
(“ Dabartis”)

Netoli

KITUOSE FRONTUOSE

Paskelbė karę

ŽUVO NUO MINOS

PIRKS GRUDŲ ANGLU AI.
Kanados valdžia paskyrė 

$30.000.000 supirkimai grūdų 
Anglijai.

džiausiąs būrius avių, kiaulių, 
galvijų. O tokių dalykų teu
tonams kruvinai reikia.

Darbininkų 
reikalai

GflfiMO DIENA.
Andrew Carnegie sulaukė 

81, metų amžiaus. Gimimo 
diena buvo lapkričio 25 d.

SUPRASTINO VALGĮ.
New Yorko kalėjimuose ir 

pataisos namuose suprastintas 
maitinimas kalinių. Vietoj 
kvietinės duonos bus duodama 
tris dienas savaitėje komų 
duona. Vietoj bulvių duoda
ma sietiniai ir burokai. Tas 
daroma todėl, kad valgomieji 
daiktai pabrango.

Pietinėj Serbijoj užstojo 
nemalonūs orai ir žymių vei
kimų nėra.

Francijoj ir-gi užstojo ne- 
pagados ir nei viena pusė nie
ko didelio neveikia

Rusijos fronte eina smarkūs 
artilerijos mūšiai ir kaikur vo
kiečiai daro atakas. y

Vokietija ir Francija pada
rė sutartį apsimainyti inter
nuotais žmonėmis. Abi vals- 
tvbi apsimainys 20.000 žmonių. 
Tie žmonės yra seneliai, mote
rys ir vaikai, netinką armijai.

TURĖJO DEFICITĄ.
Republikonų partija agita

cijai už savo partiją išleido 
$2.441.565. Visų išlaidų pa
dengimui trūksta $21.144.

Teutonai jau ties 
Bucharestu.

Portland, Me. — Garaže iš
tiko gazolino ekspliozija. Kilo 
gaisras ir iš 20 ten buvusių au
tomobilių 7 sudegė.

- - PAKĖLĖ ‘ALGAS. —-
Ipswich Mills, So. Bostone 

pakėlė visiems savo darbinin
kams algas ant 10 nuoš. Pa
keltos algos bus išmokamos 
nuo gruodžio 4 d.

yra “DARBININKAS” 
ir LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ KALENDOJ 
RIUS.

SUNAIKINO 7AUT0M0 
BILIŲ S.

Organas Am. Lietuvių

Anglijos valdžia pranešė 
White Star linijos kompanijai, 
jog Britanic nuskendo nuo mi
nos. Nuo tos kompanijos tą 
laivą valdžia buvo paėmus sa
vo reikalams. Toliau prane-| 
ša, jog, ant jo nebuvo gabena
ma sužeistų kareivių.

PASIŽADA BŪTI 
BLAIVAIS.

Chieagos arcidiecezijoj įšven
tinamieji kunigai pagal dvasiš
kos vyriausybės padavadiji- 
mą pasižada užlaikyti pilną 
blaivybę per pirmuosius pen- 
iks metus. Apie tai paskelbė 
arcivvskupas Mundelein. Jisai 
pasakė: “Jei jauni kunigai už
laikys pilną blaivybę per pir
muosius penkis metus, tai 
lengya daleisti, jog jie užlai
kys ją per visą savo amžių.”

Šviesos vaizdai Vilųž J 
jaunuomenei. Nuo spalio ld 
ligi 18 d. imtinai, nuo 3 ligi 
5 valandos po pietų rodvl 
šviesos vaizdus vaikams. Šviel 
sos vaizdų teatre “Helios’* 
Vilniaus gatvėje. — Rodomieji

PAGRŪMOJO.
New Yorko majoras Mitchel 

puagrumojo anglių pardavinė
tojams už augštas kainas. Pa
skelbė, jog biedniems anglis 
bus perkamos ir išvežiojamos 
Sąšlavų vežimais, jei anglių 
kainos nebus numažintos.

KeNtNIMMIMeNMe*

MIRĖ IŠRADĖJAS.
Anglijoj mirė garsus vyras 

Hiram Maxim. Jis buvo a- 
merikonas. Jis išrado bedū- 
minį paraką, patobulino šau
tuvą, orlaivį ir išrado daug 
kitų naudingų dalykų. Jo 
patobulinti šautuvai dabar 
vartojami europinėj karėj,

Atlantic City, N. J. — Su
jungta Suvienytų Valstijų ir 
Meksiko komisijos priėjo prie 
gerų rezultatų. Sutiko, jog 
abi valstybės dabos parubežį 
ir jei Meksiko banditai pada
rys kokių jeibių perėję rube
žių, tai Suvienytų Valstijų 
sargybiniai galės juos vy
tis ir per rubežių į Mek
siką. Suvienytos Valstijos su
tiko atšaukti visą dabartinę 
kariuomenę iš Meksiko.

NAUJAS PREMIERAS 
RUSIJOJ.

Rusijos ministerių premie- 
ras Sturmer atsistatė ir jo vie
ton paskirtas M. Trepov. Iš 
to labai džiaugiasi Rusijos vi
suomenė.

VOKIEČIŲ SUBMARINAS 
AMERIKOS PAKRANTĖJ.

Anglijos skraiduolis Lau- 
caster, kurs plaukinėja Ame
rikos pakrantėse į visas puses 
pasiuntė garlaiviams persergė
jimą. Sakė būti budriems, 
nes esąs Vokietijos submari
nas pakrantėse.
/ < •

RUMUNIJOS SOSTINĖN 
TEUTONAI TIESIA 

SAVO LETENĄ.

Naujausios žinios iš karės 
lauko nurodo, jog Bucharesto, 
Rumunijos sostinės puolimo 
dienos suskaitytos.
. . Tlinkui .sostines,teutonai ū-]lyje^ras-daugybes grūdų, di- 
žia viešnios smarkumu. Svar
biausias daiktas tai tas, jog 
Mackenseno ir Falkenhayno 
armijos pasidavė viena antrai 
rankas ir sujungę spėkas 
briaujasi linkui sostinės. Ma- 
ckenseno armija veikia Do
brudžoj, palei Juodųjų jūrių 
pakraščių. O Falkenhayno 
armija veikia Vakarinėj Ru
munijoj Valachijoj. Tai da
bar Mackenseno armijos dalis 
iš Dobrudžos persikėlus per 
Dunojų įsibriovė į Valachiją ir 
susijungė su Mackenseno ar
mija.

riestai, kuomet ties sostinės 
sienomis ims baubti teutonų 
armotos. Toliau Falkenhayn 
sakė, jog Rumunijoj dabar 
geras oras ir patogu kariauti, 
bet jei staiga užeitų šalčiai, tai 
sutrukdytų veikimą. O Rumu
nijoj žiemos būna labai šaltos. 
Galop Falkenhayn gyrė rumu
nų armiją. Sakė, jog rumu
nai yra narsūs kareiviai ir jų 
oficieriai nesą bailiai.

Nesiseka rumunams ir šiau
rinėj Rumunijoj. Ten kliuvo 
teutonams miestas Orsova ir 
Turnu-Veverin.

• Didžiausia teutonams nau
da iš Rumunijos užkariavimo 
bus ta, jog toje derlingoje ša-

Lehigh Valley anglių ka
syklų kompanijos prez. Tho- 
mas apreiškė, jog šiemet 
daug daugiau anglių iškasta 
negu pernai ir todėl anglių ne
gali trūkti. Šiemet kietųjų 
anglių iškasta ant 560.673 to
nų daugiau, negu pernai.

Bet, pasak kompanijos 
prezidento, tai šiemet anglių 
ir daugiau reikalaujama. Žmo
nės vasarą neprisipirko anglių, 
todėl dabar visi iš karto sus
kubo pirktis. Tas ir padarė 
nepaprastą reikalavimą.

Kompanijos prezidentas 
taip-gi sako, jog nesą pakak
tinai darbininkų, mainierių 
trūksta. Todėl tai ir tas tru
kdąs anglių pristatymo darbą. 

American Railway Associa- 
tion pradėjo rūpintis, kad 
kuodaugiau anglinių vagonų 
ingyti ir kad po daugiau ir 
greičiau važinėti anglis nuo 
mainų.

NEPASIDUOS.
Talkininkų valdžios buvo 

pareikalavę, kad Graikijos val
džia pavestų jiems savo gink
lus ir amuniciją. Graikijos 
valdžia atsisakė tą daryti.

Graikijos valdžia turi 18 
batarėjų laukinės artilerijos, 
16 batarėjų kalninės artileri
jos, 140 kulkosvaidžių ir 
daug šautuvų ir kulkų. Tos 
amunicijos i^ artilerijos Grai
kija neparduos, nei-gi geruo
ju atiduos talkininkams.

PAKĖLĖ ALGAS.
Webster, Mass. — Perry 

Yarn Mills pakėlė algas savo 
darbininkams ant 10 nuoš. 
Toji kompanija samdo 400 dar
bininkų.

Oxford, Mass. — Thayer 
Woolen Mills pakėlė ant 10 
nuoš. algas. Darbininkų sam
do toji kompanija 600.

PRITARIA UŽGINIMUI.
Baltimore, Md. — Ameri

kos Darbo Federacijos suva
žiavimas vienu balsu pritarė 
užgynimui gabenti į kitas ša
lis iš Amerikos valgomus pro
duktus iki tol, kol kainos su
mažės.

Valachijoj, tai yra vakari
nėj Rumunijoj, rumunų armi
ja nei kiek negali ir nei ne
bando atsilaikyti prieš teuto
nų jėgas. Bėga, kiek kojos 
išneša. Pabėgėlių pilni keliai. 
Gabena su savim ką gali, va
rosi kiek gali gyvulių, o besi
traukiančioji armija degina so
džius naikina gėrybes, kad ne
kliūtų teutonams.

Pagal naujausių pranešimų, 
tai teutonai jau buvo už 47 my
lių nuo Bucharesto. Tiems 
rumunams nei iš kur negali 
talkos ateiti. Rusai galėtų tą 
padaryti, bet neišgali. Do- 
brudža yra artimiausia rusams 
vieta, o nei ten neatveža tiek 
kariuomenės, kad rumunai ru
sų sustiprinti galėtų atakuoti 
ir įveikti Mackenseno jėgas. 
Tai nei kalbos negali būti, kad 
rusai atvyktų talkon į "vidurinę 
Rumuniją.

Teutonų submarinas
Amerikos pakrantėj

ATSKILĖLIAI STOJA 
KARĖN.

Graikai revoliucijonieriai, 
Venizeloso vedami, paskelbė 
Bulgarijai karę.' Graikų re- 
voliucijonierių vyriausioji bu- 
venė vra Kreto sala.

STATYS DIDELĘ DIRB
TUVĘ.

Baltimore, Md. — Alumi- 
num Co. ketina statyti Balti
morės apielinkėj dirbtuvę už 
$8.000.000.

.___



“DARBININKAS.”2

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje___________ i_____ $3.00
Pusmečiui ” ” ” __________________$L50

Ljubežyje metams. .<.............:..............  $4.00 i
Pusei metų................................................................................... $2.25

Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

“DARBININKAS”
(The Worker)

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
The Lithuanian tri-vveekly paper.

Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 
flt Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

“DARBININKĄ S,”
Subscription Rates:

® Yearly__________________________________________$3.00
6 months____________________________________ $1.50

velniop'nueina ir dar po savim 
palieka skaudžias žymes.

Atstovų kiekviena centrali- 
nė organizacija galėtų pasiųsti 
tris. Panašiai, kaip buvo da
roma šaukiant suvažiavimą 
Amer. Liet. Centr. K-to suda
rymui, tik žinoma be pakar
tojimo tų klaidų, kurios įvyko 
į Wilkes-Barre atstovams va
žiuojant. Visos be skirtumo 
lietuvių Centralinės organiza
cijos turi būti šaukiamos suva
žiavimam Katalikai, socija
listai ir laisvamaniai nors vie
ną sykį turi gi lietuviškai pasi
kalbėti ir pažiūrėti į save ne 
kaipo į priešus, bet šiuo atve
ju, talkininkus.

Suvažiavimo tikslas.

Foreign countries:
$4.00
$2.25

Yearly................................................................................
6 months............................................................................

Advertising rates on application 
Address all communications ūo

DARBIN INKAS,
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Suvažiavimo laukiant.
Spaudoje jau gana plačiai 

buvo apkalbėta apie reikalą 
sušaukti visų Amerikos lietu
vių centralinių organizacijų 
atstovų suvažiavimą kuris nu
statytų pienus bendram dar
bui Lietuvos šelpimo ir laisvės 
išgavimo reikalais. Susiva
žiavimo idėją karštai parėmė 
katalikų spauda (“Darbinin
kas,” “Draugas;” “Pažan
gą ” “Vytis’’ ir kiti katalikų 
mėnraščiai nespėjo savo nuo
monės išreikšti, nes susivažia
vimo idėjai brenstant, jie nebu
vo iš spaudos išėję, bet vis- 
rien galima tikėties, kad visa 
latalikų visuomenė tą sumany- 
ną parems ir padės jį vykin
ti) ;• liberalų laikraščiai, iš

skyrus “Lietuvą”, kuri bijo
si per dažnai į krūvą susieiti, 
suvažiavimo šaukimą randa 
būtinai reikalingu ir naudingu 
daiktu sudarymui vienijančio 
Amerikos lietuvius centro,kurs 
šiuo svarbiu mums lietuviams 
momentu, galėtų visas pajė
gas nukreipti Lietuvos gelbėji
mo linkui. Socijalistai savo 
nuomonės aiškiai nepasakė. Jie 
pirmiausia pradėjo ne suva
žiavimo reikalingumą svarstv- 

bet. ieškoti priekabių, ku
rios būk neleisią visus lietu
vius sueiti vienybėn. “Kova” 
ir “Laisvė” net mėgino socija-

baus suvažiavimo sušaukimą ir 
turime pavesti Amerikos Lie
tuvių Tarybai, kuri susitarus 
su Am. Liet. Centr. K-tu galės 
tą darbą tinkamiausia atlikti. 
Amerikos Lietuvių Taryba ir 
Amerikos Lietuvių Centralinis 
Komitetas susivažiavimą šauk
dami, visus galės patenkinti, 
nes tų dviejų organizacijų nuo- 
veikalai visi] yra brangintini.

Suvažiavimas turi būti tik nuo 
didžiųjų organizacijų atstovų.

Šiame suvažiavime parti
joms bei srovėms vietos negali 
būti. Jei manoma kas nors 
tvirtesnio ir pastovesnio suda
ryti, reikia lietuviškai veikti, 
o ne bastyties po partijinius 
latakus, kurie vivien mus 
nesujungs, bet dar trugdvs 
geriems sumanymams. Ypač 
šio reikėtų vengti, besirengiant 
prie tokio svarbaus veikimo, 
kaip Lietuvos iš pelenų pakė
limas. Čia visi, užmiršę savo 
įsitikinimus, pažiūras ir pa
kraipas, galime darbuoties 
bendrai ir nei kiek savo par
tijų principams nenusidėsime, 
nes tų principų šiame darbe ir 
nereikės aikštėn vilkti. Lie
tuviams katalimas rūpi Lietu
vos ateitis, neabejojame, kad 
ir mūsų laisvamaniams su soci-

Šiandieną mums neužtenka 
Lietuvą vien pinigais šelpti, 
bet reikia, ir dar labiau, pa
sirūpinti jos politišku likimu. 
Todėl rinkdami nuo karės nu
kentėjusių mūsų brolių sušel
piami aukas, nepamirškime 
sykiu rinkti aukas ir viso Lie
tuvos kūno iš numirusių prikė
limui. Reikalinga žmonėms 
duona, bet kaip ta duona kar
ti, kuomet ją reikia valgyti, 
ant savo nugaros jaučiant kie
no nors sunkią leteną. Lie- 
tuvos-gi likimas nuo amžių bu
vo sunkus. Spaudė ją rusai, 
spaudė vokiečiai ir jei mes ne
pasirūpinsime Lietuvos ateiti
mi, spaus ją ir toliau, kas tik 
norės.

Mums geru pavyzdžiu gali 
būti ši baisioji karė. Praūžė 
Lietuvos žemele vokiečių ir ru
sų kariuomenės devynios galy
bės, nuteriojo, sunaikino ir 
ant jos griuvėsių stovėdami, 
dar tyčiojai, siūlydami lais
ves, kurias reiktų pirkti, pil
dant saužudystės aktą. Jei 
būtumėm mes geriaus susior
ganizavę, jei turėtume dau
giaus intekmės pas kitas tau
tas, ir su mumis kitaip skaity
tus. Todėl šiam suvažiavi
mui ir privalo rūpėti Lietuvos 
politiškas klausimas ir atsto
vai mūsų organizacijų turi juo- 
mi rimtai pasitarti. Kiekvie
no širdyje ir omenyje privalo 
būti Lietuvos šelpimas 
laisvės išgavimas.

CLEVELAND, OHIO. 
T inkinnii vakarėlis.

Vieta.

ir jai

kata-
nors 

vis-gi

I listų domą nukreipti nuo šio jalistais Lietuvos gelbėjimas 
klausimo, savotiškai nušvies- SYva’ apeina, o apie išgavimą 
damos visą dalyką ir net jį pa- Lietuvai laisvės ir maži vaikai 
iuokdamos. Bet atvirai ne- šiandieną sielojasi, tai kodėl-

Suvažiavimą geriausia šau
kti bus į Pittsburgh’ą kuris 
visoms lietuvių kolonijoms ly
giai parankus. Pittsburgh’as 
yra kaip ir centru, kur visiems 
bus galima nuvykti. Ir Chi- 
cagiečiai, ir Newyorkiečiai ir 
Bostoniečiai neturės už ką var- 
žyties, nes beveik visi vienodą 
kelionę turės. Jeigu suvažia
vimą nukreipti kiton vieton, 
tai tuomet ištikro gali būti 
daug neparankumų.

r--'

juokdamos. Bet atvirai ne
drįso pasistatyti prieš susiva
žiavimą ir galima tikėties to 
nepadarys i rtoliaus, nes susi
važiavimas šaukiamas ne par-’ 
tijų reikalams svarstyti, ne 
srovių ginčų vedimui, bet Lie
tuvos labui, kuris visiems lie
tuviams turėtų būti brangus.

Todėl matant iš visų prita
rimą šiam prakilniam Ameri
kos lietuvių užmanymui, drįs
tame spėti, kad suvažiavimas 
išeis pasekmingas ir suras bū
dus, kaip suvienyti bendran 
darban visas mūsų ligšiol išsi- 
ekirsčiusias pajėgas.

Kas turės šaukti suva
žiavimą. L J’* * *1

Savo nuomonę jau išreiškė
me praeituose “Darbininko” 

emeriuose. Ir, rodos, ji bus 
tinkamiausia. Amerikos Lie
tuvių Tarybos autoritetas ir 

i nuopelnai Lietuvos darbe yra 
B visiems matomi ir žinomi. Jos 

veikimas visuomet buvo krei
piamas ton pusėn, iš kur tikė
tasi daugiausia mūsų nuvargu
siai tėvynei paramos ir pašal
pos, kaip šelpimo, taip lygiai 
i- isvės išgavimo reikalais. 
A ntra, Amerikos Lietuvių Ta
ryba yra augščiausia Amerikos 
lietuvių įstaiga, kurios parei
ga ir būtų jungti krūvon vi

rs. Ji prie to ir 
at pradžios savo už- 

Todel šio svar-
♦

siekė r. no 
aimezi-

-gi nesueiti krūvon ir savo jė
gų neišmėginti bendrame dar- 
~. Geriausia tas pajėgas ga
lėsime išmėginti, jei jų ne par
tijose ieškosime, bet savo 
organizacijose, kurios yra vi
so mūsų veikimo atspindžiu. Į 
susivažiavimą reikia kviesti 
tik centralines organizacijas, 
kurios išrinks iš savo narių 
tarpo tinkamiausias ypatas ir 
pasiųs juos į tarybas Lietuvos 
reikalais. Žinoma, savo ats
tovų negalės organizacijos per 
seimus,susirinkimus skirti, nes 
tų seimų negalime šiandieną 
sušaukti, bet nei kiek ne pra
sčiau tą darbą atliks centrali- 
nių organizacijų valdybos, ku
rių sąstatan juk ineina geriau
si ir gabiausi mūsų veikėjai. 
Iš valdybų narių ir galima ats
tovus paskirti, bet jeigu pa
sirodytų, kad organizacijų 
valdybų nariai negalėtų susi- 
važiaviman nuvykti, tai tuo
met galima skirti kurį žymesnį 
organizacijos narį. Tik rei
kia žiūrėti, kad skiriamos y- 
patos būtų tinkamos ineiti į 
sąstatą tos organizacijos, ku
rią sudarys suvažiavimas. Ma
nydami suvienyti savtts fondus 
ir padėti Lietuvos pamatau lai- 
svėsskertinį akmenį, rengė
mės prie savo darbo rimtai ir 
nieko nedarykime gerai nepa
galvoję, ar tas bus naudinga 
Lietuvai, ar ne. Skubus nu
tarimas ar pritarimas dažnai

Tautos Fondo 
valdyba.
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Kun. J. J. Jakaitis,
41 Providence St., 

Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm.:

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

Chicago, UI.
2- ras vice-pirm.:

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

Chicago, IIL
Sekretorius:
i K. Pakštas,

i 917 W. 33-rd St. 
Chicago, HL

✓

Iždininku:
B. Vaišnoras, 

1514 Caraon St, 
S. S., Pittsburgh, Pa

Iždo globėjai:
A Nausiedienė,

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

J. Miliauskas,

1910 Carson St.,

S. S. Pittsburgh, Pa

BROOKLYN, N. Y.
Iš visų Amerikos lietuviškų 

kolonijų tankiai matosi katali
kiškuose laikraščiuose įvairūs 
pranešimai, kad toje bei kito
je lietuvių kolonijoje buvo su
loštas teatras, parengtas kon
certas, buvo prakalbos, tai ki
tokia pramogėlė, o apie Bro
oklyno lietuvių katalikų judė
jimą, tai labai mažai tesigir
di. Žiūrint į tą visą, galima 
manyti, kad čionai yra visai 
maža lietuvių. Bet kaip klai
dinga būtų tokia nuomonė, nes 
Brooklynas skaitliumi lietuvių 
gyventojų užima antrą vietą 
Amerikoje, tik tame nelaimė, 
kad čionais yra daugiau ne- 
dateklių negu kitose lietuvių 
kolonijose. Pirmas plyšys y- 
ra tas, kad čionais nėra kata
likiško laikraščio, o antra — 
labai mažai yra katalikiškų 
veikėjų — inteligentų, o ir 
tie kažkokie labai navatni. 
Didžiausia mūsų silpnybė yra 
tame, kad kai-kųrie mūsų ka
talikai inteligentai neina iš
vien su visa katalikų visuome
ne, o mėgina organizuoti lyg 
kokias atskalas. Tečiau, ne
žiūrint to, vietiniai 
likai nesnaudžia, ir 
nelabai sparčiai, bet
žengia pirmyn. Nesuklysiu 
pasakęs, kad vietiniais čio
nykščių katalikų ramščiais y- 
ra L. Vyčiai, bet ir tie ačiū 
niai katalikai nesnaudžia, ir 
nors nelabai sparčiai, bet vis- 
-gi žengia pirmyn. Nesukly
siu pasakęs, kad vienatiniais 
čionykščių katalikij ramščiais 
yra L. Vyčiai, bet ir tie ačiū 
stokai gerų vadų,_ nevisose ko
lonijose tegali pasekmingai 
veikti. Geriausius vadus ir 
veikliausius narius beabejo tu
ri vyčių 41 kuopa, už tad ir 
veiklumu savo neatsilieka nuo 
kitų kolonijų vyčių kuopų, o 
spėju, kad dauguma kaip kuo
mi jau spėjo pralenkti. Virš 
minėta vyčių kuopa turi apie 
šimtą narių, savo chorą, be- 
ną virš šimto dolerių vertės 
knygyną, nuolatinį dramatiš
ką ratelį, paskaitų komisiją 
ir apie šimtinę kasoje. Suren
gia tankiai labai įdomių vaka
rėlių, kuriais publika negali 
atsigėrėti, o laisvamaniai tuo
mi labai susirūpinę, nes jų va
karų salės būna tankiai tuš
čios. Laike spaudos savaitės, 
mūsų vyčiai irgi nesnaudė. 
Surengta apie 4 vakarėliai, lai
ke kurių, apart įvairumų, 
išplatinta nemaža katalikiškos 
literatūros. Laike tos šven
tės kalbėjo p. J. Ramanauskas, 
p. F. Aleksandravičienė ir kun. 
J. Švagždys. Bene svarbiau
siu nuopelnu spaudos savaitės 
bus tas, kad laike jos susitvė
rė nauja šioje kolonijoje “Mo
terų Sąjungos” kuopa, kuri 
let užgimusi pradeda savo dar
bą rimtai varyti, ir jau žada 
laike Kalėdų surengti tokį pui
kų vakarą, kokio Brooklynas 
nematė. Vienu gal iš svarbiau
sių priežasčių, kad vyčių 41 
kuopai sekasi pasekmingai 
darbuotis, tai yra ta, kad tu
ri gerą sau globėją ir patarėją 
ypatoje kun. klebono N. J. Pe
tkaus. Už tad dėkingas vy
čių vietinės kuopos choras, 30 
d. š. m. rengia kun. N J. Pet
kaus pagerbimui 25 metų ku
nigystės sukaktuvių labai gra
žų ir įdomų koncertą, į kurį 
kas atsilankys, tai nepasigai
lės, nes tai bus koncertas tik
rai puikus. Veikliausieji šios 
kuopos nariai, kurie darbuo
jasi ir kitose katalikiškose 
organizacijose yra, p. J. K. 
Miliauskas, p. J. Žarulis, p. 
J. Adomaitis, p. A. Sniečkus, 
p. Montvila, p. K. Paulionis. 
p. Lukoševičius ir p. J. Kras- 
nickas. Iš vyčių mergaičių, 
kurios atsidavusios taip-pat ir 
“Moterų Sąjungai” yra p. M. 
Abraičiutė, p. M. Lidviniutė, 
p. Šeidvidienė ir p. V. Jankai- 
čiutė. Viršminėtos kuopos na
riai apart savęs lavinimosi ir 
rengimo gražių končertų bei 
vakarėlių labai rūpinasi, kad 
busiantis Brooklyne Vyčių Sei
mas ir paroda atsibūtų kuogra- 
žiausiai ir iškilmingiausiai.

Valio Vyčių 41 kuopa!

Lapkričio 12 d. Šv. Jurgio 
parap. buvo surengtas puikus 
vakarėlis su margu programų. 

Pirmiausia sulošė “Dvi Kū
mutes” p-lės O. Žvingilaitė ir 
B. Skripkauskaitė. P. J. P. 
Vilimas sulošė monologą 
“Raudonkaklis.” Atliko ge
rai. Toliaus bažnytinis šv. Jur
gio par. choras vedamas p. A. 
Z. Vismino puikiai sudainavo 
keturias solo. Dainos puikiai 
skambėjo. Taip-gi gerai ir 
natūrai iškai pasakė eiles ♦‘Ru
denėlis” panelė M. Mačio- 
tukė. P. M. A. Ruseckas 
karštai ir nuosekliai išaiškino 
katalikiškos spaudos vertę, ra
gino užsirašyti gerus katalikiš
kus laikraščius ir kodaugiausia 
remti gerą spaudą. Prakalba 
visiems patiko, galop dar cho
ras visiems sustojus sudainavo 
“Lietuva Tėvyne mūsų”. Už
sibaigus programui, prasidė
jo šokiai,

Turiu priminti, vos ant
ras mėnuo kaip šv. Jurgio par. 
užėmė vietą naujas vargininin- 
kas p. A. Z. Visminas, bet jau 
galime pasigirti jo triusu. Nu
ėjus į bažnyčią, malonu klau
sytis gerai sutvarkytų balsų, 
kad ir tas pačias giesmes gie
da, tai kitaip skamba.

M. Balandėlis.

CLEVELAND, OHIO.

Dailiai linksminosi.

Lapkričio 18 d. L. Vyčių 25 
kp. buvo parengus šeiminišką 
vakarėlį. Narių susirinko į 
pusantro šimto. Linksminosi 
ir žaidė visi draugiškai. Vė
liaus visi buvo pakviesti prie 
vakarienės. Susėdus visiems 
prie stalo pirmiausia p-lė O. 
Žvingiliutė kuopos pirmininkė 
pasakė prakalbėlę. Toliaus 
padeklemavo jauna mergaitė 
B. šerkšnutė. Po to kalbėjo 
p. A. Vismintas vietinis vargo
nininkas. Paskiaus p-lė O. 
Žvingiliutė perstatė vieną sve
timtautį C. Marotto salės savi
ninką. Sakė, kad jam labai 
patikę lietuviški žaislai. Jisai 
įteikė visoms mergaitėms ma
žas dovanėles. Paskiaus dar 
viena jauna mergaitė padekle
mavo. Taipgi ir daugiaus bu
vo gražių prakalbėlių. Ant 
galo sudainuota keletas gražių 
dainelių.

• v

J. P. V.

ANSONIA, CONN.
L. D. S. 43 kuopas įvyko mė

nesinis susirinkimas 5 d. lap
kričio. Prie kuopos prisirašė 
A. Zalnieraitis, S. Varsilka ir 
V. Akelaitis. Be to tapo 
išrinktas agentas dėl platinimo 
“Darbininko” ir knygų tarp 
Ansoniečių. Be to dar kuo
pos nariai suaukavo $25.00. 
Taip tai mūsų kuopa neap- 
sileido ir prisidėjo prie Liet. 
Dienos. Aukavusiųjų vardai: 
S. Puskinėlis $4.00, B. Jovai
ša $3.00, K. Cibulskis $2.00, 
po $1.00: J. Vismontas, T. Sa
vickas, M. Juodis, K. Dovei
ka, J. Vapsa S. Varsilka, V. 
Akelaitis, K. Andrijalis, J. 
Kantautą P. Kanapeckis, A. 
Šupinskiutė S. Urbelis, K. 
Veiksą J. Surovice, 
ronas, A. Gudžiūnas, 
dienis.

A. Ba- 
Varg-

Rašt.

Y0UNGST0WN, OHIO.

Prakalbos.

kant geras knygutes. Tarpais buvo ta
Antras kalbėjo p. Ruseckas. neles, dainavo bažnytinis cho- 

Šisai kalbėjo net per tris atve
jus. Pirmoje kalboje gražiai 
nupiešė apie pradžią lietuvių 
atvykimo į Ameriką antra 
kalba buvo paraginimas rašy
tis į dr-jaą o ypač prigulėti 
prie Susivienijimo, trečioje 
kalboje jausmingai kvietė vi
sus prisidėti prie gelbėjimo L. 
Dienos. Per šią kalbą kiek 
patėmijau, tai daug klausyto
jų net apsiverkė.

Buvo dar dainų ir deklema
cijų, taip-gi kalbėjo ir vietos 
veikėjai. Karštai ragino pri
sidėti prie Lietuvių Dienos. P- 
-nia N. Yurtskienė, jos kalba 
visiems patiko. Galop pra
kalbėjo ir p. J. P. Sabaliaus
kas, pranešė apie aukų rinki
mą ir viso komiteto nuveiktus 
darbus.

Užsibaigus programui soci- 
jalistėlis Mažeika davė klausi
mą: “kas senuose laikuose 
pagimdydavo kares.” P. Ru
seckas paaiškino. Po to Ma
žeika dar bandė kelti trukšmą, 
bet p. Ruseckas plačiai paaiš
kino apie socijalistų darbelius, 
o publika parėmė garsiu rankų 
plojimu.

Laike prakalbi] buvo par
davinėjama knygos, dauguma 
žmonių visokių knygučių nusi
pirko.

Garbė Youngstonniečiams, 
kad pritaria tokiam svarbiam 
užmanymui kaipo Katalikiškos 
Spaudos Savaitė.

Ten buvęs.

į

ras.
Nedėlioj, 19 d. lapkričio, 

kaipo paskutinis vakaras; tai 
buvo daugiau ir įvairumų, ku
risai susidėjo iš prakalbos, de- 
klemacijų, dainų ir teatro. 
Ant šio vakaro su prakalba 
buvo kviestas J. M. Navickas, 
auklėtinis šv. Marijos semina
rijos. Jis kalbėjo spaudos rei
kale, sykiu nurodydamas, ko
kiuos laikraščius turim skaity
ti ir platinti. Draugija Var
pas sulošė juokingą komediją 
“Burtai.” Bažnytinis choras 
padainavo keletą dainelių, ku
rios publikai labai patiko, ran
kų plojimui nebuvo galo.

Tarpais buvo deklemacijos. 
Ant šio vakaro žmonių buvo 
pilna svetainė, kad nei netil
po, buvo girdėti, kad kiti su
grįžo namo jau nebuvo vietos.

Visi užsilaikė pavyzdingai. 
Literatūros išplatinta daug, 
žodžiu tą savaitę galim pava
dinti nusisekusia. Reikia ti- 
kėties, kad tuom dar neužbai- 
gėm to darbo. Bet prie kiek
vienos progos stengsimės pla
tinti geras knygas ir laikraš
čius. O šlamštai greitu lai
ku bus lauk iš mūsų stubų iš
mesti. Jau praėjo sena gady
nė, dabar turi užstoti nauja 
— šviesesnė. Tik netingėkim, 
o žvaigždė šviesesnės ateities 
greit mums sužibės.

Atžala.

/

cago, 
mas.

BALTIMORE, MD.

Spaudos Savaitę praleidus.

Baltimoriečiai jau nuo senai 
pradėjo rūpinties, kad kuopa- 
sekmingiausiai prisirengus 
prie išplatinimo gerų raštų 
Katalikų Spaudos Savaitėje. 
Daugiausia turėjom vargo su 
kalbėtojais, nes apie Balti
more jų labai mažai randasi, ir 
tuo laiku buvo visi užimti. O 
be svetimo kalbėto jaus, tai nei 
šiaip nei taip. Su savaisiais 
jau apsipratom.

Ir ištikrųjų jau buvom be
veik įpuolę į nusiminimą. Jau 
nesitikėjom, kad ką gero nu- 
veiksim.

Bet visuomet yra sakoma: 
“Rūpinkies, žmogau, tai ir 
Dievas pądės. Arba ko žmo
gui reikia, to ir Dievas tei
kia.” Vieną vakarą susirin
kom tais reikalais. Mums be
šnekučiuojant nei neregėtai nei 
girdėtai. Štai įeina svetis į 
mūsų kambarį, pasveikinam, 
persistato esąs Sutkus iš Chi- 

važinėjąs agentauda- 
Mums paprašius, su

tinka nedėlioj pakalbėti Balti
more j. Net akys nušvito iš 
džiaugsmo. Taip lengvai gau
ti kalbėtoją, ir dar pagarsė
jusį veikėją. Jau dabar su 
didesne energija pradėjom dar
buoties, nes jau pradžią* ge
rą turim, o toliau kaip Die
vas duos.

Na ir pasisekė Spaudos Sa
vaitė. Sudaryti programai dėl 
trijų vakarų.

Vakarai gerai nusisekė.
Pirmas 12 d. lapkričio buvo 

vien tik prakalbos. Atida
rant vakarą kalbėjo vietos kle
bonas kun. J. Lietuvninkas. 
Paskui perstato p. Sutkų, ku
risai kalbėjo dviem atvejais. 
Tokių kalbėtojų baltimoriečiai 
labai mažai tegirdi. Jo kalba 
buvo visiems suprantama ir 
labai patiko. Tarpais buvo 
pardavinėjama knygutės ir lai
kraščiai, 
žai. 
kai.
rų.

Seredoj 15 d. lapkr. buvo 
prakalbos ir dainos. Kalbė
tojais turėjom užsi£anėdint 
namiškiais. Pirmas kalbėjo 
moksleivis J. Bučnis. /Aiški
no kokias knygas reikia skai
tyti ir kaip jas skaityti. Nu
rodė ir kokią naudą iš skaity? 
mo turime. Antras kalbėjo p. 

Sis kal-

Išparduota nema- 
Žmonių buvo vidutiniš- 
Daugiausiai buvo mote-

Spalių 28 d. S. L. R. K. A. 
63 kuopa buvo surengus pra
kalbas Katalikų Spaudos Sa
vaitės reikale. Kalbėjo pp. 
A. Ruseckas ir M. J. Šimonis 
iš Cleveland, O. Pirmiausia 
programo vedėjas p. Stupinke- 
vičius paaiškino vakaro tikslą J. S. Vasiliauskas, 
ir perstatė jaunas mergaites, bėjo gana ilgai. Daug nau- 
kurios sudainavo “Tietuva Tė- dingų ir svarbių dalykų pasa- 

Toliaus p. Ši- kė ir ragino prie apšvietos, 
prie susipratimo. Ragino skai
tyti ir remti geros vertės laik
raščius ir knygas. Moterims 
patarė kad kiekviena užsisa
kytų “Moterų Dirvą”;

vynė mūsų”.
įmonis trumpai kalbėjo apie 
spaudą ir po drauge meldė, 
kad kiekvienas paremtų katu

lą užsirašant ge- 
frper-

NEWARK, N. J.

“Lietuvių Dienos” atbalsiai.
Lietuvių dienoje” pas mus 

norėjo pasipiningauti savo rei
kalams mūsų garsieji socijalis- 
tėliai. Matė jie kaip uoliai 
buvo prirengta tai dienai taip 
lietuvių, taip kitataučių vi
suomenė, tai-gi ir laukė jie 
sau gražios žvejonės. Tuo 
tikslu jie buvo atsisakę, ir tai 
triukšmingai, dirbti sykiu to
je dienoje su visais kitais lie
tuviais — tautininkais ir ka
talikais, ir buvo manę sky
rium mobilizuoti savo pajėgas 
su pagelba savo“ logikos ”tarp 
tamsuolių ir nesusipratėlių. 
Sudarę tokių “progresyvių” 
būrelį, jie rengėsi prieiti 
prie kišenių mūsų visuomenės 
legališkai. Buvo net gavę žo
džiais iš valdžios leidimą tą 
rinkliavą atlikti. Deja, po
licijos vyriausybė sužinojus, 
kad “džentelmonai - cicilikai” 
eina aukų rinkti be žinios ir 
legalizacijos “Centralinio ko
miteto,” kuriam drauge su A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus 
valdyba, "VVashingtono val
džios pavesta “Lietuvių Die
na,” pareikalavo iš “cicilikų” 
pasiaiškinimo. Čia mūsų “li
berališkai progresyviškoms” 
galvoms pasidarė trumpoka. 
Kad gelbėti savo situaciją ir 
išvengti galimų nesmagumų 
valdžiai insikišus susimetė į 
ofisą pas p. Matulevičių Netv
arko “Lietuvių Dienos” komi
teto pirmininką, siūlydamiesi 
dirbti išvieno.

Nustebintas tokia nepapras
ta “socijalistų” atmaina, kad 
padėti nelaimingiemsiems iš- 
sigelbėi iš kilpų, į kurias pate
ko, leido jiems eiti ir dirbti 
išvien su kitais.

Nusikratę bėdų ir nesmagu
mų, “socijalistai” jokiu būdu' 
negalėjo nusikratyti savo pir
mų norų. Kiek jie dirljo, kiek 
jie aukų surinko, kiek patys 
aukavo, ne ką galima pasa
kyti. Jie daugiausia kitus se
kiojo ir, kas visiems įstabiau
sia, mėgo būti tenai, kur dau
giausia palaidų pinigų buvo, 
kur reikėjo pinigus iš dėžučių 
kratyti. Čia jie sukosi labai 
vikriai ir gulėsi ant krūvų sve
timų pinigų taip, kad reikėjo 
atsargumo delei imti, tyčia auj 
tomobilį ir skubinties gabenti 
iš “liberališkų” rankų globos 
į banką “Progresyviškos 
galvos” tokį turėjo palinkimą 
prie surinktųjų aukų, kad 
visokiais būdais stengėsi į 
banko knygas įtraukti sa
vo žinomą “liberališkai pro- 
gresyvišką” saliūnčikienę Sta- 
nelienę, kad taip-gi ir iš 
“cicilikų” pusės galėtų pasi
rašinėti ant Čekių pinigams iš 
banko imti. Žinomą kad tje 
“logiški” mūsų “cicilikų”

( j
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veikimai nuėjo vėjais, ir tik 
sukėlė kalbų, kad “cįcili- 
kams” pinigų tikrai reikia, 
nes kaip tik atėjo laikas “ta- 
'xas” mokėti. Kaip jie yra su 
tomis taksomis, sunku ką sa
kyti, bet kad su pinigais pas 
'“progresyvinius liberalus” ne 
viskas tvarkoje, tai aišku, 
kaip diena. Štai jie pridavė į 
kasą bilas apmokėti jiems už 
-darbą “Lietuvių dienoje” ir 
už sugaištį. Vienas jų Mr. J. 
Adams (netikra pavardė ko
kio tai liberališkai progresy- 
viško lietuvio, kuris savo tik
ros pavardės bijos ar šiaip jau 
■dėl viso ko vengia) reikalau
ja biloje $11.00, pastebėdamas, 
kad jis parodysiąs dar augš- 
tesnę bilą negu šitoji, jei ko
mitetas tos bilos nepriims. Va
dinas pas šį žmogų dingo sai
kas nustatyti teisingą kainą. 
-Jis paduoda bilą tokią, kokią 
prasimano, o ne kokios teisy
bė ir sąžiningumas reikalauja. 
Gerai, kad jam seilė užnešė 
imti $11.00 už sugaištį, o juk 
galėjo paduoti bilą $25.00 ir 
pasakyti komitetui, jei man 
jos neapmokėsite, aš jums dar 
■didesnę galėsiu pristatyti. Ir 
kur-gi negalės, juk “ cicilikų ’ ’ 
sąžinė liberalė, progresyvi ir 
visagalė!

Gi mūsų skaistusis Žolynas, 
“liberališkai ‘progresyvių” 
klapčių galvų galva ir politi
kierius pridavė bilą su “Ex- 
presso” išlaidoms į $21.30 su
darytą Chicagoje socialistų ko
miteto, kad užmokėti už kokių 
tai 120 skrynučių, už 100 ko
kių tai knygučių ir tt., kuru] 
“Lietuvių dienos” komitetas 
Newarke neorderiavo ir nema-

<ų P. Alianskas 25c. Viso 
suaukota $5.00. Pinigai su
aukoti buvo atiduoti ant rankų 
J. Kurausko, kad priduotų 
vietinam komitetui, kuris bu
vo išrinktas vedimui tvarkos 
Lietuvių Dienoj. Pinigai ta
po priduoti 14 d. lapkr. per su
sirinkimą aukų rinkėjų, vieti
nio K-to pirm. p. J. B. Valiū
nui.

palinksminti.
Sekančiam nedėldieniui 26 

lapkričio M. Buzas vėl ruo
šia komedijėlę “Žydas Stati
nėje.”

M. Paukštis.

Tėvynainis.

Kiti vėl padavė savotiškas 
bilas už darbą ar sugaištį. 
Trumpai kalbant mūsų “pro- 
gresvviški liberalai” paleido 
savo meškeres į “Lietuvių die
nos pinigų upelį bandyti giliu
ko ir sau ir savo “draugu- 
čiams” iš Chicagos. Koks 
bus tas giliukas netrukus gau
sime išgirsti, dabar-gi aišku, 
kad mūsų “cieilikai” ir jų 
* ‘politikieriai” taip toli pašo
ko laisvėje, kad ėmė bandy
ti savo bilas mokėti svetimais 
pinigais, būtent aukomis su
rinktomis dėl sušelpimo Lietu
vos, nekalbant jau apie 
“džentelmonišką” uždarbiavi
mą “Lietuvių dienoje” savo 
bilomis už sugaištį ir darbą!

Kad paslėpti savo tokius 
“progresvviškus” darbelius, 
mūsų “cieilikai” jau iš angsto 
ėmė mėtyti savo pėdsakas, kad 
suklaidinti lengvatikius ir 
šiaip jau nesusipratėlius. Po 
savo susirinkimus jie paleidė 
į žmonės daug visokių kalbų, 
daug visokių “tikrų teisybių” 
žmonėms išaiškino, daug ne
būtų dalykų pripasakojo ir pri
rašė į savo laikraštukus, iško
neveikė ir išvalkiojo 
vardų tokių žmonių, 
neduoda “cicilikams” 
mulkinti ir nuo tiesos 
sukti, daug dar keršto 
daryti ir tt ir tt., kad tik tuo 
triukšmu apdumti žmones, nu
versti nuo savęs visas kaltes ir 
uždėti jas ant kitų.

Yra tokių, kurie tiki “ci
cilikų” plepalams ir jų “tik
rai teisybei,” 
4‘cicilikų” ir 
“marmalienę,” bet tokių mė
gėjų “sąryšys” ne koks. 
Daugumoje vis aiškiau ima 
matyti “gerųjų eicilikų” dar
belius. Ypač daug dar pasa
kys apie “cicilikus” tai graži 

Lietuvių diena.”
Žolinėlis.

ROCHESTER, N. Y.

Prakalbos ir gražus 
pasilįmksminimas.

Lapkričio 19, netikėtai pa
kliuvau į pramogą, kuri buvo 
pobažnytinėje svetainėje. Vi- 
supirmiausiai kaip tik inėjau 
užklausiau vienos mergelės 
kaip lelijėlės, kokiam galui 
surengtas šis vakarėlis. Toji 
Lietuvos lelijėlė mandagiai pa
aiškino, kad šitą vakarėlį su
rengė komitetas savo locnais 
iškaščiais pagerbimui rinkėjų 
aukų “Lietuvių Dienoje,” ku
rių buvo apie du šimtu. Be
šnekant mums dviem ir muzi
kė, tai yra, “Kanklių Be
nas” sustojo griežęs. Po to 
išėjo su prakalba kun. J. Ka- 
sakaitis. Kalbėjo labai entu- 
zijastiškai dėkodamas rinkė
jams už jųjų pasidarbavimą ir 
ragino prie tolesnio darbo. 
Prakalbai pasibaigus šv. Ceci
lijos choras sudainavo “Pa
sveikinimą susirinkusiems. ’ ’ 
Gana pusėtinai atliko. Antras 
kalbėtojas, moksleivis J. Bak
šys kalbėjo apie priežus Lietu
vos, tarpe kurių priskaitė ir 
mūsų socijalistėlius.

Taip-gi dar kalbėjo vienas 
iš komiteto, V. Stankevičius 
apie kasdieninius žmonių gy
venimo atsitikimus. Po pra
kalbų tęsėsi programas toliaus 
su įvairiais tautiškais žaislais, 
ir su visokiomis dainomis, ku
rias atliko šv. Cecilijos choras.

Čia lietuviai, išskiriant ci- 
cilikėlius, labai darbavosi Lie
tuvių Dienoje. Ypatingai kun. 
J. Kasakaitis daug pasidarba
vo tame, kad praplatino lie
tuvių vardą tarpe svetimtau
čių, rašinėdamas apie Lietu
vą į amerikonų laikraščius ir 
daugiau kaip du šimtu egzem
pliorių “A Plea for the Lith
uanians” išsiuntinėjo inteli
gentijai.

Dabar Rochester’io visuo
menė gerai suprato skirtumą 
tarpe lietuvių ir lenkų.

Reporteris.

MONTREAL, CANADA.
Lapkričio 19 lietuviai vėl 

turėjo progą mieste viešai pa
sirodyti. Mat jie buvo pa 
kviesti dalyvauti apeigose pa
šventinimo kertinio akmens 
rusinu katalikų bažnyčiai. Da
lyvavo parapija su draugijo
mis Šv. Kazimiero, šv. Onos, 
Gyvojo Rožančiaus, Saldž. 
Šildės Jėzaus. Buvo vysku
pas rusinu ir pavyskupis Mont- 
realio. Lietuviai savo turtin
ga ir iškilminga procesija at
kreipė akis visų. Jiems užlei
do vietą pačiame viduryje sta
tomos bažnyčios. Pasitiko ir 
išleido trimitų orkestrą.

Tvarką darė P. Besasparis.
M. Paukštis.

GRAND RAPIDS, MICH.

Velnių pardavinėtojo ble
vyzgos.

Šitame mieste Mockus, vel
nių pardavinėtojas, blevizga- 
vo veik ištisą savaitę. Galop 
penktą vakarą kilo triukšmas. 
Buvo pašaukta policija. Su
mišę ir nusigandę žmonės bė- 
go lauk, o į blevizgotoją lėkė 
supuvę kiaušiniai. Cieilikai 
ėmė užpuldinėti kaikuriuos 
žmones. Tai tuomet policmo- 
nai ėmė tokiems imti už kete- 

Vienas eicilikas apmušė 
Mušeika buvo 
Teismas buvo 
Tai kaltiniu-

Z XI—

nemažai 
kurie 
svietą 
kelio 
žada

mėgsta mūsų 
“logiką” ir

WATERBURY, CONN.

Pavyzdingos vestuvės.

Lapkričio 8 d. buvo vestu
vės p. Stanislovo Alubausko su
p-le Marijona Steponaičiute. 
Pokilėlis buvo pas p. K An- 
driušį, kuris davė puikius 
kambarius dėl pasivaišinimo ir 
pasikalbėjimo. Tai buvo dai
lios vestuvės, be svaigalų. Atė
jus dešimtai valandai vakaro 
p. K. Andriušis svečiams trum
pai paaiškino koks padėjimas 
dabartinės Lietuvos. Svečiai 
sutiko aukoti. Aukavo šios

į į ypatos: p. St Alubauskas 
| ' .00, p-ni M. Alubauskienė
1 . $1.00, p. J. Kurauskas 75c., K.

Andriušis 50c., A. Kajackaš jMį

IK

atrais, dainomis ir deklemaci- 
jomis.

Nusisekė.
į

Spaudos Savaitė labai gra
žiai buvo praleista, knygebų 
ir laikraščių buvo daug išpar
duota.
Steigs knygyną, platys raštus.

Lapkričio 23 d. susitvėrė 
Literatūros Dr-ja; prisirašė 
tik keletas narių.

Šios dr-jos tikslas bus steig
ti knygyną — platinti gerus 
bei moksliškus laikraščius, ne
tik lietuviškoj kalboj, bet ir 
angliškot

Rengs -vakarinę mokyklą, 
lavinsis ir duos gražią progą 
pasimokinti savo ir anglų kal
bos.

gėda netiktai iš tokio 
bet net ir iš pavardės 

tai reiškia laukinį žmo-

ros.
Stase vičienę. 
suareštuotas, 
apkričio 16 d.

kas Martynas Motiejaitis pri
siekė, jog moteries nemušęs. 
Toliau tasai eicilikas prisiekė 
svaigalų nepardavinėjęs per 
Mockaus blevizgas. Bet bu
vo liudininkų ir apskųstasis 
juvo apkaltintas. Bet svaiga- 
ai visais vakarais buvo parda

vinėjami. Tai miestas dabar 
nuodugniai tą dalyką tyrinėja.

Viską žinąs.

MONTREAL, CANADA.
Lietuviai prie bažnyčios pa

sistatė salę. Pratinasi sutai
syti tankiau vakarus su pra
kalbomis, lošimais ir dekle- 
macijomis.

Atsirado gabių ir pasišven
tusių vadų ypatoje Apanavi
čiaus ir M. Bužo. Iš moterų 
organizacijos darbą gerai va
ro A. Kreivienė.

Paskutinį sulošė iš “Lietu
vių Balso” pereitų Kalėdų 
priedinio numerio veikalėlį 
“Paskubėjo.” Galima pasa
kyt ant lietuvių scenos Mont- 
eralyj geriausiai pavykusis lo
šimas. Pasižymėjo B. Bu- 
zienė rolėje Galinių suaugusios 
dukters, kuriai niekaip nevy
ko ištekėti, jos-gi tai buvo vie
natinis siekis. Dubauskienė 
gi atvaizdino tikriausią Lietu
vos kaimietės moteries typą, 
kuri tik iš to ir gyvena, kad 
sugraibius po sodžių žinių, 
pranešti kaimynams ir vis su 
savo nauda. Norint tos žinios 
tankiai būva klaidingos ir žmo
nėms padaro daug nesmagu
mų, bet vis-gi jai pasiseka sa
vo gudrumu ir iškalba įtikinti, 
kad patikėtų. Čia taip-gi su
ruošė priėmimą Galinių duk
ters jaunikiui, kuris buvo ten 
atvažiavęs vien pirkti jų ku
melės. Deklemacijas pasakė 
Alfonsas ir Elzbieta Dubaus
kai, Bobina ir Kreivienė.

Kun. klebonas išaiškino rei
kalingumą lietuviams ameri
kiečiams tvertis į kuopas ama- 
tninkų. Taip-gi apie projek
tus Lietuvos lietuvių ir, ameri
kiečių, sudaryti abejose jūrių 
pusėse tvirtas bankas Lietuvos 
žemėms ir turtams išpirkti. 
Dar Skėrys n savo 

j sutaisė juokų scenos

kino, kad dar pirmą kartą 
tenka matyti tokį vakarą, to
kį mandagų, tokį švarų, pra
kilnų, padorų, kur visi sykiu 
gali linksminties, seni, jauni 
ir maži, sūnūs ir dukterys, 
po* akių savo tėvų ir motinų. 
Paskui p. Sadauskas iš Harri- 
sono, ant visokių instrumentų 
pagrojo kelioliką įvairių įvai
riausių dalykėlių, skambino ir 
ant lietuviškų kanklių. Buvo 
monologas, moterų kvartetas, 
ant galo pasikalbėjimai ir šo-

Peiktini lietuvių darbai.

Lapkričio 19 d. Alena Jan- 
čaičienė lietuvė, tapo karštu 
vandenių apšutinta. Tą dar
bą, drąsiai atliko kita lietuvė, 
kurios pavardė yra angliškai 
paduota — Mrs Ana Savoge. 
Tikrai 
darbo,
— nes 
gę-

Lapkričio 23 d. apie 5:30 P. 
M. St. Čižauskas, nesenai iš
ėjęs iš kalėjimo, kuriame 6 
mėnesius praleido už svetimo
terystę, ir kuris jau buvo iš
siėmęs laisnius vesti kokiąjie- 
vą Rukienę našlę, , kėsinosi 
nušauti Vincą Zmitrevičią, sa- 
liunininką. Buvo taip, — St. 
Čižauskas inėjo į smuklę ir 
meldė Zmitrevičiaus, kad pas
kolintų vieną dolerį. Kada 
Zmitrevičius atsakė, tai Či
žauskas išsiėmė iš kišeniaus 
revolverį ir vieną kartą šovė 
į Zmitrevičių. Kulka inėjo į 
kairę pusę krutinės žemiaus 
plaučių, tečiaus negiliai. Tuo
jaus Zmitrevičią nuvežė į ligo
ninę, ir po kulkos išėmimo
— gydytojas sako pasveiksiąs.

Čižauskas uždarytas dabar 
kalėjime.

SPRING VALLEY, ILL. -
Lapkričio 18 d. buvo vaka

ras, kurį parengė Moterų šv. 
Onos dr-ja. Šis vakaras bu
vo tai gražiausias iš visų va
karų, kurie tik buvo Spring- 
Vallev.

Nors nekurie beždžionių ai
niai labai stengėsi tam vakarui 
pakenkti, bet nusisekė gerai.

Tą pat vakarą du saliūni- 
ninkai padarė šokius. Vienas 
iš jų ėjo per stubas prašinėda
mas ant šokių.

Taigi nors saliūnininkai ir 
socijalistai stengėsi pakenkti 
mūsų pramogai, bet ji pasise
kė kopuikiausiai. Žmonių pri
sirinko pilna svetainė, kad bu
vo sunku per svetainę pereit. 
Visi linksminosi kogražiausia, 
net malonu buvo žiūrėti į dau
gybę jaunimo. Reikia pažymėt, 
kad Spring Valley jaunimo y- 
ra mažai, ypatingai vyrų, bet 
ant lietuvių vakarų eina daug 
svetimtaučių dėl to, kad mūs 
lietuviai su jais gražiai apsei- 
na.

Nuo vakaro dr-ja turėjo 
pelno $40.15. Tai priešai no
sis nuleido. Oras pas mus 
šiuo laiku gražus. Darbai 
kasyklose eina gerai ir uždar
biai neblogi.

Našlaite.

BROOKLYN, N. Y.

leisk....
Neleisiu iš savo rauk pa

kol nepaduosi pinigų... A jau 
tavę bent kartą pamokysiu sa
viškai, kaip skriaust tokį vy
rą, kaip aš... aš tau ne k. 
tenai piemuo, arba davatKė
lė... Duok greičiau pinigus.

Prisinešė žydą prie kame c ■ > 
ir laikydamas už barzdos dar vj 
jandė....

Tuom tarpu tylomis inėjo į 
triobą du parubežio sargybos < 
kareiviu ir girdėjo visą juod- 
viejų ergialį, o, girdėdamu, 
suprato labai gerai jų kalbos , 
turinį.

Tuojaus jiems dar besirap. 1 
čiojant už savo aukos pinigus, 
kareiviai susišnypštę tarpu sa- 
vęs puolėsi prie jų ir akies' 
mirksnyje abudu suėmę, davė 
šūvį per langą, kaip bematant 
pribuvo daugiaus kareivių rai- , 
tų ir pėkščių. Suėmė visą g 
žydo šeimyną.

Buvo tyrinėjimas, teismas I 
ir nuteisė Plikaitį 6 metams I 
katorgon, o Maušą 12 metų ka- ■ 
torgos už užmušimą savo kai-1 
myno Jono N., kurį užmušė® 
pargrįžtant iš Amerikos.

Iš žydo likusiojo turto vai-1 
džia paskyrė Jono vaikams I 
našlaičiams porą tūkstančių I 
rublių, o kareiviams už suga-B 
vimą piktadarių ir iškėlimą ■ 

j eikštėn žmogžudystės po šim- ■ 
tą rublii] abiem dovanų. 1

ponas Plikaitis, to- Dabar, kaip girdėt, toje 
kius baisius daiktus meldžiu apielinkėje daugiaus ameriko- 

mj niekas per rubežių slapta 
nevedąs. Bet niekas jų ir 
nesmaugia.
B;

kiai. Kiek teko girdėti, tai 
kjhip išsiskirstė iš svetainės, tai 
visi nepapragtai džiaugėsi ir 
labai gyrė tokį, vakarą.

Čia nemažą džiaugsmą pa
darė L. D. S. vietinei kuopai, 
kadangi būdama mažiausia iš 
visų Newarko dr-jų ir kuopų, 
pirmą sykį rengdama vakarą, 
nemažą įspūdį padarė į visuo
menę, kadangi sugebėjo taip 
surengti, kad visi buvusieji 
džiaugėsi.

Newaririetis.

Neveda ir nesmaugia »

Brrul... tai šalta, šiurpu, 
kaip žiemą.

Taip išsitarė Plikaičių Ilga
kojis, ineidamas į smuklę, sto
vinčią taip kaip ir už miesto, 
nes antroje pusėje kapinių, 
ten kur susiduria miestelio ga
nyklos su dvaro lauku.

Ant to balso iš užstalės se
nis žilabarzdis, ilgapeisis Mau- 
ša, vadinamas pusrabinu, o 
tai kaip nuo nekuriu sužinojau, 
būk tą garbę gavęs už savo il
gus, retai tep j austomus nagus 
ir riestą-kumpą, ilgą smailią 
nosį, kuri, kaip arelio snapas 
atsikišusi ir užkumpusi, pri- 
duodavo jo veidui nepermalo- 
niausią ir nepergeriausią prie 
savęs patraukiančią išvaizdą, 
nors neretai ir alyvos lašelio 
ant jos nestokuodavo. Žodžiu 
sakant, tas pats Mauša, ką lai
kė nunuomavęs dvaro “fach- 
tą” tai yra pieną, supirkinė
davo nuo kumetkų kiaušinius 
ir kitus niekniekius, kurs ran
davo jo kun. klebono sodną, ir 
parapijonus girdydavo būk tai 
degtine ir alum, o kuriuose 
skystimuose vargu begu buvo 
nors tiek alkolio, kiek Maušos 
sąžinėje teisybės.

Tai tas Mauša atsistojo 
prieš Plikaitį, įsmeigė į jį sa
vo mažutes, mikliai bėgiojan- 

i čias ir mirkčiojančias, smai- 
i lias kaip ylas akutes. Viena 
ranka įsirėmė į šoną tarsi kok
sai ponas Grapas, antrąją ran
ką pasikišęs po apačia barzdos 
liki smakro, nežinia ką tenai 
su pirštais veikė, ar barzdos 
dirvonus akėjo, ar vilnas ke
deno, bet matėsi, kad tas dar
bas jam gerai sekėsi, nes iš 
užsiganėdinimo net mykto mv- 
kė “ibi, ihi.”

Gal būtų jisai ir kažinkol 
tų operacijų barzdoje neužbai
gęs, o iš ilgo mykimo gal būtų 
net barakatinuot pradėjęs, bet 
ant nelaimės, šabasinė žva
kutė pabaigė degus ir stuboje 
pasidarė tamsu, kaip nusidė
jėlio sąžinės seklyčioje...

Plikaitis suriko smarkiai: 
Kas čia per betvarkė, kad nei 
žvakės nedega, ar jau nelaba
sis apsėdo ar ką?...

Iš tokio Plikaičio pasielgi
mo Mauša išsykio suprato, kad

Ateikite į susirinkimą.

Liet. Darb. Są-gos 11 kuo
ja laikys susirinkimą gruodžio 
5 d., parapijos (kun. N. Pet
kaus) salėj. Visi nariai ma- 
onėkit susirinkti ir nauji] atsi • 

vesti.

NEW BRITAIN, CONN.
Lapkričio 19 d. buvo 40 vai. 

atlaidai šv. Andriejaus bažny
čioje. Altorius bažnyčios bu
vo labai gražiai papuoštas.

Prie Švenčiausio priėjo 2000 
žmonių.

Lietuvių Dienos pasekmės.
L. Dienoj aukų surinkta 

$2.100.00 su viršum.

Atvyks vyskupas.

Lapkričio 30, Padėkavonės 
dienoje Jo Mal. vyskupas J. J. 
Hilan suteiks Sakramentą Dir- 
mavones.

P. Pavilonis, rast.

NEWARK, N. J.

Gražus pasilipjesfninimas.

Lapkr. 19 d. L. D. S. 14-ta 
kp. parengė šeimynišką vaka
rą. Žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Vakaras buvo dai
lus, svetainė buvo gražiai pa
puošta. Stalai, ant kurių bu
vo gardžių užkandžių, buvo 
gražiai uždengti. Svečiams bu
vo prisegama tam tikri ženkle
liai, kas reiškia mandagumą 
ir meilę.

Programas prasidėjo apie 
8-tą vai. ir traukėsi iki 12:30. 
Programą atidarė p. St. Pra- 
nis su trumpa prakalba, to
liaus sekė .įvairios dainos, dek- 
lemacijos. Paskui buvo pra
kalba, kalbėjo p. A. Staknevi- 
čius, paaiškindanflas kas tai y- 
ra L. D. S. Patarė z visiems 
prie jos rašyties. Taipgi pa
tarė rašyties ir prie kitų orga
nizacijų, jaunimui į L. Vyčių 
organizaciją, moterims į Mo
terų Sąjungą ir t.t. Paskui 
buvo kvartetas, lietuviški pro- 
fesijonališki šokiai, užkan
džiai ir savitarpiniai pasikal
bėjimai. Vakaro vedėjas p. 
S. Pranis, išreiškė publikai pa
dėką už atsilankymą ir pa
kvietė nekuria* ypatas pakal
bėti. Kalbėjo gerb. svečiai: 
p. A. Radzevičius, J. Krali- 
kauckas, P. Maliušis, M. Ake
lis, iš čia augusių kalbėjo p. 
V. Vaškevičius, aiškino kad 
Newarko lietuviai pradeda su
siprasti, atjaučia savo tautą ir 
kad šiemet daug ką nuveikė, 
nes su savo darbais jau ir ki
tataučius pralenkė, iš moterų 
kalbėjo p. P. Radzevičienė, pa
tarė moterų dr-joms, rengiant 
vakarus imti pavyzdį šio va
karo.

Viri kalbėtojai svečiai aiš-

y N< N< b» N< N<

g* ggO* c

Plikaičio kišenius ne tuščias, 
dėlto pradėjo meiliai persipra- 
šinėt ir nužemintai kloniotis...

— Oi! vai, ponas Plikaitis, 
ui vai, kad aš būtum žinojęs, 
kad ponas Plikaitis šiąnakt] 
pas manę atsilankys, tai bū
čiau dešimtį žvakių uždegęs, 
didelę lempą ir visą saują ge
riausių balanų, kad būtų taip 
šviesu, kaip tame danguje, 
kur po mirties visi ponai gy
vena.

— Na jau netursuok — ne- 
linkčiuok, kaip per roglinę 
barakuodamas, bet pasisku
bink pripilti geros degtinės di
dįjį kaušą, bo matai kad aš 
sušalęs, kaip nabašninko nosies 
galas.

-Ni,

nešnekėt nakties laiku, kad 
nenusigązdintų mano šeimyna. 
Jie labai bijo visų nabašninkų. 
— Taip... bijo... o... pernai 
amerikoną...

Ant tų žodžių Maušos akys 
žaibais sužibėjo, nosis dar la- į 
biaus užsirietę, barzda sudre
bėjo, dantis sučiauškėjo, lū
pos išsišiepė, kakta susirukšlė- 
jo, visas kūnas susiubavo nuo 
piktumo. Giliai atsiduso ir 
dusliu, lyg iš požemių 
nančių balsu ištarė: 
gau, bijokis Dievo.”

Plikaitis dar arčiau prie žy
do prisilindo, viena ranka stvė
rė už gerklės, o antra už barz
dos, parsimetė vargšą ant 
prieždos (kakalio) ir pradėjo 
baust.

— Tu šiokis, tokis, anokis, 
nepaleisiu gyvą, likkolei neati
duosi pusės pinigų....
" — Ui... kokių pinigų?!.. ar 
tu man juos davei... ar tu juos 
pas man padėjai?...

— Nežinai, smarve, kaip 
užmušėme aną amerikoną, grį
žtantį iš Amerikos, kurį aš 
nunešiau į Šešupę paleist pa
vandeniui ... Kiek tu man te- 
daviai... dešimt rublii] ir laik
rodėlį?!!... ką?.. O tau liko 
visi penki šimtai... Duok šen 
man tuojaus pusę ir gana. O 
kitaip, tai tuojaus užsmaugiu, 
kaip šunį ir gatava!..

Paleisk, paleisk atiduosiu 
viską ką tik turiu... tiktai pa-

į išei- 
“Žmo-

F. V.

Lietuvių muzėjus Kaune. Iš I 
Kauno lietuvių muzėjaus val
dybos gavome žinią, kad mu
zėjų nuo spalio 1 d. 1915 m. li
gi spalio 1 d. 1916 esą aplankę 
4069 asmens. Daugiausia žmo
nų] muzėjų lankė birželio 2 d., I 
būtent 143 asmens. Minėta- 1 
jame skaitliuje nepaduoti tie, ■ 
kurie muzėjų lankė neviešose 
valandose. Prieš karę metų Į 
bėgyje muzėjų lankydavo vi- I 
dutiniai 9000 asmenų. Pasta-J 
rais metais 75 nuošimčiai bus ] 
buvę kareiviai, tai-gi išeina, j 
kad patilpusieji apie šitą daly- | 
ką vokiečių laikraščiuose strai- | 
psniai, kurių keletą mes esa- 

> me paskelbę, yra atkreipę vo- J 
kiečių domą į dailiąją lietuvių j 
pramoniją.

Karbido pardavimas Vilnių- :- 
je. Valdyba parsisiųsdino daug 
žibinamosios medžiagos karbi- 
do; taip-pat parėjo ir daug 
karbido lampų. Lampų bei 
karbido pardavinėja n^rio 
sankrovose. Miesto vat^jra. ’ 
kiekvieno prašo labai skalsin
ti šitą žibalą, kadangi jo la
bai trūksta.

(“Dabartis)

N<N<N<N<t4<N>N<N<N<N<N<N<N<N<N<N<t*N<N<N<t*N< .. Jj*2* J? ?įh Ii ii Ii Ii m 

o‘o,Q'o'^Q‘cro‘S‘o‘e*CT‘o'cro'o‘Q,Q'0'©*crn*n,o,o'g*g‘

ii
ii 
iį 
i!

ii
ii
•<1
ii 
ii 
JI 
i!
i! 
i! 
i! 

, i!

il 
ji 
il 
il 
il 

il 
i!
il 
il 
i! 

. ii

il 
il 
i!

Žvirblis • 
žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
žvirbli* 
žvirblis 
žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
Žvirblis 
zvirons

“Žvirblis”
Juokų, satyros, pašaipos, mokslo, dailės 

ir literatūros laikraštis.
“Žvirblis” yra geriausias ir linksmiausias laik

raštis visame pasaulyje. “Žvirblio” žinios taip yra 
indomios ir teisingos, kad net visų kariaujančių vieš
patijų karaliai prieš valgį, po valgio, rytą ir vaka
rą skaito “Žvirblį” ir juo negali atsigerėti.

“Žvirblio” juokai ir devyniomis pėtnyčiomis su
rūgusius žmones pralinksmina; vyrai, moterys, vai
kai, merginos ir vaikinai “Žvirblio” pasiskaitę jau
čiasi laimingi ir visuomet sako, kad už “Žvirblį” 
nieko pasaulyj nėra geresnio.

“Žvirblio” moksliškumui niekas negali prilygti, 
“Žvirblio” išradimais pasinaudoja net šio pasaulio 
mokslą vyriai. Todėl jei norit būti civilizuoto pasau
lio civilizuotais žmonėmis — skaitykit visi ‘ ‘ Žvirblį. ’ *

Kaina metams vienas doleris.
1

“Žvirblio” sostapilio antrašas toks: 
“Žvirblis” 

242 W. Broadway, So. Boston, Mas*.

“Žvirbliui” tuojaus reikalingi agentai.

sųąJĮA? 
SĮią-nA? 
SĮiąiu? 
snąuAS 
snąitAJ 
niąJIAS

SHVU?

SĮiąjĮA? 
snviAj
SRąiJAJ

sųąjĮA?

SĮiąiJAl

sųązĮA?

SĮM-HA?

snvuų
SĮiąjĮA? 
sųąipųp 
stiąiug
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Pranešimas\ lėtinės žinios
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*

BOIKOTUOJA KURKĘS.

4

TEL. BACK BAY 4200

17-TAS DIDELIS METINIS 
BALIUS.

Lietuvių Darbininkų Kalendorius99

REIKALINGAS su paliudi
jimais nuo savo klebono var
gonininkas. Bet turi mokėti 
vesti chorą. Atsišaukit į “Dar
bininko” Redakciją.

SO. BOSTON, MASS.

Aukos nukentėjusiems 
nuo karės.

NORIU VIETOS prie ba
žnyčios už zakristijoną. Suži
noti per “Darbininką.” Galiu 
suteikti paliūdijimus apie save 
nuo savo klebono.

12 LEKCIJŲ AMGUŠK08
KALBOS.

Lengvai ir parangiai sutaisy
tos, kurias išmokus turėsit gerą 
pradžią išmokt KALBĖT IR RA
ŠYT ANGLIŠKAI. Jeigu netiki 
tam naujam išradimui, perskaity
kit pumą lekciją, persitikrinsit 
ar teisybė. Prisiųskit 10c. štampą 
gausit lekciją.
Montello Correspondence School 
MONTELLO, MASS.

PAŠVENTINO VARPĄ.

Pereitą nedėlią lapkričio 26 
d* So. Bostone šv. Petro lietu
kų bažnyčioje buvo varpo pa
šventinimas. Žmonių bažny
čion buvo tiek prisirinkę, kaip 
retai kad prisirenka. Aukų 
varpui buvo sudėta graži su
ma. Pamokslą pasakė gerb. 
kun. Petraitis iš Worcester, 
Mass. Jo gražiu pamokslu 
gėrėjosi visi So. bostoniečiai.

Rep.

1917 m.
Kaina 2 S centai 

Gaunamas “Darbininko” Knygine

Bostono gaspadinės sutarė 
boikotuoti kurkęs ir nepirkti 
jų Padėkonės Dienai. Tą da
ro dėlto, kad pakaunių savi
ninkai baisiai augštas kainas 
stato. Tai jei nenumažįs kai
ną, tai gaspadinės nepirksian- 
čios kurkiu.

Pakaunių savininkai žada 
išgabenti kurkęs į Angliją ir 
Franciją, jei bostoniečiai jų 
nepirks.

Lapkričio 19, 1916 m. buvo 
vestuvės p. S. Sakalausko su 
p-le L. Puščiute. Jaunave
džiams su svečiais bešneku
čiuojant, užsiminta ir apie nu
kentėjusius nuo karės mūsų 
brolius Lietuvoje. Aukojo 
kiek kas galėjo. Suaukojo 
$10.50.

VIETINIAMS.
Vietiniai mūsų skaitytojai 

“Darbininką” gauna per pač- 
tą, bet daugelis ateina atsiim
ti iš “Darbininko” ofiso. Net 
Bostone susidarė skaitytojų 
kuopelė, kurie pasikaitaliuo- 
dami atvažiuoja iš ofiso pasi
imti “Darbininką.” Toks skai
tytojų pasitarnavimas daug 
mums. prigelbsti, nes vieti
niams skaitytojams siunčiant 
pačta reikia klijuoti stampąs. 
Tokiuo būdu pasidaro darbo ir 
iškaščių. Todėl savo vietinių 
skaitytojų maloniai prašome 
ateidinėti į ofisą pasiimti 
“Darbininką.” Jums tas ne
sunku bus padaryti, o mums 
žymus palengvinimas^ darbe ir 
išlaidose. O dabar brangumo 
metuose reikia taupyti ant vis
ko, ant ko tik kaip nors gali
ma.

Tai-gi mieli skaitytojai, ku
riems So. Bostone laikraštis ei
na pačta, malonėkite ateiti ir 
pasakyti, kad ateisite patys 
pasiimti.

Jau iš^jo iš spaudos 
POTERIAI, 

Apie Atgailos 
Sakramentą 

ir 
Suplikacijos 

- Kaina 6 c.

WORCESTER, MASS.
L. D. S. 7 kuopa laikys-me- 

tinį susirinkimą gruodžio 13 
dieną, 7 vai. vakare. Visi 
nariai būtinai pribūkite. Bus 
renkama nauja valdyba. Neuž
mirškite naujų narių atsivesti. 

A. Račkauskas, sekr. SUSIRINKIMAS.

Hyde Parko Lietuvių Koope
racijos mėnesinis susirinkimas bus 
gruodžio 3 d. nedėlioj 2 vai. po 
pietų Magnolia Hali 1176 River 
St. Visi nariai malonėkite susi
rinkti, nes bus renkama nauja 
valdyba kitiems metams. Taip-gi 
turime nemažai ir svarbių dalykų 
dėl apsvarstymo.

V. Kroli, pirm.

S. Kairys.

Aukavusių vardai:
J. Žilinskas $2.00. Po $1.00: 

S. Sakalauskas, L. Sakalaus
kienė/ A. Kasparavičius, J. 
Vilkas, A. Varnas, G. Garla- 
vičiutė. Po 50c.: P. Sakalaus
kas, G. Kairis, K. Šliupšti- 
kas. Po 25c.: Martinkus, G. 
Martinkienė, J. Kaupis.

Viso $10.50.

s*

VESTUVĖSE SUAUKOJO 
NUO KARĖS NUKEN
TĖJUSIAI LIETUVAI.
Jurgis Valugevičius, jauni

kis — 50c.; Juzė Kalinauskai- 
> -tė, jaunoji — 50c. Po $1.00: 
J. Valungevičius; po 50c.: A. 
Bukevičius, P. Bukota, J. Sa
vickas, V. Valungevičienė, M. 
Bartusavičia, V. Savickienė, 
E. Valungevičienė, F. Našlė
nas; P. Stanis 80c.; J. Valun
gevičius 75c.; po 25 c.aukojo 
l^ynatu ir/viena ypata 15 c. 
io $io.7o.

K. Westfield.

IŠLEIS CUKRAUS KOR
TELES.

K'

Francijos valdžia pienuoja 
įvesti Paryžiuje cukraus kor
teles. Cukraus busią galima 
gauti tik su kortelėmis, val
džios paskirtą saiką.

Džiovinamoji įstaiga Gar
dino mieste. Gardino imesto 
viršininko maisto skyrius vie
name name, Policijos gatvėje, ’ 
įtaisė džiovinamąją įstaigą, 
kurioje tedirbs tiktai gyvento
jams. Keletas šio krašto mo
terų darbuojasi tenai per visą 
dieną. Iš laukininkų super
ka daug petruškų, slyvų, gry
bų ir ropių, krauna visa tai 
džiovinamuose kambariuose, 
kur juos nudarinėja, o paskui 
džiovina tam tyčia įtaisytose 
krosnyse. Tokia krosnis visai 
tiesmokai sukrauta iš plytų. 
Džiovinamasis skliautas dviem* 
angom su durimis. Per abi 
angi galima ant kits-kito įs
tumti šešios plonų vielų siete
liu aptrauktos rieklelės kokio 
pusantro ketvirčio meterio 
didumo. Šalutiniame kamba
ryj6 yra supilti pintinėse džio
vint gaminiai. Grybai, (vove- 
ruškės) išrodo švariai baltai 
geltoni, petruškos išlikusios 
žalios spalvos, taipojau slyvos 
ir kriaušės yra labai gražiai iš
džiovintos. Matyti, kad šio 
krašto moters gerai moka šitą 
darbą ir pagamina patvarių iš
darbių. Nors įstaiga, kuri 
yra atsivėrusi vos tiktai prieš 
trejetą savaičių, nedidi, bet 
ja jau galima pasigėrėti. Visų 
pirma t ųgaminių teiks Gaili
no vargdienių globai ir liau
dies virtuvei. Bet, tur-būt 
galės kiek ir pardavinėti gy
ventojams miesto pardavyklo
se. *
r (“Dabartis”)

Rengia So. Bostono Lietuvių 
Ukėsų Draugija bus Ketverge, 
lapkričio (Nov.) 30 d. (Thąnksgi- 
ving Day), 1916. Prasidės 2-rą 
vai. po pietų ir tesis iki vėlai nak
tį, Lietuvių Salėj, kamp. E ir 
Silver St., So. Boston, Mass..

BAL I U S

Ketverge 30 d. lapkričio (Nov.) Thanksgiving day, Draugija LIE
TUVOS SŪNŲ Cambridge, Mass.,rengia balių CYPRUS HALL, 40 
PROSPECT ST., CAMBRIDGE. Pradžia 2 vai. po pietų ir tęsis iki 
vėlai naktie. Malonėkit atsilankyt koskaitlingiausia, nes balius 
bus vienas iš puikiausių, kokio dar nėra buvę. Nepraleiskit pro
gos, o būsit visi užganėdinti.

Kareivis Vincas Miklavaitis 
iš kaimo Juškaičįų, Aleksan
drovo valsčiaus, Raseinių pav., 
Kaimo gub., ieškau brolio An
tano Miklavaičio, giminių ir 
pažįstamų. Atsišaukite. An
trašas: Russia, Petrograd, Pet- 
rogradskaja Noberežnaja dom 
No. 30, kv. 1. V. Miklovaitisu.

3

SUTVĖRĖ NAUJĄ MI
NISTERIJĄ.

. Francijos valdžia sudarė 
> naują ministeriją — maisto mi- 

isteriją. Toji ministerija rū- 
is maisto reikalais armijos 

■ ir visuomenės.

'■

KOMITETAS.

13-tas Metinis

Mes Petras ir Vincas Ugin- 
tai pabėgėliai iš Tėvynės Lie
tuvos nuo karės liepsnos, jau 
čieli metai kaip gyvename Si
biro mieste Nikolsk-Ussrijskij 
Priamurskaja Oblast (Puškin- 
skaja ui. No. 61) Norime žino
ti, kur gyvena mūsų brolis A- 
merikoje Izidorius Bajorinas iš 
Burgaičių sodžiaus, Viduoklės 
prap., Raseinių pav., Kauno 
gub. Trįs metai kaip Bajori
nas gyvena Amerikoje. Dabar 
mums reikalinga pagelba nes 
vokiečiam užėjus balandžio 9 
d. 1915 m. prie akių viską atė
mė ir mudu vargais negalais iš
sprukome po 2 nedėlių vargo, 
iš vokiečių rankų.

Balius
Lietuvos Dukterų Draugijos 

po globa Motinos Švenčiausios 

Lapkričio 29 d. 1916 m

J REINKOTŲ DIRBTUVĖ.

Dirbam visokios mados 
Į Reinkotus ’ Agentams,
• Krautuvėms ir ant užsaky-
• mo privatiškiems žmo-
• nėms. Užsisakykite Rein- 
» kotą pas mus o tikrai
• džiaugsitės.
• * - I

| So. Boston Raincoat Co.
i
; 344 W. Broadway,
• So. Boston, Mass. i

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 Washrngton Str., 

Hay Market Sąuare, 
Boston, Mass .

C. & P. Telephone St. Paul 5347 
GhR A B I N I N K A S 

IR
BALZAMUOTO JAS.

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

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

JONAS GREBLIAUSKAS, 
500 So- Paca Street,

Baltimore, M. D.

tėmykite vist
Račiūno Nauji Jodomieji 

Paveikslai iš Siberijoe gyveni
mo ir vargų. Vokiečių gas- 
padoriavimas mūsų Tėvynėje 
ir Lietuvos pabėgėliai. Bus 
daug naujų dainelių iliustruo
tų ir animatuotų... Sudainuos 
p-ni E. RAČIŪNIENĖ. Nepra
leiskite progos išgirsti daine
les ir pamatyti paveikslus, nes. 
gailėsitės.

Atsibus: A
Utarninko ir Seredos vaka

rais Lapkr. (Nov.) 28-tą ir 29- 
tą dd. Bažnytinėj Salėje, Wor- 
cester, Mass.

Nedėlios ir panedėlio vaka
rais gruodžio (Dec.) 3-jią ir 
4-tą d. 1916 m. Bažnytinėj sa
lėj So. Boston, Mass.

Ketvergo vak. Lapkričio 
(Nov.) 30 d. ir Pėtnyčios vak. 
Gruodžio 1 d. ant O’Donnell 
|alės, No. 12 High str. Nashua^ 
N. H.

Utaminko ir Seredos vak. 
Gruodžio (Dec) 5 ir 6-tą dd.. 
šv. Rocko salėje (Bažnytinėj), 
Montello, Mass.

DR. F. MATULAITIS
Ofiio adynoc G do visokia* ligas
1-8 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Boston, Mass. 1
TeL Oiford 4900.

J. P. TUINYLA,*

t

Tel. So. Boston 270

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

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.

[Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

PRIEŠ PADĖK AV0NĖS DIENĄ 
(Thanksgiving day)

LIETUVIŲ SALEJE
Kampas E. ir Silver Sts., So. Boston, Mass

Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis iki 2 vai. ryto.

>•

‘.dą ?r>ecijalistas. 
i a akinius

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

Advokatas

/ f. S. Stonffj Oph. D.
^3*4 9 . B^OADWAY._ *o. SCSTCK

Įžanga porai 50c. Pavieniams: Vyrams 50c 
Merginoms 25 centai.

♦

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 perkop
ei a ms, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

J. P. TUIN1LA
822 Washington ot., Boston. Mass

Dykai! Dykai!
Kalakutas (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.

James Ellis Co 
Kampas B ir B’way, 

South Boston, Mass.

r

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

LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.

Į

PRAKALBOS.
Rengia Lietuvių Balsų Dr-ja 

Gruodžio 3 d. 1916 m. Lietuvių 
Salėje. Kampas E ir Silver st., 
So. Boston, Mass. " x

Pradžia 2 vai. po pietų.
Kviečiami atsilankyti ant šių 

prakalbų.
Bus vietiniai geriausi kalbėto- 

- J“- t '
Bus priimami nariąi už numa- 

fintą kainą

ŠVIEŽIOS, ŠVARIOS PIGIAI.

Šiuomi pranešu visiems savo 
draugams ir visuomenei, kad aš 
papirkau čielą vežimą kiaulienos. 
Šį visą mėsos vežimą aš pardavi- 
nėsiu per visą “Padėkonės” sa
vaitę po 14į centų už svarą. Pas 
mane visados galite gauti pui
kiausios mėsos pigiau negu kitur, 
nes aš turiu savo skerdyklą ir to
kiu būdu galiu pardavinėti whol- 
sale” prekės.

i
Komitetas.

116 Ames St., Mostelio, Mass.
SKERDYKLA:

623 Plain St., Campello, Mass.

PHILIP KATZ

Ant pardavimo namai ir 
krautuvė, įtaisyta Šilto van
dens šiluma, gesas ir

7 kambariai su maudyto
mis Užpakalyje piazas, taip
gi tavoro ir įtaisymas.

Kampas Gatės ir Telegraph

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVĖ.

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

Norėdami gauti kata
logą prisiųskite 10c. kra
sos ženkleliais.

Įvairių maldaknygių, 
Eilių ir kitokių pasiskai-. 
tymų.
P.

Bus geriausieji muzikantai iš Joniškio. Visokių sal
džių gėrimų ir užkandžių: LIETUVIŠKI KOPŪSTAI, 
SKILANDŽIAI ir kitokie gardumynai. Geriausios rū
šies cigarai Kiekvienas atsilankęs gausite GRAŽŲ 
PROGRAMĄ.

Pelnas baliaus skiriamas nukentėjusiems nuo karės 
lietuviams.

Širdingai kviečiame visus ateiti, nes toks balius Te
tai kada pasitaiko.

KOMITETAS.
i

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

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

WORCESTER, MASS.

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofieaalandoe

I
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SURGIJUS

392 B-way tarpe E. ir F. gatvių
S0. BOSTON, MASS.

Dr. PauL J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandou:
Noo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

SOS BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON, 
Tel»2S. B.

o TEISINGIAUSIA IR GE- 
| KLAUSIA LIETUVIŠKA

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžia 

šia atida, nežiūrint, ar tie re 
Rėptai Lietuvos ar Amerik 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
daktarų. Tai vienatinė lietu 
jriška aptieka Bostone ir Massa- 
fchusetts valstijoj. Gyduolių ga
lit gaut, kokios tik pasaulyj y 
[•a vartojamos. Galit reikalaut 

r laiškus, o aš prisiųsiu per 
resą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas

0 Street

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boeton, Nass.

PUIK DORCHESTER ST.

ano 8 vai. ryta bsoIOtsI ryta
iki 8 vai. vakar*. Otl 4 vaL vakar*.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarsntuojame.

Teleohone So. Boston 605. 
ANTANAS ŠAPALIS 

meistras 
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir at.Ūeka visus staliorys- 

tSs darbus prideramai. 
KATNOS NEBRANGIOS.

Ofisas Gyvenimas
315 W. Bmadvfav. 133 Bowen St. 

SO. BOSTON. MASS.

Trlkfmonc So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

Miliam F. J. Houiard 
Lietuviika pavardė buvo 
FincM F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boeton.

GERA PROGAI
Gramatika angliškos 

kalbos mokyl *

kaip mokytis 
rašyti be mokytojo-----

Aš Marijona Šimonienė po 
tėvais Vale"v',;+" iš kaimo Zto- 
biškio, din.. t.. alsčians, Kau

no gub., Vilkmergės pav. paieš
kau Petro Buziaus. Teiksitės 
atsiliepti jis pats arba kiti ma
no pažįstami. Antrašas: Ma
rijona Šimonienė, Pubinsk, Ja- 

nH-

■B

be mo- 
a) ..... $1.00
is arba 
lityti ir

ISe 
Naujas Bftdaa mokyt o 

rašyti be mokytojo... ~.10e 
Aritmetika mokinimT ■ 

ri rokundų, m pave c* 
slais (apdaryta) —

Vi -o $1.60 
Kas atsiųs iflrirpęs 'itą ap

garsinimą ii “Dari kuoko” 
h $1.00 per raonc «lrfh4 
tai gaus visas 4 kny^ 60e. 
pigiau.

?. MIKOLJ 
k F. D. — B

Hudao:


