoniją gązdina tuomi,
Žinoma, Amerikoje plačiai žinomai mirtinumo lentelei,
’ pitalistą sauvalę pažaboti, tinkamai nustatyt sęs pirmutinę mirtinumo lentelę.
kad įvedant į gyvenimą, priverstiną privatinės
K Pakštas,
geriausias būdas aprūpinimui žmogaus materi- kuri priimta ir patvirtinta Suv. Valst valdžios,
darbininkams atlyginimą už darbą.
917 W. 33-rd St.,
nuosavybės panaikinimą turėtą kilti didžiausia
alio likimo klausimo — yra taupumas.
Vie kaipo teisingiausia “The National Fratemal
F. V.
Chicago, HL
revoliucija, didžiausios skerdynės, didžiau- •
nok tai daryti nevisiems lygiai sekasi ir nevi- Congress Table of Martality.”
Taip-pat tuo
sis kraujo praliejimas.
Ir tas galėtą įvykti,
siems
galima.
Daugelis
ir
labai
daugelis
žmo

“DARBININKO” REDAKCIJOS PRIERAŠAS.
se metuose padauginta apsaugos skyriai, kurie Iždininkas:
bet antrą vertus tos privatinės nuosavybės
nią, o ypačiai iš darbininką luomo, kad ir dabar yra net 5-ki ir pomirtinės yra mokamos
Tik visa svarba tame, ar žmonija laimėtą, pa
panaikinimas galėtą įvykti ir rainiu politikos
B. Vaišnoras,
prie didžiausią pastangą, sutaupyti jokiuo bū tokiuos: $150.00; $250.00? $500.00; $750.00;
naikinusi privatinę nuosavybę ir pavedusi valstijai
keliu.
1514 Canon St.,
du negal tiek, kad nepaliktą savę ir savo šei $1.000.00.
Įvesta pašelpos ligoje skyriai net
Jau mes matome net apsireiškimus tokiuos, visus turtus. Ar laimėtą ką nors darbininkai žmo mynos sunkenybe kitiems.
S. S., Pitlsburgh, Pa.
Kitas, bijodama 4-rią laipsnių savaitėjės pašelpos, kaipo: $3.50;
nės!
Čia tai ir reikia gerai pagalvoti.
pro šalį kurią negalima tyla praeit, nes prasis sulaukti juodą dieną, bando šiek-tiek tau $7.00; $10.50; $14.00. Dabar šioji organiza
Pagal visa ko išrodo, kad priv. nuosavybę pa
sižengtumėme prieš teisybę.
pyti iš savo uždarbio, atitraukdamas nuo sa cija randasi po Suv. Vals. valdžios kontrole ir Iždo globėjai:
Juk ir socijalizmo teorikai tarpu- savęs naikinus, visokią daiktą ir turtą būtą daug ma vo burnos kąsnį duonos, pertai vargdamas ir
įstojus į tikras normales gyvenimo vėžes.
A. N ausi ėdien ė,
nesutinka, kaip būtą geriaus parkeist privati žiau bepadaroma, nes žmonės nebeturėtą tokio aks nuolatinai skursdamas savo gyvenime.
Daugiau
panašią
organizaciją
lietuvišką
917 W. 33-rd St,
Kol žmo
nę nuosavybę: ar atimant viską iš savininką, tino, paraginimo dirbti, kaip dabar.
Siame atvėjūje ateina į pagelbą apdrau katalikišką nėra, kaip kad S. L. R. K. A.,
Chicago, HL
jiems atlyginti už tai, ar ne!
'
t gus dirba sau, savo šeimynai, savo ateičiai, jisai da, kaipo būdas, kurį prisiėmęs pildyti, vei
kurios būtą sistematiškai pagal apdraudos tai
nesigaili
nei
prakaito,
nei
nuovargio,
jisai
netin

Tad jeigu priimsime principą, kad už akiai jjasijusi, kad tau ir tavo šeimynai atei sykles užvestos, esančios po valdžios kontrole,
tėmimą nuosavybės (fabrikės, žemės,
me gi ir savo smegenis intemptį. Jeigu jisai dirbs ne tis nebaisi Prisiėjus reikalui, pamatysi, kad
pastovios ir užtikrinančios nariams pašelpas.
džiagos) bus atlyginama tam tikra suma — kiek be sau, bet visuomenei, valstijai — tada nebelauk- negalėdamas taupyti, o turi tiek, kad tavo liki
Nesakau čia, kad tokią organizaciją rei
tie dalykai yra verti, tai doros klausimo žvilg iš jo didelio atsidavimo darbui. Užteks by kaip mas užtikrintas.
SO. BOSTON, MASS.
Taupydamas atsiimsi tik kia daugiau.
Ne! — Ją daugiau nereikia, nes
savo darbą atidirbus.
Nes ir kamgi prakaitą
sniu žiūrint net nei kaltės nebūtą. Ypač jietiek, kiek buvo sudėta, o apsidraudusiam bus ir viena tokia organizacija gali išsišakoti taip Informacijinio Darbo Bita)
gu tai būtą daroma tuomet, kuomet jau vi lieti. Valstija juk vis viena aprūpins viskuom, o išmokama tiek, ant kiek turėjai padaręs sutar
plačiai, kad lengvai gali aprūpinti apdraudos
vedėjai:
sos kitos priemonės negalėtą žmonijos pagel ypatingos ir geresnės ateities vis viena sau nepa tį, nepaisant kada tas prisieis, nors nebūtum
reikalus visą Amerikos lietuvią.
Apdraudos
rūpinsi, nors tu ir uoliausiai dirbtumei.
bėt ir pakelt iš ekonominio skurdo.
da įmokėjęs nei 20-os ar mažesnės dalies tos su fratemales organizacijos tik tąsyk gali gerai 1. Povilas Perauskas,
Kad žmonės visuomenei geriau dirbtą, negu
Mes turime faktus.
Kiekvienoje valsti
141 Bowen Str.,
mos.
Apdrauda teisingu būdu prigelbsti ne- tarpti ir nešti nariams didesnę naudą, kuomet
sau, reikia kad jie būtą labai geri, tobuli, ideališ
’ So. Boston, Mass.
joje valstybė atima priverstinai žemes, jeigu
turingiems žmpnėms tapti pasiturinčiais, pri jos esti gana didelės, plačiai išsišakojusios.
jos yra reikalingos valstybės reikalams, arba ki. Todėl ir sočijalistišką tvarką galėtą pasekmin pratina prie taupumo ir išmokina nuosekliai ir
2. VL Jakštas,
visuomenei.
Pavyzdžiui apie Kauną, kada gai vykinti gyveniman tobulą 'Žmonią brolijos, žmo išmintingai gyventi.
Vietinės
pašelpinės
draugijos.
139 Bowen str.,
valdžia paėmė žemes tvirtovią statymui,
tai nės atsižadėję savęs ir savo turto, žmonės discipli
Seniau apdraudos klausimas nebuvo su
So. Boston, Mass.
žmonės buvo net labai iš to užganėdinti, nes nuoti, kaip vienuoliai. Tokią žmonią davė pasau tvarkytas kaip reikia ir mokestis nebūdavo nu
Pas mus yra prisitvėrusią eibės vietinių
liui, ir tai nemažai — krikščionija, Kataliką Bažny
valdžia už viską gerai užmokėjo.
statytos pagal moksliškus apskaitliavimus. pašelpinią draugiją ir draugijėlių, kurios būk 3. Ona Povilaičiutė,
249 River Str.,
Panaikinant baudžiavą, caras atėmė že- čia. Bet ir jie, nors švietė, judino ir šildė pašau Daugiausiai gyvybės apdraudos įstaigos imda
pasiėmę už priedermę rūpinties savo narią pa
Ivarponią ir pavedė valstiečiams, o šie lį, bet sočijai istiškos tvarkos įvesti vis viena ne vo nuo kožno nario lygią, mokestį ir tam nariui
mes
an, Mass.
šelpos ir apdraudos reikalais.
Bet jos visos j
išmokėjo.
Bet daugelis dvarponių iš galėjo, nors patys ir praktikavo kommunizmą. To pasimirus, išmokėdavo lygią apsaugos pašai
suorganizuotos
be
jokio
atsižvelgimo
į
apdrau

kia jau žmogaus prigimtis, kad beveik kiekvienas
buvo užganėdinti.
~Pąą
S. l-os kp.
pu
.
. .
dos taisykles.
Paprastai, kaip mums žino-!
tik
savęs ir savo reikalą visų-pirma žiūri.
>je karėje matome, kad visos valstybės
Tikrai moksliškai mirtinumo lentelė tapo ma, tokiose draugijose nariai moka kas mėne- narius gal
lorinO kad socijaldemokratija socijalizmo tvarkos
giaus, ar mažiaus* vartoja priverstiną
nustatyta tiktai aštuonioliktam šimtmetyje; sis po 25c- ir 50c. į draugijos iždą, o draugija tieji žinią
Kuri L daiktą, ypač valgomąją negalės niekados pasekmingai įvykinti — apie tai nuo kurio tai laiko visos apdraudos įstaigos,
kaip kurią
iš tą pinigą išmoka pašelpos ligoje po $5.00, darbus,
Juk visas socijalizmo moks
rv n Q/1 irbimui amunicijos.
Pri- ir abejoti negalima.
broliškosios pašelpos organizacijos, viena po $6.00 per sąvaitę.
Nariui pasimirus, draugi norėd a Tfi
ir fabrikės ir paversta val- las paremtas ant neapykantos, klesą kovos ir be kitai įvedė tą sistemą, kuri praktikoje pasiro
centu
ja išmoka nuo $50.00 iki $200.00 pomirtinės; suomet i
r taip manau, kad už tai dieviškos pasaulėžiūros. Soeijal-demokratija gali dė ganėtinai gera, užtikrinanti organizacijai
aip
nebus
krasaženklį,
bet
tokiam
atsitikime
kievienas
narys
turi
mo

no arba vienu kartu, arba tik priruošti minias prie kruvinos revoliucijos, bet ;
ir nariams palipą.
pmmmn var
AnndamsB k

Šis-tas iš socijalizmo
teorijos

Apie apdraudą

Tautos Fondo
valdyba.

DARBININKAS.
Dabar liekti pakalbėti tik apie būdą prisi- nuolatai kelti ir svarstyti vietinią draugiją su
dėjimo.
Reikia žinoti, kad daugelis vieti sirinkimuose, prie kurią patys priklauso ir
nią pašelpinią draugiją visgi, pakol kas, tuom stengtųsi pertikrinti jas, kad nėra išmintinga
tarpu esą nusistovėjusią, nors ją ateitis nėra draugijai pačiai savę skriausti ir rengti savo
užtikrinta.
Kiekviena turi pasiskyrus sau nariams pražūtį, kuomet tas atsitinka draugi
vardą, turi išsiėmę vietinius čarterius, susi jai subankrutijus.
taisę konstitucijas, susikrovę iždą, na ir. šiaip
turtą, susidedantį iš: spintos, karūnos, ko
z
Kiek melsvąją akelią
kardą, knygą etc.
Sumanius draugijai prisi
Į jumis atkreiptą?
jungti prie susiv., beabejonės jie norės žinoti,
Buvo daugel širdelią
kokiomis išlygomis bus prie Susivienijimo pri
Delkogi taip su jomis atsitinka! — Ka
Delei jūs plakančią.
imti ir kas stosis su draugijos pinigais ir kitu
me priežastis? Trumpai atsakant: tas įvyks
Daug tamsiąją naktelią
turtu?
Taigi Susiv. kaip minėjau, sulig 31ta dėlto, kad tokios draugijos nėra ir negal bū
\
Nemiegota dėl jūs
mo Seimo nutarimo, turi jau išdirbęs tam tik
ti atsakomos tam tikslui, kuriam jos yra įs
Daug griaudžią ašarėlią
ras taisykles instojimui pašelpinią draugiją.
teigtos delei ją neskaitlingumo nariais, o svar
Jau pralieta... ir bus.
Viskas ką draugija, norinti įstoti turi daryti,
biausiai nežinojimo apsidraudimo taisyklią.
Kiek saldžiąją svajonią
tai pranešti Susiv. Valdybai raštininko vardu.
Kaip tokios draugijos organizuojasi? Papras
Ir giliąją minčią
Iš ten gaus pilnus nurodymus su paaiškinimais
tai susitaria būrys jauną vyrą ir uždeda drau
Kiek vargelio karionią
apie sąlygas prisidėjimo.
giją. Pradžioje rūpinasi kiekvienas sutraukti
Prakilniąją vilčią?!..
Kįla abejojimas, ar mūsą pašelpines drau
draugijon ir savo draugus. Tiesa, iš pradžią
Kiek nutilo dainelią
gijos greit tą supras ir pamatys savo ateities
draugija puikiai tarpsta, pakol visi jauni, re
Taip linksmai skambančią?
likimą.
Užtai būtą geistina, kad klausimu
tai kas serga; na ir da vis pribuna naują na
Kiek išbalo veideliu
prisijungimo pašelpinią draugiją prie Susiv.
rią.
Pasiaugina ne viena ir iždą gerokai iki
Raudonąją, skaisčią?..
užsiinteresuotą mūsą dvasiškija ir svietiškieji
$3.000.00, $4.000.00 dolerią.
Vienok pagyve
Į darželį kvietkelią
inteligentai, kurie turi intekmę ir artimesnius
nę tokios draugijos nors desetką ar daugiau me
Tenai traukė širdis
ryšius su pašelpinėm draugijom.
Taip-pat
tą, pasižiūri, kad narią skaičius nesidaugiĮ svirnelį mergelią..
privalėtą imti tai sau už priedermę pašelpinią
na, turtas neauga, bet mažinasi. Mat nariai
O, sugriauta viltis!
draugiją valdyboms, organizatoriai ir šiaip
pradeda senti, pertai tankiau sirgti ir mirti.
pažangesnieji draugiją nariai, kad tą klausimą 10-Vm-1916 m.
Nauji nariai jau į tokią draugiją nesirašo.
Nariams senstant ir pasidauginant ligoniams,
mėnesinią mokesčią, kuriuos nariai sumoka,
išmokėjimui pašelpą neužtenka, prisieina ma--'
žinti iždas; na ir pagalios draugija, kaip be
matant, prieina prie bankruto.
Kas-gi tąsyk atsitinka?
Nariai tokios
SO. BETHLEHEM, PA.
TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA
pakrikusios draugijos pasilieka amžinai nus
UŽ SPALIO MĖNESĮ, 1916 M.
kriausti; nes negana, kad mokėję per kelioli6 d. lapkričio pas p. Petrą
ką metą netik mėnesines, bet ir ekstra dolerius Įplaukos:
i l<aurinaitį įvyko krikštynos.
pomirtinėms ij šiaip visokios rūšies ekstra mo
' škilmėse dalyvavo gerokas
Iki spalio 1 d., 1916, į Tautos Fondą įplaukė... .$57.029.44 svečią būrelis, kurią tarpe
kesčius — nieko negauna, nes visi jo sumokė
Spalio 2, Lewiston, Me. — Aukavo Neperstojanti pinigai žlugo, bet delei savo metą senumo,
buvo dr kun. J?Raštutis; šiam
negali įstoti į jokią kitą draugiją.
Toks narys čios Pagelbos Panelės šv. Moterą dr-ja, pris. M. Daipratarus keletą į svečius žo12.57 c elią apie šelpimą dėl karės
pasilieka nuo visą atstumtas ir negali tikėtis lydaitė............................................................................................
Spalio 2, Chicago, III. — Surinko T. F. 43 skyrius,
jokios medžiagiškos pašelpos ligoje; jam pa
nukentėjusią, liko sumesta sė
30.25 jančios auko:
simirus šeimynai irgi gręsia pavojus- Jeigu prisiuntė kun. F. Kudirka...................................................
Spalio 3, Mt. Carmel, Pa. — Surinkta delegatu
tuos pinigus, kuriuos sumokėjo į draugiją bū
Po$1.00: P. Laurinaitis, J.
198.33
tą taupihęs, tai būtą turėjęs nors ant palaido prakalbose ....... .......................... ...............................................
Spalio 5, Bentleyville, Pa. — Prisiuntė J. Kižis..
6.25 Kompauskas, K. Urbonąvičia,
jimo, o dabar ir tuos pačius draugija nunešė.
S. Juknevičia, J. Bagdavičia,
Spalio 6, IVilkes-Barre, Pa. — Surinkta per 3-čią
Likęs narys subankrutijusios draugijos, nusto
Lietuviu
Dieną
(Liepos
4,
1916),
pris.
TŠeimis.
...
866.73
A. Alabavičia, A. Lazauskas,
ja užsitikėjimo, netenka ramumo, netenka
Spalio 13, So. Boston, Mass. — Surinko T. F. 11
pašelpos — visko ką jam draugija buvo paža
B. Šileikienė, kun. J. Raštutis.
dėjusi.
500.00 F. Žukauskas 50c; J. Vengrė
skyrius, prisiuntė F. J. Carens .........................................
✓
Įsivaizdinant viršui paminėtas skriaudas,
Spalio 13, Tamaąua, Pa. — Surinko T. F. skyrius,
25c., J. Misevičia lQc. Viso la
kokias padaro žmonėms draugiją pairimas, aiš
6.35 bo $9.85.
prisiuntė A. Stankevičius......................................................
ku, kad dideliai nusideda prieš visuomenę vi
Spalio 14, Poąuonock, Conn. — Pelnas, nuo ba
si, kas organizuoja vietinias pašelpines draugi
Aukos pasiąstos Tautos Fon
3.60
liaus, prisiuntė A. Kranauskas.........................................
jas, nepamatuotas apdraudos
taisyklėmis.
do iždininkui.
Spalio 16, St. Clair, Pa. — Surinkta nuo vietos lie
Nors nesmagu pranašauti ką tokio nemalonaus,
19.40
Sektinas pavyzdis.
bet kągi padarysi? Gyvenimas panašią dr-ją tuvią, prisiuntė A. Pacevičius .........................................
Spalio
16,
West
Pullman,
UI;
—
aukavo
Atr.
šv.
aiškiai parodo, kad vėliau ar ankščiau, visas
Ten buvęs.
23.10
vietines pašelpines draugijas
patiks toks pat Kryžiaus dr-ja, pridavė J. Kudirka................................
Spalio 16, Chicago, Dl. — Surinko T. F. 43 sky
likimas, jeigu jos greitai nesiskubins pagalvo
43.20
rius,
prisiuntė kun. F. Kudirka.........................................
ti, kokia ateitis ištikrąją jas laukia ir neieš
Spalio
16,
West
Pullman,
Dl.
—
Surinkta
p.
T.
Žu

kos kelią išėjimui iš to keblaus padėjimo.
6.55 PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
tauto vestuvėse, pris. D. Žutautas.....................................
X
VALDYBOS ANTRASAI:
Spalio 17, Ware, Mass. —T Surinkta delegatą pra
Ją ateitis ir būdas išėjimo iš dabartinio
60.00
kalbose, pris. Dr. J. Bielskis..................................................
padėjimo.
Pirmininkas: —
Spalio 17, Lavrence, Mass. — Surinkta delegatą
Kun. F. Kemėšis,
8.00
Minėtoms pašelpinėms draugijoms apsi prakalbose, pris. Dr. J. Bielskis..................................
242 W. Broadway,
žiūrėti apie savo ateitį labai yra laikas; nes
Spalio 17, Cambridge, Mass. — Surinkta delegatą
So. Boston, Mass.
jau atgyvenusią savo dienas, tokią pat sesu- prakalbose, pris. Dr. J. Bielskis.........................................
74.12
Dvasiškas vadovas: —
čią draugijėlią pavizdžią turi iki valiai. Ne
Spalio 18, Girardville, Pa — Surinkta delegatą
Kun. P. Saurusaitis,
manau čia tą draugiją peikt arba kritikuoti. prakalbose, pris. J. Raibikis............................................
71.10
45 Congress Avė.,
Visai ne.
Tikslas mano šio pranešimo yra
Spalio 18, Athol, Mass. — Surinko T. F. skyrius,
Waterbury, Conn.
vien, idant jas pabudinti, joms patarti pa pris. kun. P. Meškauskis.......................................................
70.00
kelti tą klausimą savo draugiją susirinkimuose
Pirm, pagelbininkė: —
Spalio 18, Brown Town, Pa — Surinkta krikšty
ir rimtai pagalvoti, o ištikro pamatys, kad nose, prisiuntė P. Rakauckas.............................................
4.60
V. Liutkevičienė,
ant tokio pat kelio stovi ir tokis pats likimas
21 Acton St.,
Spalio 18, Chicago, III. — Surinko T. F. '43 sky
ją laukia, kaip augščiau buvo nurodyta.
Worcester, Mass.
11.85
rius. pris. kun. F. Kudirka..................................................
Kodel-gi pas svetimtaučius, pavizdan aSpalio 21, Philadelphia, Pa. — Surinko T. F. 21
1- as Raštininkas: —
merikonus, tokią mažą draugijėlią, po kele
J. M. Navickas,
70.00
skyrius,
pris.
K.
Driža
.........
.
...............................................
tą desetką ar šimtą narią visai nėra? — Dėlto,
La Salette Seminary,
Spalio
21,
Newton
Upper
Falls,
Mass.
—
šv.
Juokad jie apdraudos ir pašelpos reikalus aiškiau
Hartford, Conn.
permato ir geriau supranta, negu mes; užtai za}K> dr-ja aukavo $8.75 ir nuo vietos lietuvią surinkta
30.40
$21.65,
pris.
K.
Milauskas
..................................................
jąją nesteigia, bet rašosi į tąs, kurios yra pas
2- as Raštininkas: —
Spalio 25, Athol, Mass. — Surinkta delegatą pra
tatytos ant tam tikrą pamatą, skaito savo na
P. J. Jakaitis,
200.00
rius netik šimtais tūkstančią, bet kitos net kalbose, pris. kun. P. Meškauskis.....................................
Holy Cross College,
Spalio 25, Brooklyn, N. Y. — T. F. 13 skyriaus
milijonais.
Worcester, Mass.
7.60
Koks-gi tad išėjimas liekti mūsą pašelpi- mėnesinė duoklė, prisiuntė K Dumblis.......................... ..
Iždininkas: —
Spalio 25, Orange, Mass. — Pris. “Darbininko”
nėms
vietinėms draugijoms?
Išėjimas geJ. Vaitkus,
7.75
riausias ir vienatinis, tai prisijungimas prie ;administracija ............................................................................
19 Hanover St.,
Spalio
25,
Westfield,
Mass.
—
Surinkta
delegatą
Susivienijmo Lietuvią Rymo Kataliką Ameri
Worcester, Mass.
8615
koje ir tai neatidėliojant, nes kuo ilgiau bus prakalbose, pris. Dr. J. Bielskis.....................................
Spalio 25, New Haven, Conn. — Surinkta delega
vilkinama, tuo gali atsirasti didesnės kliūtys
Iždo globėjai: —
91.61
tą
prakalbose,
pris. Dr. J. Bielskis..
prisidėjimui; to|esniai atsiras daugiau perse
J. Bakšys,
Spalio 25, New Britain, Conn. — Surinkta delenusią narią, atsiras daugiau amžiną ligonią,
St. Bernard’s Seminary,
200.00
na ir pirma, negu sumanys prisijungti, da gaj gatą prakalbose, pris. Dr. J. Bielskis
Rochester, N. Y.
Spalio 25, Waterbury, Conn. — Surinkta delegatą
ne vienai prisieis užbaigti savo dienas — suKun. J. J. Jakaitis,
293.70
pi akalbose, pris. Dr?J. Bielskis................................ ..
bankrutyti.
41 Providence St.,
Spalio 25, Lawrence, Mass. — Iš delegatą prakal
S. L. R. K. A. yra vienatinė organizacija,
Worcester, Mass.
6.00
kuri taip sutvarkyta, kad iš visą atžvilgią pil bą, pris. Dr. J. Bielskis......................................................
nai atsako tikslui pašelpinią draugiją ir visiems
P. Stočkienė,
apdraudos reikalavimams. Jeigu ir radosi pir Viso per spalią m. į Tautos Fondą įplaukė.................... $3.085.61
25 Suffield St,
miau kokios spragos, kurios nebūtą galėję pil
v Worcester, Mass.
$60.115.05
Labu iki lapkričio 1 d., 1916 m., įplaukė..
nai patenkinti apsidraudimo reikalavimą, ta
“Tautos Ryto” redaktorius: —
tai viskas likosi pataisyta, dapildyta, vyki
Tautos Fondo sekretorius,
Kun. J. J. Jakaitis,
nant susiv. reformas.
Viena klintis da buvo
K.
PAKŠTAS.
41 Providence St.,
X
likus, kuri apsunkino draugiją perėjimą prie
Susivienijimo, tai toji: į susiv. nariai nebuWorcester, Mass.
• vo priimami senesni kaip 50 metą amžiaus, o
IS CENTRO RAŠTINES.
draugijose kone visose, narią radasi po kele
tą virš tą metą senumo. Šitoji kliūtis ir truk
Pereitą savaitę visiems Tautos Fondo įregistruotiems sky
dė draugijoms perėjimą' prie Susivienijimo, nes riams išsiųsta atsišaukimai ir kvitancijos (po 8 knygutes). Per REIKALINGAS tuojaus ran
pastarasis sulig konstitucijas, tokią narią de tas kvitancijas kiekvienas skyrius gali ir turi surinkti $200 at
perseną metą priimti negalėjo; draugijos to daugiau. Kvitancijas skyriai iš duos tiems, kurie paaukaus kinis seceris, garai suprantan
kius narius apleisti irgi negalėjo. Tą Susivie į Tautos Fondą nemažiau $1.00.
Paaukavęs $1.00 skaitosi tis savo darbą.
nijimas permatė ir rūpinosi tą kliūtį prašalin Tautos Fondo nariu.
ti, kas ir buvo padaryta šią metą 31-am Sei
Skyriams, kuriems bus permaža išsiąstą kvitanciją, pa
me; nutarta draugijoms, norinčiom įstoti į reikalavus galima pasiąsti ir daugiau.
susiv., sutaisyti tam tikras taisykles, kad ga
242 W. Broadway,
K. PAKŠTAS,
lima būtą priimti visą draugiją be išėmimo su
senesnią metą nariais kad ir iki 70 metą amTautos Fondo Sekretorius.
So.

kėti “ekstra” po $1.00.
Rodos čia nebūtą
nieko tokio blogo.
Paviršutiniai žiūrint, iš
rodo net labai gerai.
Bet prityrimas ne dau
giau, kaip poros desėtką metą parodė, kad,
daugelis tokią pašelpinią draugiją jau užbaigė
savo dienas; nežiūrint, kad šalę minėtą mokesčią, padidinimui iždo buvo rengiama įvai
rią rušią piknikai, baliai, išvažiavimai etc.,
kuriuos kožnas narys turėdavo atlankyt po bau
sme.

Išleistos knygos.
Iš po Darbininko Plunksnos. Labai indomios
pastabos apie darbininką padėjimą. Parašė F. V.
Darbininko Dovanėlė Darbininkams.
tas vaizdelią iš darbininką gyvenimo.

Kele
Parašė

F. V............................................................................ 5c.
Teisybės vardan. Keletas žinią apie Joną
Huss’ą- Parašė F. V. ir Uosis................................

5c.

Darbininkai, Vienykimės ir kas tai yra Soci
jalizmas? Aprašytos dvi srovės darbininką ju
dėjimo, socialdemokratą ir krikščionią demo
kratą.
Parašė F. V.................................................. 5c.
Komedijėlės. Keletas juokingą scenos vaiz
delią. Parašė Uršulė Gurkliutė............................ 10c.

Gurkliutės eilės
10c.
Žydą karalius. Drama 4 aktuose bei 5 pav.
Liuosai vertė J. M. Širvintas.................................30cLiudvikas Windhorst’as, vokiečią katalikiš
kos visuomenės budintojas pagal kun. Rob.
Swickerath’ą — J. E. K...
5c.
Kataliką Spaudos Savaitė. Sutaisė J. E. K.
ir U...........................................................................
5c.
Keletas svarbią klausimą. Prieinamai para
šyti apologetiški straipsniai. Parašė F. V............ 10c.

Tautos Fondo reikalai

Agentams darome dideles nuolaidas.
Laikraš
tis “Darbininkas” eina 3 kart savaitėje.
Metams
kaštuoja$3.00, pusei metą $1.50.
Kreipties šiuo
adresu:
“DARBININKAS”
So. Boston, Mass.

242 W. Broadway,
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“Žvirblis M
Jau atskrido iš Forest City, Pa. į So. Bostoną ir tuo
jaus pradės čiauškėti.

Num. 11 jau rengiamas spaudon. Bus labai gyvas
ir įvairus.
Be juokingą pasakojimą ir čiauškahj bus
♦♦♦ taip-pat įvesta mokslo, literatūros ir dailės skyriai,
kuriuose žvirblišku žvilgsniu bus nurodoma tą dalyką
♦♦♦ svarba.

t

Y

“Žvirblio” čiauškalą mėgėjai nesnauskite!
*♦* greičiausia užsisakykite “Žvirbli.”

X
t
T
t

Kaina metams........................
Pavieniai numeriai.................

Kuo-

$1.00.

“Žvirblio” antrašas:

T
T
t
T

“ŽVIRBLIS”

So. Boston, Mass

242 W. Broadway,
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Labai įndomi knygele.

|

Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos kningelė “Karės y
A
!________ _ T
___________ •_
_____ -____________________ 1____________________________ T___________
aAa
baisenybės Lietuvoje” (pragyventą valandą atsiminimai). Juo♦t* zas Kudirka karės pradžioje buvo išvažiavęs į Lietuvą, kur jį «♦
a užtiko karės viesulą.
Tai-gi autoriui savo akimis teko matvti tas karės baisenybės mūsą tėvynėje, kurias ir surašė viršminėtoje kningutėje.
Čia mes rasime aprašymą, kaip prasidėjo karė, kaip varė žmones ant karės lauko dirbti viso- |
kią darbą važinėti su stuika, kaip keliavo pabėgėliai. Nestin♦J* ga ir aprašymu apie sunaikintos Lietuvos vietas, apie žiauruV
«£►
«£♦ mus kazoką ir vokiečią ir tt.
_ <£♦
<£►
♦♦♦ Minėtos knygelės autoriui Juozui Kudirkai pasisekė sugrįšti Amerikon visai kitais keliais: būtent per Siberiją, Japoni
ją, San Francisco.
Tai-gi knygelėje plačiai aprašyta ne tik
karės baisenybės, bet ir jo tolyma įvairi kelionė.
Kiekvienam skaitytojui patartina atydžiai perskaityti šią įdomią knygėlę, kuri galės daug mums naujo papasakoti.
Knygelės sukrautos pas autorią Juozą Kudirką 12241 Emerald avė., Chicago, III.
Taip-pat galima gauti “Draugo”
redakcijoje 1800 W. 46-th str., Schicago, III.
Knygelės kaina 20c.
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NAUJA IR SENAI LAUKTA KNYGELĖ

POTERIAI,

■

apie atgailos sakramentą ir suplikacijos. 16 pusL
Išleido Petrapilyje LIET. CENTRALIS KOMITETAS.
Su viršeliais.
.Nauji poteriai, prisakymai, gryniausia kalba.
Pa
tvirtinti Jo Malonybės Vyskupo Karevičiaus.
“Darbininkas” gavo leidimą iš Centralio Komiteto
atsispausdinti šitą knygutę ir Amerikoje. Šiomis dienofnis jau išeina iš spaudos. Kaina 6 centai. Šimtais
perkant — nuleidžiame didelius nuošimčius.

i

J

4

LRBININKAS.
rių skyriai pasekmingai veikia ti, už tai gaudami neretai papo visas lietuvių kolonijas ir, | sityčiojimo, pašaipos žodį iš
reikia manyti, ateityje savo Į savo brangiausių dalykų. Moveikimo neužmes ir toliaus va- j kėjome mes būti nužemintais
rys šelpimo darbą
Tautos tarnais visokių avanturistųFondas su savo skyriais desėt- suvedžiotojų, gi savo padėji
kais tūkstančių dolerių pasiun mu nei kiek nesirūpinome. Pa
tė Lietuvoą Lietuvos Šelpi staruoju laiku, tiesa, katali
mo Fondas ir-gi nemažai surin kų lietuvių gyvenime apsireiš
ko aukų, silpniau pasirodė Lie kė nepaprastai daug veiklumo,
tuvos Gelbėjimo Fondas, bet noro savo senas paklaidas tai
čia kalti patys to fondo steigė syti, bet prie galutino tobu
jai, kad neįstengė savo įstai lumo dar toli gražu katalikai
gos paremti.
Tų fondų svar nepriėjo.
ba mūsų viešame gyvenime la
Turime Amerikoje nemažai
bai didelė ir su jais visiems katalikiškų laikraščių, o jei
prisieina skaityties, nes juos paklaustum koks nuošimtis Aatstovauja Amerikos lietuvių merikos lietuvių tuos laikraš
plačioji visuomenė.
čius skaito, pasirodytų, kad iš

athol, mass.
L. Dienos pasekmės.

Rūpestingai pasidarbavus
išrinktam komitetui ir karštai
paraginus vietiniam klebonui
bažnyčioje ir per prakalbas, iš
ėjo 80 kolektorių drąsiai ir su
didelia viltimi rinkti aukas
Liet. Dienoje.
Penkios poros
nuvažiavo dar į netolimą mies
telį Orange padėti rinkti au
kas. Rodos buvo tartasi, kad
“DARBININKAS”
iš vieno visoms draugijoms ir
visiems
lietuviams darbuoties
(The Worker)
šimto
tik
keli.
'
Gerų
knygu

Paliekant Amerikos Lietu
toje dienoje ir per susirinkimus
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mana.
vių Centralinį Komitetą stei čių mums nestoką bet kas ir prakalbas buvo apie tai kal
The Lithuanian tri-weekly paper.
gali užtikrinti, kad mūsų bro bėta, vienok atsirado asmenų
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by giama dar vienas naujas fon

kum u> So. Bostono utarninkais, ketvergais ir Bubėtomis
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juosapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje------------------------ $3.00
Pusmečiui ”
”
” ------------------------- $L50
Užrubežyje metams............................................................. $4.00
Pusei metų........................................................................... $2.25
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

M. Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. *******
“DARBININKĄ 8,”
Subscription Rates:
Y early______________ ________________________ $3.00
<S months--------------------------------------------------- $1.50
Foreign c ountries:
$4.00
Yearly..........................................................................
$2.25
6 months......................................................................
Advertising rates on application
Address all communications ūo

DARBININKAS,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
»

rai L. Š. Fondo labui darbavo
si, vis-gi pasekmės bus milži
niškos. Aukų, kaip jau dabar
pasirodo, o dar skaitlinės vi
sai nesuvestos, surinkta daug.
Kaikurios kolonijos surinko
po 15, 10 tūkstančių dolerių.
Triukšmingai Amerikos lie Viską suvedus į krūvą 'pasi
tuviai rengėsi prie Lietuvių darys milžiniška pinigų suma
Dienos. Partijiniai principai, ir jei ta suma paaugtų iki
mūsų tarpe taip įsigalėję,, ne
nei kiek nesistebėtu
leido ramiai svarbiuoju reika $200.000,
me. Na, tegul tiek ir ne bus,
lu pasirūpinti, bet iškėlė daug bet padaryta Lietuvių Dienoje
ginčų ir nesusipratimų, gali
daugiaus, kaip tikėtasi. Už
ma spėti, nemažai Lietuvių vis geriausia Lietuvių Diena
Dienos reikalams pakenkusių.
tose kolonijose, kur
Nesuėjus srovėms pilnon vie- pasisekė
visi lietuviai bendrai veikė.
nybėn, neapsiėjo be lenkty
mes amerikie
niavimų.
Tūli socijalistai čiaiLaimėjome
ir sau ir savo tėvynei daug
stengėsi Lietuvių Dienoje L. Š.
Fondą auginti, katalikai, libe ir galime nuoširdžiai savo dar
rališki tautininkai ir žymi da bo pasekmėmis pasidžiaugti.
Viską padarėme, kas buvo
lis socijalistų veikė sutartyje ir
'mūsų galėję. Nėra abejonės,
rinko pinigus ne savo fondams, kad galėjome dar ir daugiaus
bet Lietuvos iždan, kuris ly nuveikti, bet apie tai lai pa
giai visus nuo karės nukentė
jusius šelps, nežiūrėdamas ar galvoja tie, kurie Lietuvių
Dieną ne darbo, bet ginčų aieškantis pagelbos yra tikintis
žmogus, ar indeferentas, ar rena norėjo paversti. Lai jiems
ta diena bus gera pamoka ir
jis priklauso prie socijalistų ar perspėjimu ateityje, kad Tė
prie katalikų. Vargas nei vie
vynei atsistojus ant pražūties;
no ne glosto ir visiems lygiai kranto
ne verta pešties, bet vi
akis bado, todėl visiems ir pasiems bendrai ją iš pavojaus
šelpa reikalinga teikti.
gelbėti.
Kai-kurie Amerikos lietu
viai negalėjo išvien Lietuvių
Dienoje dirbti, nes to bendro
darbo ir nepageidavo. Jiems
geru pavyzdžiu gali būti tos
mūsų kolonijos, kur Lietuvių
Dienoje nesimatė socijalistų,
Dešinysis sparnas: “Lietu
katalikų ir liberalų, bet vien
va,” “Vienybė Lietuvninkų”
lietuviai.

Lietuvių Dienai
praėjus.

Kaip bus toliau.

Kodėl tose kolonijose gali ir prie jų prisišliejusi “Atei

mas buvo bendras darbas, o ki tis” dar prieš Lietuvių Dieną
tose ne — apie tai čia nekalbė pradėjo vesti smarkią agitaci
sime.
Savo laiku tą klausimą ją, kad Wilkes-Barre sutver
pagvildensime.
Dabar vertė tas Centralinis Amerikos Lie
jų/pažiūrėti, kokias pasekmes tuvių Komitetas neperstotų
•davė Lietuvių Diena mums, a- veikti ir po Lietuvių Dienai.
smerikiečiams,
ir
Lietuvai. Tai minčiai, rods, pritarė ir
tSvariba Lietuvių Dienos buvo mūsų gerbiamieji svečiai iš
dvejopa. Lietuvių vardas pla Europos kun. Jonas Žilinskas
Buvo net nu
čiai pasklido po Amerikos pa ir p. M. Yčas.
rodyta,
kad
tūlos
lietuvių ko
danges.
Anglų spauda (ypač
mažesnėse kolonijose) davė lonijos yra pasiryžę Lietuvių
daug vietos lietuvių padėjimo Dienos Komitetus palaikyti iki
nušvietimui, pati ragino šel karės pabaigos. Iš antro spar
pti badaujančią Lietuvą, nu no — kairiojo socijalistai per
rodydama Lietuvos sunkų pa savo organą “Kovą,” “Lais
dėjimą.
Ne vienas anglas, vę”. ir “Naujienas,” išsyk ne
pastebėjęs lietuvių rinkikų bū pritarę įvykusiai kaikuriorius klausė, ar tai vis lietu se kolonijose visų srovių vie
viai ir gavęs atsakymą: taip, nybei, pradėjo tai nuomonei
labai stebėjosi iš tokio lietuvių prięšinties, nurodydami, kad
didelio skaičiaus. Rašančiam Lietuvių Dienos vienybė buvo
šiuos žodžius tokių atsitikimų sudaryta tik iš praktiškų mo
Žiū
Lietuvių Dienoje prisiėjo ma tyvų ir tai tik dienai.
tyti net kelioliką.
Iki šiol rėti į Liet Dienos vienybę, kai
mažai kas apie lietuvius žino po į idealį dalyką, — anot
jo, nes jie apie savę ir negar “Laisvės,” — jokiu būdu ne
sino, tiesiau pasakius, netu galima.
rėjo progos pasigarsinti. Lie
Atvirai turime čia pasakyti,
tuvių Diena pirmuosius ledus kad negalime pritarti nei vie
pralaužė ir dabar bus lengviau nai, nei kitai pusei.
Deši
apie savo reikalus tarp kita nieji, mėgindami agituoti už
taučių prabilti.
palaikymą Centralinio komi
Tuomi žvilgsniu Lietuvių teto ir vietos komitetų, nepaDiena mums buvo begalo nau tėmijo vieno svarbaus dalyko,
dinga ir pasekminga.
Nema kuris būsimamjam Centralinio
žiau naudos Lietuvių Diena ir K-to darbui labai kenktų ir
mūsų nuvargusiai tėvynei su trukdytų šelpimo
reikalus.
teiks.
Nors ir ne visur aukos Reikia atsiminti, kad mes, ab. įvo renkamos sutartinai, dau- merikiečiai, turime nuo senai
vietų socijalistai atski suorganizavę savo fondus, ku-

NASHUA, N. H.
Pas mus atsibuvo Lietuviu
Dienoj aukų rinkimas. Nela
bai nusisekė, dėlto kad ne
gavom iš Centro raikščių ir
ženklelių.
Lietuivų Dienoje surinkta
$235.53.
Nuo baliaus pelno $120.00.
Nuo pereitų metų baliaus
$200.00.
Viso labo $555.53.
Pinigai bus pasiųsti Ameri
kos Raudonamjam Kryžiui.
Visi kolektoriai Lietuvių Die
nos užsipelno pagyrimo. Da
bar broliai ir sesutės vienas
darbas pabaigtas.
Imkimės
kito.
Psidarbuokime Katali
kų Spaudos Savaitėj.
J. A. Križevičia.

truko.
Ir štai šiandie buvo
apdovanotas didžiausiomis do
vanomis ponų Permaną įtai
sė puikius bažnytinius rubus
pirmoms mišioms. Bet taipo
gi dar ir daug kitų moksleivių
atvažiavusių iš Lietuvos gerb.
Permaičiai šelpia.
Ne vieną ištraukia iš vargo,
sušelpia medžiagiškai.
Taipogi labai pagirtinas da
lykas, kad balius,
kurį su
rengė mūsų tautietis Perma
nąs,
dėl pagerbimo jauno
kun. Pr. Rūsio ir svečią bu
vo blaivus, be jokių svaigalų.
Žinomą svečiai beveik visi
buvo blaivininkai ir rengėjai
to labiau yra platintojai blai
vybės. Lai gyvuoja blaivybė
ir lai būna visas gyvenimas
blaivus mūsų kun. Pr. Rūsio.
Kun. Pr. Rusis priguli prie
vyskupo H. J. Alerding D. D.
Fort Mayne, Ind.

das, kuris skaldys ir be to jau liams lietuviams neapeina dau iš lietuvių, kurie išdrįso atkal
susiskaldžiusią mūsų visuome giau koks sapnininkas, oraku binėti, kad neduotų aukų: nes
nę. Į Centralinį K-tą suda las, pagaliaus ta pati “Kardo “girdi tie pinigai eis kuni
rytą ant greitųjų nesutiks, in- Šakė.” Neretai tenka pama gams.” Vienok neveizint to
Reporteris.
eiti visos mūsų srovės, o ant-' tyti net labai keistų apsireiš pasisekė, kaip ant tokio Atra, jo gale pasibaigia su Lietu kimų. Nueini, sakysime pa holio, kuriame yra gyventojų
DETROIT, MICH.
vių Dienos reikalų užbaigimu. žįstamo lietuvio stubon ir pasi apie 9| tūkstančių, surinkta
žvalgęs
pamatai,
kad
čia
pat
Apie reorganizavimą Centrali
gana daug aukų; iš viso $1.
Lapkričio 5 d. čia buvo pri
NEW HAVEN, CONN.
prie
kryželio
guli
sulamdyta
nio K-to neapsimoka kalbėti,
029.45- Dar visos draugijos micijos kun. Pranciškaus Rū
Vardai aukavusių prakalbo
nes tą pat mes galime padary “Šakė.” Klausi žmogaus, kam žada tam tikslui paaukoti. Prie sio. Šiam jaunam kunigėliui
se
spalių
15 d.
jis
tą
šlykštų
laikraštpalaikį
ti su savo fondais. Geriau
to dar reikia pridėti, kad lie asistavo sekantieji asmenys:
Po
$5.00:
J. Želionis, Kaz.
sias kelias palaikyti šelpimo ant stalo laiko. — Nagi, sa tuviai sudėjo $1.286.44 ir pa Arcidiakonas buvo kun. P.
A.
Makaravičius.
reikalais vienybę būtų suvieni ko, tai geras katalikiškas lai siuntė į Tautos Fondą tai iš Damunas, diakonas — kl L.
Po $2.00: J. Kudurauskas.
jimas visų trijų fondų į krū kraštis. O kiek yra tokių vie to bus galima teisingai spręsti, Vaiciekauskas; subdiakonas
J.
Vikšraitis,
V. A. Zavorstą
kur
socijalisto
agento
žmo

vą ir bendras visų srovių dar
kad Atholio lietuvių kolonija — kl. S. Beuišis; ceremonijakas,
J.
Zenana
$1.75.
bas. Tas galima lengvai at nės inkalbėti, bijosi į stubą labai darbuojasi savo tautos rius kl. J. Bakšys, turiferorius
siekti, jei tik visoms srovėms įsileisti gero katalikiško laik labui. Daugiausiai surinko kl. P. Vitauskas. Pamokslą
Po $1.00: M. Makaravičielygiai rūpės Lietuvos vargų raščio. Sako, tai esąs bedie Simeonas Kulieša ir Petras pasakė vietinis klebonas kun. nė, J. Saikus, J. Zakaraus
numalšinimas ir laisvės išgavi viškas “peiperis” ir ginčykis Kazlauskas dirbtuvėje L. S. Skripko. Visupirma mūsų jau kas, A. Aboja, J. Barasa, J.
mas. Socijalistų prisibijoji- su juo, kad nori. Paprastai Starret Co.: $269.55. Union nas kunigėlis buvo lydimas iš Razokas, A. Savickienė, M.
mams eiti į vienybę nematy daug apsileidimo pastebėta to Twist-Drill. Co. pati paskyrė klebonijos į bažnyčią Tas la Makaravičius, S. Makaravitume pamato. Suvienijimą vi se kolonijose, kur nėra lietu kolektorius ir surinkta: $157. bai didelį įspūdį padarė, nes čienė, J. Mseliunas, A. Kel
sų trijų fondų į vieną turės at viškos parapijos, lietuvio kle 93. Lee Bros. Shoe Co. dirb visupirmiausia ėjo mažas vai neris, S. Babinas, A. Zinkus,
likti ne viena kokia organiza bono, o kaip kada ir esant tuvėje rinko M. Andriulionytė, kelis Edvardas Permanąs, ku M. Dzikas, A. Diržis, M. Kau
ciją bet visų srovių atstovai, klebonui, bet mažai jam domos Elzb. Braškaitė, Jon. Jasins- ris nešė labai gražią paduškė- nienė, A. Dičkus, M. Vaitke
suvažiavę bendran pasitari kreipiant į savo parapijonų kas ir Juozas Očikas; surinko lę ir šalę jo maža mergaitė E. vičienė, Pr. Cibulskis, M.
mam Kaip tą suvažiavimą dvasios išlavinimą pasitaiko $80.76; prie to dar Magd. And- Germaniutė nešė didį gražų ro Juozunas. P. Paleliunas, K.
reliutė su Elzb. Braškaitė ant žių vainiką. Paskui sekė pul Širvinskas, A. Karpavičius,
rengti jau buvo nurodyta 123 tam lygių apsireiškimų.
Laikas būtų iš baisaus letar gatvių surinko $22.70.
kas mergaičiij ir kiekviena tu P. Šaulis, Jančauskiutė, M.
num. “Darbininko,” ten pat
go
nubusti
ir
šviesos
siekti.
Vi

plačiai išdėstyta to suvažiavi
Šiaip ant gatvių daugiausia rėjo gražiausius vainikus gė Gustaičiutė, M. Gaidžiutė, S.
Apmo tikslas. Apie tai šiandie siems reikėtų subrusti.
surinko Aug. Sklenis ir Jonas lių. Po jų ėjo dvasiškiją ly Bartninkas, K. Meižiutė, A.
dėdama jauną kunigėlį prie al Mileris, B. Jakavičius, P. Maną ir turėtume pradėti rimčiau švietos dirvoje geriausiais ka Gailiūnas $46-17.
reiviais
galėtų
būti
mūsų
inte

toriaus. Altorius buvo išrė zolis, L. Madelis, A. Cepavisvarstyti. Centraliniam K-tui
ligentai,
kaip
dvasiškiai,
taip
Bažnyčioje surinkta $34. 50. dytas puikiausioms gėlėmis — ėius, J. Butkus, B. Paliulairolę, jei tas pasirodytų nau
dingą galėtume vėliau nusta ir svietiškiti, ragindami žmo Iš tų 3 dol. paaukavo EI. Gau- rožėmis, kurias nupirko ponia tė, M. Benevičius, J. Šilinstyti. Nurodymai, kad tą ar nes prie lavinimosi per gerų ronskienė, 2 dol. St. Ivašau- F. Permanienė. Taigi visi kas, K. Beržinskas, J. Bara
kita kolonija nori vietos Lie laikraščių ir knygų skaitymą. skis, o po 1 dol. šie asmenįs: džiaugės kas tik matė tą vis nauskas, J. Mačiulaitis, J. Ma
tuvių Dienos Komiteto gyvy Nemažai tame dalyke gali pa Pr. Janukevičius, Alb- Arma- ką ir linkėjo ilgų metų jaunam žeikis, B. Paulauskas, Izid.
bės dienas pratęsti, dar mums gelbėti ir apšviestesnieji dar kevičia, Jonas Jočionis, Jo 'primicijantui. Po visų iškil- Dambrauskas, O. Antanavi
nieko nepaaiškina. Gaunama bininkai, gražiais pavyzdžiais nas Lukimnas, Pov. šeišis, D. rinko pas gerbiamąjį tautietį čienė, K. Pauliukaitis, V. Žiržinią kad daugelyje vietų paskatindami tamsesniudfeius Bučis, J. Pusčius, K. Šlei J. Permaną kas labai gražiai lis, J. Raulinaitis, J. Pilve
pilnai pritariama ir fondų su prie pamylėjimo tikrai geros vus, J. Mackevičia, Mar. Ja- svečius vaišijo ir linksmino. lis, J. Prakapas.
kštytė, J. Nevedomskis , Rap. Buvo čia pakviestas choras
vienijimui ir tik laukiama tuo knygos ir laikraščio.
Po 50c.: A. Dambrauskie
Šiemet
lapkričio
12-19
ren

Gaižunas,
S.
Lanskeviče
ir
J.
reikalu nurodymų. Eidamimažų mergaičių vadovaujant nė, K. Garbačeuskas, St. Zagi vienybėn šelpimo reikalais, giama Amerikos lietuvių kata Jasnulickas; kiti mažiaus da rietimui vargoninkui. Šios rauskas, J. Šmigeskas, U- Kangal surastume takelį ir politiš likų visuomenei kvotimai. Ka vė.
jaunos mergaitės linksmino sa cevičius, Pr. Lužą A. Mačiu
ko veikimo apibrendinimui. talikų Spaudos Savaitė mums . Per Juozo Cepulionio krikš vo gražiomis dainelėmis ir ma laitis, A. Baranauskas, Pr.
Vienas ir kitas reikalas turėtų aiškiai parodys, ant kiek esa tynas surinkta: $7.10; po $1. loniais balsais gerbįamąjį kun. Medelis, J. Stadalninkas, O.
būti lygiai brangus kaip kata me pribrendę prie kultūriško 00: aukavo Ant. Davidonis, Pr. Rūsį ir susirinkusius sve Kudurauskienė, J. JenkeviSvarba tos savaitės, Juozas Ulevičius, Sad. Žilins čius. Visi džiaugės ir links čius, A. Mikras, S. Bionikas,
likams, taip ir socijalistams darbo,
visiems
suprantama ir kas; kiti po 50c., po 25c.
rods,
su laisvamaniais, todėl nuo
minos. Tik tėveliai jauno K. Šidlauskas, A. Slinis, A.
savęs tik palinkėtume, kad pa aiški, tik reikia jų prigulin
Orange, Mass. surinkta maž- kun., Lietuvoje gal kur ašaras Zavorskienė, V. P. Zavorskas,
lieja ir vargelį vargsta, nieko St. Janušas, A. Kazlauskas, K.
stovi šelpimo ir politikos rei čiai savo spaudos praplatini -daug apie $200.00.
kalais vienybė kuogreičiausiai mui sunaudoti. Beliko iki
nežinodami apie savo sūnelio Skarulis, A. Strelkauskas, A.
Koresp. laimę.
įvyktų tarpu Amerikos lie Katalikų Spaudos Savaitės vos
Skarulis, V. Progą L. MarčiuParaginimais
Darbuokis, jaunasis kuni laitis, J. Kruzikas, A. Gutaus
tuvių. Ir, žinomą į vienybę keletas dienų.
reikėtų eiti ne galvatrūkčiais, nebemėginsime lietuvius kata
gėli, savo tautiečių labui, o kas, D. Janušaitė, A. Klorulikus
vaišinti.
Jų
buvo
už

bet nuodugniai kiekvieną žin
mes visi tau, linkime ilgiau sas, A. Janušaitė, F. FaragauBRIDGEPORT, CONN.
gsnį apsvarsčius, kad paskiaus tektinai. Šiandienų tik išreiš
sių metų ir gero pasisekimo skas, B. Vaitkevičienė, J. MiAtitaisymas.
neįvyktų tokių nemalonių klai kiame viltį, kad mūsų darbas
darbuose. Tavo vardas čia ciukevičius, V. Norkūnas, A.
dų, kokios pasitaikė prie Lie turėtų nusisekti. Tą tegali
’aplinkuje skambėjo, kaip di Pilvelis, K. Daujotas, M. Šli“Darb.” Nr. 121 buvo pa džio mylėtojo tėvynės Lietu žą Fel. Rumskas, Balčiūnas, B.
patvirtinti ne kas kitas, kaip
tuvių Dienos besirengiant.
pati mūsų plačioji katalikų vi garsinta, jog buvo įvykę lie vos. Iki šiam laikui dirbai Brazioniukė, T. Brazioniukė,
tuvių srovių susivienijimas, ant naudos jos.
suomenė Amerikoje.
Taigi lai ta P. Juozunas, S. Dilionis, J. MiLauksime iš Katalikų Spau kad lietuviai visų partijų veiks vo spėkos ir pasiryžimas prie knaitis, K. Vaičiukauskas, P.
dos Savaitės gerų pasekmių. L. Dienoje išvien, bet socija Lietuvos ir toliau neužgęsta. Grikienė, P. Baltruškiutė, V.
v•

Neužleiskime savo

BROOKLYN, N. Y.
Susirinkimas.

Besirūpinant visuomesiškais
reikalais, politika ir Lietuvos
L. D. S. 11-tos kuopos 13
šelpimu, neturėtume pamiršti d. lapkričio atsibus susirinkilygiai svarbaus kultūros dar mas parapijos salėj,
Malonėbo.
Turim
kit visi
susirinkti,
svarbių
dalykų
apsvarstyti.
Apšvietoje mes, amerikie
Taipgi bus ir Spaudos Drčiai, turime prisipažinti, ne
jos
susirinkimas.
kaip esame pakilę.
Neturė

dami užtektinai savo mokslo
įstaigą negalėdami pastoviai
lavinties artimoje sau dvasioje,
privalome ten didžiausią atidą
kreipti, iš kur tikimės susi
laukti savo dvasiai maisto.
Nesunku atspėti, kad mūsų
svarbiausiais lavintojais Ame
rikoje yra gera katalikiška
knyga ir geras katalikiškas lai
kraštis, kurie arčiausia doro
žmogaus idealų stovi ir jam
teikia gausų žinių šaltinį ir ve
da prie kiltesnių tikslų ir susi
pratimo.
Ikišiol mes buvome
baisiai apisleidę.
Steigė sa
vo laikraščius socijalistai, stei
gė laisvamaniai, leido jie įvairaus turinio knygutes, mes
tik mokėjome jiems savo sunkiai uždirbtus centelius auko-

“ -į

r -J

•

Rašt.,

P. Pavilonis.

LEWISTON, ME.

Ateikit į susirinkimą H
Nedėlioj 12 lapkričio bus mė
nesinis susirinkimas L. D. S.
37 kuopos. Šv. Baltramiejaus
dr-jos svetainėj 387 Lisbon st.
Todėl ateikite visi nariai užsi
mokėti mėnesinius mokesnius
ir apkalbėti kuopos reikalus.
Tą pačią dieną bus ir L
Vyčių 3-os kuopos susirinki
mas. Taigi nepamirškite atei
ti,
nes yra daug svarbių rei
kalų apkalbėti.

Valdyba..

listai nesutiko veikti vienybėj.
Jis prigulėjo prie mokslei Jurgaičiutė, A. Zarauskiutė,
Vienybė neįvyko, nes socija vių Susivienijimo ir prie kitų
M. Berevičiutė, K. Stigas, S.
listai panorėjo trečdalio aukų. draugijų, kurios dirbo nenu
Isdinskiutė, R. Vanagiutė, P.
Vitkauskas, K Malonia, J. Va
Užbaigimas didžio darbo. ilstančiai.
Kun. Pr. Rusis kilęs iš Lie laitis, V. Genuolis, J. Šlyteris.
Lapkričio 5 d. 1916 m. ne tuvos Kauno gub., Telšių ap Viso su smulkiomis aukomis
dėlioję vakare 7:30 vai. šv. skričio, Salantų parapijos ir surinkta $116.94, kurie perduo
Jurgio parapijos svetainėje at kaimo Laivių. Pirmiausia mo ta L. Dienos kasier. K. A. Masibuvo prakalbos užbaigimui kinosi Palangoje progimnazi karavičiui.
L. Dienos. Pirmiausiai prakal joj, o paskui pastojo į Kauno
V. A. Užkalnietis.
bėjo pirm. p. J. Dulbis susi Dvasiškąją Seminariją
bet
rinkusiems kolektoriams ir pa neužbaigęs Seminariją atvn
šaliečiams paaiškino apie su žiavo čia į Ameriką ir mylėda
BRIDGEPORT, CONN.
rinkimą aukų L Dienoje ir pa- mas savo profesijų neapleido
dėkavojo rinkėjams už pasi jos, bet toliau stengės pasiek
Atlikę milžinišką darbą Lie
šventimą Lietuvių Dienoje.
ti savo paskirtąjį tikslą Tai tuvių Dienoj, vėl imamės svar
Po tam perstatė kalbėtoją gi atvažiavęs 1910 metais pas baus darbo. Nedėlioj 5 d. lapk.
svetimtautį kalbėtoją buvo tojo į Šv. Cyrilligaus ir Metho- buvo mitingas Lietuvos Vyčių
dijaus seminariją
Orchard Į 7 kuopos.
Daug buvo nutari
trys angliškoje kalboje,* vienas
Lake,
Mich.
Čia
išbuvo
dve

mų ir išrinkta delegatai kasdar ir lenkiškai prakalbėjo.
jus
metus
ir
po
dviejų
metų
bu

|
link
susivažiavimo New BriŽmonių buvo daug.
Užbai
vo
vyskupo
pakviestas
St.
taine,
Conn.
Išrinkti šie: A.
gus prakalbas p. Roš, J. SaseFrancis
Seminarijon.
Išbuvęs
Veleckis, N. Jasinskaitė ir W.
vičius perskaitė visų rinkikų
šioje
seminarijoje
vienus
me

Mekiouis.
Toliaus buvo nu
atskaitą, nes prieš rinkimą
tus
liko
įšventitas
lapkričio
5
tarta
surengt
viešą vakarienę
aukų L. Dienoje buvo paskir
d.,
1916.
.
Bridgeporto lietuviams.
Ji
ta dovana vertės $5.00 — tam,
Pirmus metus savo
! bus 7 d. sausio parapijos sve
kuris daugiausiai surinks au
Ir tapo išrinkti ko
kų. Daugiausia aukų surinko ir pusbrolis gelbėjo. Bet kitus tainėje.
paskutinius
2
metus
paėmė
misijos nariai, kurie yra šie:
p-ni Skubienė. Už tai ji ga
?
vo dovaną. Ir kitiems kolek jaunąjį studentą į savo globą A. Veleckis, M. Klimiutė,
gerbiamieji
Pemanai,
kurie
Mekionis,
U.
Motuziutė
ir
V.
toriams bus parengtas vakarė
globojo kaipo savo mylimą ir Mekionis.
Jie pasirūpins su
lis su pasilinksminimais.
tikrą sūnų.
Buvo aprūpintas rengti tą vakarienę.
Kalektore
/
kopuikiausiai, jam nieko ne
Kukulis.
a

Dabar liekti pakalbėti
tik apie
kėti “ekstra” po $1.00.
Rodos čia r
___.
.....būdą
__ prisi- nuolatai kelti irr svarstyti vietinių draugijų suf
Reikia
žinoti,
kad
daugelis
vieti- i sirinkimuose, prie kurių patys priklauso ir
nieko tokio blogo.
Paviršutiniai žiūrint, iš dėjimo.
nių
pašelpinių
draugijų
visgi,
pakol
kas,
tuom i stengtųsi pertikrinti jas, kad nėra išmintinga
rodė net labai gerai.
Bet prityrimas ne dau
giau, kaip poros desėtkų metų parodė, kad, tarpu esą nusistovėjusių, nors jų ateitis nėra j draugijai pačiai savę skriausti ir rengti savo
daugelis tokių pašelpinių draugijų jau užbaigė užtikrinta.
Kiekviena turi pasiskyrus sau nariams pražūtį, kuomet tas atsitinka draugi
savo dienas; nežiūrint, kad šalę minėtų mo vardą, turi išsiėmę vietinius čarterius, susi jai subankrutijus.
kesčių, padidinimui iždo buvo rengiama įvai taisę konstitucijas, susikrovę iždą, na ir, šiaip
rių rūšių piknikai, baliai, išvažiavimai etc., turtą, susidedantį iš: spintos, karūnos, kuKiek melsvųjų akelių
Sumanius draugijai prisi
kuriuos kožnas narys turėdavo atlankyt po bau- kardų, knygų etc.
Z"
Į jumis atkreiptų?
jungti prie susiv., beabejonės jie norės žinoti,
sme.
Buvo daugel širdelių
kokiomis išlygomis bus prie Susivienijimo pri
Delkogi taip su jomis atsitinka? — Ka
Delei jūs plakančių.
imti ir kas stosis su draugijos pinigais ir kitu
me priežastis ?
Trumpai atsakant: tas įvyks
Daug tamsiųjų naktelių
turtu?
Taigi Susiv. kaip minėjau, sulig 31ta dėlto, kad tokios draugijos nėra ir negal bū
Nemiegota dėl jūs
mo Seimo nutarimo, turi jau išdirbęs tam tik
ti atsakomos tam tikslui, kuriam jos yra įs
Daug griaudžių ašarėlių
ras taisykles instojimui pašelpinių draugijų.
teigtos delei jų neskaitlingumo nariais, o svar
Jau pralieta... ir bus.
Viskas ką draugija, norinti įstoti turi daryti,
biausiai nežinojimo apsidraudimo taisyklių.
Kiek saldžiųjų svajonių
tai pranešti Susiv. Valdybai raštininko vardu.
Kaip tokios draugijos organizuojasi? Papras
Ir giliųjų minčių
Iš ten gaus pilnus nurodymus su paaiškinimais
tai susitaria būrys jaunų vyrų ir uždeda drau
Kiek vargelio karionių
apie sąlygas prisidėjimo.
giją.
Pradžioje rūpinasi kiekvienas sutraukti
Prakilniųjų vilčių?!..
Kįla abejojimas, ar mūsų pašelpinės drau
draugijon ir savo draugus.
Tiesa, iš pradžių
Kiek nutilo dainelių
gijos greit tą supras ir pamatys savo ateities
draugija puikiai tarpsta, pakol visi jauni, re
Taip linksmai skambančių?
likimą.
Užtai būtų geistina, kad klausimu
tai kas serga; na ir da vis pribuna naujų na
Kiek išbalo veidelių
prisijungimo pašelpinių draugijų prie Susiv.
rių.
Pasiaugina ne viena ir iždą gerokai iki
Raudonųjų, skaisčių?..
užsiinteresuotų mūsų dvasiškija ir svietiškieji
$3.000.00, $4.000.00 dolerių.
Vienok pagyve
Į darželį kvietkelių
inteligentai, kurie turi intekmę ir artimesnius
nę tokios draugijos nors desetką ar daugiau me
Tenai traukė širdis
ryšius su pašelpinėm draugijom.
Taip-pat
•v*,
tų, pasižiūri, kad narių skaičius nesidaugiĮ svirnelį mergelių..
privalėtų imti tai sau už priedermę pašelpinių
na, turtas neauga, bet mažinasi. Mat nariai
O, sugriauta viltis!
draugijų valdyboms, organizatoriai ir šiaip
pradeda senti, pertai tankiau sirgti ir mirti.
L. Šilelis.
pažangesnieji draugijų nariai, kad tą klausimą 10-V ill-1916 m.
Nauji nariai jau į tokią draugiją nesirašo.
Nariams senstant ir pasidauginant ligoniams,
mėnesinių mokesčių, kuriuos nariai sumoka,
išmokėjimui pašelpų neužtenka, prisieina ma-'
žinti iždas; na ir pagalios draugija, kaip be
matant, prieina prie bankruto.
Kas-gi tąsyk atsitinka?
Nariai tokios
SO. BETHLEHEM, PA
TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA
pakrikusios draugijos pasilieka amžinai nus
UŽ
SPALIO
MĖNESĮ,
1916
M.
kriausti; nes negana, kad mokėję per kelioli6 d. lapkričio pas p. Petrą
ką metų netik mėnesines, bet ir ekstra dolerius Įplaukos:
Laurinaitį įvyko krikštynos.
pomirtinėms ix. šiaip visokios rūšies ekstra mo
Iškilmėse dalyvavo gerokas
Iki spalio 1 d., 1916, į Tautos Fondą įplaukė... .$57.029.44 svečių būrelis, kurių tarpe
kesčius — nieko negauna, nes visi jo sumokė
Spalio 2, Lewiston, Me. — Aukavo Neperstojanti pinigai žlugo, bet delei savo metų senumo,
buvodr kun. J.Raštutis; šiam
čios
Pagelbos Panelės šv. Moterų dr-ja, pris. M. Dainegali įstoti į jokią kitą draugiją.
Toks narys
gi pratarus keletą į svečius žo
12.57 delių apie šelpimą dėl karės
pasilieka nuo visų atstumtas ir negali tikėtis lydaitė........................................................................................ ...
Spalio 2, Chicago, III. — Surinko T. F. 43 skyrius,
jokios medžiagiškos pašelpos ligoje; jam pa
nukentėjusių, liko sumesta se
30.25 kančios auko:
simirus šeimynai irgi gręsia pavojus- Jeigu prisiuntė kun. F. Kudirka...................................................
Spalio 3, Mt. Carmel, Pa. — Surinkta delegatii
tuos pinigus, kuriuos sumokėjo į draugiją bū
Po$1.00: P. Laurinaitis, J.
198.33
tų taupinęs, tai būtų turėjęs nors ant palaido prakalbose .................................................................................
Kompauskas,
K. Urbonąvičia,
6.25
Spalio 5, Bentleyville, Pa. — Prisiuntė J. Kižis..
jimo, o dabar ir tuos pačius draugija nunešė.
S. Juknevičia, J. Bagdavičia,
Spalio 6, AVilkes-Barre, Pa. — Surinkta per 3-čią
Likęs narys subankrutijusios draugijos, nusto
866.73 A Ąlabavičia, A Lazauskas,
ja užsitikėjimo, netenka ramumo, netenka Lietuvių Dieną (Liepos 4, 1916), pris. T- Šeimis....
Spalio 13, So. Boston, Mass. — Surinko T. F. 11
pašelpos — visko ką jam draugija buvo paža
kun. J. Raštutis.
dėjusi.
skyrius, prisiuntė F. J. Carens .........................................
50c; J. Vengrė
Įsivaizdinant viršui paminėtas skriaudas,
Spalio 13, Tamaąua, Pa. — Surinko T. F. skyrių
evičia lQc. Viso la
kokias padaro žmonėms draugijų pairimas, aiš
prisiuntė A. Stankevičius.........................................
ku, kad dideliai nusideda prieš visuomenę vi
Spalio 14, Poąuonock, Conn. — Pelnas i
si, kas organizuoja vietinias pašelpines draugi
austos Tautos Fonliaus, prisiuntė A. Kranauskas............................
jas,
nepamatuotas apdraudos
taisyklėmis.
Spalio 16, St. Clair, Pa. — Surinkta nuo vietoji
Nors nesmagu pranašauti ką tokio nemalonaus,
tuvių,
prisiuntė A. Paeevičius
bet kągi padarysi?
Gyvenimas panašių dr-jų
Spalio 16, West Pullman, III. — aukavo Atr. i
aiškiai parodo, kad vėliau ar ankščiau, visas
Kryžiaus
dr-ja, pridavė J. Kudirka
vietines pašelpines draugijas
patiks toks pat
Spalio
16, Chicago, UI.
Surinko T. F. 43 skylikimas, jeigu jos greitai nesiskubins pagalvorius,
prisiuntė
kun.
F.
Kudirka
.........................................
* U, kokia ateitis ištikrųjų jas laukia ir neieš
Spalio 16, West Pullman, III. — Surinkta p. T. Žu
kos kelių išėjimui iš to keblaus padėjimo.
JfŲJŲ BLAIVININKŲ
tauto vestuvėse, pris. D. Žutautas.....................................
LDYBOS ANTRAŠAI:
Spalio 17, Ware, Mass. — Surinkta delegatų pra
jų ateitis ir būdas išėjimo iš dabartinio
kalbose, pris. Dr. J. Bielskis.................................................
padėjimo.
Spalio 17, Lawrence, Mass. — Surinkta delegatų
Kun. F. Kemėšis,
8.00
prakalbose,
pris. Dr. J. Bielskis..................................
Minėtoms pašelpinėms draugijoms apsi

Išleistos knygos
Iš po Darbininko Plunksnos. Labai indomios
pastabos apie darbininkų padėjimą. Parašė F. V.

Kele

Darbininko Dovanėlė Darbininkams.
tas vaizdelių iš darbininkų gyvenimo.

Parašė

F. V............................................................... ............. 5c.
Teisybės vardan.
Keletas žinių apie Joną
Huss’ą. Parašė F. V. ir Uosis................................

5c.

Darbininkai, Vienykimės ir kas tai yra Socijalizmas? Aprašytos dvi srovės darbininkų ju
dėjimo, socialdemokratų ir krikščionių demo
kratų.
Parašė F. V................................................... 5c.
Komedijėlės. Keletas juokingų scenos vaiz
delių. Parašė Uršulė Gurkliutė............................. 10c.

Gurkliutės eilės
.
10c.
Žydų karalius. Drama 4 aktuose bei 5 pav.
Liuosai vertė J. M. Širvintas................................. 30c.
Liudvikas Windhorst’as, vokiečių katalikiš
kos visuomenės budintojas pagal kun. Rob.
Swickerath’ą — J. E. K........................................... 5c.
Katalikų Spaudos Savaitė. Sutaisė J. E. K.
ir U.................................................................................... 5c.
Keletas svarbių klausimų. Prieinamai para
šyti apologetiški straipsniai. Parašė F. V.............10c.

Tautos Fondo reikalai

Agentams darome dideles nuolaidas.
Laikraš
tis “Darbininkas” eina 3 kart savaitėje.
Metams
kaštuoja$3.00, pusei metų $1.50.
Kreipties šiuo
adresu:

“DARBININKAS”

'

::

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

ĘĮyHUHUSnji
inpnpnpnoi

Jau atskrido iš Forest City, Pa. į So. Bostoną ir tuo
jaus pradės čiauškėti.

Num. 11 jau rengiamas spaudon.
Bus labai gyvas
ir įvairus.
Be juokingų pasakojimų ir čiauškalų bus
taip-pat įvesta mokslo, literatūros ir dailės skyriai,
kuriuose žvirblišku žvilgsniu bus nurodoma tų dalykų
svarba.
“Žvirblio” čiauškalų mėgėjai nesnauskite!
greičįausia užsisakykite “Žvirblį.”

Kuo-

$1.00.

Kaina metams.................... ...
Pavieniai numeriai.................

“Žvirblio” antrašas:

“ŽVIRBLIS”

So. Boston, Mass

242 W. Broadway,

242 W. Broadway,

v•

žiūrėti apie savo ateitį labai yra laikas; nes
Spalio 17, Cambridge, Mass. — Surinkta delegatų
So. Boston, Mass.
jau atgyvenusių savo dienas, tokių pat sesu prakalbose, pris. Dr. J. Bielskis.........................................
74.12
Dvasiškas vadovas: —
čių draugijėlių pavizdžių turi iki valiai.
Ne
Spalio 18, Girardville, Pa — Surinkta delegatų
Kun. P. Saurusaitis,
,
manau čia tų draugijų peikt arba kritikuoti. prakalbose, pris. J. Raibikis.................................................
71.10
45
Congress
Avė.,
Visai ne.
Tikslas mano šio pranešimo yra
Spalio 18, Athol, Mass. — Surinko T. F. skyrius,
Waterbury, Conn.
vien, idant jas pabudinti, joms patarti pa pris. kun. P. Meškauskis.......................................................
70.00
kelti tą klausimą savo draugijų susirinkimuose
Spalio 18, Brovn Town, Pa — Surinkta krikšty
Pirm, pagelbininkė: —
ir rimtai pagalvoti, o ištikro pamatys,
kad nose, prisiuntė P. Rakauckas............................................
4.60
V. Liutkevičienė,
ant tokio pat kelio stovi ir tokis pats likimas
Spalio 18, Chicago, UI.
Surinko T. F.'43 sky21 Acton St.,
jų laukia, kaip augščiau buvo nurodyta.
Worcester, Mass.
rius, pris. kun. F. Kudirka
11.85
Kodel-gi pas svetimtaučius, pavizdan aSpalio 21, Philadelphia, Pa. — Surinko T. F. 21
1-as Raštininkas: —
merikonus, tokių mažų draugijėlių, po kele
J. M. Navickas,
70.00
skyrius,
pris.
K.
Driža
..........................................................
tą desetkų ar šimtų narių visai nėra? — Dėlto,
La Salette Seminary,
Spalio
21,
Newton
Upper
Falls,
Mass.
—
šv.
Juokad jie apdraudos ir pašelpos reikalus aiškiau
Hartford, Conn.
permato ir geriau supranta, negu mes; užtai zay>o dr-ja aukavo $8.75 ir nuo vietos lietuvių surinkta
30.40
$21.65,
pris.
K.
Milauskas
.................................................
jųjų nesteigia, bet rašosi į tąs, kurios yra pas
2- as Raštininkas: —
Spalio 25, Athol, Mass. — Surinkta delegatų pra
tatytos ant tam tikrų pamatų, skaito savo na
P. J. Jakaitis,
200.00
rius netik šimtais tūkstančių, bet kitos net kalbose, pris. kun. P. Meškauskis.....................................
Holy Cross College,
Spalio 25, Brooklyn, N. Y. — T. F. 13 skyriaus
milijonais.
Worcester, Mass.
7.(50
Koks-gi tad išėjimas liekti mūsų pašelpi mėnesinė duoklė, prisiuntė K Dumblis............................
Iždininkas: —
Spalio 25, Orange, Mass. — Pris. “Darbininko”
nėms — vietinėms draugijoms?
Išėjimas ge
J. Vaitkus,
7.75
riausias ir vienatinis, tai prisijungimas prie administracija ............................................................................
19 Hanover St.,
Spalio
25,
Westfield,
Mass.
—
Surinkta
delegatų
Susivienijmo Lietuvių Rymo Katalikų Ameri
Worcester, Mass.
86.15
koje ir tai neatidėliojant, nes kuo ilgiau bus prakalbose, pris. Dr. J. Bielskis..
Spalio 25, New Haven, Conn. — Surinkta delegavilkinama, tuo gali atsirasti didesnės kliūtys
Iždo globėjai: —
91.61
tų
prakalbose,
pris. Dr. J. Bielskis..................................
prisidėjimui; toįesniai atsiras daugiau perseJ. Bakšys,
Spalio 25, New Britain, Conn. — Surinkta dele
nusiij narių, atsiras daugiau amžinų ligonių,
St. Bernard’s Seminary,
200.00
na ir pirma, negu sumanys prisijungti, da gaj gatų prakalbose, pris. Dr. J. Bielskis............................
Roehester, N. Y.
Spalio 25, Waterbury, Conn. — Surinkta delegatų
ne vienai prisieis užbaigti savo dienas — suKun. J. J. Jakaitis,
293.70
prakalbose, pris. Dr?J. Bielskis................................ ..
bankrutyti.
41 Providence St,
Spalio 25, Lawrence, Mass. — Iš delegatų prakal
S. L. R. K. A. yra vienatinė organizacija,
Worcester, Mass.
6.00
kuri taip sutvarkyta, kad iš visų atžvilgių pil bti, pris. Dr. J. Bielskis......................................................
nai atsako tikslui pašelpinių draugijų ir visiems
P. StočkienS,
$3.085.61
apdraudos reikalavimams. Jeigu ir radosi pir Viso per spalių m. į Tautos Fondą įplaukė
25 Suffield St,
miau kokios spragos, kurios nebūtų galėję pil
. Worcester, Ma&s.
Labu iki lapkričio 1 d., 1916 m., įplaukė................ $60.115.05
nai patenkinti apsidraudimo reikalavimų, ta
“Tautos Ryto” redaktorius: —
tai viskas likosi pataisyta, dapildyta, vyki
Tautos Fondo sekretorius,
Kun. J. J. Jakaitis,
nant susiv. reformas.
Viena kliūtis da buvo
K. PAKŠTAS.
41 Providence St.,
likus, kuri apsunkino draugijų perėjimą prie
Susivienijimo, tai toji: į susiv. nariai nebuWorcester, Mass.
IŠ CENTRO RASTINES.
• vo priimami senesni kaip 50 metų amžiaus, o
draugijose kone visose, narių radasi po kele
tą virš tų metų senumo. Šitoji kliūtis ir truk
Pereitą savaitę visiems Tautos Fondo įregistruotiems sky
dė draugijoms perėjimu prie Susivienijimo, nes riams išsiųsta atsišaukimai ir kvitancijos (po 8 knygutes). Per REIKALINGAS tuojaus ran
pastarasis sulig konstitucijos, tokių narių dėl tas kvitancijas kiekvienas skyrius gali ir turi surinkti $200 ar
kinis seceris, gerai suprantan
persenų metų priimti negalėjo; draugijos to daugiau. Kvitancijas skyriai iš duos tiems, kurie paaukaus
kius narius apleisti irgi negalėjo.
Tą Susivie į Tautos Fondą nemažiau $1.00. Paaukavęs $1.00 skaitosi tis savo darbą.
nijimas permatė ir rūpinosi tą kliūtį prašalin- Tautos Fondo nariu.
i ir buvo padaryta šių metų 31-am Sei“DARBININKAS,”
Skyriams, kuriems bus permaža išsiųstų kvitancijų, pa
utarta draugijoms, norinčiom įstoti į reikalavus galima pasiųsti ir daugiau.
taisyti tam tikras taisykles, kad gaK. PAKŠTAS,
1 be išėmimo su

70 metų am-
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Labai įndomi knygele.
.

Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos kningelė <4
“Karės
baisenybės Lietuvoje "(pragyventų valandų atsiminimai). Juozas Kudirka karės pradžioje buvo išvažiavęs į Lietuvą, kur jį
Tai-gi autoriui savo akimis teko ma- &
užtiko karės viesulą.
t.vti tas karės baisenybes mūsų tėvynėje, kurias ir surašė virė
minėtoje kningutėje.
Čia mes rasime aprašymą, kaip prasidėjo karė, kaip varė žmones ant karės lauko dirbti visokių darbų važinėti su stuika, kaip keliavo pabėgėliai. Nestinga ir aprašymų apie sunaikintos Lietuvos vietas, apie žiaurumus kazokų ir vokiečių ir tt.

Minėtos knygelės autoriui Juozui Kudirkai pasisekė sugrįžti Amerikon visai kitais keliais: būtent per Siberiją, Japoniją, San Francisco.
Tai-gi knygelėje plačiai aprašyta ne tik
karės baisenybės, bet ir jo tolyma įvairi kelionė.
Kiekvienam skaitytojui patartina atydžiai perskaityti šią įdomią kily
je gėlę, kuri galės daug mums naujo papasakoti.

Vi

t

Knygelės sukrautos pas autorių Juozą Kudirką 12241 Emerald avė., Chicago, IU.
Taip-pat galima gauti “Draugo
redakcijoje 1800 W. 46-th str., Schicago, UI.
Knygelės kaina 20c.
A.+a a+a a+a a+a A^A

•

A^A

A^A

•

NAUJA IR SENAI LAUKTA KNYGELĖ
POTERIAI,

apie atgailos sakramentą ir suplikacijos. 16 pusL
Išleido Petrapilyje LIET. CENTRALIS KOMITETAS.
Su viršeliais.
.Nauji poteriai, prisakymai, gryniausia kalba. Pa
tvirtinti Jo Malonybės Vyskupo Karevičiaus.
“Darbininkas” gavo leidimą iš Centralio Komiteto
atsispausdinti šitą knygutę ir Amerikoje. Šiomis die
ninis jau išeina iš spaudos. Kaina 6 centai, šimtais
perkant — nuleidžiame didelius nuošimčius.

Tautos Fondo Sekretorius.
I

žiavus kun. J. Vyšniauskui vis- r si
kas kitaip virto.
Surinko jis
išsiskirsčiusius mūsų tautie lieciams.
Po savo prakalbai p. J. Čapčius į vienų būrelį, sutvėrė
tegul dėl jų lietuviai
tuojaus parapijų ir pradėjo rū- j likas išėjo rinkt aukų. Stam-1
lu miršta, bet kaip tik kata
pinties apie statymų bažnyčios, besnėmis aukomis pasižymėjo
likai pradėjo tame reikale vei
o tuotarpu prisiglaudė prie [sekanti asmenys: kun. Vyškti, atbudo ir jie.
Negražu
francūzų.
Sunkus tai buvo ’ niauskas $5.00, po $2.00 davė:
lyg būsiu neveikti. Tuoj sura
uždavinys
mūsų
gerb. klebo St. Dainius, V. Valaitis, ir B.
šo prašymų ir siunčia miesto
nui, nes neesant nei pinigų, Janušauskiutė; po $100: M.
galvai, idant duotų jiems to
nei didelio skaičiaus parapijo- Šalčiuvienė, J. Jankauskas, J.
je dienoje aukas rinkti.
Ka
nų, kokiuo-gi būdu galima Zubavičius, P. Kliševičienė,
talikų prašymas jau buvo inbuvo
manyti apie nuosavų baž E. Kuginienė, A Danius, K. j
teiktas, o jie nei nebandė su
nyčių?
Neatsižvelgiant į tai, Ziziunas, P. Kasparas, Juo- i
katalikais taikintis, anei ne
Arlauskas, A Raugeviče,
mūsų gerbiamas klebonas, ne- zas
i
išreiškė pageidavimo su jais
tiktai sugebėjo pastatyti baž A. Grienila, J. Kadys, K. Nosusidėti.
Mat jiems geriaus
nyčių, bet dar salę ir klebo- 'vogonskis, A Zentelienė, P.
lietuvius svetimtaučių akyse
M.
nijų, taip kad tikrai tėviškai ISamuolis, M. Stusraitė,
pažeminti, negu su katalikais
Lietuvių Dienų didžiai pa
J. Skarniutė, J. Janaprūpino mus čion esančius to- Gyvienė,
1
kartu dirbtu Miestas atsisa
sižymėjo mūsų šlovingas cho
kauskiutė, E. Šimkaitė,
E.
Ii nuo tėvynės.
kė dviem komitetams leidimų
ras. Pasidarė trumpų susirin
Plaipalė, A. Zubavičius, A.
PITTSFIELD, MASS.
duoti toje pat dienoje aukas
Tas žinoma neatsėjo taip pi
kimų ir visi susirinkę atsiminė
Astrauskas, M. Dubauskienė,
rinkti; žadėjo leisti vienų tik
Kaip kitur lietuviai sukru giai, kaip gal nevienas sau į- ■
vargus mūsų brangios tėvynės.
P. Jankauskas, P. Čereška, K.
nežinojo kurį.
Čia tai cicilito rengtis prie Lietuvių Die sivizdinti.
Daug vargo matė
Vieni pasiliuosavo nuo darbo
kams atsidarė patinkamiausia nos, taip ir čia neatsiliko. Su ir daug, daug darbo padėjo Vosylius, J. Valenčauskas, J.
ir rinko aukas ant gatvių, o be
Voškevičia, J. Balkevičia, J.
darbo dirva.
Tuoj pradėjo kruto rengtis, išrinko komite
SPRINGFIELD, MASS.
mūsų gerb. vadas, pakol vis
to dar iš savo uždirbtų centų
šmeižti, kad Centralinis Ko tų ir pradėjo viso kuo rūpintis, tai atliko. Ne vienų naktį rei Kleiza, O. Tamoševičienė, J.
paaukavo gana gerai.
Neku
Lietuvių Diena jau praslin mitetas ir jo skyriai susideda
Ruzgaitis, J. Pakulis, M. Pakad tik Lietuvių Diena nusi kėjo nedamiegoti, ne vienų die
rie ir gausių aukų suteikė kai
kulienė, V. Strimas, B. Šako, bet josios įspūdžiai vis-gi tik iš katalikų, šelpia tik ka
sektų.
Idant geresnį įspūdį nų be pietų palikti ir biauriaupo: Petras Steponkus aukavo
kinskas, M. Žemaitienė,
J.
dar liko. Galiu spėti, kad nie talikus, vadovauja ten tik ku
padalyti, tuoj pirmame susi siame ore, nekartų toli pėkš$5 00, Juozas Galiauckas $3.00.
Mileris, J. Gargasas, V. Pliokas iš šios vietos nėra matęs nigai, kurie yra atsižymėję sarinkime patys sudėjo kenčian ’čiam eiti gerb. mūsų kunigePo $2.00: Jonas ir Marijona
plvs, J. Plioplienė, M. Kaspadar laikraščiuose kokios nors; vo juodais darbais, o tarp jų
čiai Lietuvai $22.25. Šie as liuL
Neatsižvelgiant vienok
Čižauskai, A. Čiginskas, P.
rienė, Ona Starnauskienė, O.
žinutės, rodos kad čia lietuvių ir kun. K. Vasiliauskas. Jų-gi
menis davė po $1.00: J. Gasiu- į didumų visų kliūčių ir sun
Skrickis, V. Jaremičius, P. Na
Slovinskienė, A. Serbentą, J.
visiškai nėra; Lietuvių-gi Die fondas (suprask “socialistų”)
nas, A. Sadavičius, M. Var kybių mūsų gerb. vadovas kan
vickas, V. Kušliavičius.
Po
Pėstininkas, A. Stašaitis, Kon.
na aiškiai parodė, kad čia esa tik šelpiąs visus žmones. Antnaitė, C. Trepikaitė, O. Mi- triai ir su pasišventimu viską
$1.00:
J.
Čiginskas,
P.
Milius,
' Būras, K. Vilimas, J. Popiema ne tik gerų, bet ir darb galo, kad kun. K. Vasiliaus
kiutė, E. Šimkaitė, M. Lau- pergalėjo ir galų gale priėjo
J. Tamkus, A- Purvinskas, P.
raitis, J. Kriaučiūnas, V. Zuščių žmonių.
kas iš Westfieldo nori užbėg- danskaitė, O- Railienė,
P. prie sau užbriežto tikslo ir mū
kurie daugiau Karalius, J. Aušra, A. Šalčius,
kaitis, J. Rugienius, P. Rau
Kaip tik pasklido žinia, kad ti visiems Springfieldo lietuVirbickas, J. Aukštakalnis, A. ši) išeivius šiame kampelyj ap
i Dienoje: K S. Mancevičius, A. Žaliauskas,
ge vičia, R. Bulvičius, J. Vai
lietuviams yra jau paskirtai viams, kuriuos jie (cicilikai)
Kundžius, J. čiudra, P. Ruplė rūpino.
Garbė jam už tai!
S. Vaškeliavičius, V. Purvinstkus, J. Pobuliskas,
J. Ku
diena, kurioje galėtų gerai atstovauja. Vienok jų tos
nas, A. Aukštikalnis, P. Ur
Kun. Vyšniauskas anaiptol
kienė,
O. Pranckevičiutė, E.
dirka, J. Mališauskas, J. Kapasidarbuoti tėvynės labui, ir‘ melagystės buvo atidengtos ir
bonas, J. Kairys.
Surinktuo neužsiganėdina tuomi kų lig
Bautrušaičiutė, Jieva Bautruniova, K. Vaitkus, M. Zelečionai lietuviai tuoj pradėjo1 vietinio komiteto. parašais pasius pinigus sudėjo pas išrink šiol nuveikė.
Jis savo uolu- >
Į šaičiutė.
Po 50c: E. šaltėniu’ nekienė, U. Stankevičiūtė, J.
bruzdėti.
Geresniam dalykųi tvirtinta, kad jie Springfieldo
tojo komiteto iždininkų M. Ur mu dirbo toliaus kaip apšvieti
tė,
O.
Karsokaitė,
E. GražuMonkevičia, A. Plioplys, O.
sutvarkymui
pasikvietė iši lietuvius atstovauja, o ne komo dirvoje, taip ir visuose gy
bonų.
i
liūtė,
P.
Žiurinskiutė,
A. FePrukaitienė, M. Karpavičiūtė,
Westfield, Mass. kun. K. Vasi• ki ten cicilikėliai kurių tik pusKaip jiems ten nusisekė su venimo klausimuose. Štai ka
leckiutė, A. Feleckiutė, M. AD. A. Kreivienė.
liauskų, idant jiems pagelbė• ketvirto yra (žinoma ne puskeLietuvių Diena: ar jie rinko, ar da mūsų brangi tėvynė, Lie
I
leksiuniutė, J. Aleksiuniutė,
Smulkių aukų surinko $9.01,
tų visame prisirengti. Spring-• tvirto žmogaus, bet pusketvirsurinko kų, neteko man gir tuva visa paskendusi vaitoja
M. Zauckiutė, S. Emkiutė. Po
fieldas buvo man žinomas kai• to ciciliko).
Galutinai, ne- dėti; bet vis-gi pradžia gera varguose ir šaukiasi mūsų pa- pridėjus $65-62, kurie suplau
25c.: A. Vaitkevičiūtė, O- Oikė iš įvairių šaltinių, pasida
po cicilikišku veikimu atsižy• paisant cicilikų šmeižtų, leiir toksai aukų surinkimas yra gelbos, kun. Vyšniauskas sten
ginskaitė, J. Grigaičiutė, O. Oro $153.63 tų dienų surinktų.
mėjus vietelė. Atsimenu dar,, dimas buvo suteiktas kataligėsi anų kiek galėdamas su
vertas didelio pagyrimo.
raniutė,
O. Gudukiutė, J. ŠčiuMontreal’io paukštis.
kad tenai detektyvai ieškojo> kams arba taip sakant SpringLapymas.
šelpti. Ir va 22 d. spalių,
kiutė, J. Ščiukiutė, M. Barausžmogžudžių Krako ir Montvi-■ field’o lietuviams, nes jie Vi
1916 m. po vadovyste klebono
kiutė, P. Zideckiutė, A. Kaziudo.
Manau sau, bus ten da si katalikai, išskiriant tuos
susijungę Montreal’io lietuvių
i levičiutė. Viso $41.25.
bar taip-gi košelės su Lietuvių eieilikėlius.
,
*
LEWISTON, ME
dr-jos suruošė Lietuvių Dienų
Vieversėlis.
Lietuvių Dienoje surinkta
KINGSTON, PA.
Diena.
Iš žingeidumo nukiuLeidimą, gavus, tuoj darsavo pobažnytinėj svetainėj nu
$2.162.,
Būtų surinkta dusyk '
Lietuvių Diena nusisekė.
tinau ir aš į pirmąjį susirinki bas užvirė. Komitetas (JoLapkričio 1-mų d. vietinė kentėjusiems nuo karės.
tiek, jei centralis komitetas(
mų.
nas Bogušas — pirm., Ign. Ma- L. Vyčių kuopa parengė šo
TRENTON, N. J. •
Programa tos dienos buvo
Nors mūsų miestelis nelabai būtų išpildęs savo užsakymus, i
Pirmamjame Lietuvių . Die rijošius — ižd., A. Vismontas kius, kurių pelnas buvo ski labai įvairi, nes buvo prakal didelis, bet aukų Lietuvai pa Ir kitos apielinkės nukentėjo
Lietuvių Diena.
nos reikale susirinkime kun. K. — rast, ir dar penki jo nariai) riamas karės nukentėjusiems. bos, eilės, dainos, lošimai, sisekė surinkt pusėtinai $641. taip pat.
Vasiliauskas paaiškino kaip surašė rinkikus, išskirstė ir Lietuvių Diena taipgi pripuo žodžiu sakant visko buvo. Kal 36c.
Čia atsibuvo mass-mitingas
Cent. Komitetas telegraĮ šokius susirin bėtojais buvo du vietinės semi
lietuviai privalo veikti ir ragi nurodė kaip galima bus pasek- lė tų dienų.
ant
katro atvyko kalbėtojai ir
mais
ir
laiškas
pranešinėjo,
Reikia pasakyt, jog mūsų
no visus tvertis už darbo. į mingiausia aukos rinkti. Lie ko didelis būrys jaunimo, tarp narijos auklėtiniu: L. Kava
veikėjai
iš Philadelphijos pp.
kad prisius reikalingus daik
Žmonių buvo gana daug. Pra- Į tuvių Dienoje Springfieldiečiai kurių teko matyti ir senesnių liauskas ir J. Čaplikas, trečias- sesutės lietuvaitės toje dienoje tus į laikų.
Nedėlios vakare J. Strykulis ir J. Grigaitis. Šie
Kai
sidėjo svarstymaiTuojaus puikiai pasirodė. Pradėjo rin jų gyventojų, kurie girdėję -gi kalbėjo kun. Vyšniauskas. darbavosi energingai.
sušaukta
kolektoriai
dėl pata geri tėvynainiai plačiai apsakė.
vadinamieji “socialistai” pra kti net šeštų valandų ryte ir apie vakarėlį, atsilankė persi Pirmas iš jų kalbėjo apie soci- kurios net tų dienų visai neval rimo kaip turi elgties laike apie pereitų ir dabartinį laikų
Nepai tikrinti Vyčių darbu.
Kaip jalizmų, prirodvdamas, kad tas gė, nes gird mūsų tėveliai,
dėjo kišti savo ildeginius iš rinko per visų dienų.
rinkimo ir buvo pasakyta ja Lietuvos ir buvo viskas suor
maišo.
Jie nesirūpino Lėtu- Į sant kad Springfielde tankiai girdėjau nuo kuopos valdybos mokslas praktikoj nėra gali broliai ir sesutės Lietuvoje me, kad susirinktų utarninko ganizuota kas link Lietuvių
mas, nors teorijoj atrodo ir j kenčia badų, tai mes nors vie
vių Dienos rekalus svarstyti, į buvo aukų rinkimo dienos ir liko gryno pelno $40.00.
Toliaus buvo rinkta
vakare pasiimti dėžutės, raik Dienos.
daugelis
nenorėjo
duoti,
vie

Daugiausia
pasidarbavo neblogiausiai. Antras-gi p. J. nų dienų galim pabūti nevalgę.
bet tik užgauliojo Lietuvių Į
kolekta.
Surinkta
$9.76, kurie
ščius ir tags.
Draugijų, Centralinį Komite-| nok jie meldė kiekvieno ir pa prie surengimo vakarėlio p. P. Čaplikas paaiškinęs trumpai a- Vyrai taip-gi neatsiliko kaikutapo paskirti nukentėjusiems
Garbė Sabaliauskas, pirm. L. Vyčių pie mūsų protėvių gyvenimų, rie rinko aukas ant gatvės, po
Bet ant nelaimės, nei patų ir įvairiausius prikišinėji-1 sekmes turėjo geras.
Lietuvoje.
mus krapštė iš visų kampų- i Springfield’o lietuviams kata kuopos, p. T. Šeimis ir p-lė M. apsistojo ant dabartinio mūsų dirbtuves, kiti aukavo savo nedėlį nei utarninke nesulau
Žinoma nors Trentone yra
Čia galima len
Gildžiutė, kurie prie kiekvie brangios Lietuvos tragiško pa dienos uždarbius, visi tų die kėm daiktų.
kampelių.
Kalbėjo be per- j likams!
maža
saujalė lietuvių, bet seRinkikų iš Springfieldo Lie nos progos kvietė visus atsilan dėjimo.
gvai įsivaizdinti puolimų ūpo
Čia turiu priminti,^ nų darbavosi kaipo vienas.
stojimo.
Matant kad nieko;
redoje 1 lapkričio išėjo visi
Daugiausia šios dienos su kolektorių.
Nors stengtasi
iš to gero neišeis, kun. K. Va-| tuvių Dienoje buvo 32, tai ga kyti.
kad kalbėtojas tikrai akmeni
auku rinkti.
Aukų surinko
nę širdį galėjo sujudinti savo rengime pasidarbavo p-lė M. nuraminti ir pakelti ūpų priža $366.19siliauskas prispyrė juos, idant: na daug tokioje mažoje lietu
Jau
antras
sykis,
kaip
vie

3
Dailidaitė.
Be to L. Dienos dėjimu padaryti nors vėliau
iškalba
ir
gyvais
pavyzdžiais
ne niekus plepėtų, bet pasaky vių kolonijoje.
K. Velivis, rašt.
Beto dar Springfieldiečiai tinė Vyčių kuopa yra auka piešdamas stovį mūsų nelai komitete dalyvavo keletas žy šiokius tokius Tags, bet tre
ti) aiškiai, ar jie veiks kar
vus
delei
nukentėjusių
nuo
kamių amerikonų kaip tai: mies čia dalis kolektorių atsisakė
tu ir ar rinks dabar tai dienai ir nuo savęs yra davę toje die ’rės.
Štai keletas mėnesių mingų brolių lietuvių.
noje
aukų,
iš
stambesnių
au

Utarninko vaka
Vėliaus aiškiai ir nuodug to majoras Brien, bankinin dalyvauti.
komitetų. Socijalistai atsisa
praslinkus
kaip
Vyčiai
suren

kas
Boothly,
Dr.
O
’
Connel,
re
vėl
gauname
nuo pono Rač
kė, nes būk nesą jie dabar j kotojų buvo J. Mockus, M. Bo
gė vakarėlį ir taip-gi nemažai niai kalbėjo gerb. kun. Vyš Dr. Langelier, advokatas Bergušas
ir
L.
Račinskaitė
po
kausko patarimų, atidėti koprisirengę; kiti visi nutarė rin
Kaip girdėti vieti niauskas apie siekius Rusijos man ir kiti.
Į pagelbų Springfield- surinkta.
lektų į subatų.
Atėjo sereda
ir
Vokietijos
kas
link
Lietuvos
kti komitetų ir tuoj išrinko jį $2.00.
nė Vyčių kuopa gyvuoja nors
iečiams
nuvažiavo
iš
WestLewistonas
jau
yra
sudėjęs
raikščių
ir
tags
nėra.
Komite
ateities.
iš septynių narių, duodant
ir mažas skaitlius, bet kožnas
aukų Lietuvai suvirš $1.675, tas suradęs ant greitųjų ir atfieldo
23
rinkikai.
Taip
kad
taip-gi vietų socijalistams jei
bei viens pilnas energijos. Už
Tarpe prakalbų buvo, kaip 66.
spauzdinęs šiokius tokius tags
gu kada nors jie norėtų prisi besidarbuojant visiems kartu laiko pora kambarėlių ir jau jau minėjau, eilės.
Springfielde
toje
dienoje
yra
ir
įdavė kolektoriams apie pie
dėti.
Žmonėms išsiskirsčius
įsitaisė puikius rakandus. Ma ’ Deklemavo: V. Bobinas, E.
surinkta
aukų
$432.58.
Tai
tus.
O pono Račkausko tags
tų patį vakarų išrinktasis ko
lonu yra praleisti liuosų valan Bandžiutė, Dubauskų Alfon
yra
gražus
skaitlius
iš
tos
vie

ir raikščiai atėjo apie ketvir
mitetas turėjo pirmų posėdį.
dėlę tarp veikiančio jaunimo. sas ir Elzbieta.
Smagi buvo
telės,
kur
žmonės
nualsinti
tų valandų po pietų.
Esant trumpo laiko ligi
N0RW00D, MASS.
Kingstono Vyčiai jau arti šim permaina, kad Marijona Artankiu
panašių
aukų
rinkimu
Rep.
Lietuvių Dienos Springfieldo
Norwodiečiai surinko $800.
to dolerių paaukojo karės nu lauskiutė užraliavo tautiškų
jau
yra
neduosnūs
ir
lietuvių
iširinktasis komitetas nutarė
kentėjusiems. Tad ačiū už jų dainelę.
Ši mergaitė yra dar Lietuvių Dienoj. Čia lietuviai
prisidėti prie Westfieldo jau gyvena tik maža saujalė.
svetim
visai maža, vienok užsitarna labai gyvai pasirodė
Snringfieido lietuviu veiki pasidarbavimų.
seniau išrinktojo komiteto, ku
taučių
akyse
Lietuvių
Die
Ten buvęs. vo viešojo pagirimo už savo
rio pirmininku yra kun. K. Va mas yra gana pamokinantis.
noje.
Kolektorių
buvo
apie
dainų.
siliauskas, idant visi kartu Jie matome nesiduoda kokiems
Po prakalbų ir eilių sekė lo 125, kurie apėmė visų Norwoten
cicilikėliams
už
nosies
vasusilieję galėtų stipresnes jė
šimai.
Vietiniai artistai — dų ir aplinkinius miestelius ir
žiūrint anų
gas pastatyti ir lengviau kų • iz. di, neikia
mylėtojai vedant pp.: V. Apa visi buvo gerame upe laike rin
įvairiems kliudymams
bei
gero nuveikti.
Kun. K. Vasi
Tik gaila, kad
navičiui ir M. Bužui sutaisė kimo aukų.
šmeižimams ir esti gerais kata
liauskas apsiėmė visame jiems
keletu įspūdingų scenų iš ka negalėjom tikri sužinoti neku
likais, nors ten nėra lietuvių
prigelbėti.
Man-gi tame po
rės prietikių ir sulošė teiposgi riu miestelių didumų, kaip
parapijos. Reikia tik dar kad
sėdyje rūpėjo kas kita. Kaip
vaizdelį “Karės metu.”
Lo paviz. į Melfield buvo pasiųsta
visi skaitytų katalikiškus laičia gyvuoja draugai-socijalisšime pasižymėjo: Skėrys, Bu- 15 kolektorių, kur galėjo už
krščius ir neįsilesitų į namų
tai? Teiravausi. Visai ne taip ezienė ir Norkeliunienė. Kiti I tekti 4 ir padarė išlaidų apie
jokių cicilikiŠkų laikraštpalaisama kaip aš sau maniau. Čia
$50.00, o surinkta tiktai $5.00
savo roles atliko pusėtinai.
visi lietuviai katalikai ir geri kių.
Reikia pažymėti, kad žmo su centais.
Balandėlė.
žmonės. Cicilikų yra tiktai
nės čia lošimais žingeidauja.
Lapk. 3 d. buvo N. L. D.
pusketvirto arba trys ir pusė.
Artistai gi iš savo pusės mokė įkom. susirinkimas, kur dar
Tarp jų yra vienas, kuris visus
jo tuo kartu publikų užganė- [įplaukė
j
62 doleriu 24 centai.
“kamandavoja,” o anie mardinti ir be abejonės jos skaitlių (Taipgi aplaikytas čekis nuo
šuoja kaip jiems įsako.
Se
ateinantį kartų dar labiaus pa garbarnės kompanijos Winsiliaus buvo čionai viena drau
didinti.
Galima dar pažymė low vertės $100.,Žemiaus telpa
WORCESTER, MASS.
gija, tie cicilikėliai joje šei
ti, kad nekurios gabesnių žmo vardai tų žmonių, kurie auko
mininkavo; bet katalikų nenių scenos sustatytos ir jų pa jo ne mažiau $2.00. J. TumaLaimėjo 12 narių.
• prastų mat čia būta, pamatę
čių suloštos palieka publikoje vičius $5.00, H. M. Plinton/
kad cicilikai draugijoje savaip
5 d. lapkričio 41 kuopa S. L.
$5.00, J. Klimavičia dienos
atmintinus įspūdžius.
šeimininkauja, iššvarino kaKaip viršui minėjau, kad darbų $3.61c., A. Repšis, P. R. K. A. surengė prakalbas su
tahkiškųjų draugijų, o cicihklebonas iš visų pastangų dar šašis, A. Paliuliuncs, J. Biel dainomis. Pirmiausia šv. Ka
kėlius, pavarė šunims šėko
buojasi, tai čia dar turiu pri skis ir S. Alikonis po $2.00. zimiero parapijos vyrų choras
minti, kad ir žmonės iš savo Viso dabar norvoodiečių su sudainavo Lietuvos Himnų ir
pusės neatsako savo ganytojui rinktų pinigų padėtų į Nor- daugiau? dainelių, kurios pu
• pagelbosJie jo klauso, jį wood National Bankų $680.66. blikai taip patiko, kad giesmi
gerbia ir per tai viskas eina Tikimės, kad iš viso susida ninkai delnų plojmu publikos
• kaip tik reikia. Kitiems mū- rys apie $800.00, nes dabar y- buvo kelis kartus išššaukti atl

lk

Kantai]ikuSi>au<los Savai tęs reikailai.
ATHOL, MASS.

Spaudos Savaitės reikalai.
Susirinkę pas gerb. kleb.
kun. Pr. Meškauskį draugiją
_ alioti delegatai nutarė galu
tinai apie dalykus paliečian
čius spaudos savaitę, išsida
lino koloniją į rajonus, pas
kirstė kam, kada, kur ir kiek
stubą apeit.
Kokiuos ir po
kiek laikraščią parsitraukt ir
kokią dar knygelią parsitraukt
(daug knygelią jau yra par
traukta). ..Tarp kitko paaiš7
kėjo: kad svetainę visai spau
dos savaitei Aušros Vartą drja duoda pramogoms už dyką,
kad jaunuomenė yra prisiruošus keletą veikalą perstatyti ir
visokią pamarginimą vakarė
liams.
Taip-pat visi turi ge
rus norus pasidarbuot toje sa
vaitėje.
Dėlto galima tikėties, kad sp. Savaitė Atholyje
pavyks gerai.

Programas nustatytas toks:
Lapk. 13, nedėlioję 3-čią vai.
po pietą surengia prakalbas
Aušros Vartą dr-ja ir L. D. S.
kuopa.
Kalbėtoju užkviestas
p. Sčesnulevičia studentas ju
ristas.
Po prakalbą bus su
lošta “Tik niekam nesakyk.”
Bus taip-pat įvairūs pamarginimai.
Įžanga suaugusiems 10c.,
vaikams 50.
Užmokėjusiems
10 centą įžangos bus dalijama
knygutės 5 centą vertės.
Utarnirike: L. Vyčią prakalbos,
kalbės p. A. Kneižis “Darb.”
administratorius.
Bus suloš
ta “Į mokslą” ir “ Kūmutės
ant gatvės.”
Taip-pat įvai
rūs pamarginimai.
Išskyrus
nedėlią kitose visose dienose
prakalbos ir pramogos prasi
dės 7:30 vakare.

62 Portland St.

.

Protokolą RaštinintaM’ —
K Galinauskas,

Sp. Sav. Komisija.

719 Main St
Finansą Raitininkas: —
J. Smūgis.
65 Portland St.

Iždininkas: —
J. Jasinskas,
218 Washington St.
Ma.rfa.Uwt. • —

J. Lukšis,
220 Washington St.
Kasos globėjai: —
K Voveris,
A. Sunudkas,
J. Žilis.

M. J. Š.

CIGARETŲ KUPONAI.
Mes duodame visokios vertės
dovanas. Atsišaukite ir pamaty
site mūsą visokią- įvairią dau
giaus kaip 700 daiktą.
Saugokitės apgaviką, kurie no
ri gauti iš jūsą kuponus, mes esame oficiališkai įgalioti agentai
visu didžiausią tabokos kompaniją-

3427 Auburn Avė.
Chicago, HL

HARTFORD, CONN.

Hartfordo Kat. Sp. Sav.
kom. turės tris viešus vakarus
savo mieste. Kitais vakarais
platvs katalikišką literatūrą
mažesnėse
kolonijose.
Visi
nariai dirba uoliai, su pasi
šventimu, kad viskas gerai
nusisektą.
Knygos ir visi
laikraščiai buvo užsakyti 8 sa
vaitės atgal.
Todėl tikimės
daug išplatinti ir turėti gerą
pabaigą.
Pirmutinis vakaras
bus nedėlioj lapk. 12 d. 7 vai.
vak. Comoop svetainėj Main
st., kalbės p-lė O. Kašėtaitė.

Nebūk be katalikiško
laikraščio.

DRAUGUOS
CAMBRIDGE, MASS.
Pirmininkas: —
A Vaisiauskas,
14 Moore St
Pirm, pagalbininkas: —
C. Kavolius,.

bažnytinis choras, vadovau
jant varg. p. A. Z. Visminui.
Taip-gi vietos klebonas gerb.
kun. J. Halaburda pasižadėjo
pasakyti prakalbą apie katali
ką spaudos galybę ir toje die
noje bus pardavinėjama kny
gos ir užrašinėjama katalikiš'ki laikraščiai, knygą pas ko
mitetą randasi įvairaus turinio
1.000 egz.
Taip-gi viršui mi
nėti komitetai vaikščios po stu
bas ir pardavinės knygas ir
laikraščius. Lieka tik visiems
katalikams remti savą spaudą
ir būtinai užsirašyti nors po
'vieną gerą laikraštį. Tai mū
są geriausias ginklas prieš vi
sokius iškrypėlius.

Kat. Spaudos Savaitė.

los salėje
225 VANDALIA 8T.,
COLLINSVILLE, tt.t. .

Iždininkas: —
Izid. Nausieda,
917 W. 33 St.,
Chicago, UI.

Draugijos ku ries
turi “Darbininką”
už organą.

BERNSTEN & SON

40 BEACH ST.,
S.BOSTON,£MASS
ADRESAI VALDYBOS ŠV.
JONO KRIKŠTYTOJO
xSouth Boston, Mass.
ava

Taupydamas centus,

*|* Vienatinė Lietuviška *$* dolerius.

t Krautuvė i

xT
t

Ketvergo vakare lapk. 16.
Cathedral Lvceum svetainėj
teatras ir balius. Jaunimas
suloš “Jono širdis.”
Po te
atrui seks šokimas ligi 12. Grajis B. Zavadzkio orkestras.
Visi ateikite ir atsiveskite sa
vo ir kaimyną vaikus, nes tą
vakarą komisija atkreips dau
• Įžanga visose dienose suau giau atydos ir įžanga ligi 16
gusiems 10c., vaikams 5c.
m. dovanai.
Seredoje vaiką vakarėlis.
Nedėlioj lapk. 19 vėl, Cat
Bus sulošta “Kas bailys” ir
“Šliubas su viržiu” pamargi- hedral Lyceum, labai didelės
prakalbos ir teatras “Katriu
"Trimai, dainos ir eilės.
tė.”
Kalbės kun. F. Kemė•
Pėtnyčioje prakalbos Blai vSIS.
vininką ir Šv. Onos dr-jos.
Vakaro pianistai*ir solistai:
Kalbės p-lė Kašėtaitė iš Mon
tello, Mass.
Po prakalbos p-lė F. Plikuniutė ir broliai F.
bus juokingiausi perstatymai ir J.
ir skrajojanti krasa.
Per visus vakarus bus įvai

_Kuri užlaiko visokio ta
voro, reikalingo mainenieriams.

V

darai

Paiko širdis — burnoje, iš
mintingo gi burna — šird2je.

Žiūrėk ne ką uždirbi, bet ką
sutaupai.

V V. LUKOSEVICIA,
X Minersville, - - F

“VYTIS”

(Du kartu mėnesyje)
Metams $1.50, pusei metą 75c.

V

731 W. 18 St.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS”
(Savaitraštis)
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Mossend. Lanarkshire,
Scotiand.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
X

“DARBININKAS” eina utaminkais, ketvergais ir su

“TIKYBA IR DORA”
(Du kartu mėnesyje)
Metams 75c.
1631 W. North Avė.,
Chicago, HL

batomis.

‘ ‘DARBININKAS’ ’ paduoda daug žinią iš darbo lau
ko,

apie unijas,

apie darbininką judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnią, naudingą
darbininkams pasiskaitymą,

Bus soJeigu taip prisiruošus turė rią pamarginimą.
lią
pasikalbėjimą
ir
Šv. Ceci
tą nenusisekt — tai jau nieka
dos nenusisektą. Dienose, ku lijos croro dainavimas.
riose nėra pažymėta programo,
Valdyba.
bus platinama per stubas einant katal. spauda.
Visos ineigos eina į bendrą kasą ir iš
laidos iš daikto visą.
CHICAGO, ILL.
Per Lietuvią Dieną surink
ta auką $1.016 su centais (Tiek
(Iš North Side)
jau priduota komitetui), bet
Kat. Sp. Savaitei atėjus.
dar tikimasi, kad bus dau
giaus.
Nelieka nieko daugiaus da

rašytą pačią darbininką

“DARBININKAS”
visame pasaulyje,
sitikimus.

paduoda svarbiausius nuotikius
indomiausias žinias ir žingeidžiausius at

“DARBININKAS” visuomet turi smagią,
dailią vaizdelią ir apysakaičią.

gražią eilią,
r

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.
3554 Richmond Street, -:>
Philadelphia, Pa.

• “DARBININKAS” visuomet turi viso to,
ninkui svarbu,

naudinga,

kas darbi
indomu ir

“ŽVIRBLIS”
(Mėnraštis)

suprantama.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelią, ku
rios dailumu,

gražumu,

turiningumu,

pigumu

šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką”

ir jo

vir

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

leidinius.

“EŽYS”
(Mėnraštis)

Prenumeratos kaina:

ryti kaip tik pasidarbuoti Kat.
1Sp. Savaitėje.
Nors nespėja
me atsilsėti po taip sunkaus ir
didžiai naudingo darbo Lietu
vią Dienos, bet visgi nevel
tui mūsą darbas. Mūsą surin
kta auką $1.260 su centais.
Palyginant su kitomis koloni-.;
jomis pasirodo, kad darbuota- į
si gerai.
Taip-pat galima pa
sitikėti, kad ir Kat. Sp. Sa
vaitėj bus nemažesnės pasek
mės, nes nemažiau ir prie ‘
spaudos savaitės pridėta triū
so. Surengiame net tris vaka
rus su prakalbomis įvairiais
pamarginimais
dėka vietos
vamininko p. Lauraičio.

tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.

Adresas:

.

213 Station Koad, Dykehead, Shotts, Scottland.

"

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

AR TAMISTA SKAITAI
“MOKSLEIVIS”
(Mėnraštis)

J

Turime net penkis kalbėto
jus, kurie yra visiems plačiai
žinomi.
Bus vietos klebonas
kun. F. Kudirka, “Draugo”
redaktorius kun. Dr. Maliauskas, Dr. A. K Rutkauskas,
moksleivis, J. P. Poška ir mok
sleivis K. A Pakštas.
Lite
ratūros taip-pat turime prisigatavoję, dabar nelieka dau
giau nieko kaip tik pasikviesti
publikos, nes galima drąsiai
sakyti, kad ši kolonija dar
nebuvo tiek prisirengus prie idėjinio darbo, kaip dabar.
Taigi dabar brangus broliai ir
seserys darbininkai ir darbi
ninkės, x nepraleiskite tos taip
svarbios valandos, užsisaky
kite katalikišką laikraščią, gerą knygą.
.

Chicago, UL

Metams $1.00.
]

P. O. Box 82,

Westfield, Mass.

]

1

1

.

i
1

Gurkliutės Eiles
KAINA 10 CENTŲ.

Siųskite užsakymus
Agentu, Įmygu platintojai nzsisakyiut
šimtais. Lengviausia pardnodama knygelė.

Kataliką Spaud. Savaites kalbėtojai. Ar nori bnt gražus.

2. Kun. Dr. Pr. Augustaitis,
“Pažangos” redaktorius,
St. Vineent Rectory,
GirardviUe, Pa.

Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, kurią išdirba Mentholatum
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai
26. A J. Staknevičius,
New Yorko ir New Jersey
pripažįsta geriausia.
Ištepant moste veidą prieš ei
SLRKA Apsk. pirm.
85 Bay Avė.,
Brooklyn, N. Y. nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis
išima visokius spuogus ir dėmesplėtmus saulės nuodegimus ir la
27. Pranas Strakauskas,
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.
Moksleivis,
120 Bowen St., So. Boston, Mass.
J. RIMKUS,

28/ Kazys Junevičius,
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mara

3. Pranas Gudas,
* Darbininko” redaktorius,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
4. Kun. Ig. Zimblys,
324 Wharton St., PhiladelphiaJ’a.

Holbrook, ***—

Box 36,

y

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

29. A Aleksandravičius,
DYBA
kompozitorius ir muzikas,
66 Conselyea St., Brooklyn, N..Y. Dvasiškas Vadovas:

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

4 Congress Avė.,
Waterbury, Conn.

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

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

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

M. L. Gurinskaitė.
3347 Auburn Avė.,
Chicago, UI.

32. Kun. J. Dobužinskas,
207 Adams St.,
Newark, N. J.
7. Kazys Pakštas,
n Pagelbininkė:
T. Fondo Sekretorius,
617 W. 33-rd St.,
Chicago, Hl.
O. Migauskaitė.
50 W. 6 th St.,
33. Kun. K. Urbanavičius,
So. Boston, Mass.
20 Webster St., Montello, Mass.
8. Kun. F. Kemėšis,
Raštininkė:
Pilnąją Blaivininkų Sus-mo
Pirmininkas,
Ona M. Stalionaitė,
34. Kun. A Yanušas,
242 W. Broadway,
26 S. Leonard Str.,.
St. Anthony’s Church,
So. Boston, Mass.
Waterbury, Conn.
Forest City, Pa.
Iždininkė:
9. Jonas J. Ramanauskas,
Antanina H Nausiedienė,
35. Kun. P. Gudaitis,
L. Vyčių Liter. Komisijos narys,
917-919 W. 33rd Str.,
Tamaąua, Pa.
144 Ames St.,
Montello, Mass. 307 Pine st.,
Chicago, UI.

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

12. P-lė O. M. Kašėtaitė,
159 Ames St.,
Montello, Mass.
13. M. J. Šimonis,
1434 East 51 St., Cleveland, Ohio.

Iždo globėjos:

Marijona Juškienė,
129 Melrose Str.,
Montello, Mass.
Uršulė Jakubauskaitė,
14 Commonwealth Avė,
Worcester, Mass.

37. Kun. P. Lapelis,
10806 So. Wabash avė.,
Chicago, Hl.

U. Jokubauskaitė,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

40. Kun. M. Pankauskas,
14. P. Montvila,
"93 Hope St.,
Brooklyn, N. Y. 443 Park st., Bridgeport, Conn.

Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

i DIENRAŠTIS
“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsą tėvynėje Lietuvoj,
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios
paduodamos kuogreičiausia!.
“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvią kataliką
draugijas, rūpinasi ją reikalais.
“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina
katalikiškai lietuvišką kultūrą.
“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.
“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei
metą $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50.
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po lc.
Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6.
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

1800 W. 46th St.

CHICAGO, ILL.

ŽYDŲ KARALIUS.

18. Kun. J. Ambotas,
Drama keturiuose aktuose bei penkiuose paveikslno
41. V. Stulpinas,
1) Elementorelis: “Pirmieji
53 Capitol Avė., Hartford, Conn.
Liuosai vertė
moksleivis,
15. A. F. Kneižis,
Žingsniai
”
Kl.
Skabeikos.
Yra
J.
M. Širvintas.
921 W. 33-rd PI.,
Chicago, Hl.
tai trumpas (32 pusi.) Kl. Ska
Kaina 30 centą.
beikos, (Autoriaus “Kas skai
Veikalas tinkamas perstatymams, ypatingai Velyk
L. D. S. Finansų Raštininkas,
to rašo, duonos
neprašo”) laike.
42. Kun. J. J. Statkus,
242 W. Broadway,
skaitymo
ir
rašymo
pradžios
apsiima kalbėti Chicagoj ir
KNYGELĖ 64 PUSLAPIŲ.
So. Boston, Mass.
mokslas su 57 piešiniais pieš
apielinkėse.
Siųskite užsakymus tuojaus.
tais dailininką: V. Bičiūno, P.
4557 South Wood St.,
Galaunės, P. Rimšos, A Var
Chicago,
HL
16. J. Jaroševičius,
no ir J. Zikaro.
Išleido CenSLRKA. Pirmininkas,
tralis Komitetas Petrapilyje.
1048 Washington St.,
39. Kun. J. Miliauskas,
Išleidimas labai puikus. Tiks
Norwood, Mass.
Lt
St. Mary’s Church,
ir Amerikos mokykloms.
Wanamie, Pa.

Lietuvių Balsas”

KATALIKŲ SPAUDOS
KOMISIJAI.

Gerbiamieji: —
Kiekvienas So. Bostono Ka
19. Mikolas Abra&nakaa,
talikų Spaudos Komisijos na
rys neatbuntinai turi atsilan
L. D. S. kasos globėjas,
187 Ames St.,
Montello, Mass. kyti utarninko vakare Nov. 7
‘16 ant mitingo, nes yra la
bai svarbių reikalų apsvarsty
20. M. Venis,
ti, ir jau visai mažai laiko li
L. D. S. iždininkas,
kę.
28 Story St,
So .Boston, Mass. *
Su pagarba,
S. A Jankauskas, pirm.

21. Kun. J. Švagždys,
147 Montgomery St..
Paterson, N. J.
22. Jonas P. Polka,
Moksleivis.
■2327 W. 23-rd St.,
Chicago, UI.

24. Kun. J. J. Jakaitis,
Tautos Ryto” Redaktorius,
41 Providence St.,
Worcester, Mara

2) Tikybos mokslas (šv. Is
torija ir katekizmas). Parašė
kun. Kaz. Paltarokas, Teologi
jos Magistras.
Veikalas turi
aprobatą Jo Malonybės vysk.
Pr. Karevičiaus. 142 puslapiai
teksto k 4 puslapiai turinio.
Veikalas aukso vertės. Turi
nys, tvarka, kalba, išleidi
mas — viskas atlikta kuopuikiausiai.

3) “Vargo Mokyklai”redag.

Pranešimas.

J. Jablonskis, rinkinys kalbos
mokslo reikalui 1-oji dalis.
• • •“

• • •“

• • •*

*

Visą šią veikalą po poros
P. Brazokas renka prenume mėnesių bus galima gauti
ratą ir apgarsinimus “Darbi
“Darbininke.”
ninkui” Homestead, Pa. ir apielinkėje mažose kolonijose'
važinėja su prakalbomis, kal
KABOJO ANT SULINIO
ba apie darbininką reikalus,
RENTINIO.
tveria L. D. S. kuopas ir tt
Zenia, Ohio. — Moteris Be_ Todėl visi norėdami sužino
ard
norėjo iš šulinio pasisemt
ti arba sutverti L. D. S. kuo
vandens.
Paslido iy virto į
pą kreipkitės prie
šulinj.
Bet jos andarokas
P. Brazokas,
stipriai užsikabino už vinios
kuri buvo šulinio
228-3rdavą,
Tai
1

1--1

Mokinama ant PIANO, SMUIKO,' CHORO
GIEDOJIMO'ir VARGONININKAVIMO.
Taipo
gi išguidoma TEORIJA
HARMONIJA KON
TRAPUNKTAS, INSTRUMENTACLJA 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.

Brooklyn, N. Y.

IT

Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis
i.
u

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterą 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
LIETUVIS
M

$4

Worcester, Mass.

15 Millbury Street,,

>

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

Atskiras numeris po 3c.

Naujas “Darbininko” Leidinys

NAUJOS KNYGOS.

17. K. Sčesnulevičius,
Bostono Universiteto teisią
studentas,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Lietuvių Muzikos Mokykla

“Draugas”

Draugas Publishing Co.

Redaktorė: —
38. J. S. Vasiliauskas,
SLRKA. Sekretorius,
112 N. Greene st., Baltimore, Md.

Brooklyn’an nesenai atvažiavo muzikas A.
ALEKSANDRAVIČIUS, baigęs Varšavos muzikalų
konservatoriją, ir atidarė

.7

31. J. B. galiūnas,
Liet Vyčiu Sekretorius,
866 Bank St., Waterbury, Conn. Pagelbininkė:

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

Daugelyje koloniją įsikūrė Kataliką Spaudos Komi
sijos ir stropiai rengiasi prie Kataliką Spaudos Savai
tės. Ikišiol Centras gavo žinią tik iš keliolikos komisi
ją, kitos apie savo veikimą nieko nesako.
Būtą la
bai pageidaujama, kad visos Kataliką Spaudos Ko-,
misijos tuojaus prisiąstą centrui (242 W. Broadway,
So. Boston, Mass) savo antrašus.
Tas reikalinga Ka
taliką Spaudos Savaitės reikalą sutvarkymui.
Pra
šome visą tuomi reikalu kuogreičiausia pasirūpinti.
Primenam Kat Spaudos Komisijoms, kad Lietu
vią Darbininką Kalendorius jau išėjo iš spaudos.
Su
užsakymais nesivėlinkite.
Kalendorius visais žvilgs
niais puikusNeprošalį bus paminėti ir apie permainas “Žvirb
lio” gyvenimo.
Senieji “Žvirblio” leidėjai “Žvirb
lį” perleido Dėdei Jackui, kuris jau baigia tvarkyti
11 numerį.
“Žvirblis” išeis padidintas ir pagražin
tas (su viršeliais).
Kataliką Spaudos Komisijos tuo
jaus reikalaukite “Žvirblio”.
Turiniu ir technišku
apdrbimu “Žvirblis” neturės sau lygaus visoje Ameri
koje.
Kataliką Spaudos Komisijos atsiliepkite tuojaus!

Pirmininkė:
U. Gudienė,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Muzikos Mylėtojams
Naujiena.

Katalikų Spaudos Komisijų dfmai

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvią tau
tos sąmonę ir stiprina ją dvasią, kad kantriai lauktą ka
ro pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestiem ir tobulinties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo meta pagini okyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesigabcnti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsą tautą.
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti
tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš
ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję
ginklai, tuojau grįžtą Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa
virtusi per karą dirvonais, prirausta duobią ir griovių,
laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvą kapai —
aptveriami,
LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina skeibimus-ieškojimus, grąžina tėvams
vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro
lius, seseris, gimines ir pažįstamus.'
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.;
9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų)
2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne
siui 45 kap.
Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams
.6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;
3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium
numeris 5 centai.
SKELBIMŲ KAINA Petito (smulkaus rašto) eilutė
(dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60
kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi
minią arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeiką.
Amerikoje prieš tekstą 50 centą, po teksto 25 cent.
petito eilutė, giminią ieškantiems po teksto 10 centą
petito eilutė.

Lietuvių Balso

adresas:

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikišką laikraščią
leidėją pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per
katalikišką laikraščią agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas
užsisakys laikraščią, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.
Užsakant abudu----------- *------------------ -- ------------------$3.25
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —
Visi kartu___________________ —-------------------------- $5.25
5) “Žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2.00 ir-“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
Tikyba ir
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” ““
Dora.” — Visi_________________________ _______ $5.75
9) “Draugas” ■— $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu . ______ $2.75
•
10) “Draugas”’ — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “ Vytis”
• _ • $1.50. Visi___________________________ _______ $4.00
11) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
Visi______ __ _________
__ —-------------------- $4.50
“
Darb
iniTikas
”
ir
“
Vytis.
”
Abudu
—-------------------- $3.75
12)
“
Tikyba
ir
Dora
”
ir
“
Vytis.
”
Abudu
-------------------- $1.75
13)
14) “Draugas,” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”
ir “Darbininkas”......................
$6.50
15) “Draugas” $2.00, (arba “žvaigždė”) ir “Žvirblis”
— $1.00. Abudu___ ________ —---------------------------- $2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu--------------- $1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu-------------- ------------ $2.00
18) “Darbininkas’’ ir “žvirblis.” Abudu ------------------ $3.25
19) “Draugas” “Vytis,” “žvirblis.” Visi--------------- $3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir
44.25
“Žvirblis.” Visi_________ _________________
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
$6.25
“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi ------------22) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”'
“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.”
Visi______ $7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00,
kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eini; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir
taip baisiai pigus, ir “Pažanua,” — $3.00, ku-

u:
Jei kas rūmų nevėdina,
Tyrą orą sugadina, v
Kur saulelė neįeina,
Ten gydytojas ateina.
Kas uždaręs langus miega,
Tasai silpnin savo jėgą.
Kas pravert langą nemoka,
Tas gydytojui užmoka.

4

Kas mėsa maitinas,
Norėdamas stiprumo,
Tas jaučia savyje
Didžiausią silpnumą.
Kas valgo daržoves
Vaisius, sviestą, pieną,
Tai jaučiasi sveikas,
-

-

T-',.

“ DARBININKAS''

i Pranešimas

KNYGELE.
LIUDVIKAS
sumažino darbo vaTik ką “Darbininkas” iš
WINTHORST’AS
LANDAS.
__________
leido naują labai naudingą, inWestbrook, Me. — Dana Lietuviams ir Lietuvaitėms.
domią, lietuviams reikalingą Vokiečią k a t a 1 i |
kiškos
visuome

knygelę
\Varp ir Haskell šilko dirbtu Jog mes atidarom naują dra
nės budintojas.
Tiktai 5c.
bužių krautuvę vyrų ir moterų.
vėse įvesta 54 darbo valandos Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To
savaitėje ir algos liko senos.
dėl visus širdingai kviečiam
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius
drabužius.
Rengia Lietuvių Labdarystės Draugija sekančiais
Tariame ačiū už pereitą
M. M. ANDRIUŠIUTĖ
subatų vakarais:
prielankumą ir pasitikim atei
(Andrews)
Spalio-Oct. 28, Lapkričio 4,11,17 ir Gruodžio 2 d. 1916.
tyje.
Viso

DALGHR EN HALL
Pasiliekam su pagarba
kiems dai
Kampas E ir Silver St,
So. Boston, Mass.
ktams pa
Šokiai prasidės nuo 7 vai. vakaro ir trauksis iki
Jonas Berzelionis & Co.
brangus,
12 vai. nakties.
4 Washington Str.,
tečiaus aš
ĮŽANGA: Vvrams 35 e., Moterims 25c.
Hay Market Sąuare,
nieko ne
Nedėlioję, Lapkričio 12 d. 1916 m- L. D. S. 3 kuopa statys
Boston, Mass .
pabrangi
gražų veikalų ir kalbės p. PR. GUDAS, “Darbininko” redak

ogramas

Ekite j didžiausius šokius

Lietuviška siuvėja.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Norwood, Mass

Be

torius.
Panedėlvj, Lapkričio 13 d. statys tinkamą veikalą Drau
gija šv. J. K. ir kalbės vietiniai.
Utarninke, Lapkričio 14 d. bus vakaras Neperstojančios
P. P. Šv. Moterų Dr-jos ir kalbės M. ABRAČINSKAS, L. D. S.
Centro kasos globėjas
Seredoje, Lapkričio 15 d. vakaras L. Vyčių 27 kuopos,
kalbės vietiniai.
Ketverge, Lapkričio 16 d. vakaras šv. Cicilijos choro ir
kalbės M. VENIS, L. D. S. Centro kasierius.
Pėtnyčioje, Lapkričio 17 d. bus įvairių Įvairiausių pamarginimų: monologų, deklemacijų ir tt.
Nedėlioję, Lapkričio 19 d. suvienytomis spėkomis visos
Norwood’o draugijos ir
i kuopos statys labai gražų veikalą ir
TivLaionTYini
V
IrolKofn
užbaigimui bus kalbėtojum p. P. STRAKAUSKAS, moksleivis
ir “Tautos Ryto” Administratorius.

L

I

fc..

nau.
Visokias
Dreses ir
kitus rū
bus
pa
siuvu ge
rai ir pi
giai iš gerų materijų ir darbą gvarantuoju.
Reikale kreipkitės:

HARKD

HARKO
SIUTĄ I

324 E St., kampas Broadway
So. Boston, Mass.

yhc

Visi tie vakarai bus:

Juozapas Zupkauskas.

■B-,.

K

Broliai ir Sesutes-Katalikai ir Katalikės

•

Nesnauskime!

■
B
K1
t
B
fc'

Eikime visi į Katalikų Spaudos
Savaites didžiausia
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Pramoga
_ Subatoj Lapkričio 18 d. 1916
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PAKVIETIMAS.
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Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo
tautiečius ir draugus ateiti pamatyt mane, kuomet
jums reikės Siuto, Overkoto, Aprėdalų ar Ceverykų.
Aš pats jums visuomet patarnausiu koatsakančiausiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už jūsų
paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos ir atei
tyj-
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58 Market St.,
Brighton, Mass.
Programas prasidės 7 vai. vakare
Įžanga visiems dykai
Kalbėtojai bus šie: A. F. KNEIŽIS, “Darbininko” Admi
nistratorius, M. ABRAČINSKAS, L. D. S. Centro Kasos glo
bėjas ir M. VENIS, L. D. S. Centro kasierius.
Taip-gi bus Įvairių deklemacijų ir kitokių margumynų.
Visus lietuvius ir lietuvaites kviečiame atsilankyti ir
taipgi pasirūpinti, kad kiekvienoje lietuvių grintelėje ras| tusi geras katalikiškas laikraštis arba knyga.
Kataliką Spaudos Savaitės Komisija.

SOUTH BOSTON, MASS.

Mes taipgi užlaikome visą eilę vyrų papuošalų,
Skrybėlių ir Ceverykų.
čeveryką kainos nuo $3.00 iki $7.00.

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

S.H.HARRISONCO

Akių Specijahstas.
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D,

Lietuvių

1917 m.
Kaina tik 28 centai.
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Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo valandoc:
Nuo2iki3 popiet. Nuo? iki 8 vakare
f
609 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTONĄ .
Tel 602 S. B.

PIRMO

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W

George H. Shields

811-812 01d South Buildiag
Boston, Mass.

Pagrabus atlieka pigiai ir gra
žiai Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitą miestą.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pas
mane.
JONAS GREBLIAUSKAS,

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..- —10c
Aritmetika mokinimu isi rokundų, su pave ?5
slais (apdaryta) ...... „35c.
Vi , $1.60
Kas atsiųs iškirpę? -Itą ap
garsinimą iš “Dar1 ~inko”
ir $1.00 per mone’
>rderį,
tai gaus visas 4 knyK<~; GOe.
pigiau.

P. MIK0LAINIS,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

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

Tclkfhonk So. Boston

605

DR. W. T. REILLY

Lietuviškas

469 Broadway,So. Boston,Mass.

ADVOKATAS

PRIE DORCHESTER ST.

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

1 4o visokiu ligų
P.—skiria Akintas

419 Boylston St . Boston, Mass.

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

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

536 Broadway, So. Boston.

Dykai!

Dykai!

Kalakutas (Turkev) prie
kiekvieno pečiaus pirkto nuo
šios dienos iki Padėkavonės
(Thanksgiving day) dienos.
Keturi daiktai kambariui
. išrengimui stalas ir kresės, sėdinės dengtos skūra (Fumed
Oak Misson suite) $16.45.
Vėliausio išradimo pečius
(heater) nikeliavas, pritaiso
mas su kaminėliu $5.65.
Minkštu viršų ir apačia sieninkas. (Mattress) $3.45.
Visi kiti daiktai taip-gi parsiduos visai pigiai.

William F. J. Hoįvard

NedSliomi*
nuo 10 vai, ryta
iki 4 va L vakare.

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

DR. F. MATULAITIS

Tel. So. Boston 2 70

DANTISTAS

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

TEL. EACK BAY 4200

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

KLESOS

Lietuviška pavarde buvo

[

— J." jKavaliauskas
Vincas F.

315 Broadway, So. Boston.

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

t

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
J ;f J<<f

nuo 2 iki 4. nuo7 iki 9 po piet.

PHY21KAS ir SURGIJUS

«o. »c*rc.

Advokatas

“Kalendorius”

Boston, Mass.

GRABININKAS
IR
BALZAMUOTOJAS.

K. ŠIDLAUSKAS

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, njs dideliam įvairume yra iš ko pasirin
kti, ir dėvėkite? juos, jų dėvėjimo sezone.

399a BROADWAY.

Jau išėjo iš Spaudos

Sutaisau receptus su didžiau
kia atida, nežiūrint, ar tie re
Jeeptai Lietuvos ar Ameriko
>Tel So. Boston 21014 ir 21013.
daktarų.
Tai vienatinė lietu
viška aptieka Bostone ir Massaihusetts valstijoj. Gyduolių ga
lt gaut, kokios tik pasaulyj y•a vartojamos.
Galit reikalaut
r laiškus, o aš prisiųsiu per
xpresą.

Aptiekonus ir Savininkas

662-672 Washington St.,
-•

TEISINGIAUSIA IR GEBLAUSIA LIETUVIŠKA
APTIEKA.

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS
MADOS SIUTAI IR 0VERK0TAI

Siutą ir Overkotą kainos nuo $9.75 iki $30.00

RODDY HALL

>
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C. & P. Telephone St. Paul 5347

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS SABALIS
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus' staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway. 133 Bowen St
SO. BOSTON, MASS.

Savas Pas Sava Remkit Savuosius

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokią vyrą,
imoterų ir vaiką drabužią,
ĮČeveryką, robą, aukso ir
Jdeimanto.
452 MILLBDRY STR.,
W0RCESTER, MASS.

TeL Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

Speiali&kai atlieka visokius blogiausius
gydymus, ypatingai su alestromis.

392 Lrcccuc;,
1. >
K.HIUl, 3 A.
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Skaitykite ir Platinkite
Darbininką”

Gražiais viršeliais, Įvairių spalvų.
Diustruotas 128 puslapių

Pirkite pakol karštas.
Kataliku Spaudos Savai
tės komisijos pasirūpinkite prisiųsti užsakymus ir kal
no; taip-gi visi “Darbininko” agentai ir šiaip pla
tintojai spaudos užsisakykite šimtais, nes dabar duo
dame didelius nuošimčius, paskum galima netekti.
Subruskite visi. Parodykite ką galite.
“Darb.” Admin.
DELEGATŲ MARŠRUTAS.
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. .Pittston, Pa.

Kingston, Pa.
Plymouth, Pa.
............. Wilkes - Barre, Pa.
Wanamie ir Hanover, Pa.
.................................. FreelandjPa.
A

Reikalinga Merginu
Mokintis dirbti Guminius čeverykus
ir visokius kaliošus.

okam laike^Mokinimosi!
Reikale kreipkitės pas vienatini lietuvj išdirbėję žiu
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anamelinotų ir padengtų eeluloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, karūna* ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant ižmokesčių
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
čiams, didelį, naujų katalogą
siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus stampų^^ ^

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

ood Rubber Co
Bigelow Ava., Watortawa, Mass.

