
kokiuo yra grynoji ir tikroji katalikiškoji

Popiežius Pius x.

Po atidarymo iškilmių pra
sidėjo raportai rezoliucijos ir

MILŽINIŠKAS DARBININ 
KŲ KONGRESAS.

čių valstybių darbininkus su 
patarimu reikalauti, kad leis
tų darbininkų atstovams daly
vauti oficialiai taikos kongre
se. Neutralių šalių darbinin
kams Federacija ir-gi pataria 
reikalauti savo valdžių, kad 
jei jos dalyvaus taikos kongre
se, tai kad ir darbininkų ats
tovai ten būtų leidžiami. To
kiu būdu darbininkų atstovai 
dalyvautų išdirbime taikos su
lygo-

Toliau darbininkų kongre
sas išreiškė didelį pritarimų ir

Išrodo mums, jog nieko nėra labiau pageidau
jama, kaip tai kad daugintus skaičius tų, kurie 
gali ant gero sunaudoti savo raštiškus gabumus 
ir kad geri laikraščiai kodidžiausia išsiplatintų, 

Į taip kad kievienas kasdieną turėtų gero skaity
mo, kuriame pamokinama, sustiprinama ir pa
keliama krikščioniškos dorybės.

iškas darbininkų 
kongresas.

Veltui jus statysite bažnyčias, veltui steig- 
sitermokylas— visi Įtie jūsų darbai, visos tos jū
sų pastangos nueis|niekais, jei jus nesugebėsite 
vartoti apsigynimui ir užpuolimui to tinkamo
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Kun. Kazimieras Urbonavičius, žinomas lietuvių rašytojas ir po
etas, Montello lietuvių parapijos klebonas, Am. Liet. R. K. Fe
deracijos vįce-prezidentas, vienas iš rimčiausių budintojų katali
kų visuomenės spaudos reikalais. “Darbininko” prietelius ir san- 
dartrininkas.

“DARBININKAS.”

*■

Kun. Jonas Jakaitis, Worcesterio lietuvių klebonas, jaunas, e- 

nergingas ir garsus veikėjas visokiose visuomenės darbo šakose, 

vienas iš žymiausią katalikų visuomenės vadą, uolus Katalikų 

Spaudos platintojas ir rėmėjas. Didelis “Darbininko” ir darbi

ninkų prietelis.

Kun. "amas Žilinskas, Kunigu Sąjungos prezi
dentas, So. Bostono lietuviu parapijos klebonas, 
žymus kalbėtojas, publicistas ir veikėjas, vienas iš 
pirmųjų L. D. S. ir “Darbininko” įsteigėju ir uo
liausiu rėmėju*
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Katalikų Spauda kitur ir pas mus
Žmogui prigimta dairyties, kas kitur de

dasi, kaip kiti gyvena, ką veikia. Taip‘be
tyrinėdami ne vien žingeidumą patenkiname, 
bet galime daug pasimokyti ir pasinaudoti, sek
dami gerus darbus kitų tautui

Štai ir spaudos reikalais daug ko galėtu
me pasimokyti iš kitų kraštų pavyzdžio. Mes, 
lietuviai katalikai tik dabar apsižiūrėjome, kad 
pas mus su spauda yra blogai, kad josios di
džiuma mūsų tautoje pateko į rankas laisva
manių. Mūsų katalikų didžiuma dar ir šian
dien nemato tame jokio blogumo, nei pavojaus.

Tečiau pasidairę po platųjį pasaulį, mes 
pamatysimę, kad kitos katalikiškos tautos pa
liko mus spaudos reikalais toli užpakalyje. 
Čia meskime tik paviršutinį žvilgsnį į tris kraš
tus: Vokietiją, Belgiją ir Šveicariją.

Katalikiškoji spauda tose šalyse turėjo pra
džią 18-ame, Vokietijoje gi net 17-ame amžiu
je. Nuolat besiplėtodama katalikiškoji spau
da šiais laikais jau pasiekė tenai žydėjimo laip
snio. Dabartinis katalikų spaudos stovis tuo
se kraštuose yra šitoksai.
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Vokietijoje, pagal žinių, paduodamų 
Klemenso Loffler (Catholic Enc. tom. XI. pusi. 
677-680) esama išviso 278 visuomenės ir poli
tikos katalikiškų dienraščių; 14 laikraščių eina 
4 kart savaitėje, 134 — 3 kart savaitėje; 83 —- 
du kart savaitėje, 64 savaitiniai ir 19 kiek re- 
čiau einančių — išviso 692; Išviso tų laikraš
čių išeina 2 milijonu, 319 tūkstančių 434 egz. 
Pažymėtinas greitas katalikų spaudos augimas 
ir įsigalėjimas toje šalyje. 1880 metais skai
čius ėmėjų katalikišką laikraščių siekė 596 tūk
stančių; 1890 metais buvo priskaitoma jau mi- Į siais dviem metais, 
lijonas. Dabar-gi jau apie pustrečio milijono.

Žymiausias ir intekmingiąjjsias katalikų 
dienraštis Vokietijoje yra “Kolnishe Volkszei- 
tnng” su 26.500 skaitytojų.

Be tų dažniau einančių laikraščių Vokieti
jos katalikai leidžia 300 mėnesinių žurnalų, tu
rinčių apie 5 milijonus skaitytojų. Tarp tų 
yra abelnos apžvalgos leidinių (8), teologiškų 
žurnalų (30), šeimyniškų ir populeriškai tiky- 
binių (90); jų tarpe “Stadt Gottes” turi 140.- 
000 skaitytojų. “Cbristliche Famile” 150.000 
skaitytojų ir k.

Yra žurnalų teisią, socijalės ekonomijos 
O, mokslo (3), istorijos (6), literatūros (18), 
ir k.

Vokietijoje katalikų - priskaitoma su vir
šum 21 milijonas. Kadangi katalikišką laik- 

I tuščių ir žurnalų ėmėjų skaičius siekia 7Į mi
lijono, tad išeina, kad vienas iš frijų vokiečių 
katalikų ima kokį nors katalikišką laikraštį.
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Katalikų laikraštija Šveicarijoj dar nela
bai senai tepradėjo plėtoties. (vos .paskutiniais 
trimis desėtkais metų). Nesenai dar tebuvo iš
kovota spaudos laisvė. Dgą laiką protestonai 
varžė kiekvieną viešą katalikų žodį. Beto 
katalikai daugiausiai apgyvena sodžius, kur 
laikraščiams ne taip lengva prieiti ir jais ma
žiau tesiinteresuojama. Katalikai tenai turi tik 
du žymesnius miestus: Fribourgą ir Lucerne. 
Dabar ir Šveicarijos katalikai jau gana stipriai 
stovi savo spaudos reikalais, nors dar žymiai 
silpniau, kaip protestonai ir laisvamaniai. 
1911 m. iš 399 politiškų Šveicarijos laikraščių 
— 64 buvo katalikiški. Jie turėjo skaitytojų 
207.000. Tuo tarpu kada ne katalikų spauda 
turėjo tais metais 508-000 skaitytojų. Iš 
3.700.000 Šveicarijos gyventojų (statistika 1910 
metų) apie pusantro milijono yra katalikų. 
Tad vidutiniškai imant išeina, kad iš 7-ių Švei
carijos katalikų — vienas ima katalikišką lai
kraštį.

Belgijoje iš 86 politiškų Belgijos dienraš- 
čių — 38 yra katalikiški. Intekmingiausias 
iš tų dienraščių yra “Patriote,” turintis net 
180.000 skaitytojų. 1884 m. labiausiai to dien
raščio intekmė nuvertė Belgijoj laisvamanišką 
liberalą valdžią.

Iš 1200 Belgijos savaitraščių (ftdesnė pusė 
yra katalikiškų. Taip-pat katalikai leidžia 
keletą šimtų mėnesinią žurnalų.

Katalikų Belgijoj yra didelė didžiuma. Iš 
pradžią juos engė masonai ir laisvamaniški li
beralai, kurie buvo pasirūpinę paimti spau
dą į savo rankas. Bet antroje pusėje pereito 
šimtmečio atbudo ir katalikai ir pradėjo augin
ti - r ■ ri nti savo spaudą.
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Kaip-gi yra lietuvių tautoje? Lietuvoje 
prieš karę dar, rodos, 1913 m. “Šaltinis” bu
vo paskelbęs statistiką laikraščių ėmėjų. Ka
talikiški laikraščiai turėjo tada skaitytojų apie 
50.000. Jei skaityti, kad Lietuvoje tikinčių 
lietuvių katalikų tuomet buvo pustrečio milijo
no, išeina, kad tik vienas iš 50 lietuvių ka
talikų ėmė katalikišką laikraštį. Tai-gi mes 
su savo spauda labai toli buvome atsilikę nuo 
kitų katalikiškų tautų. \

Čia Amerikoje lietuviai katalikai turi, pa
lyginamai daugiau laikraščių, negu turėjo mū
sų broliai prieš karę Lietuvoje. Pastebiamas 
žymus katalikų spaudos atgijimas paskutiniai- 

uitMiio. 1914 metų viduryje mes, 
* katalikai, turėjome čia tik penkis laikraščius: 
“Draugą,” “Žvaigždę,” “Moksleivį,” “Švie
są” ir buvo tuomet priskaitomas prie katalikiš
kų laikraščių — “Katalikas.”

Visi jie krūvon paimti turėjo apie 18 tūk
stančių skaitytojų-' Dabar-gi “Kataliko” mes 
nebeskaitome tarpe katalikiškų laikraščių, pri
skirdami jį prie tautiškai liberališkos spaudos. 
Bet ir be jo mes šiandien turime 12 katalikiškų 
laikraščių (“Draugas,” “Savaitinis Draugas,” 
“Darbininkas,” “Žvaigždė,” “Vytis,” “Mo
terų Dirva,” “Žvirblis,” “Pažanga,” “Mok
sleivis,” “Tikyba ir Dora,” “Tautos Rytas,” 
“Šviesa”).

Tie 12 laikraščių mūsų apskaitymu turi a- 
pie 31 tūkstantį skaitytojų. Pagerėjo šiek tiek 
ir laikraščių turinys.

Tai-gi per tuos du metu pašokome šiek 
■ tiek pirmyn. Bet palyginkime savo spaudą 

su kitų srovių spauda. Mes stovime kiek auk
ščiau už laisvamaniškai-liberališkąją spaudą, 
bet užtat dar nepasivijome socijalistiškos spau
dos.

Prieš porą metų liberališkoji spauda turė
jo apie 23.000 skaitytojų; dabar ji mūsų apskai
tymu turi 7 savaitraščius ir apiė 25.000 skai
tytojų.

Socijalistų spauda grieš porą metų tu
rėjo apie 35.000 skaitytojų. Dabar-gi mūsų 
apskaitymu turi apie 40.000 skaitytojų.

Iš viso Škkičiaus 100.000 laikraščių skaity
toji — mums katalikams pripuola ne pilna tre
čia dalis.

Visa Amerikos lietuvių spauda per tuos du 
metu paaugėjo 34-iais nuošimčiais, žiūrint skai-

negu kitos srovės. Socijalistų spauda paau
gėjo (žiūrint skaitytojų skaičiaus) ant 14 nuoš. 
Tautiškųjų liberalų tik ant nepilnų 9 nuoš. Gi 
mūsų spauda paaugėjo net ant 72 nuoš.

Apsireiškimas, rodos, labai džiuginantis. 
Jeigu tokia proporcija augimo pasiliktų ir to
liau, mes kada nors vis dėlto pralenktume ki
tas sroves. Bet šiaip ar taip dabartinis mū
sų spaudos padėjimas nėra dar linksmas ir a- 
naiptol negali mūsų patenkinti.

Iš 500.000 Amerikos lietuvių — apie 450.000 
šiaip ar taip yra tikintieji katalikai. Tuo tar
pu išeina, kad iš kiekvieno šimto Amerikos lie
tuvių 8 skaito socijalistiškus laikraščius, 6 (bis
kį su viršup^v- katąlikįškus ir 5 laisvamaniš- 
kai-tauti^kus. (Iš 1000 lietuvių skaito: 80 so- 
cijalistiškus, 62 katalikiškus ir 50 — laisv-tau- 
tiškus).

Socijalistai giriasi, kad jie turi pustrečio 
tūktsančio savo Sąjungoj narių, o su visais už
jaučiančiais jų partijai jie priskaito tik 10.000. 
Jeigu tik 10.000 teužjaučia socijalistams, o skai
tytojų jie turi 40.000 — tai išeina, kad 30.000 
jie turi tokių skaitytojų, kurie jiems visai ne
užjaučia. Tad kodėl gi jie skaito, ir pinigus 
moka ir remia socijalistų biznį ?

Per nesusipratimą.
Tą pat reikėtų pasakyti ir apie katalikus 

skaitytojus laisvamaniškai-liberališkos spau
dos.

Štai mūsų priedermė ir yra tuos nesupran
tančius mūsų brolius pažadinti prie susiprati
mo, kad jie mestų rėmę bedievišką spaudą, o 
imtų skaityti dorus laikraščius ir knygas. Daug 
dar yra lietuvių visai nieko nenorinčių, arba 
ir nemokančių skaityti, dažnai vergų saliūnų. 
Ir tuos turime išmokinti skaityti, rašyti ir in- 
duoti jiems į rankas katalikšką laikraštį ir kny- 
g4-

Ir Katalikų Spaudos Savaitėje ir jai pra
ėjus — prieš mūsų akis stovi milžiniškas dar
bas. Neišsigąskime jo. Eikime į tą darbą 
su ukvata, nes to darbo laukia iš mūsų Dievas 
ir Tėvynė. • a

Lietuvos atstatymo klausime

čių klaidinti mūsų sveiką, dar 
neištautėjusią, neišsigimusią 
lietuvišką visuomenę. Ant jų 
galima iš kalno atsakyti, — 
trumpai ir rimtai. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė organi
zuojasi ant rimtų — biznio pa
matą, kadangi yra tai vie
nintelis būdas, užtikrinti tei
singą, nuoseklią organizaciją 
ir duodantis pilną apsaugoji
mą indėtiems pinigams. Lietu
vos Atstatymo Bendrovė nėra, 
nebus ir negalės būti kokiomis 
tai “kapitalistiškomis kilpo
mis” delei tos paprastos prie
žasties, jog nėra pas mus ka
pitalistų. Bendrovės kapita
lai susidės iš nedidelių indėlių, 
po kelis desėtkus, kelis šimtus, 
daugiausia — kelis tūkstančius 
dolerių, sudėtų mūsų sunkiai 
dirbančių žmonių darbininkų. 
Bus tai visų Amerikos lietuvių 
kapitalai, su kuriais lietuvių 
tauta ginsis, nuo savo priešų 
besiartinančioj ekonominėj ko
voje, ką prasidės šiai pasauli
nei karei pasibaigus.

Romanas Karuža.

Lietuvių Diena, kurios su
tvarkymas paėmė kone visas 
mūsų spėkas — jau praėjo. Pa
naši mūsų visuomenė pradeda 
grįžti prie senų, kiek užleis
tų savo reikalų, — gyvenimas 
vėl ineina į senąsias vėžes. 
Prieš mus vėl atsistojo visa 
klausimų eilė, atsirado ištisa 
darbų krūva, ir — reikia vėl 
užleistų reikalų stvertis.

Tarnė tų kiek užleistų rei
kalų kažin ar ne pirma vieta 
priklauso Lietuvos atstatymui. 
Lietuvos atstatymo klausimas 
netik kad gerokai jau pas mus 
aptartas, netik kad teoretiš
kai jau kone išrištas, bet ir 
praktikos žvilgsniu jau žymiai 
pirmyn pastūmėtas. Lietu
vos Atstatymo seime Brookly- 
ne, — kaip žinome, — tapo įs
teigta Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė, kurios uždavinys 
— suspiesti Amerikos lietuvių 
kapitalus, kad po karei su jų 
pagelba prisidėti prie sugriau
tų bakužių atbudavojimo, iš
degintų miestų atstatymo, nu- 
teriotų ūkių ištaisymo, — ap- 
tuštėjusių lietuviškos žemės 
plotų išpirkimo bei lietuvių 
rankose palaikymo. .

Paminėti darbai milijonų 
reikalauja,«— ir milijonai atsi
us. —. nes nėra abejonės, kad 

išteriota Europa, — tai-gi ir 
mūsų kraštas, — po karei atsi- 
statys, — ir tai ant geresnių 
pamatų, negu kaip prieš karę 
stovėjo. Visas klausimas, kie
no bus tie Lietuvai reikalingi 
milijonai. Turi juos vokie
čiai, turi juos žydai, suras 

i juos, — delei savo- politiškų 
tikslų atsiekimo, — 
lenkai. Stums?* visi su savo

tame milžiniškas biznis, 
proga lengvai ir gerai pasipel
nyti ir prie progos atlikti poli
tiškąjį mūsą krašto užgriebi
mą.

Męs, lietuviai, Lietuvos 
atstatymo klausime turime 
prieš save du uždaviniu. Vie
nas — politiškas, patrijotiš-politiškas, patrijotiš- 
kas, — kad apginti savo kraš
tą nuo svetimtaučių ekonomi- ' 
n?o užgriebimo, — palaikyti 
Lietuvą lietuviams. Kitas, — 
grynai ekonominis, — neišleis
ti iš savo rankų gero biznio, 
kuriuo, —mums apsileidus sve
timi tikrai pasinaudos ir iš
čiulps mūsų krašto syvus savo 
gerovei, gi mūsų nenaudai. 
Abu uždaviniu rišasi viens šu 
kitu, ar geriau, — abiejuose 
yra vienas ir tas pats pamatas, 
— reikalas ginti mūsų tautą 
nuo svetimų pasikėsinimų.

Kaip galime apsiginti? Lie
tuva perdaug išteriota, kad ga
lėtų sudaryti tinkamą ekono
minę spėką, reikalingus ka
pitalus. Pagaliaus, mūsų gim- 

ęį-diais kraštas niekuomet stam
besnių turtų neturėjo, — tuo 
labiau jų dabarties negali tu
rėti. Bet yra lietuviai ameri
kiečiai, nors neturtuoliai, — 
nes savo daugumoje darbinin- 

I kai, bet vis dėlto užtektinai 
| pasiturintieji, kad, sudėjus 
savo atliekamas šimtines į krū
vą, sudaryti didelius kapita
lus — milijonus. Su tais ka

pitalais lengvai galima bus at
statyti, ištaisyti sugriautą bei 
išteriotą Lietuvą, — palaikyti 
Lietuvą — lietuviams.

Lietuvos atstatymas apart

sudeginti} namų atstatymas 
budavotojui yra biznis. Ko
dėl mums nepaimti to biznio į 

bus savo rankas? Nejaugi lietu
viai turėtų amžinai vergauti 
kaipo žemiausios rūšies varg- 
šai-samdininkai, svetimų pas
tumdėliai, mintą vien iš sa
vo rankų darbo-, — vietoj nau
dotis tomis visomis uždarbia
vimo progorųis, kuriomis ki
tataučiai naudojasi ? šiandien 
netik Amerikoj, bet kone vi
sam pasaulyj darbininkai deda 
savo sutaupymus į įvairius biz
nius, — geležinkelius, dideles 
dirbtuves, bankas, namus, 
žemę ir iš uždirbtojo^ pelno 
traukia sau naudą Kodėl lie
tuviams nesekti tame kitatau
čių pavyzdžio?

Lietuviai amerikiečiai šiuo 
laiku turi gerą progą prisidėti 
savo pinigais — kapitalais — 
prie Lietuvos atstatymo biz
nio. Lietuvos Atstatymo Ben
drovė, įsteigta 28-29 dd. rug
sėjo Brooklyne, organizuoja
si su $1.000.000 kapitalo. Žin
gsniai prie valdiško čarterio 
išgavimo jau padaryti, šėros 
jau parsiduoda ant lengvu, 
mėnesinių išmokesčių. Karei 
pasibaigus ir kapitalui susirin
kus, Bendrovė pradės Lietu
vos atstatymą Ar ne aiškus 
amerikiečiams nurodymas, 
kaip išnaudoti gerą progą? . __w___ _____ ____
Lietuvos Atstatymo Bendrovė tai lanko ir neva mokinasi gim- 
yra biznis — ir geras biznis. 
Amerikiečiai turi turėti tai o- 
menyje ir dėtis prie Bendrovės 
su savo indėliais, — ir patys 
turės pelną ir apgins Lietuvą 
nuo priešų.

Galima iš kalno atspėti vi
sus tuos užpuldinėjimus, pra
vardžiavimus nuo “buržujų,”

NEPAPRASTAS 
KARŽYGIŠKU MA S.

Šlaviką Pievūnas labai bau
dė savo jauniausią dukrelę E- 
lenytę, kad ji sumušė gražią 
ir brangią lėlę ir sakė:

— Elenyt, kodėl tu taip 
pasielgei? Žiūrėk, tokią bran
gią lėlę sumušei; ji buvo net iš 
Prūsą (Vokietijos) parnešta.

— Tėtuk — aiškinosi* Ele
nytė, — aš nepaisiau apie jos 
gražumą arba brangumą, bet 
išpildžiau tamstos valią.

— Ką-gi aš tau prisakiau?
— Vakar tėtis sakei, kad 

reikia vokiečius taip sumušti, 
kad ją nei ženklo ant žemės ne
liktą. 0 aš žinodama, kad 
lėlė iš Prūsą parnešta, trinkt, 
ir sudaužiau į smulkias šuku
tes ir išmečiau į dumblyną. 
Reiškia, išpildžiau ką tėtu
kas sakė, — atsakė maža mer
gaitė.

J* • K«a .S*

rusai ir patriotiško žygio, Hra dar ir [“b‘T‘jk’ P^jotp ’ ’ ir pwia. 
i oo™ , - _ • • x •’ °____ __šių žodeliu bei sakinėliu, ku-ir tai geras, - pelnin- ž°delį’ 9ak‘n?11\ kn- 

is. — lygiai taip kaip pasipils iš tu-iš tu- I
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KAIP SUMANO TAIP 

PASITEISINA
Vilkbudžio Veikus baudė 

savo sūną kad jis septinti me-
i tai įairnv ajl ukjvo inunuiaoi 
[nazijoje, ir dar neišlaikė kvo
timo, kad gauti paliudijimą 
iš keturių klesų mokslo. Gir
di:

— Tu Antanai, tai esi tik
ras tinginys, kad per septynis 
metus nepabaigei nei keturių 
klesų. . ,

— Ką-gi tėve darysiu, kad 
vis naujos .užduotys (lekcijos) 
kas metai įvyksta^ — teisinosi 
sūnus Antanas.
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IŠ LIETUVIŲ DARBININKU 
VEIKIMO.

1907 metais Lietuvoje pra
dėjo organizuoties lietuviai 
darbininkai katalikai. Pir
muoju lietuvių darbininkų są
monės budintoju buvo siuvėjas 
Staugaitis iš Marjampoles. Jis 
pirmas pravedė katalikų darbi
ninkų judėjimui takų, kuriuo 
paskiaus jau ėjo kiti darbinin
kų judėjimo veikėjai ir patys 
darbininkai. Lietuvoje prieš 
karę jau buvo susiorganizavu
sios stiprios lietuvių darbinin
kų organizacijos, iš kurių pa
žymėtinos šv. Juozapo ir šv. 
Zitos draugijos Kaune, Vil
niuje, Liepojuje ir kituose mie
stuose. Europos karė lietu
vių darbininkų judėjimų susta
bdė. Šiuo laiku apie Lietu
vos darbininkų veikimų mažai 
žinių turime, bet, karei už
sibaigus, galima tikėties iš
naujo lietuviai darbininkai ka
talikai pradės savo dirvoje vei
kti ir nemažai prisidės savo 
darbu prie Lietuvos iš pelenų 
atstatymo.

Amerikoje lietuvių darbinin-

Antanas F. Kneižis 
“Darbininko” administratorius.

kų judėjimas apsireiškė dar 
vėliau. Darbininkų “priete- . . 
lių”, tiesa, matėme jau ir 
ankščiau, bet mūsų socijalis
tai savo teorijų skelbimu ma
žai pagelbėjo lietuviams darbi
ninkams prie sutvarkymo savo 
reikalų ir nieko gero nėra nu
veikę darbininkų klausimo nu
švietimui.

Spaudoje, prakalbose soči- matas, 
jalistų vadai nemažai šukelė 
“darbininkiško” trukšmo, bet 
darbininkų gyveniman tas 
trukšmingas judėjimas tik su
irutę inešė. Nežinojo darbi
ninkai, kur link veda socija- 
listiška agitacija ir klaidžiojo 
ūkanose. Vieni iš darbinin
kų * pasekė socijalistų vadų 
trukšmingą veikimą ir, pasis
kelbę be Dievo ir doros žmonė
mis, garbino viską, kas veda 
prie palaidumo ir smilko tvan
kiame, sugedusiame ore; ki
ti bešališkai žvalgėsi, laukda
mi kokių nors tikresnių viso to 
trukšmingo judėjimo pasek
mių; treti atsidavė kitiems 
reikalams ir taip darbininkų 
klausimas pasiliko be gilesnio 
apibudinimo.

Pagalios 1915 metais kįla 
Chicagos lietuvių tarpe suma
nymas, kad reikia ir Ameri- 
kiltą sumanymą padavė darbi- 
vius darbininkus katalikus. Tą 
kiltų sumanymą padavė darbi
ninkas Ant. Nausieda. Suma
nymą karštai parėmė kun. 
Fab. Kemėšis ir kiti mūsų vei
kėjai ir nuo to laiko, prasidė- 

tikras lietuvių darbininkų

kuri tuojaus susilaukė šimtus 
•r į narių ir pasekmingai plėtojosi 

po visas Amerikos lietuvių ko
lonijas. Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga įsisteigė ir savo orga
ną “Darbininką”, kuris ne 
vieną lietuvį darbininką suža
dino prie veikimo ir sykiu nu
rodė kame gludo tikras lietu
vių darbininkų judėjimo pa-

Išsyk sunku buvo mūsų dar 
bininkams organizuoties. U 
visų pusių pasipylė ant L. D. 
S. visokie prasimanymai, šmei
žtai. Socijalistai Sąjungom 
vardų, valkiojo po savo laikraš 
čių špaltas ir baidė žmones nuo 
jos visokiais pašiepimais. Pei 
prakalbas Sąjunga nebuvo k i 
taip vadinama, kaip Juozo bro 
ctvos organas. Bet tie visi 
prasimanymai nei kiek L. D. 
S. nepakenkė, bet dar pagel 
bėjo jai sustiprėti. Pamatė 
lietuviai darbininkai, kad so- 
cijalistams visai neapeina jų 
reikalai ir dar stipriau prie, 
naujos organizacijos prisiglau 
dė. L. D. S. išsyk aiškiai nu
statė savo veikimo pamatus, 
ji pasisakė stovėsianti už tik
rus darbininkų reikalus, ko 
vosianti ne kardu ir bombomis, 
bet ramiu būdu, kad išlaimė 
jus lietuviui darbininkui lai
mingesnį rytojų. Reikalui pri
ėjus ir streikus pasižadėjo rem
ti, jei tik iš tų streikų būtų ga
lima darbininkų luomui susi
laukti naudos ir būvio pageri
nimo. Rimtai pradėjo savo

žingsnius statyti pirmieji dar-j Išleistos “Darbininko” knv- 
bininkų judėjimo veikėjai ir gėlės pasklydo plačiai lietuvių 
šiandieną iš savo darbo jau ga-; tarpe, žadindamos, judinda- 
li pasidžiaugti. Lietuvių Dar-; mos visus prie darbo. Visos 
bininkų Sujunka' tik vienais j geriausios Amerikos lietuvių 
metais savo gyvavimo sušilau- katalikij pajėgos susispietė 
kė arti .1500 narių. “Darbinin- prie “Darbininko” ir L. D. S., 
kas” pasiekė ir labai apsilei- todėl nėra ko ir stebėties, kad 
dusias lietuvių kolonijas ir ta organizacija Amerikos lietu- 
išjudino jas prie gyvesnio vei- vių visuomeniškame veikime 

užėmė pirmą vietą ir patraukė 
prie savęs darbininkų minias.

Šiandieną jau ramiai galime 
žiūrėti lietuvių darbininkų ju
dėjimo ateitin. Stipriai tam

kimo.

Darbininkų reikalais L. D.
S. yra nuveikusi daug naudin
go darbo. Ji pirmoji iškėlė 
streikierių šelpimo reikalą — 
ir tam tikslui įsteigė fondą,' judėjimui padėtas pamatas, 
kuris laikui bėgant žada būti 
didele lietuvių darbini 
gelba. Ypač-gi svarbu, 

t L. D. S. sutraukė vienon krū
von ikišiol išsisklaidžiusius 
mūsų darbininkus ir savo vei
kimu parodė, ką reiškia dar- ją remia ir augina pats lietu- 
bininkų vienybė. Lietuvių J. vis darbininkas katalikas, ku- 
darbininkų judėjimo istorijoje 
L. D. S. užims pirmą vietą, nes 
iki tam laikui niekas taip pla
čiai ir nuodugniai darbininkų 
klausimo negvildeno.

Apšvietos srityje Amerikoje 
nei viena organizacija nėra 
tiek daug padariusi, kaip L. 
D. S. ir “Darbininkas.”

dori io siekiai ir troškimai ir 
Krrsfauš mokslo švyturiai visą 

’darbininkij judėjimą savo švie
sa šildo ir gaivina Nėra pa
vojaus mūsų organizacijai pa
slysti, negali ji pakrikti, nes

rio sveikas progas visuomet 
stovi ant sargybos savo turto 
ir įsitikinimų. Nebaisūs mums 
šiendieną priešų užpuolimai. 
Nebesame jau silpni kūdikiai, 
bet pilni galybės vyrai, ku
riems ne naujiena ir su labai 
aršiais priešais pasigrumti. 
Mes lietuviai darbininkai esa
me pasryžę už savo teises kovo-

“Darbininko” darbininkai

So. Boston, Mass.
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ti iki paskutiniosios, bet savo 
kovos neremsime ant kraujo 
ir neapykantos, bet ant ramaus 
darbo, kuris tik gali mums 
užtikrinti gerovę ir darbo san- 
lygU pagerinimą. Praėjusių 
laikų pritirimais pamokinti, 
galime savo veikimą kreipti 
tikrojon vągon. Matėme soci- 
jalisflį darbininkų klausimo 
nušvietimui dedamas pastan
gas ir patyrėme jų silpnybę,pa
stebėjome kitataučių darbinin
kų organizacijų veikimą krik
ščioniškoje dvasioje — jos 
mums parodė savo galybę. So
cijalistų klaidų vengdami, o 
kirkščionių darbininkų idėjas 
pasekdami drąsiai šiandieną 
žengiame pirmyn ir garsiai 
skelbiame savo obalsį: Darbi
ninkai Krikščionys, Vienyki- 
mės! \ .

I . t v
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Kaip bus toliau
Daug sumanymų

Turime omenyje aukų rin
kimą suvargintai Lietuvai. 
Lietuvių Dieną mūsų delega
tų prakalbos, svečiai iš Petro
grado — visa tai išjudino lie
tuvius amerikiečius, išbudino 
snaudalius, prikėlė, miegančią 
aąžinę atšalėlių Visi suprato 
ir pajuto, jog reikia smarkiau 
imti darbuoties Tėvynės gelbė
jimui, negū'ligšibl.

Vėlgi paaiškėjo, jog, išvien 
pbant, galima būtų daugiau 
veikti. Nebūtų trukdymų, 

ižimų, prasimanymų, vi- 
petys į petį vieną vežimą 
ktų pirmyn. Tik visas 
Lsimas, kaip prieiti jarie tos 
ybės. Čia siūloma daug 
tių sumanymų. Vieni, in- 
ę.-ant socijalistų porėtų pa
gynos nuosakai ir susidė- 

I. jus .katalikams su tautiškais 
liberaliais, pataikius dabarti
nių Centralinį Komitetą varyti 
darbą Lietuvos gelbėjimo. 
(“Lietuva”) Kiti yra linkę 
palaikyti tik Vietinius komite
tus, išrinktus Lietuvių Die
nai, kad tie komitetai, nebe- 
yhri žiūrėdami į jokius centrus 

„ir fondus — 
boa "kolonija

visa tai išjudino lie-

J •

j le šiaip ar taip turi j 
iaeją kuriai dirba supasi-! 
Šventimą kad atsidavę, nors! 
ir savotiškai, darbininkų rei
kalams. O juk mūsų tauta! 
susideda daugiausiai iš ūkio 
ir miestų darbininkų Per 
didelis mūsų susiartinimas su i 
liberališkos buržuazijos auklė
tojais galės jau tuo pačiu mus 
nutolinti nuo darbininkų mi
nių. Mes visada turime būti 
ir būsime su darbininkais, arti 
pulso darbininkų gyvenimo ir 
reikalų Mes turime visada 
turėti arti pašonėje socijalis- 
tus, kurie mūsų brolius dar
bininkus norėtų nuvesti į šun
takius ir už tat mes negalime 
per daug susibičiuoliauti su li
beralais, kurie norėtų katali
kus nustumti į dešinę, kuoto- 
liausiai nuo darbininkų reika
lų kad paskui padavus darbi
ninkų minias vien socijalistų 
globai, patiems gi mėginti sil
pna ranka vesti tautos vairą 

Mes, o ne kas kitas turime 
išlaikyti sveiką lygsvarą tar
pe visų lietuviškų srovių kas 
mums ir pasiseks, užimant 
centrą

Jeigu socijalistai patys ga
lutinai atsiskirtų nuo visų lie
tuvių ir jokio bendro darbo 
nenorėtų — tada jie patys bus 
ir kalti ir istorija apvertins jų 
sektantiškumą ir išsigimimą. 
Tada lengva būtų ir kova su 
jais. Bet kol jie nori būti 
žmonėmis ir lietuviais — mes 
privalome su jais ir pasielgti 
kaip su žmonėmis.

Organizuojant Centralį Ko
mitetą buvo padaryta didelė 
takto klaida. Su viena mūsų 
srove apsieita neteisingai. Net 
trijų socijalistų centralių orga
nizacijų atstovai nebuvo pa
kviesti į suvažiavimą Soci- 
jalistai turėjo priežasties nein- 
eiti- į Centralį Komitetą. Ir 
užtat tas Centralis Komitetas 
negalėtų pasilikti toks, koks 
jisai dabar yrą jeigu norime, 
kad visos mūsų srovės išvien 
Lietuvos gelbėjimo darbą va
rytų. Jeigu kai-kuriose kolo
nijose ir susitaikė socijalistai 
su kitomis srovėmis, tai vis 
vieną vadams (Kapsukui ir 
Grigaičiui) kitur tempiant, 
su laiku jie atsiskirtų nuo ben- 

I drų komitetų ir dirbtų savo šel- 
Tad nei tas

DARBININKAS.

sies

ne jj dirbą-
I nio susipratimo.
I Ar tos kolonijos būtų 
nors nuveikusios Lietuvių Di« 
no je, ar išviso mes būtume tu- 

Įrėję Lietuvių Dieną, jeigu 
[tam tikra organizacija (Tautos 
i Taryba )nebūtų mums Lietuvių 
Dienos. išrūpinusi (prisidėjo 

[ dar prie to ir kitos organizaci
jos). Ar atskira kolonija ga
li plačiai pagarsinti lietuvių ir 
Lietuvos vardą, ar gali ką 
nors žymaus nusverti lietuvių 
tautos politikoje. Ne, ne, ir 
dar sykį ne. Tą viską mes 
galime atsiekti tik susiorgani
zavę. Pakrikę — mes tik ge
ra medžiaga amerikonizacijai. 
Mūsų išsigelbėjimas ir ateitis 
— tik gerame susiorganizavi- 
ine.

vien į negatyvų — griovimo, 
ardymo, darbą į kurį jie ir 
taip yra pusėtinai linkę ir jau 
suspėjo parodyti jame savo 
gabumus.

Juk dabar toks laikas, ka
da mums kuomažiausiai reikia 
griovikų (sakytume net, kad 
visiškai jų nereikia), o kuo
daugiausiai reikia naudingų 
darbininkų.

Socijalistų juk iš Lietuvos 
vis viena neišvysime. Jie bus 
Su jais susieisime ir dirbsime 
išvien Lietuvos parlamente. 
Reikės, žinomą su jais ir pa
sipešt! nesykį, tečiau čia rei
kia atsiminti viena teisybe, 

! kuri ypač šiais laikais paaiš
kėjo. Ta teisybė štai kokia: 
kaip šaukią taip ir atsiliepia. Į 
Tuos socijalistus visi koliojo, 
pravardžiavo ir tuomi juos tik, 
įnirtino, išstūmė iš lygsvaros J P™0 ^on^ul- _ .
Ujami, pajuokiami ir nuolat centralis komitetas, nei vieta-

_ v - _ - ___ ilioi IrATYlITATOl TCVlOTl cm ODVIT

skyrium kiekvie- 
— valytų Lietu

tį šelpimo darbą pirmyn.
(Waterburiečiai). Pagaliaus 

■ streti ((“Darbininkas,“Atei- 
Įtas”) siūlo suvažiuoti visų po- 

-litiškų, šelpimo, spaudos ir 
Uotų didžiųjų organizacijų in- 
:gafiotiniams, kad suradus pa
matus bendram veikimui šel- 

|j ]pimo ir politikos dirvoje.

Ar sveika ką notSAlabar 
atstumtiT-rlC

Mes visiškai priešingi esa
me visiems mėginimams ats- 
tamti kurią nojg/^pgjvę nuo 
bendro darbo Lietuvos.naudai. 
IŠ tokio atskyrinąo^e^tų daug 
^blogumų. Visų-pirma atskir
tieji stengsis už savo atskyri- 

uną keršyti. I>aūg%ŽFvo ener
gijos tifres išeikvoti kovai 
prieš tuos, kurie juos 'atskyrė. 

«.Ir patys mažiau bepadarys 
nandingo darbo, ir savo už
sipuldinėjimais trukdys darbą 

į kitiems. Nes šie, ant kurių 
kerštas liesis, turės ginties, ir 
bereikalo gaišins daug energi
jos bereikalingai kovai. Be 
to tų atskirtųjų darbas greitai 
galės nueiti kreivais keliais,

I vos 
| vo partijos reikalų.

gi nevisada nuvokią kas vi
sai tautai yra naudingą

Manoma palikti skyrium so- 
rstus. Bet užmirštama 

r faktas, kad socijalistai mū- 
įe yrą ir yra ne bejė- 
-J jie turi nemaža gy- 

žmonių, 
(iplėtoju- 
:ų tai iš- 
visas so- 
astumėti

jie tuomet dirbs ne Lietu- 
reikalų žiūrėdami, bet sa- 
rrortiins raikai n N Partija-

Apie Vilniaus Komiteto gj- > 
■ vavimą mums suteikė žinių iš 
[Lietuvos sugrįžę delegatai! 
[kun. Dr. V. Bartuška ir Dr. J. I 
Į Bielskis, kurie ant vietos pa-1 
tyrė, kad Lietuvoje^, šelpimo 

[ darbe visos srovės veikia iš
vien ir Vilniaus Komitetan Kl
einą katalikų, liberalų ir soci
jalistų pasitikėtini žmonės.

Apie srovių vienybę Lietu- Į 
voje mums užtikrino ir svečiai 
iš Petrogrado p. M. Yčas ir 
kun. Jonas Žilinskas. Apie 
vienybę šelpimo reikalais Lie
tuvoje praneša ir “Vilniaus 
Aidas,” kalendorius išleistas 
jau vokiečiams užėmus Lietu
vą

Mūsų soeijalistai pirmiaus 
mėgino ir dabar dar vis tebe- 
mėgina skelbti svao spaudoje, 
kad Lietuvoje vienybės nėra ir 
visos srovės veikia atskirai. Tą 
jie būk sužinoję iš pasitikėjimo 
vertų šaltinių ir prie to dar 
kursto žmones, kad pinigus 
siųstų ne kam kitam, kaip Ag
ronomijos Dr-jai, kurios vy
riausiuoju tikslu ligšiol buvo 
ne šelpimo reikalai, bet Lietu
vos • atbūdavojimo pamatas- »

Ir tas žinias socijalistai sklei
džia tokiu momentu, kuomet 
Amerikoje plačiai pradedama 
kalbėti apie fondų suvienijimą 
ir bendrą Lietuvos šelpimo rei
kalais darbą

Iš tų apsireiškimų galime 
nuamnyti, kokia vienybė mū
sų socijalistams rūpi ir kad jie 
augščiau savo partijos rube- 
žiaus ir svarbiausiu tautos rei
kalu negali išsiristi.

Mes jau sykLesame j 
žę, kad nieko neturim* 
Agronomijos

liaus m
ti, .tai bereikalingos bus kal
bos apie Amerikos lietuvių vie- i 
ny bę. Trypsime vėl prie savo 1 
fondų, kaip kad buvo ligSioH 
ir kiekvienas sau dirbsime.

Nuoširdžiai geidėme ir da-1 
bar to paties norime, kad A-

jyzriHj Steng
siuos kitiems parodyti gražu- 
mų “Larbininko” Iridžių.

Gal tamistos pamislytit, ko
dėl šitą laiškelį rašė moteris, 

I ~ ~ G“1
merikos lietuviai sueitų kru-J ka<? w «a«ė. Ne aš tunu vy- 
von. T lietuviai katalikai p ir- [ f? 11 J15. gražiai skaityti 
nuėji prie Veny bes kelią paro- rašyti. Aš esu viena iš tų
dė. Iš dalies te vienybė Lie- nelaimingų. Mano vyras at- 
tuvių Dienoje ir įvyko. Bet Į ,nuo katalikystės, bet be- 
kaip bus toliaus — sunku pa- žievių nepavijo. m ~t*Tai ir stovi 

tame viduryje — nei šiokis, 
nei tokis. Jam rūpi žinoti, ką 
atskalūnai rašo. Tai jis ir 
skaito bedieviškus ir socijalis- 
tiškus laikraščius, remia jų 
spaudą ir gęrisi, jei randa kas 
prieš kunigus rašomą

O dabar aš atsišaukiu į jus 
geraširdžiai broliai lietuviai 
katalikai, ką aš turiu daryti! 
Ar-gi aš turiu amžinai nusi
minti. Ar aš turiu taip sau 
žiūrėti, kad jis klampodamas 
vis artyn prie bedievybės pats 
slinktų, maųe trauktų ir mano 
vaikelius? Ne, reikia sujusti. 
Reikia stoti darban, o į talką 
parsikviesti gerą katalikišką 
laikraštį ir gerų knygelių.

Aš atsišauksiu ir į kitas mo
nteris, kurios turi tokius vy
rus. Jei jie suklydo beskaity
dami negerus laikraščius, tai ' 
eeri laikraščiai juos atitaisys. 
Beskaitydami gerus katalikiš
kus laikraščius, jis pamatys, 
kaip daug katalikai gražių 
darbų padaro, /pamatys, kad 
dažnai kunigai gerus sumany
mus vykiną Tai tas, ką 
jie paskaito negero apie kuni
gus ir katalikus bedievių laik
raščiuose nebus dideliu daiktu. 
O paskui tie suklydę vyrai, 
pamatys, kad tie bedievių lai
kraščiai eina kreivu keliu ir 
nustos juos skaityti.

sakyti. Visas darbo pasise
kimą/ prigulės nuo to, kaip 
mūsų srovės Lietuvos vargams 
prijaučią Jei Lietuva joms 
ouŠChrangesnė už partijos šil
dą — galėsime dirbti bendrą 
darbą, jei ne — mes lietuviai 
katalikai pasistengsime uoliai 
savo tėvynei dirbti vieni, kaip 
dirbome ligšol.

Stovime dabar ant kryžke- 
lio. Prieš savę turime du ta
ku: vieną tiesų, kitą kreivą 
Ar įstengsime į tiesųjį patai
kyti — parodys ateitis.

Prie Lietuvių Dienos-gi rei
kalų užbaigimo dar turime pri
durti, kad padarytas sutartis 
kiekviena kolonija pasistengtų 
šventai išpildyti. Kur buvo 
nutarta siųsti pinigus Vilniaus 
Komiteto nariams, neatidėlio
jant reikia pasiųsti. Čia dar 
sykį paduodame Vilniaus Ko
miteto narių surašą:

Adv. Antanas Smetona, 
Kun. Juozas Kukta, 
Kun. Povilas Dogelis, 
Adv. J. Kymontas, 
Dr. Ant. Vileišis.
Kun. J. Jezukevičius, 
Donatas Malinauskas, 
Dailiu. J. Žmuidzinavičius, 
Adv. Augustinas Janulaitis, 
Dr. Jonas Basanavičius, 
Emilija Vileišienė 
Inžin. Steponas Kairys, 
Adv. Mykolas Biržiška,. 
Adv. Bugailiškis, 
Agron. Stulginskas, 
Šernas,
Mokyt. Pranas Dovidaitis, 
Kun. Juozas Stankevičius.
Pinigus siųsti reikia per 

Raudonąjį Kryžių D. C., pažy
mint, kad Raudonasis Kryžius 
juos persiųstų Vilniaus Komi
teto nariams lygiomis dalimis.

Vienatinis kelias.
Tas vienatinis kelias, kurs 

mus visus gali į pastovią vie
nybę suvesti — yra tai tas, ku
rį jau “Darbininkenesenai 
išdėstėme. Turi /suvažiuoti 
geriausios mūsų pajėgos, ats
tovai nuo visų mūšų didžiųjų 
organizacijų. Suvažiuoti turi 
su gerais norais — dirbti ben
drai tą darbą kurio šiandien 
Lietuva iš savo vaikų reika
laują Lai važiuoja net ir 
visi apšauktieji vadais. Tai 
nieko nekenkią Tik tokiame 
suvažiavime galės būti pagy
dytas kai-kurių iš jų karingu
mas. Viena liaudis be savo 
vadų pasekmingos vienybės vis 
viena neinvykins. Jei nori
me ir visus vadus nuginkluoti, 
tai visųpirma suveskime juos 
į krūvą.

Jeigu toksai suvažiavimas 
dėl kokių nors priežasčių nega
lėtų įvykti — tai mums lietu
viams katalikams nelieka kito 
kelio, kaip tik likviduoti visas 
Lietuvių Dienos vienybes ir 
veikti prie savo Tautos Fondo. 
Tautos Fondas mums gėdos ne
padarė. Priešingai mes juo 
galime didžiuoties. Surinkta 
suviršum $60.000.00. Mažne 
visi jau išsiųsti. Tautos Fon
das gelbėjo Lietuvą ne tik nuo 
bado, gelbėjo ir Lietuvos a- 
teitį, josios busimąją alisvę. 
Istorija pasakys,kad 1914,1915 
ir 1916 metais Lietuvos laisvės 
reikalais dirbto pasekmingai 
tik vienas Tautos Fondas su
rinkęs tani tikslui'žymiūs su
mas pinigų. Gėriau susiorgani- 

. zavę prie savo fondo, mes atei- 
Į tyje daug daugiau nuveiksime, 
inegu ligšiol nuveikėme. Tik 
[kiekvienoje kolonijoje reikėtų 
turėti Tautos Fondo skyrių.

Ir dabar, kol neįvyko tas su-

aąbne- 
me prieš 
rar4ėi ji

- -............. - niai komitetai, išvien su cent-
. nebetekdavo raUjĮ komitetu veikę, negaU 
Ir spauda jų taip, kaip jie dabar

buvo pasidariusi baisiai neva-Pne
Į reikia eiti tikru, racųonansku

Lietuvių gi Dieną davusi j ... „ . <<T. , „ .
progą susieiti arčiau mūsų Ateitis, ir Lietuva jau .
sroviu atstovams parodė, kad kursto etinius komitetus, kad manytas suvaziavimas-ir fon- 
geras' žmoniškas pasielgimas į veiktų ir toiiau .ir tokiuo Į dų suvienijimas turime nea- 
su socijalistais — labai išga-1 , 
ningai į juos veikia; kad<jų dus- 
sielų pamate esama nemaža Į 
žmoniškumo ir sveiko senso. ‘
Tiesą jie visur 
partyvumą- Bendram darbui
tas partvv urnas kenkią T

barami, mūsų socijalistai iš- 
tikrųjų dažnai 
žmoniškumo.

progą, susieiti arčiau mūsų

būdu priverstų taikinties va- tidėliodami suspenduoti anuos 
Inkalbinėja savo skai- bendrus komitetus (katali- 

tytojams, kad jie, liaudis iš- kams pasitraukti) ir dirbti 
mokinsią vadus išminties ir prie savo Tautos Fondo, 

parodė didelį [ Priversi^ dirbti išvien-
- - j Mes čia matome gudrius de- 

___ - - - ^et niagogus, kurie savo pienus 
ir tas partyvumas prie bendro pravesti, pasislėpę už mi- 
darbo išpalengva nykstą mos da^bas Į

Be to mes, lietuviai katuli- 1™.^, kad kai-kam labai 
kai, turime atsiminti,/- jog "P'.ppde"?1' silpnumus, 
mūsų geriausia politikai bu, į?** «ielaLs lš(“malo“us Pa'

- - i pure-, kairiojo Tantiikieji liberalai,

mos pečių.^ Matote, dalykas
Lietuvių Dienos 

reikalais.

pra
• f A

ta, kad mes nei ----------
sparno, nei prie dešiniojo per-, 
daug nepritepsime, o su viė- [ 
nu ir su kitu palaikysime sau- . 
tykius žmoniškus ir dzentėlmo- 
niškus. Viduryje tem^abiejų 
sparnų esant mumsj.tif bus to- 
kia politika sveikiąušU. Ir po 
teisybei imant mūsų laisvama- 
niškieji liberalai tautai nei 
kiek nėra naudingesni, kaip 
mūsų socijalistai. Ir vieni, 
ir kiti yra priešininkai krik 
kščioniškos kultūros, ant ku 
rios pamatų meg lietuviai ka-i 
talikai žadame statyti mūsų! 
tautos ateitį. Ir mes nesu
prantame, kuo čia Šliupas ge-1 
resnis mums už Michelsoną, ar 
Pruseiką.

Lietuvystės reikalų žiūrint, 
lyg išrodo, • kad tautiškieji li
beralai yra mums artimesni. 
Bet mūsų išeivijos gyvenimas 
pafodo, kad ir tie liberalai 
tautai nemoka būti ištikimi, 
kad labai yra linkę į suameri- 
konėjimą kad čią Ameriko
je, tautos reikalus neša ant 
savo pečių beveik vieni lietu
viai katalikai.

Tą biznišką, labiau ant žo
džių tautiškumą mūsų laisva- 

Į maniškų * liberalų —• atsveria 
1 pilnai ta socijalistų geroji pu-
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Tautiškieji liberalai, 
belenktyniuodami su kitomis 
srovėmis Lietuvos gelbėjime— 
parodė mažiausia pajėgų ir 

r darbštumo. Toje dirvoje pra
kišę, norėtų salvuoties tuomi, 
kad, girdi, panaikinsią visus 
fondus (ypač jiems duria į akį 
■Tautos Fondas) ir patys išeis 
rolėje srovių vienytojų.

Puikus yra daiktas vienybė 
ir kasžin tik ar ne katalikai jos 
gražiau pageidaują kaip tie, 
kurie tik nuolat apie ją skam
biną Bet einant prie tos vie- 

| nybės, reikia eiti teisingu ke- 
i liu, nieko nenorint skriausti, 
ar atstumti, nieko neužgaulio- 
jant, atiduodant kiekvienam 
‘ai kas priguli. O ta gudriai 
pradėtoji kampanija neva 

! prieš vadus, yra irgi “vadų” 
darbas, tik vadų pasislėpusių, 

[norinčių pridengti minios au 
[ toritetu savo srovinį silpnumą.

Į
Gal paskyrium veikti.

Kai-kuriose kolonijose vėl 
atgimė mintis atsiskirti nuo vi
sų kitų kolonijų, nuo visų fon
dų ir centrų ir veikti skyrium 
savo kolonijose. Apie tai, ro
dos, nereikėtų plačiau nei kal
bėti, tai visai negudrus dar
bas, parodus, kad tiems, ku-

KAM SIŲSTI PINIGUS.
Lietuvių Dienai užsibaigus, 

kaikurios kolonijos teiraujasi 
kam ir kur siųsti Lietuvių Die
noje surinktus pinigus. Esa
me gavę net iš keliolikos kolo
nijų užklausimų, kas daryti su 
surinktais pinigais ir prašoma 
nurodyti Lietuvoje tokias 
draugijas ar įstaigas, kurios 
būtų pasitikėtinos visą srovių 
žmonėms. Toms kolonijoms, 
kuriose darbavosi Amerikos 
Lietuvių Centralinio Komiteto 
skyriai, galime patarti laiky- 
ties to komiteto patarimų ir 
tuojaus visus surinktus pini
gus pasiųsti Raudonajam Ki y- 
žiui į Washingtoną D. C., pa
žymint, kad tie pinigai į Lie
tuvą būtų išsiųsti sulyg Ame
rikos Liet. Centralno K-to nu
rodymų. Am. Let. Centr. K- 
tas, beabejonės, tuojaus pa
sistengs Raudonajam Kryžiui 
savo nurodymus suteikti ir pi
nigai netrukus pasieks savo 
tikslo — bus sunaudoti nuo ka
rės nukentėjusių lietuvių su- 
šelpimui.

Bet nemažai yra tokių kolo
nijų, kur srovių vienybė Lie
tuvių Dienai įvyko sulyg Bos
tono lietuvių išneštos rezoliuci

užsiima šelpimo galima
ir jai proporcijonaliai jos šel
pimo darbui aukų paskirti. 
Taip-pat ir su kitomis draugi
jomis. Bet mums, besiren
giant prie Lietuvių Dienos, y- 
pač rūpėjo, kad Amerikos lie
tuvių šelpimo darbas būtų va
romas ant tokio pamato, kuris 
atsakytų visų pakraipų ir sro
vių žmonėms. Reikėjo suras
ti Lietuvoje tokia draugiją 
kuria pasitikėtų Amerikos lie
tuviai katalikai, liberališki 
tautininkai ir socijalstai.

Tokia draugija pasirodė e- 
santi Vilniaus Komitetas, ku
riame darbuojasi visų srovių 
žmonės ir kuri pasekmingiau- 
sia varo šelpimo darbą Lietu
voje.

Vilniaus Komitetui daugu
ma kolonijų ir nutarė pasiųsti 
Lietuvių Dienoje surinktas au
kas ir tą savo nutarimą pri
valo išpildyti, nes Vilniaus 
Komitetas susideda iš visų sro
vių atstovų, todėl juomi visi 
pilnai gali užsitikėti.

- Apie Vilniaus Komiteto eg
zistavimą neturime šiandieną 
mažiausio abejojimo. Mūsų 
užklausti, delegatai kun. Dr. 
V. Bartuška ir Dr. J. Bielskis 
to komiteto sąstatą patvirtino. 
M. Yčas ir kun. J. Žilinskas a- 
piė Vilniaus Komitetą negalė
jo tikrų žinių suteikti, bet už
tikrino, kad Lietuvoje nėra 
partijinių ginčų šelpimo reika
lais ir visi, nežiūrint kokios jie 
srovės žmonės yrą dirba iš
vien.

Bereikalo tad ?*Kova” ir 
“Naujienos” tveria gražias 
pasakas apie to Komiteto ne
buvimą ir siūlo Agronomijos 
Draugiją kuri nėra šelpimo 
reikalams sudarytą Lietu
vos vargai privalėtų visus su
vesti krūvon, o ne skirstyti 
po partijinius latakus. Savo 
darbą turėtume vienyti ir ben
drinti, o ne skaldyti, kaip tai 
daro tūli mūsų socijalistų va
dai. Matant tokius keistus a- 
pie vienybę supratimus esame 
linkę manyti, kad mūsų soci
jalistai apie srovių vienybę 
Lietuvos šelpimo reikalais tik 
todėl kalbą kad jiems tas pa
ranku prie rinkimo aukų į Šel- 

! pimo Fondą Jie tarsi no
ri pasirodyti prieš lietuvių 
visuomenę tokiais sukalba
mais, trokštančiais bendro 
darbo, o ištikrųjų jų visi vie
nybės pageidavimai (kaip tą 
"alima suprasti iš “Naujienų” 

j ir “Kovos” užreiškimų) yra 
[ tik partijinis kriukįs, kuriuo

PRIE L. Š. F. IŽDININKO 
PRANEŠIMO.

“Naujienų” 270 num. L. š. 
F. iždininkas, K Šidlauskas 
praneša, kad Bostono Lietuvių 
Dienos K-tas nutarė siųsti Lie
tuvių Dienoje surinktus pini
gus Vilniun 12 ypatų, kurių 
tarpe paminėta kun. Daugirdas 
ir Jonas Vileišis.

Apie kun. Daugirdą Bosto
no Liet. Dienos K-tas nėra nie
ko kalbėjęs ir jo vardu pinigų 
netarė siųsti, gi su Jono Vilei
šio vardu įvyko nesusiprati
mas. Susirinkime buvo kal
bama, kad pinigus reikia pa
siųsti ne visiems 18 Vilniaus 
K-to nariams, bet 12. Ir 
tuos 12 tartasi pasirinkti iš tų 
18 narių skaičiaus, kas ir pa
daryta. Vietoje Jono Vilei
šio turėjo būti Antanas Vilei
šis. Jonas Vileišis Vilniaus 
Komiteto narių skaičiuje visai 
nesiranda.

JONAS E. KAROSAS
Bostono Lietuvių Dienos 

K-to pirmininkas. I

A. VITKAUSKO TEATRALE 
KUOPA JAU CONN. 

VALSTIJOJ.
Aplankius visas kolonijas 

Mass. valstijoje A. Vitkausko 
skrajojanti Teatralė kuopa 
pradėjo lankyties po Conn. val
stiją

Trečiadienyje, 15 lapkričio 
los New Britaine. Penktadie
nyje, 17 d. lapkrijio bus Wa- 
terbury’je; Nedėlioję 19 lap
kričio užsuks į Union City.

Toliaus ketvirtadienyje, 23 
d. lapkričio atsibus Bridgepor- 
te, iš kur keliaus į New Yorko 
ir New Jersey valstijas.

Būtų pageidaujama kad ir 
Conn. valstijos lietuviai pa
remtų tą sunkų ir prakilnų 
darbą; kelti Lietuvių Teatrą iš 
letargo miego.

X Z.

KOLEGIJOS FONDAS.
Kolegijos Fondan šiomis die
nomis aukavo:

P-lė Agota Sutkaičiutė
Jonas Petraitis................
Kun. Aug. Petraitis pris. 
surink. Worcester, Mass. 
Tautos Iždas įmokėjo

-kolegijos Fondan........... 266.11
Pirmiau buvo....................505.07"

5.00
1.00

3.25

Viso labo šiandieną. 
Kolegijos Fonde randą 

Į si.....................................
P. S. Bostono Lietuvių Die-! Kolegijos Fondas, 

nos Komitetas šiomis dienomis pamažu, pradėjo augti, 
laikys savo susirinkimą ir ga
lutinai nustatys pinigų siunti
mo tvarką.

J. E. K.

MOTERIES BALSAS.
£ tai kokių indomių dalykų 

rašo mums viena moteris:
Siunčiu jumis širdingą a- 

čių už išleidimą taip labai gra
žių knygučių, 
suprantamos, 
taip teisingos, taip mielos 
skaityti, kaip pavasarį tik pra
žydusi radasta kvepianti. Tai
gi pasiremdama ant gražumo 
tų knygučių, manau sau, kad 
ir laikraštis, kurį jūs leidžia

Taip jos man 
taip gražios,

$780.43 
nors ir

Iki 
Į Naujų Metų turime sudaryti 
I visą tūkstantinę. Nedaug 
tetrokštą Žadančių aukauti 
Kolegijos Fondan yra daug, 
tik kaž-ko jie lūkuriuoja. “Y- 
ra laiko” ne vienas atrėžia, 
manydamas baisią gudrybę pa
sakęs, tuom tarpu tokio išsisu
kinėjimo “gudrumas” yra la
bai negudrus. Jei visi lūku- 

(riautų ir taip gudriai išsika 
netur
Be b

binėtų, tai šiandieną 
tumėme nei tų 780.43. 
lesnio atidėliojimo 
sai, pad
“Christ 
sekančii



Prie šviesos.

' vfev' •■* '■'-t “ *■;

urinkta aukų dėl karės

»

. k

L. Šilelis.

v*j

- J. Brazaitis, ii-

)

PRAŠO IŠTIRTI.Rep.

NUSIŠOVĖ, KAD WILSO! 
LIKO PREZITENTU. ,

JONAS J. RAMANAUSKAS.
Boston College studentas, uo

lus veikėjas jaunimo tarpe ir ga
bus kalbėtojas.

SO. MANCHESTER, CONN.
Lietuvių Dienoje aukų su

rinkta $307.33.

Ohio valstijos mainieriai p< 
savo unijų valdybas papral 
prez. Wilsono ir gub. Wile 
ištirti priežastis valgomųj 
daiktų pabrangimą.

UNCOLN, N. H.
Lietuvių Dienoje aukų su

rinkta 300.25.
\

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių iDenoj 1-ą lapkri- 

či^urinkta aukų d<" 
nulašėjusių $753.23.

A. J. Mikutavičius.U. Gudienė.

Mokinkis, broleli, visuomet, 
Ir lavinkime protą kasdiena. 
Mokinties nevėlu niekuomet, 
Mokslo tau reikia šiandieną.

Stok broli, į darbą veikiausia, 
Kiek išgali spėkos mokinkis.

' Su noru ir viltim tvirčiausia
Tu darbo svarbiausio sau rinkis.

Nes mokslas visuomet naudingas, 
Kur eisi, kur žengsi, kur būsi, 
Nebus tau niekuomet blėdingas, 
Su mokslu varguose nežūsi.

Nekožnas yr mokslas pagirtas, 
Nekožnas suteikia mums gero. 
Kuris yr tamsybei paskirtas 
Vien blėdį žmonijai padaro.

Už tai mes, broleliai, pajuskim, 
Nes priešai žabangus mums stato. 
Ir staiga mokintis sukruskim 
Te akys tamsybės nemato.

Platinkime spaudą šviesybės 
Laikraščius ir knygas mes skleiskim, 
Užstokime kelią tamsybės 
Ir žūti tautiečiams neleiskim.

Bedieviškų raštų neremkim
Nes jie į tamsybę mus varo, 
Tuos šlamštus po kojų paminkim, 
Kurie laimės vartus uždaro.

Mums mokslo tamsybės nereikia, 
Jis gero dėl mūsų nedaro.
Nei laimės žmonijai neteikia, 
Vien vaidus, netaiką sudaro.

Šiandieną mums proga, brolyčiai, 
Mes turim žabangus paminti.
Seni, jauni, vaikai, mažyčiai, 
Bėgkim savo tautą apginti

Be mokslo mes esam pražuvę, 
Šviesybės mūs akys nemato, 
Kur žengsim, ten būsim įkliuvę 
Nes tinklą tamsybės^nums stato.

Užtai mieli broliai pabuskiip, 
Darykime gerą žmonijai,
Darbuotis ir veikti sukruskim, 
Sudiev pasakysim vergijai.

Matysim, kur balta, kur juoda, 
Pažinsim, kas velija gero. 
Kas brolišką ranką paduoda, 
Kas blėdį didžiausią padaro.

Mes mokslą suradę teisingą 
Keliausime tiesiai prie laimės, • 
Aplenksime kelią klaidingą 
Be kliūčių, be vargo, be baimės.

U. Gudienė.

ŪKU SU- 
Gal bū 

rinkę daugiau, jei ne
būtumėm sutikę tiek kliūčių. , ...
Valdžia užgynė vartoti .tags, 
kolektoriams ženklai netavj J“** Plke<iuu-.,7W
laiku prisiųsti, atėjo tik po .^etu™ sooijalutai
pietų. Da ardymo gaivaM V ,

trukdė ruošties prie Lietuviu'
_- . e a Y\ovvn IT, 1 17’/\W^*lT>AT«b TOl I Cm I

Dienos. To viso nepaisant ir 
keletui šimtų žmonių uoliai 
darbuojanties sulaukėme* gan 
gerų darbo pasekmių, nema
žai prisidėjome prie badaujan
čiųjų šelpimo. Garbė visiems 
rėmusiems tą darbą savo triū
su ir išlaidomis.

Koisijos narys.

Mikolas Venys, L. D. S. Centro iždininkas, 
vienas didžiųjų So. Bostono veikėjų, daug pasidar
bavęs Tautos Fondui.

Kas liūsta, lai mano dainelė
Jį nuramina...
Kas žūsta, lai mano raudelė 
Jį atgaivina...
Kas mylį... ir meile užviltas
Lai uždainuoja...
Krūtinė kam yra sugelta —
Ją lai niūniuoja...
Kas žada gyvenimo kieto —
Žūti bangoje...
Kas laimės neranda ant svieto — 
Lai neraudojai
Daina lai linksmutė ausyse — 
Skamba visuomet!
Ramybė užgimus jų širdyse — 
Nežus niekuomet!

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

ROCKFORD, ILL.

L. Dienos pasekmės.

Kaip visose lietuviškose ko
lonijose, taip ir pas mus su
rengta lapkričio 1 d. aukų rin
kimą.

Pasekmės visai geros: vi
so labo surinkta $1-010.14. 
Stambiausia auka buvo Jo mal. 
Rockfordo vyskupo P. J. Mul 
doon’o, kuris paaukojo $100. 
00.

Diena pasitaikė graži, dar
bininkų buvo apščiai; dirbo ne
tik katalikai su tautininkais, 
bet ir svetimtautės, na net ir 
socijalistai. Vienybė stebėti
na.

Bet kaip jinai įvyko?
Pasklydus garsui, jog pre

zidento Wilsono 1 lapkr. diena 
paskirta aukų rinkimui, šokta 
ir pas mus rengties, organi- 
zuoties. Iš vienos pusės Tau
tos Fondas ir Sandara, katali
kų ir tautininkų dr-jos išrinko 
savo komitetą, iš kitos-gi pu
sės įvairūs socijalistų “rate
liai” ir “tekinėliai” kuopos, 
kuopelės taip-gi ir dr-jos, ku
rias socijalistai laiko k.a. 

įbas” ir “Kanklės,” iš- 
irgi savo komitetą. Na! 
dp-gi čia nepameškeria- 

vus savo fondui, nors ir kiti 
išaravo o '' ‘ pavelijimą

komitetas

ilgai nelaukdamas nusiutė pas 
miesto majorą delegatus išga
vimui leidimo turėti tag day. 
Žinoma, kuomet pasigyrė at
stovauja visus Rockfordo lie
tuvius, majoras pavelijo. Išė
jo vadinasi taip: Susivieniję 
katalikai ir tautininkai išgavo 
prezidento leidimą, o socijalis
tai maloniai iš to pasinaudos, 
užsidės ant savo galvelių lau
rų vainikus už darbštumą, o 
be to ir savo fondą padidįs. 
Tą viską gerai suprasdami, 
mes žinoma begalė jome prilei
sti, kad mūsų socijalistai pa
veržtų sau ir garbę ir, kas svar
biausia, pinigus. Mums da
lyką perstačius miesto majorui 
ir policijos viršininkui jų bu
vo manyta užginti jiems par
davinėti tag’us, bet mes ne
norėdami atimti nuo jų progą 
pasidarbuoti nukentėjusių nuo 
karės lietuvių labui ir norėda
mi, kad būtų kuodaugiausia 
darbininkų, prašėme, kad 
jiems nebūtų uždrausta parda- 

Į vinėti tag’ų, bet kad jų surin- 
I kti pinigai būtų perduoti ne- 
atplėštose dėžutėse mūsų išrin- 

Į ktam iždininkui ponui F. D. E. 
I Babcock sekretoriui Cham- 
ber of Commerce, kuris apsi
ėmė pasiųsti visus pinigus taip 
mūsų kaip ir jų surinktus į 
Raudonąjį Kryžių.

Gavę policijos viršininko pa
žadėjimą, kad socijalistai ar
ba atiduos pinigus p. F. D. E.

papulti 4 komitetą, tąį, su-Į 
glemžė skvernus ir išdūmė 
lauk.

Tai mat kaip dingo drąsa 
pas neva kovotojus už darbi
ninkų gerovę.

.z Eastonietis.

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Dienos pasekmės 

šitokios: Šitos ypatos davė
nemažiau, kaip $5.00. 
F. .Milvidas....................
F. M. Trakimas...........
J. Navickas..................
Friend......... ...................
S. Stumburis..................
Esukaitis.......................
S. Gavelis......................
J. Cipinskas..................

Lekevičienė.............
Iš viso surinko $780.00.

Komitetas.

$25.00
.10.00 
.10.00
.10.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

.. 5.00 
. 5.00

BROOKLYN, N. Y.
Aukų rinkimo komitetų 

susirinkimas.
Lapkričio 9 buvo susirinki

mas komiteto aukų rinkimo 1 
lapkr. per Lietuvių Dieną.

Ant šio susirinkimo buvo 
tik raportai išduoti, kiek katro 
Distrikto valdyba tur surinkus 
aukų. Mat Didysis New-Yor- 
kas buvo padalytas į 10 dist- 
riktų ir nuo žėdno distrikto 

I valdybos buvo išduotas rapor
tas." Bet pasirodė, kad da ga
lutinai visi distriktai nėra dar
bo atskaitas pabaigę, bet di
džiuma jau užbaigta. Dau
giausiai aukų surinko 8 ir 9 
distriktdfteveik po $2000.00. 

I v* * * X* _ T

[ jos šv. Vincento, šv.Kazimie- 
iro ir Užžengimo į dangų. Norai 
buvo daug kliūčių, nes tuomi ’ 

i pat taiku darė rinkliavas'dvi 
špitoMte ’ir Youfag W6meū 
Christitian Ass.,”bet pasek
mės užganėdinančios. Lenkai ,

l

nairvm
gaK b#

įgatams rašt 
kas J^’ūpri^vyį 

j kuopų ir apsšnčio nai

A Kuopos. kurios dar 
savo dienoje (geg. 1-ą) surinko atsiteisusios apskričiui nu 
tik į pustrečio tūkstančio.

J. J. S.

CHICAGO, ILL.
Lietuviai katalikai 

susipranta.
Lapkričio 1 d. vietini? i

socijalistai buvo surengę pra
kalbas 7 vai. vak. Meldažio 
svetainėj. Kadangi ta diena 
buvo Visų Šventų Diena, tai 
dekvienas lietuvis katalikas 
jaskubo bažnyčion ant pamal
dų. Bažnyčion žmonių priė
jo daug, kaip ant Velykų. O 
mūsų socijalistai sau pirštus 
graužė. Sakė: kodėl tie.žmo
nės neateina ant prakalbu- juk 
jie žino, kad Balota kalbės. 
Iš viso susirinko saujalė žmo
nių. Galop pradėjo Bulota 
pyškint savo prakalbas. Sakė 
nereikia nusiminti, nes kaip 
iš bažnyčios kunigas paleis tai 
žmonių prieis. Po pamaldų 
anei vienas žmogus neatėjo į 
tas prakalbas.

Svogūnas.

•Mažiausia surinko tie distrik
tai, kurie", tjpemė Nėw Yorke 
5-th avė. 42-nd St o ypač tarp 
vokiečių nieko negaudavo ar
ba labai mažai.

Bet vis-gi iki šiam laikui 
jau vra suskaityta $10.340.44. 
Manoma, kad da pavyks apie 

Į keletą šimtų daugiau kaip ga
lutinai užsibaigs atskaita.

P. M.

Babcock, arba visai bus jiems 
uždrausta pardavinėti tag’us, 
mes ėmėme agituoti viešai baž
nyčioje ir svetainėse ir priva- 
tiškai, kad visi lietuviai ar jie 
būtų katalikai, ar tautininkai 
pirktų tag’us nuo pirmutinio 
ar pirmutinės, kuriuos patiks, 
neatsižvelgiant ar ji būtų ka
talikė, ar tautininke, ar soci- 
jalįstė. Mes pilnai pritarėme, 
kuomet keletas 'mūsiškių pri
gulinčių jų prie draugijų, ku
rios turi patronais socijalistus 
dirbo jųjų pusėje. Nuo ryto 
socijalistų darbininkės da ne
buvo gavusios tagų; atėjo 
“skolinti” iš mūsų. Davėme. 
Dirbome tą pirmą lapkričio d. 
be pavydo bent iš mūsų pusės.

Reikia čia taipogi pažymė
ti, jog prie mūsų tag-day pa
sisekimo labai daug prisidėjo 
vietiniai dienraščiai, ypač-gi j 
The Rockford Republic.

Kun. V. K. Taškunas.

WANAMIE, PA
Spalių 22 d., kun. J. Mi

liauskas, Vietinis klebonas, 
suorganizavo čia Vyčių kuopą. 
Ant pirmojo sušaukto susirin
kimo' prisirašė tiktai šešetas 
narių, bet dabar jau yra šioj 
kuopoj apie 20 narių. Į val
dybą išrinkti; Dvasiškas va
dovas — kun. J. Miliauskas, 
pirm. — Anupras Brazaitis, 
vice-pirm. — Katarina Sukvie
čia tė, • rašt. — Jurgis Venclo
va^* rašt pagelb. — O. Beju- 
niutė, ižd. “
do globėjai —r J. Gozukaitis ir 
J. Burinskas.

Reporteris.

PITTSTON, PA
Nedėlioj lapkričio 21 d. 

kun. J. Kasakaitis šv. Kazi
miero bažnyčioje suriš mote
rystės ryšiu panelę Prancišką- 
Marijoną su ponu Jonu J. 
Schevets. Gero sugyvenimo 
jaunavedžiams.

PHILADELPHIA, PA v
Katalikų Spaudos Savaitės

_ prakalbos.
Nedėlios vakarą 12 d. lapkr. 

7J vai. bažnytinėje svetainėje 
prie 324 Wliarton St., panedė- 
lyje vak. 7 į vai. Lietuvių Tau
tiškoje salėje prie Allegheny ir j 
Tilton gatvių, utarninko vak. i 
7 j Assumption Hali prie 12-tos 
ir Spring Garden gatvių, sere- 
doj 7| vakare Chester, Pa. prie j 
308 W. 3-rd St.

PHILLIPSBURG, N. J.
Kur dingo drąsa.

Svetainėje prie North Main 
gat buvo lapkričio 8 d. šilko 
audėjų susirinkimas. Buvo 
audėjų 750. Susirinkime bu
vo ir Patęrsono. unijistų ir 
streikierių organizatoriai. Kal
bėtojai aiškino apie pragyvė- 
nimo pabrangimą ir išrodė, 
kad darbininkams reikia rū
pintis išsikovoti geresnes al- 

| gas, kad lengviau pragyventi, 
{išrodė, jog Patersone audėjai 
ima geras algas, tai, sakė, ir 
čia būtų galima išsikovoti 
kias algas.

to-

karų' rengimo, atstovai 
rėš sprendžiamojo balso, fl

6. Kas link paskolų,! 
yra ar buvo pasižadėję fl 
darbo, labai pageidfl 
kad išpildytų savus 
ant sekančio apskričio 
žiavimo. Kurie dar n 
žadėjo ir-gi labai pagei 
ma, kad prisidėtų.

7. Kun. J. Švagždys įn 
kad surasti tam tikrą 
kuria išdirbtų ateičiai ti 
aiškius kelius priėjimui p 
tikro.-tikslo ir tt- (? Red.)

Tai labai puikus užman 
mas, ir reikalingas dėl mū 
organizacijos labo, nes 
geistina toksai asmuo pasi 
šventęs tokiam darbui. Kuo 
pos galėtų nurodyti tokį asme 
nį, ir paduoti. į sekantį susi
važiavimą.

Naujos kuopos taip-gi yw

LAWRENCE, MASS.
Iš kur atsirado atskala?
Iš ko Lowrence’o lietuvių 

tarpe prasidėjo nesusiprati
mai, klaidos Bažnyčios reika
lais? Pirmiausiai iš neteisin
gų šmeižimų ant katalikų ku
nigų, o ypač ant savo klebono 
kunigo Jusaičio. Mėtė ant jo 
purvinus ‘žodžius ii/savo na
muose ir viešuose susirinki
muose, kiti gi ramūs ir’pa
klusnūs žmonės nesuprasdami 
šmeižimų, pamanė kad teisy
bė, ir plojo rankomis. Ačiū 
mūsų geimu klebonui kun. Ju
saičiui už jo didį rūpestį apie 
katalikišką tikėjimą. Jis tan
kiai sakydavo pamokslus: ne- 
skaitykit bedieviškų laikraš
čių, neklausykit bedieviškų 
prakalbų. Bet daugelis iš 
žmonių, leizdami per ausis jo 
brangius žodelius, varė toliaus 
savo darbą. Beto čia nerasi 
lietuvių namo, kur nebūtų 
“Keleivio” ar “Laisvės” ar 
“Šakės.” O kada susės prie 
stalo valgyti, tai jeigu nenori 
klausyti nešvarių žodžių, ar 
prieš tokėjimą, tai nebent už- 
kišus ausis turi būti, ar kur 
bėgti į gatvę. Nežinau Ame
rikos lietuvių po kitus miestus 
gyvenančių, ar ir pas juos tas 
pats ar gal ir geriaus. Bet tar
pe Lavrrenco lietuvių, tai jeigu 
kurs nori būti geru kataliku, 
tai jis kenčia savo dvasioje di
džiausią kankinę. Ot iš ko ir 
pasidarė erezija, arba klaidos. 
Dar buvo ir kitų priežasčių iš 
šalies parapijonų, nesupranta
mai norinčių atkeršyti savo 
nuolaidžiam klebonui — neži
nau už ką? Gal už jo nuo
laidumą, nes jis buvo visur 
nuolaidus (kaip nekaltas avi
nėlis). Aš gyvenu aštunti me-i 
tai po jo dvasiška vadovyste) 
ir nemačiau jo nei šešėlio ne- 
dorybės, kokių jam žmonės 
priskaitė, o gerų jo darbų tai 
mačiau daugybę, o kiek tas 
kunigėlis Jusaitis iškentė ne
teisingų nuo svieto užpuldinė
jimų, kaip man teko girdėti ir 
matyti, tai kaip jo širdis ga
lėjo ir iškentėti?

Mylinti teisybę.

PITTSBURGH, PA
Viršijo lenkus.

Lietuvių Dienoje,lapkr. 
surinkta Pittsburghe ant gat
vių ir per laiškus suvirš $8.-

1-ą

BROOKLYN, N. Y.z ./>4

“Kas gyvas ant “Aido” 
koncerto,” šaukė “Laisvė” 
per du numerius. Lapkričio 
5 d. nuėjau ir aš pasiklausyti. 
Nors buvo garsinta, kad kon
certas prisidės 3:30, bet vos 
prisidėjo 4:30 vai. vakare.

Pirmas išeina dainuoti “Ai
do” maišytas choras. Sudai
navo porą dainelių, kaip ir pa
prastai ‘ ‘ Aidas ’ ’ dainuoja.

Antras pasirodė “Lyros” 
choras, kuris sudrožia net 4 
dainas. Višos dainos išėjo vi
sai prastai, kad net nervus 
erzino besiklausant. Tie bal
sai, kiekvieno dainininko eina 
savais keliais.

Trečias ant programo buvo 
rusų balalaikų orkestrą, kuri 
žmonėms patiko. Po balalai
kų dainuoja iš “Aido” choro 
kvartetas. Bet... išėjo nekaip.

Paskui dainuoja “Aido” 
choro moterų ir dubeltavas vy
rų kvartetas. Moterų šiek 
tiek geriau sudainavo, bet 
vyrų visai prastai.

Dar dainuoja “Setyno” 
‘ ‘ Inter. Meanner. ’ ’ vokiečių 
ir “Čaikovskio” rusų. Visai 
gerai sudainavo “Čaikovskio” 
choras. Vokiečių biskutį pra
sčiau, o “Setyno” dar pras
čiau.

Ant pabaigos suvienyti cho
rai “Aido” ir “Čaikovskio” 
sudainavo dainelę “Lai gy
vu oj Lietuva”.

Tai ir visas koncertas, apie 
kurį taip daug skelbta. Nie
ko tokio žavėjančio nebuvo. 
Tos pertraukos tokios ilgos, 
kad publiką labai nuvargino- 
Zmonių buvo apie 250.

S. Petravičius, rr-. j ,

, ....—.........-....... ——  ■ ■

NEW YORK’OIR NEW 
JERSEY L. VYČIŲ AP
SKRIČIO VALDYBOS 
SUSIVAŽIAVIMAS.

Buvo lapkričio 5 d. pas kun. 
J. Švagždį Paterson, N. J.

Atvyko sekanti nariai: 
J. K. Miliauskas, pirm. 
F. V. Lišauskas, raš.
A. Puodžiūnas, iždn.
B. Vaškevičiutė,vice-pirm.

Kartu,'"taįpogogi buvo ir L. 
D. Sąjungos Apskričio valdy
ba:

J. K. Miliauskas, pirm.
P. Vileikis, rašt 
Kun. J. Švaigždys, 

Valdybos narys.
1. Susirinkimą atidarė J. K 

Miliauskas, Liet Vyčių apskri
čio pirmininkas. Prmiausai 
kalbėta ir nutarta laikyti ap
skričio susivažiavimą lapkričio 
26 d. Elizabeth Port, N. J. pa
rapijos svetainėje, 214 Ripley] 
PI. Pradžia sesijų ! vai. | 
po piet

2. Kuonos 
gatus nuo

sesijų

iaus

kviečiamos atsiųsti savo atstu 
vu s i sekantį susivažiavimą L 
Vyčių apskričio, ir prisidėt 
darbais su kitais išvien.

9. Taipos-gi kviečiami ii 
svečiai indomaujanti apie L 
Vyčių organizaciją.

10. Kuopų atstovai, buvusie 
ji pereitame susivažiavime i 
patekę į kokius komitetus, tu 
ri atsivežti pilnus raportus ii 
savo veikimo. f

J. K. Miliauskas,, pirm 
F. V. Lisauskas, rašt.

DŽIAUGIASI.
Pietinės Amerikos respuUi 

kų laikraščiai išreiškia d ’ 
gsmą, kad Wilson liko 
dentu.f-!'-'. ■ .. t

REPUBLIKONAI VIS 
LUKURIUOJA

Republikonų partija 
nenori pripažinti, 
laimėjo rinkimus, 
kuriuoja ir tikisi, k 
kartu perskaitant b 
būti jų viršus. To 
likonų kandidatas Hughes n 
siunčia pasveikinimo pre 
Wilsonui. O nuo seno yi 
priimta tai daryti.

PAKELIA LAIKRAŠČIŲ 
KAINAS.

Didžiausysis Anglijos lai! 
raštis “London Times” m 
lapkričio 20 d. pakels kainą ii 
7 c. Spėjama, kad visi A 
glijos laikraščiai paseks “Lo: 
don Times” ir pakels kainas

i/ .t ■ ’■

SKAUDŽIAI NUBAUDĖ.
Ottawa, Ont — Henry La 

lamme nusipirko Quetbeco pr> 
vincijoj degtinės butelį' ir pa 
sinešė į Ontario Valstiją, kl 
įvesta?blaivybė*-'Tai buvo s 
gautaš ’ if Užsimokėjo baUšmi 
$200 ir kaštus/- 7

kryžius Vartojo
-MALKOMS.

Meksike Chihuahua miest 
Carranzos kareiviai nuo kapa 
nių paėmė visus medinius kr 
žius malkoms.

♦

Chicago, ni. — Andre! 
Liudebery, groeerninkas, bt 
Vo pastatęs už Hughes $201 
Bet kuomet išvydo, jo^šįį 
publikonų kandidatas prala 
mėjoj tai nusišovė. Bet pri< 
nusiŠovimą užmokėjo pinigu 
kusiuos laižybose buvo sude#



KataiiKisK

Woreester, Mass.

NAUJOS KNYGOS

Gurkliutes Kilęs

Apeitai, knygą platintojai nžsisakykit 
šimfnis. Lengviausia pardnodama knygelė.

Dėlto aš čia stoviu, 
Į vandenį žiūri, 

d nuo mylimiausio 
Žinelės neturiu.

Ko-gi tu čia stovi 
Lelijyt’ baltoji, 

Jvelę nuleidus, 
Liūdnai tik vaitoji!

poros 
gauti

Žiūrėk ne ką uždirbi, bet ką 
sutaupai.

burnoje, iš-
— šird2je.

Paiko širdis — 
mintingo gi burna

Iždininką* t —
Izid. Nausieda, 

917 W. 33 St., 
Chicago, III.

Kurs žino daugiausia, kai 
ba mažiausia.

ŠLAITĖ KARĖS METU 
arp nugriautą kalnų

Upelis tekėjo; 
argšė našlaitėlė

Vandenin žiūrėjo.

Visų šių veikalų, po 
mėnesių bus galima 
“Darbininke.”

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
(Savaitraštis) 

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

COLLINSVTLLE, ILL.
DRAUGIJOS 

CAMBRIDGE, MASS 
Pirmininkas: —
> A Vaisiauskas,

14 Moore St.
Pirm, pagalbininkas: —

> C. Kavolius,
62 Portland St.

Protokolų Raštininkas: — 
K. Galinauskas, 

719 Main St.
Finansų Raštininkas • — 

J. Smilgis. a 
65 Portland St.

Iždininkas: —
J. Jasinskas,

218 Washington St.
Maršalka: — 

Jį Lukais,
220 Washington St.

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

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass 

Namai parsiduoda, kambariai panešdavojami.
GAISRI, 
SVEIKATOS, < _ .sužeidimo, TVCTTD A AT f1 f KAINA 10 CENTŲ

Siųskite užsaky

P. Brazokas renka prenume
ratą ir apgarsinimus “Darbi
ninkui” Homestead, Pa. ir a- 
pielinkėje- mažose kolonijose 
važinėja su prakalbomis, kal
ba apie darbininkų reikalus, 
tveria U D. S- kuopas ir 1.1.

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

P. Brazokas, 
228 — 3rd avė., 

Homestead, Pa.
los salėje x

225 VANDALIA ST.,

“ŽVAIGŽDĖ”

\ (Savaitraštis)
Metams $2.00.

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

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis)
Metams 50c.

Redakcijos antrašas:
120 Bowen St., So. Boston, Mass.
41 Providence St., Worcester, Mass.

Administracijos antrašas:

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto  jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių^ '

Spiniainkai, pinklų aštrintojai ir raktų pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

CIGARETĘ KUPO KAI.
Mes duodame visokios vertės 

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

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

BERNSTEN & SON

40 BEACH ST.,
S.BOSTON, MASS

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO KRIKŠTYTOJO

vy Kuri užlaiko visokio ta- 
*|* voro, reikalingo maine- 
*♦* nieriams.

3) “Vargo Mokyklai”redag. 
J. Jablonskis, rinkinys kalbos 
mokslo reikalui 1-oji dalis.

«. .. • •

Drsugijcs Imies 
turi “Darbininką” 

už organą.

“TIKYBA IR DORA”

- (Du kartu mėnesyje) 
Metams 75c.

1631 W. North Avė., Chicago, I1L
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vėl kraujas upeliais 
dega. Rusų ar-
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Siųskite užsakymus tuoj*

Naujiena
Brooklyn’an nesenai atvažiavo muzikas A. 

ALEKSANDRAVIČIUS, baigęs Varšavos muzikalę

=1!
S

Fr. Virakas, nuolatinis ir žemiausias. “Darbinin
ko” bendradarbis, darbininkų vargo žinovas ir gerbėjas 
ir pats jų numylėtinis, autorius daugelio talentingai nu
pieštų vaizdelių.

“Žvirblio” čiauškalų mėgėjai nesnauskite! Kuo- 
greičiausia užsisakykite “Žvirblį.”

a Kaina metams........... ............
A Pavieniai numeriai........... ..

Y “Žvirblio” antrašas:
® “ŽVIRBLIS’,’

Y 242 W. Broadvay, So. Boston, Mass
y

Naujas “Darbininko” Leidinys 
ŽYDŲ KARALIUS. X

Drama keturiuose aktuose bei penkiuose paveiksluose 
Liuosai vertė

J. M. Širvintas. 
Kaina 30 centų.

Veikalas tinkamas perstatymams, ypatingai Velykų

Vaizdelis.

Dangus su žeme susimaišė... kanuoliu 
trenksmas, kaip griausmas su perkūnija, tik 
gaudė, tik dardėjo, • tratėjo, ūžė, kriokė, bau- 
blė. Šautuvų ir kulkosvaidžių šūvių balsas 
kaip arpa barškėjo, kulkos kaip bitės zimbė 
šrapnelis lėkdamos kaip antys kvaksėjo, bom- 

“ bos kaip vilkai staugė ir krisdamos plyšo, pri 
pildydamos orą dūmais ir smarve.

Miestas dejavo, verkė, vaitojo, degė - 
liepsnojo; kareiviai šaukė “ura’’ ir durtuvus 
pirmyn atstatę puolėsi Į miestą Iri pilam i visok: 
gyvą sutvėrimą, kurs tik žmogaus vardą nėšio 
ja, ar tai būtų vyras, senelis, moteris, ar ma 
žiausias nekalčiausias vaikas — nėra pasigailė
jimo nei vienam.

Kaip ilgai tas pragariškas sumišimas ir 
kruviniausios skerdynės tvėrė — nepasakysiu, 
bet miestas tapo paimtas ir iškelta ant tvirtovės 
bokšto rusų trispalvė vėliava,kuri ramino karei
vių būrius nes matė, kad jų laimėtas mūšis, 
kad jų viršus. Ir nors dar visų rankos ir 
ginklai tebebuvo žmonių kraujais aptaškyti, ir 
aplinkui siautė mirties šmėkla — jau kariškos 
muzikos orkestrų triubos gaudė, vyriausybė 
triumfališkai pergalėtojų žingsniu, pilna pui- 
žybgs, pasididžiavimo, žengė į miestą...

Generolas Krovožadnovas savo perkūnišku 
balsu išdavė paliepimą kareiviams, užėmusiems 
miestą: “Vaikai, šesias valandas paužkit, 
jūs valia ant visko!” Kareiviai suriko: “pa
sistengsime! ūra, ūra!”

Tuomet menkesnieji oficieriai, kaip bata
lijom} ratų ir batarejų kapitonai išdavė sa- 
viškiems smulkesnias instrukcijas ir patarimus, 
kaip turi elgties užimtame mieste ir kaip nau- 
doties vado suteiktąja laisve, kurią maž-daug 
šitaip galima buvo apibūdinti: ką rasi gero^pa- 

• imk; ką rasi gardaus — suvalgyk ir išgerk ir 
moterų silpnybe ir dailumu pasinaudok. O kas 
pasipriešins — tam mirtis.

t •

I.
Senelis kapitonas Zvanalovas buvo labai 

doras žmogus, tikras savo pavaldinių-kareivių 
tėvas. Visus mylėjo, ir jį visi kareiviai la- 

»bai gerbė. Jisai susišaukęs savuosius į būre
lį, taip-pat davė instrukcijas, tiktai biskį kito
kias, neg& kitų buvo duotos. Jisai sakė: 
“Vaikai, mes pergalėjome ir vyriausybė da
vė teisę pasinaudoti pergalėjimu. Ar tas tei
singa, ar ne, tai ant to yra valstybės ir... 
Dievo "įstatymai...

- Jie mus visusdar šiandien gali pašaukti 
ant savo teismo ir pareikalauti atskaitos iš 
mūsų darbų... Vieno daikto nuo jūsų meldžiu, 
neskriauskit moterų ir vaikų, nes jų ašaros 
ir kraujas didesnė armijai gėda, kaip prara
dimas vėliavos. Neužrustinkite Dievo ir Val
stijos. Gėdos nepadarykite mūsų garbingai 
armijai ir man. Neliekit ašarų ir kraujo. 
Kareiviai pasižadėję jo patarimus pildyt išsis
kirstė po miestą.

Ką pe» tas šešias valandas miestas nuken
tėjo, tik tie supras, kurie tokiuos dalykus 
matė s^vo akimis. Sužvėrėję kareiviai radę 
svaiginančių gėrimų girtuokliavo, o prie gir
tuokliavimo grobė viską ir paleistuvavo. Vi
sos dailesnės merginos ir moters puolė auka 
jų gyvuliškumo, o kurios atkakliaus gynėsi, 
tai tos visos, anot kareivių išsireiškimo: — 
nuvažiavo pas Abraomą barščių virti, nes bu
vo nugalabintos-

• •
Nikita Rasputinas buvo smarkus kareivis, 

net ir įnirusiems neprietelių lavonams akis su 
durtuvu badydavo ir rankas, kojas nukapo
davo; mielaširdystės pas jį nesurastumei nei 
už skatiką. Augštas, plačių pečių, stambių 
kaulų, rudais-jaudonais plaukais ir barzda, 
riekta nosim ir žiloms, greitai bėgiojančio
mis akimis, jis nelabai gerą įspūdį darė į 
žmogų. Kožnas, ko tai negero iš jo ti
kėjosi ir nuo jo šalinosi kiek galėdamas. 
Per ta^jisai nei draugų neturėjo. Ir dabar 
mes matome kaip jisai vienui vienas įeina į vie
ną augštą dailų muro namą.

— Neprieteliau, atėmei viską, ką tik tu
rėjau, palik nors nekaltybę man, — taip mal
davo Nikitą jauna, daili moteriškė, prieš jį 
ant kelių klūpodama ir rankas susiėmusi kaip 
ant maldos... Bet visi jos maldavimai, visos 
ašaros nuėjo veltui; to žvėries niekas nesujudi
no ir nesulaikė... ir dar su kardu pervėrė jos 
krutulę.

— Kraujas n- mano ašaros, bus tavo pra
pultis, ištarė moteriškė ir numirė....

Nikita pamatė ant savo aukos rankos 
žiedą. Griebė nabašninkei už rankos ir norė
jo numauti žiedą, bet negalėjo, nes matomai 
žiedas jau nuo senai nebuvo numaunamas. Dėl
to nulaužė žiedą su pirštu ir įsidėjo į kišenę, 
nes jau triubos pradėjo gausti, kad kareiviai 
susirinktų paskirtoje vietoje.

Vakare senelis kapitonas Zvanalovas per- 
nkė visus savo kareivius ir kiekvienam gerai 

iflrėjęs į akis, pasakė: “yra ir mano vai- 
tarpe keletas tokių, kuriuos žemė nešioda- 

erkia, atminsit mano žodį, kad jums ant 
neišeis, nei viena nekalta ašara... nei 
i kraujo lašelis... Dabar mes j 

iaujame tolyn.” 
iems sugulus, Nikita iškiuti 
1 kardą ir priėjęs prie gulir

K

su

DARBININKAS.

ko pusiau. Susiieškojęs tą piršto galą, ant 
kurio buvo žiedas, lengvai jį nusimovė, įsi
dėjo į kišenę ir nuėjo gulti.

Vidui šviesa degė. Jisai jau gulėdamas, 
'išsiėmė iš kėlinių kišenės žiedą ir dar kartą no
rėjo į jį pažiūrėti, bet tik žvilgterėjęs tuoj 
krūptelėjo. Ant žiedo spindėjo kraujo laše
lis. Ir pasidarė iaip baugu, kad net plaukai 
jo pisišiaušė. Nikita, kurs nesidrovėdavo 
nebašninkų lavonams akis išbadyti ir rankas 
nukapoti, nusigando.

Vėl pragaras verda, 
liejasi, miestas liepsnoja, 
mijos ima viršų. — Naują miestą užimą.

Įeinant rusų armijoms į miestą žmonės iš
lakstė, išsislapstė, kur kas galėjo, tik vie
nas mažas vaikutis kokių 4 metų, sėdėdamas 
ant vidurio gatvės visa gerkle rėkė: 
mama!” . -

O čia artilerija važiuoja gatve į miestą, 
tuojaus sutrips, kaip žvirblį.

Jau Nikita buvo betaikąs kardu perverti 
mažytį, bet nespėjo, nes Kentučių Jonas, nuo 
kanuolės nušokęs, pasigriebė vaikutį ir užsikė
lė ant vežimo. Taip vaikutį iš mirties nagų 
išgelbėjo.

Jau užimtas miestas, jau kareiviai ilsisi, 
jau žmonės pradeda atsipeikėti ir giminės vie
ni, kitų ieško.

Laksto gatvėmis plaukus raudama ir rau
dodama moteriškė, ir šankia: — Kur mano vai
kutis, kur mano vaikutis?! O, Dieve! kur 
mano vaikutis!

Rusų kareiviai nors karėje žiaurūs, bet 
gilumoje širdies dauguma turi gerus jausmus 
ir yra labai gailingi ir mielaširdingi. Apstoję 
moteriškę pradėjo klausinėti, koks jos vaikas 
buvo?.. Ir pasirodė, kad jos vaiką išgelbė
jo Kentučių Jonas. Atidavė vargšei motinai 
jos kūdikį, ir motinos džiaugsmui nebuvo ga
lo. Pagaliaus motina atsipeikėjo ir nusimovus 
nuo savo piršto šliūbinį, sidabrinį žiedą davė 
Kentučiui. Nenorėjo jis imti, bet kiti karei
viai patarė — kad duoda — imk, o kaip muša 
— bėgk.

Sužinojo apie visą tą kapitonas Zvanalo
vas ir labai pagyrė Kentutį. — Tas žiedas tau 
atneš laimę, — pasakė kapitonas, — nes esi ge
ras kareivis, ir aš tave perstatysiu vyriausybei, 
kad tau prie to žiedo dar pridėtų ir kryžių ant 
krūtinės, nes tu jo esi vertas.

Pasibaigė karė, praslinko keletas metų. 
Mūsų Jonas Kentutis skursta pamiškėje men
kutėje grintelėje. Bet važiuodamas kur į mies
tą prisisega net,du sidabriniu kryžių ir 3 me
dalius prie krūtinės ir uriadninkas su žanda
rais, kad ir šnairuodami, bet rankos pakėlimu 
prie kepurės pagarbą Kentučiui atiduoda. Nie
ko nepadarysi, toks jau caro prisakymas ir vi
si priversti yra jį pildyti.

Juk ir kryžių už bile niekus ir bile kvailiui 
neduoda. O jei Kentučiui caras tą mylistą 
suteikė, reiškia, jisai jos buvo vertas.

Netoli nuo Kentučio stubos buvo vieno nu
sigyvenusio bajoro dvariukas. Tą dvariuką 
nupirko mums pažįstamas kareivis Nikita. 
Nikita bekariaudamas pinigų susikrovė ir da
bar ne tik ką dvariuką nusipirko, bet dar trum
pu laiku ir visas triobas naujai perstatė, gy
vulių prisipirko pilnus tvartus' ir visokias gery
bės visur buvo kupinai. Trūko vien Šeiminin- 
kės-pačios. Bet tokiam turtuoliui ir pačią gau
ti nesunku. Tik reik panorėt.

Advokatas Promotovas turėio 
lę, o smuklės reikalus ve< 
zė. Buvo tai labai gudri nr 
vas turėjo mieste smuklę, 
vedė jo duktė, Ližė.

Buvo tai labai gudri mergių 
smuklės reikalus ir gerą p<

Nikita, kaipo apsu 
gus, tuojausH

T. V.

£ SUS

Ir buvo Jonas laimingas.

vo vertas apie kelioliką tūkstančių rublių, tai 
ir sugertuvės greit įvyko.

Popo arti nesant, o iš toliaus traukti be
reikalingi iškaščiai — paduota uriadninkui ant 
užsakų, kurs turgaus dienoje ant vežimo pa- 
>istiepęs, užsakė, kad ponas Nikita Razputinas 
\ eda panelę Ližę Promotovą.

Žmonės juokėsi, bet iš ko, tai mums ne
svarbu. nes jie mums ne giminės ir į vestuves 
mūs vistiek neprašys.

Vestuvės buvo dvariuke; girtuokliavo, dai
navo, šoko, ūžė, kad net sienos braškėjo...

<:'‘rokai paūžus, skirstanties svečiams narnoj 
•riėjo Nikita prie Jono ir sako: — Jonai, man 
ivęs gaila, kad tu ne toks turtuolis, kaip aš.

> gaftriai... kvailas buvai, kad .neėmei...] 
vai lys buvo Zvanalovas su savo visoms do-Į 

ybiu pasargomis ir patarimais.. . Kraujas, ne 
au.ias. griebk, kur ką gali ir gana, ir būk 

aimingas!..
O. ar tu, Nikita, dabar laimingas? 

užklausė Kentutis Nikitos.
— Laimingas... hm... kaip čia tau pasa

kyti.. . Svečiams .suūžus dar sykį, nutrūko jų 
kalba. ' X

Svečiams išsiskirsčius, jaunavedžiai pasili- 
■ o vieni... Nikita atidarė kamodę, išėmė 

mažą skrynutę, atvožęs ją išėmė ką tai sku
durėlyje suvyniotą ir padavė Ližei sakyda- 
mas. — Te, užsimauk. Ir tai pasakė tokiuo 
šiurkščiu balsu, kurs visiškai nepritiko jau
navedžiui.

Ližė apžiūrėjo gerai žiedą ir, matyt, su
prato jo vertę. £Nes tuojaus sušuko: — O tuprato jo vertę. į Nes tuojaus sušuko: — O tu 
vėpla, vėpla, kodėl tu manęs nepapuošei prie 
visų žmonių tokiais brangumynais. Būčiau 
tave dar labiau mylėjusi, juk čia milijonierių, 
grafų, kunigaikščių dukterų papuošalas...

Nurimo viskas... -miega visas dvaras... 
pabudo Nikita... Ir nutirpo! Šalę jo guli nu
galabytoji auka, ir tą pačią dailią ranką su 
žiedu uždėjusi ant jo krūtinės.

Šoko iš lovos Nikita, Žiedas sublizgėjo; 
krauju tvikstelėjo. Rosputinas sušuko: — 
kraujas, kraujas, tavo kraujas mane persekio
ja... ir krito ant aslos negyvas.

Ližė, paveldėjusi jo visus turtus, trumpu 
laiku viską vėjais paleido ir pati puolė paleis
tuvystės auka.

X

Jonas Kentutis rymo ant tvoros ir mąsto 
iš kur čia gauti arklius laukams apdirbti, nes 
jo bėrius negeri žmonės pavogė. Ir krapšti
nėja žmogelis pakaušį dūsaudamas.

Pro kryžių, pagiriu atvažiuoju du vyru 
ant vežimo prikrauto visokiomis prekėmis. 
Privažiavo iki Jono, pagarbino Dievo žo
džiais ir vienas nušokęs priėjo prie Jono ir 
žvilgterėjęs ant jo rankos sušuko — iš kur tam
stą turi tą žiedą ant rankos?

— Turiu ir tiek, — atsakė Jonas.. J — Turiu ir tiek,
— Nesupyk, dėduk, bet gal kartais ir aš 

prie to žiedo šiek tiek teisių turiu. Ant to 
žiedo vidurio yra išpiauta kryželis ir raidės A 
ir C. Tai yra mano tėvo vardo ir pavardės 
pirmosios raidės.

— O iš kur tu apie tai žinai?
— Aš pažįstu tą žiedą. Antrą tokį turi 

mano motina, o tiedu žiedu yra padirbti ma
no tėvelio ir kiti) tokių pasaulyje nėra.

Jonas tėmijo atidžiai tą vaikiną, ir prasi
tarė: — o gal tai ir tas pats.
, — Tas pats, dėduk, tas pats, sušuko
vaikinas ir puolėsi ant kaklo seniui Jonui.

— Tai tu mane laike karės iš giltinės nasrų 
ištraukei, tau tą žiedą mano motina dovanojo, 
es tuom kartu buvom neturtingi-vargdieniai — 
bet dabar aš esu turtingas prekėjas ir tyčia va
žinėdamas po svietą klausinėjau apie tamstą ir 
Dievas davė, kad tamstą regiu ir džiaugiuosi. 
Jonas nusimovęs nuo piršto žiedą pažiūrėjo ar 
ištiesų buvo tokie ženklai, apie kokiuos sakė 
tas vaikinas.

Suėjo visi į grinčią, šnekučiavo ir vaiši
nos kuom turėdami. Besivaišindami išsikal
bėjo apie savo gyvenimo bėdas ir vargus. Ir 
apie tai, kad Rosputino dvaro šiandien licita- 
cija.

Vaikinas arklius su vežimu ir draugu pali
kęs pas Joną, 'pats nuėjo į dvarą ant Imitaci
jos.

. Vakare atvažiavo karietoje keletas ponų 
prie Jono grintelės. Suėjo ant kiemo, o vie
nas ponas išsitraukė iš kišenės didelę popierą 
ir perskaitė balsu: “Kad toks ir toks ponas nu
pirko Rosputino dvarą su visomis gėrybėmis už 
18.000 rublių. - Ir kad tas ponas to dvaro už- 
veizda palieka Joną Kentutį, už ką jisai jį ma
žą laike karės išgelbėjo nuomirties.

Perskaitę padavė Jonui dokumentus į ran
kas ir visi ponai jį sveikino linkėdami visa ge»
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$1.00. 
10c.

Lietuvių Muzikos Mokykla
Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO
~______ ____ __ __

gi išguldomą TEORIJA, HARMONIJA, KON
TRAPUNKTAS, INSTRUMENTACIJA ir MUZI
KOS ISTORIJA.

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

Adresas: .

A. ALEKSANDRAVIČIUS
Vedėjas

Conselyea Street. Brooklyn, N. Y.

| Muzikos Mylėtojam 
1 z
A konservatoriją, ir atidarė

XS _____  ____
A GIEDOJIMO ir VARGONININKAVIMO.A gi išguldo:t ” t t t T t f T f T t

- • ’ f
Tąv^6^

«£► < v
X Labai įndomi knygele.
A \

Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos kningelė “Karės 
*♦* baisenybės Lietuvoje„(pragyventų valandų atsiminimai). Juo-Y zas Kudirka karės pradžioje buvo išvažiavęs į Lietuvą, kur jį A užtiko karės viesulą. Tai-gi autoriui savo akimis teko ma- A tyti tas karės baisenybes mūsų tėvynėje, kurias ir surašė virš- A minėtoje kningutėje. Čia mes rasime aprašymą, kaip pra-i sidėjo karė, kaip varė žmones ant karės lauko dirbti viso- 

kių darbų važinėti su stuika, kaip keliavo pabėgėliai. Nestin- 
*|* ga ir aprašymų apie sunaikintos Lietuvos vietas, apie žiauru-Y mus kazokų ir vokiečių ir tt.A Minėtos knygelės autoriui Juozui Kudirkai pasisekė sugrįž- A ti Amerikon visai kitais keliais: būtent per Siberiją, Japoni- A ją, San Francisco. Tai-gi knygelėje plačiai aprašyta ne tik A karės baisenybės, bet ir jo tolyma įvairi kelionė. Kiekvie- 
JL nam skaitytojui patartina atydžiai perskaityti šią įdomią kny- 
A gėlę, kuri galės daug mums naujo papasakoti.
A Knygelės sukrautos pas autorių Juozą Kudirką 12241 Eme- 
A rald avė., Chicago, UI. Taip-pat galima gauti “Draugo” A redakcijoje 1800 W. 46-th str., Schicago, III. t Knygelės kaina 20c.
* Z

X

NAUJA IR SENAI LAUKTA KNYGELĖ < 
POTERIAI, 

apie atgailos sakramentą ir suplikacijos. 16 pusi 
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
nomis jau išeina iš spaudos. Kaina 6 centai. Šimtais 
perkant — nuleidžiame didelius nuošimčius.

Jau atskrido iš Forest City, Pa. į So. Bostoną ir tuo- 
♦♦♦ jaus pradės čiauškėti.
Y - . . __
♦♦♦ Num. 11 jau rengiamas spaudon. Bus labai gyvas 

ir įvairus. Be juokingų pasakojimų ir čiauškalų bus 
♦♦♦ taip-pat įvesta mokslo, literatūros ir dailės skyriai,
Y kuriuose žvirblišku žvilgsniu bus nurodoma tų dalykų
Y svarba.

1

' - .J; >°®U(
d. lapkričio i. m. Athol!

i* 8 dienas. Mirijs 
ip-pat ir daug
io ’



a •;

DR. F. MATULAITIS

419 BoylstonSt Boston, Mass.

PAKVIETIMAS

Dykai!

662-672 Washington St.

okam laike Mokinimosi!

ood Rubber Comouth, I

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

LIETUVIUS.

PIRMO KLESOS

Kalendorius”

Akių Specijalistas 
Prirenka akinius

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W
George H. Shields

Advokatas

r X Vokiečiai skelbia, jog ra
muliai bombardavo Černavoda 
be jokio pasisekimo. Ties tuo 
miestu yra didysis tiltas vedęs 
per Dunojų.

[Wananue ir Hanot

ANT BALKANŲ.
Paryžiuje skelbiama apie 

serbų laimėjimą visame Cerna 
apskrityje. Tas mušis tęsėsi 
dvi dieni. Didelė serbams pa- 
gelba buvo, tai francuzų arti
lerija. Bulgarai ir teutonai 
turėjo atsitraukti iš sodžiaus 
Iven. Bulgarų ir teutonų tuo
se mūšiuose pateko į nelaisvę 
1.000 su viršum.

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

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

Bell Phone, Dickinaon 3#W-> M. ] 

i Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa.!
Physician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 

Į Universitetą) Gydo visokias ligas vv - 
Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
I Ofiso valandos: >11 rito. 2-4 po piet 7-9 
I vakaro, nedelioms; >11 rito 1-4popiet.

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

Galima susikalbėti ir lietuvisrkai. 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po pietŲ 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

NUSKANDINO GARLAIVĮ.
Vokietijos submarinas nus

kandino American-Havaiian 
kompanijos garlaivį Columbį- 
an. Išsigelbėjusieji žmonės 
atplaukė į Ispanijos uostą Co- 
runna. Sako, jog Vokietijos 
submarinas sutikęs tą garlaivį 
didžiai audrai siaučiant. Tai 
submarinas liepė garlaiviui 
Columban sustoti. Ir stovėjo 
porą dienų. ' Audrai apsisto- 
. ts. submarinas sutorpėdavo 
garlaivį ir nuplaukė sau.

So. Bostono ir apielinkes 
lietuviai moksleiviai, prabėgus 
vasaros atastogoms, pradėjo 
lankyti mokslaines ir sykiu sa- 
vais reikalais daugiaus rūpin- 
ties.

Nesenai So. Bostono L. R. 
K. M. S. A. kuopa turėjo savo 
susirinkimą, kuriame nustaty
ta pienai būsimamjam veiki
mui. Susirinkimas buvo la
bai gyvas. Moksleivių susi
rinko arti 20 ir visi energingai 
ir gyvai stengėsi nurodyti, kas 
labiausia yra reikalinga ir 
naudinga prie moksleivių vei
kimo.

Dauguma nurodinėjo, kad 
moksleiviams reikia dažniau 
parengti diskusijas ir lavinties 
prakalbų sakyme. Su tuo vi
si moksleiviai sutiko ir pasiža
dėjo netrukus parengti disku
sijas. Be to nutaria po Ka
lėdų surengti “costume” šo
kius.

Galima tikę ties, kad ir va
karinių kursų įsteigimu mūsų 
moksleiviai neužmirš pasirū
pinti. Pernai tokiuos kursus 
moksleiviai turėjo ir neblo
giausia jiems sekėsi.

Šiems metams moksleivių 
kuopa išrinko naują valdybą, į 
kurią pateko šios ypatos:

Jonas Mikalauskas — prez.
Jonas Skudris — vice-prez., 
Pranas Kalinauskas — sekr., 

Ant. Mėšlis, fin. rašt.
Jonas šarko — iždin.
Prie moksleivių kuopos prk 

klauso ir keletas merginų, ku
rios irgi mano daug padirbėti 
moksleivių kuopos labui.

Rep.

RUMUNUOS FRONTUOSE.
Rumunai skelbia, jog Pra- 

iova klonyje eina artilerijos 
IRBtei. Cerbuvai klonyje ru
munai atmušė dvi vokiečių 
|ątakas. Alt klonyje rumunai 
[atsilaikę prieš visas teutonų a- 
Itsįkas.

TeL Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

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

Tariame ačiū už pereitą 
prielankumą ir pasitikim atei
tyje*

Pasiliekam su pagarba

Jonas Berzelionis & Co.
4 Washington Str., 

Hay Market Sųuare, 
Boston, Mass .

ūžlaik om didžiausia krautuvę 
mantų, laikrodžių i? visokir

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

MŪŠŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS 
MADOS SIUTAI IR OVERKOTAI

Tklkpmonk So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

WiHiam F. J. Houiard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

VOKIEČIAI BOMBARDAVO 
RUSUOS PAJŪRĮ. ,

Rusai skelbia, jog vokie
čių flotilija iŠ torpedinių laivų 
buvo įplaukus į Finlandijos už
lają ir bombardavo Rusijos pa
jūrį. Ant kranto krito apie 
100 bombų. Pasak rusų pra
nešimų buvo užmušta 7 civi
liai žmonės ir du kareiviai. Ke- 
1 tas namų sugriauta ir 12 ark-1

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

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

Dykai!
Kai akutas (Turkey) prie 

kiekvieno pečiaus pirkto nuo 
šios dienos iki Padėkavonės 
(Thanksgiving day) dienos.

Keturi daiktai kambariui 
išrengimui stalas ir kresės, sė- 
dinės dengtos skūra (Fumed 
Oak Misson suite) $16.45.

Vėliausio išradimo pečius 
(heater) nikeliavas, pritaiso
mas su kaminėliu $5.65.

Minkštu viršų ir apačia sie- 
ninkas (Mattress) $3.45.

Visi kiti daiktai taip-gi par- 
siduos visai pigiai.

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.... „A0c 
Aritmetika mokįnimi 

si rokundų, su pave k- 
slais (apdaryta) ___ ..35c.

Vi . $1.60 
Kas atsiųs iškirpę? ižą ap

garsinimą iš “Dar1 Anko” 
ir $1.00 per mone iderį, 
tai gaus visas 4 knyg 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Jau išėjo iš Spaudos
Lietuvių Darbininkų

) Sutaisau receptus su didžiau-^ 
!sia atida, nežiūrint, ar tie res 
keptai Lietuvos ar Amerikos^ 
’Tel So. Boston 21014 ir 21013. į 
daktarų. Tai vienatinė lietu-. 
Jviška aptieka Bostone ir Massa-į 
įehusetts valstijoj. Gyduolių ga-į 
iit gaut, kokios tik pasaulyj y-« 
J-a vartojamos. Galit reikalaut* 
’per laiškus, o aš prisiųsiu per* 
)expresą. į

K. ŠIDLAUSKAS
* Aptiekorius ir Savininkas j 
*226 Broadway, kampas C Street1 
> SOUTH BOSTON, MASS.


