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Išrodo mums, jog nėra la
biau pageidaujamo, kaip to, 
kad daugintas skaičius tų, ku
rie gali ant gero sunaudoti sa
vo raštiškus gabumus ir kad 
geri laikraščiai kuodidžiausia 
išsiplatintų, taip kad kiekvie
nas kasdieną turėtų gero skai
tymo kuriame pamokinama, 
sustiprinama ir pa.kalia.Tn n. 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas XV.
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Meta

statysite bažny- 
remsite misijas, 
te mokyklas — 

darbai, visos tos 
pastangos nueis niekais, 

jei jūs nesugebėsite vartoti ap
sigynimui ir užpuolimui to tin
kamo ginklo, kokiuo yra gry- 
noji ir tikroji katalikiškoji; 
spauda.

Popiežius Pijus X.
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Už kurį?
IŠ DVIEJŲ BLOGŲ IMKIM 

GERESNĮ.

Ateina rinkimų diena, ap

gavysčių diena, akių ir ausų 

muilinimo diena.
ku

Sujudo visi didesni ir ma

žesni politikieriai statyt savo 

kandidatūras arba agituot už 

savo bosus, lyderius ir dievai 

žino už ką, turėt teisingiau- 

sis išsireiškimas būtų kad už 

“visagalį dolerį,” nors nei vie

nas prie to nenori prisipažin

ti.

Sujudimo vilnis pasiekia 
nuo aukščiausių luomų, Ilki 
menkiausio darbininkėlio 
sus. Visi tiktai apie tai ir te 
šneka, kas laimės rinkimus, 
kas bus išrinktas šalies valdo
nu. Kuri partija gaus dau
giaus balsų savo peršamam- 
jam kandidatui.

Iš apsireiškusių 
matosi, kad šansus 
prezidentvstos turi 
datų: 1. dabartinis
tas Wilsonas ir 2. p. Huglies.

Žinoma, laimės vienas, ar 
ir po rinkimo

-vi-

nuomonių 
laimėjimo 
du kandi- 
preziden-

Iš Waterbury, Conn. gavome 
šitokią telegramą:

LIETUVIŲ DIENOS PA
SEKMĖS: 500 RINKĖJŲ SU
RINKO $10.000.

ONA STALIONTUTĖ.

Šauniai pa

BU-BOSTONE RINKĖJŲ 

VO 1.000 SU VIRŠUM. 
KŲ, SPĖJAMA, BUS 
RINKTA Į $8.000.00.

AU-
SU-

KAS “SUBYTIS.

Gali būti, kad bus koloni
jų, kur daugiau bus aukų su
rinkta. Bet vargu atsiras ko
lonija, kur rinkėjų ir jų surin 
ktos aukos būtų panašioj pro 
porcijoj su Waterburiečių.

tas, ar kitas 
vėl pasiliks viskas po senovei. 
Kaip mumis — darbininkus 
kapitalistai išnaudojo, taip ir 
toliaus išnaudos, kaip skriau
dė, taip ir toliaus skriaus o 
visi jų gražūs prižadai, ir mei
lieji žodeliai pranyks kaip ne
buvę.

Mums nei demokratai, nei 
republikonai nieką neprigelbės 

• pagerinimui būvio, mes tik per 
kruviną kovą ir prakaitą šio- 
kiuos tokius pagerinimus tega
lime laimėti.

Bet prie to viso bus pravar
tu žinot už kurį kandidatą ver
tėtų paduot savo balsą rinki
mų metu.

Kaip skelbia laikraščiai p. 
Hughes yra kapitalistų priete- 
lis ir būk ne kartą prisidėjęs 
prie išnaudojimo darbininkų 
palaikydamas kaipo advokatas 
kapitalistų pusę.

Ponas Wilsonas taip-pat ne 
ką gerą tepadarė darbinin
kams.

Bet mūsų simpatijos vis-gi 
linksta toliau prie pono Wilso- 
no.

Wilsonas pripažino 8 valan
dų darbo dieną, jau tuomi pa
čiu parėmė vieną iš svarbiau
sių darbininkų 
Wilsonas iškėlė 
pasiliuosavimo, 
vybės klausimą, 
tuviams leido 
“Lietuvių Dieną” o tuomi su
šelpė mūsų tėvynės vargingą 
padėjimą.

Ir dėlto mes esame tos nuo
monės, kad iš dviejų blogų 
verčiau rinkti tą, kuris yra 
geresnis, o tuomi geresniuoju 
ir yra kaip matome ne kas ki
tas, kaip dabartinis preziden
tas p. Wilsonas.

Dėlto lietuviai rinkimuose 
už jį savo balsus atiduodami 
pasielgtų neklaidingai.

F. V.

Praėjo Lietuvių Diena — 
didis darbas nuslinko nuo pe
čių. Bet darbštieji vieną dar
bą atlikę, kito imasi Atli
kę savo pareigą L. Dienoje, 
žiūrėkime, kad atliktūmėm sa
vo pareigą Katalikų Spaudos 
Savaitėje.

' Darbštiems darbo .perkei
timas yra atilsis.

Lietuvių Darbininkų Kalen
dorius jau atspaustas. Da
bar brošiuruojamas (apdaro
mas).

——
Ateinančią savaitę pasklis 

po visas kolonijas tūkstančiai 
ekzempliorių puikaus L. D. 
Kalendoriaus.

L. D. Kalendorius yra pui
kiausias, dailiausias šių metų 
leidinys Amerikoje.

%

Ir mažo išsilavinimo darbi
ninkai supras naudingus jiems 
straipsnius gražiame L. D. Ka
lendoriuje.

Lietuviai-Katalikai, žiūrė
kime, kad iki Naujų Metų vi
sai neliktų kalendorių “Darbi
ninko” knygyne

Krikščionys darbininkai vienykiinės!

Atplaukė Deutsch
land.

Lietuvių Darbininkų

Kalendorius

1917m

“DarbiniBko spauda
242 W, Broadway So. Bostoa, Mass.

Rumunijos frontuose abi 
pusi turi pasisekimus.

Vokiečiai pasitraukė iš Verduno 
forto.

Didi mūšiai tarp austrų 
ir rusų.

RUMUNAMS SEKASI 
TRANSYLVANUOJ.

Transylvanijoj Jiul klonyje 
rumunai vis spaudžia austrus.

Užtat Predeal tarpkalnyje 
austrai spaudžia rumunus. Čia 
austrai atakavo rumunus, paė
mė rumunų pozicijas, paėmė 
10 armotų ir 17 kulkosvaidžių. 
Austrai pasivarė pirmyn ir 
Rothenthurm tarpkalnyje.

Jiul klonyje, kur rumunai 
turėjo viršų, pateko 6 austrų 
oficieriai ir 506 kareiviai į ru
munų nelaisvę.

reikalavimų, 
eikšten tautų 
tautų savisto- 
Wilsonas lie- 
kaipo tautai

NAUJAS VADAS RU
MUNIJOJ.

Daug tūkstančių kalendorių 
jau užsisakė Spaudos Savaitės 
komisijos Ir agentai. Bet dar 
ne ant visų 16.00 atėjo užsaky
mai. Skubėkite užsisakyti.

Rusijos karinė valdžia pa
siuntė gen. Saharovą į Rumu
niją. Jisai vadovaus rusams 
ir rumunams Dobrudžoj.

Gen. Sacharovas rokuoja- 
mas vienu gabiausiu Rusijos 
generolu.

Į New London, Conn. lapkri
čio 1 d. atplaukė antru kartu 
vokiečių prekinis submarinas 
Deutschland. Išplaukė iš Bre- 
men ir plaukė 21 dieną. Pir
mu kartu jis atplaukė i Balti
more per 16 dienų.

Dabar atsivežė chemicalų 
vaistų, dažylų, laiškų Vokie
tijos ambasadai. Abelnai i- 
mant Deutschlando krovinis 
šiuo kartu yra $10.000.000.

Plaukė tik apie 100 mylių 
po vandeniu. Šiaip tai, ken
tėjęs daug nuo didžių audrų.

Jurininkų atplaukė 25 — tie 
patys, kurie buvo atplaukę pir
mu kartu. Tik du buvo nau-

Austrijos laikraščio Neue 
Frei Presse korespondentas 
buvo prileistas prie fieldmar- 
šalo Hindenburgo. Tasai kar- 
vedis pasakojo vokiečių stovį 
karės lauke.

Hindenburg išreiškė nuomo
nę, jog karė galės pasibaigti 
1917 m., bet sakė nenorįs bū
ti pranašu. Karvedis pasako
jo toliau, jog vokiečiai pasiri
šę karę tęsti iki pergalės. Iš- 
rodinėjo, jog francuzai ir ang
lai vakaruose jokiu būdu ne
galės prasilaužti, negalėsią 
nei per 30 metų. O rusų vo
kiečiai niekuomet nebijoję nei 
nepaisę, tai ir ateityje nesą 
vokčieiams jokio pavojaus.

SUSTREIKAVO.
Southbridge, Mass. — Ame- 

rican Optical kompanijos dar
bininkai sustreikavo. Taip 
darė dėlto, kad reikalavimas 
pakelti algas ant 20 nuoš. ir 
pusantros mokesties už viršlai
kį nebuvo išpildytas.

GREIT APSIDŽIAUGĖ.
Providence, R . I. — Cla- 

rence Ggrinnell p jurije rado 
ypatingą akmenaitį. Kaiku- 
rių buvo spėta, jog tai brang
akmenis vadinamas ambergris. 
Ir spėta, jog jis vertas $18. 
)(M). Bet kai žinovai apžiūrė

jo ir ištyrė, tai pasakė, jog 
tai dalykėlis be vertės.

Deutschland buvo išplaukęs 
ankščiau. Bet vos iš prie
plaukos išplaukęs susikūlė su 
kitu laivu ir turėjo būti tai
somas 10 dienų.

Amerikonai pasitiko Deut- 
schlend kaip ir pirmu kartu su 
schland kaip ir pirmu kartu su 
mu. Jurininkus priėmė 
bai viešingai.

BRANGSTA IR GRABAI.
Viskas brangsta, tai galop 

pabrango ir grabai. New Yor
ke ir pigiausi grabai dabar 
pabrango ant $5.00.

75c. TUZINAS.
New Yorke už gerosios rū

šies kiaušinių mokama po 75c. 
tuzinas. Sako pakilsią iki 
$1.00.

la-

PAĖMĖ DAUG NELAIS
VĖN.

Francuzai skelbia, jog nuo 
spalių 24 d. francuzai paėmė 
vien Verduno fronte 6011 ka- 
reiviij ir 138 oficierius į nelai- 

Dar paėmė 66 anuotas
•

DARBININKŲ PARODA.
Binghangton, N. Y. — En- 

dicott Johnson kompanija įve
dė 8 valandų darbo dieną be 
sumažinimo mokesties. Tai - 
iš džiaugsmo darbininkai buvo 
surengę didžiulį parodavimą 
miesto gatvėmis.

svę.
ir 144 kulkosvaidžius.

SUGRĮŽO.

Vokietijos submarinas U-53, 
kurs aplankė Amerikos uostą 
ir nuskandino keletą laivų pa
lei pakrantes Naujosios Angli
jos, jau sugrįžo Vokietijon.

SUFRAGIETĖS BOM
BARDAVO MINIS- 

TERĮ.

Vidurnaktį dvi sufragietės 
Londone buvo suareštuotos. 
Juodvi metė plytgalius ir ak
menis į ministerio Grey namų 
langus.

ŽUVO 30.
Vokiečiai skelbia, 

sutorpeduotam garlaiviui An- 
gelic skęstant prigėrė 30 žmo
nių. Angclic plaukė į Saloni
kus su 300 liuosnorių į Venize- 
laso armiją.

ATGABŲS KURKIU.
Šį mėnesį iš Texas valstijos 

į šiaurines valstijas bus atga
benta Padėkonės Dienai 1.200. 
000 kurkiu.

jog &

PRADĖS ORO IR SUBMARI- 
NŲ KAK?.

Vokietija ketinanti pradėti 
plačią submarinų karę prieš 
visas sau priešingas tautas, 
Taip-gi pradėsianti smarkiau
sias atakas iš oro.

TIKISI, JOG VYRAS LAI
MĖS.

Prez. Wilsono pati užsakė 
pasodinti keletą tūkstančių tu- 
liponų sodne prie Baltųjų Rū
mų Washingtone. Tie tuli- 
ponai nežydės be pavasario. 
Tai matyt Wilsonienė tikisi, 
jog jos vyras rinkimus laimės 
ir pasiliks prezidentu.

KODĖL APSISTOJO.

VOKIEČIAI IŠTUŠTINO . 
FORTĄ.

Verduno fortą Vaux vokie
čiai ištuštino. Turėjo pasi- 
pasitraukti, nes neišlaikė fran
cūzų spaudimo.

Anglai bandė pasivaryti 
pirmyn Somme fronte į šiaurę 
nuo Courcelette, bet buvo at
mušti. Francuzai pasivarė 
pirmyn Lesboeufs ir Rancourt 
pozicijose.

Vokiečiai prisipažindami 
prie pąsitraukimo iš forto 
Vaux, praneša, jog jį susprog
dinę.

NUSKANDINO KETURIS 

LAIVUS.
Vokiečiai vėl sutorpėdavo ir 

nuskandino keturis Norvegijos 
garlaivius.

Sako, kad vokiečiai pasi
rengę dabar suparaližuoti viso 
pasaulio pirklybą.

SAKO, NETEISYBĖ.

Buvo pasklidęs gandas, 
būk Rusijos valdžia ketinanti 
lenkų pabėgėlius perkraustyti 
į pietinę Ameriką. Tai Rusi
jos ambasada Washingtone 
griežtai užginčijo tą paskalą.

Mackenseno veikimas Dob- 
rudžoj apsistojo. Nesivaro 
pirmyn. Rusai tą aiškina tuo
mi, jog jam pritrūko karei
vių. Dalį savo armijos turė
jo pasiųsti Transilvanijon, kur 
pradėjo austrams nekaip sek
tis.

BUVO PALAIDOTAS SEP
TYNIAS VALANDAS.

Pawtucket, R. J. — James 
Deery dirbo miesto urvuose. 
Netikėtai ji užgriuvo iki pat 
akių. Tai per septynias va
landas skubaus darbo buvo pa- 
liuosuotos, Kunigas užgriuvu
siam buvo suteikęs paskutinius 
sakramentus, nes buvo abejo
jama, begu pavyks jį išgelbė
ti. Dešinioji ranka- jo buvo 
išsukta, bet šiaip tai nebuvo 
sužeistas.

GAUSI AUKA LENKIJAI.

Popiežius buvo atsišaukęs į 
vyskupus viso pasaulio siųsti 
aukų lenkams. Išviso tam 
reikalui į Vatikaną aukų atė
jo 4.000.000 frankų.

NAUJI KIVIRČIAI SU 
VOKIETIJA.

Gal būt atsinaujįs aštrūs 
kivirčiai tarp Vokietijos ir Su
vienytų Valstijų. Mat kai 
vokiečių submarinas sutorpė- 
davo Anglijos garlaivį Mari
nų, tai nuskendę keletas ame
rikonų. Ir garlaivis buvo su- 
torpėduotas be persergėjimo. 
Tai prez. Wilson pareikalavo 
iš Vokietijos išaiškinimo, ko
dėl taip buvo pasielgta.

VOKIEČIAI SVERIA 
MAŽIAU.

Vienas Berlino laikraštis pa
skelbė, jog dabar vokiečių 
svarumas apskritai imant su
mažėjo nuo 12 iki 16 svarų. 
Tas atsitiko dėl rūpesčių ir 
dėl stokos valgio.

NAUJAS DEŠIMTUKAS.
Philidelphijos pinigų liejyk

loj nulieta naujoviški dešim
tukai. Nulieta $180.000.

UŽTROŠKO PO AUT0M0- 
BILIUM.

Cleveland, Ohio. — Henry 
Schlenkermano bevažinėjant 
automobilius sustojo. Jis pa
lindo žiūrėti kas pasidarė. Pa
lindo ir neišlindo. Užtroško 
biauriuose dūmuose, kuriuos 
leido automobilius.

SAKO, KAD EINA BAISŪS 
MOŽIAI.

Rusų pranešama, jog Gali
cijoj palei Zlotą Lipa į pietus 
nuo Brzezany eina smarkūs 
susirėmimai tarp austrų ir ru
sų. Rusai pripažįsta, jog 
jie turėję trauktis atgal. Mū
šiai ėję daugiausia miškuose.

RUSŲ NEPASISEKIMAS.

' Palei upę Stokhod austrai 
ir vokiečiai atakavo rusų po
zicijas. Uždavė rusams skau
džius smūgius. Nelaisvėn pa
teko arti 2.000 rusų.

Vokiečiai praneša, .jog Kar
patuose ties Domą Vatra aus
trai laimėjo keletą susirėmimų I 
su rusų žvalgais.

Kaip abelnai aprokuojama, 
tai Europoje nuo karės pra
džios pragyvenimas pabrango 
šešis kartus. T.y. jei kuris iš
leisdavo pragyvenimui $10 sa
vaitėje, tai dabar turi išleisti 
$60, jei nori panašiai gyventi, 
kaip prieš karę.
I . ■••.'t.'-y *-a-. ■ ./ -

AŠTRIAI ĮSAKĖ.
Pačtos departamentas 

Washingtono išsiuntinėjo vi
siems pačtų perdetiniams įsa
kymą, kad jokiuo būdu nepri
imtų persiuntimui svaigalų.

iš

PRALEIDO DAUG PINIGŲ.
New Yorke buvo italų fėrai. 

Tęsėsi dvi dienas. Tai fėruo- 
se garsus italų dainininkas Ca- 
ruso praleido $5.000.

Vilniaus Komitetas, kuriam 
pagal Bostono lietuvių rezoliu
cijos turi būti siunčiamos au
kos, surinktos Lietuvių Die
noje.

1. A. Smetona,
2. Kun. Juozas Kukta,
3. Kun. Povilas Dogelis,
4. Kymantas,
5. Antanas Vileišis,
6. Kun. Jezukevičius,
7. Don. Malinauskas,
8. Žmuidzinavičius,
9. Augustinas Janulaitis,
10. Jonas Basanavičius,
11. Emilija Vileišienė,
12. Steponas Kairys,
13. Mikola* Biržiška,
14. Bugailižkis —

Šiauliuose,
15. Stulginskis,
16. P. šernas,
17. Pranas Dovidaitis —

Kaune,
18. Kun. Juozas Stankevi

čius — Suv.

I



Ji laukė jo.
Tamsiam miške lakštingalė čiulbėjo; 
Toli, toli, kur ratai subildėjo...
Senai saulutė buvo užsileidus —' 
Senai tamsioj giružėj jau paskendus...

Skaistus, blaivus mėnulis užtekėjo; 
Augštoj padangėj žvaigždės jau mirgėjo. 
Kieme mergužė liūdo... ten sėdėjo... 
Jos akys ten... kur ratai subildėjo...

Širdužė plakė jai, kai ji išgirdo, 
Jog ratai kur toli tenai subildo...
Gėlių jinai tuoj pluoštą prisiskynė, 
Vainiką puikų iš jų nusipynė...

Ji laukė... ji laukė, nekantravo, 
Ant rankos žiedą jojo nubučiavo... 
Giružė štai liūdnai ten sušlamėjo...
Ji verk... per veidą ašaros birėjo...

Vilkai piktai, piktai miške sustaugė; 
Žirgai balsu prislėgtu ten sužvengė;
Girdėjo dar žmogus kaip suvaitojo 
.Miškas jo balsą paskleidė, kartojo...

Daina senai lakštingalės nutilo...
Mėnulis nyko, leidos ir išdilo... 
Dangus apsiniaukė... ir visai sutemo...
Audra užkilo: trankės, žaibavo...

Saulutė tek... puikus jau aušta rytas... 
Tamsiam miške bernelis nužudytas... 
Tik kaulai jo; arklių oda ir kojos; 
Ir villjas viens ten stovi išsižiojęs...

Darželyj miega gėlėse mergužė... 
Gyva ji rodos... akys žiūr giružėn. 
Gėlių vainiks suvytęs, sudraskytas... 
Saulutė tek... bet liūdnas tenai rytas...

12-VTH-1916 m. L. Šilelis.
FRAGMENTAS.

Jaunimas gyvena dabarčia, 
Vaikučiai skaisčia ateitim; 
Seneliai, nors mirtį jaut sparčią, 
Gvven dar gera praeitim.

10-Vin-19i6 m. L. Šilelis
NURAMINKIE...

Daina vakarinė, 
Skambėkie kiemelyj. 
Nestokie raminus, 
Krūtinę gaivinus 
Sesutės svirnelvj. 
Užmigdikie...
Ją vargšę našlaitę
Nuo pat mažumėlio 
Ik šiųjų dienelių... 
Nuraminkie...

10-VIII-1916 m. L. Šilelis
Pink dainelę, pink, 
Jausmus atgaivink 
Keleivio žmogaus. 
Kol šviečia, matai, 
Mėnulis antai, 
Žvaigždutės dangaus...

Kad užmigsiu aš 
Ant amžių... ar kas 
Maldelę kalbės?.. 
Paukštytė mane 
Atminkie... grabe — 
Ten kaulai gulės...

Pink dainelę, pink
Ant kapo... Atmink! 
Dainelę raudos 
Čiulbėk man tenai, 
Čiulbėk amžinai, 
Negailėk dainos!..

10-VIT-1916 m. L. Šilelis.

Svajonės
I.

Esu lig laiko aš ant svieto 
It šalta rasa.
Nesibijau to vargo kieto,
Nei dygi ii} basa.

f

Aštriausi dygiai kojas bado, 
Aš to nepaisau.
Siela ramybės nesurado, 
Tai jos ieško sau.

Dygsta erškėčiai ant mano tako, 
Drąsiai juos minu.
Ir neatboju, ką žmonės sako, 
Skinti ketinu.

Nereik man rožės, nei žirniko, 
Nei kitų gėlių.
Dygių, erškiečių aš vainiką 
Nupinti galiu.

Ar būčiau vargšė, ar turtinga, 
Man vis ta viena.
"Siela ramybėj neužminga, 
Liūdna per dieną.

Galvą, krutinę be malonės 
Slegia visada.
Nerandu galo tos kelionės, 
Pailsėt kada s

Vakare leidžiasi saulelė, 
Aš drauge gulu.
Rytą kaip teka tik aušrelė 
Ir aš vėl keliu.

Ir vėl iš naujo galvą skausta 
Neturiu, kur dėt.
Krūtinė vaitoja prispausta, 
Kas dabar pradėt.

n.
Ateina mintys man auksinės —
Lietuvą matau.
Visą sunkybę nuo krutinės 
Aš nusikratau.

Visiems atminti yr malonu 
Tėvynę tikrą,
Tą mergužėlę skaisčiai raudoną 
Tvirtą ir vikrą.

Gėlių darželyj rūtas sėja,
Vainiką pina.
Dailiai žemelę išakėja
Kvietkas sodina.

Matau, kaip Nemunas banguoja, 
Skaisti Šešupė.
Nevėžis, Neris ten vingiuoja, 
Vilijos upė.

Skaistveidė Dubisa plačioji,
Muša, Jurava-
Kūpa, Vašuka ir Šventoji, 
Garupis, Lava.

Matau, kaip gandras lizdą krauna 
Ant medžio šakų.
Klegėti, džiaugtis nepaliauna 
Prie savo vaikų.

Girdžiu, .kaip girioje kukuoja
Pilka gegutė.
Kaip ant rankelių ten liūliuoja
Sūnų motutė.

Ten piemenėliai gano lauke 
Bandą gyvulių,
Įvaiuriu balsu gieda, šaukia 
Tarp krūmų žalių.

Skaisti saulelė aiškiai šviečia
Pasauliui vargų.
Pilkos bitelės sode spiečia 
Ant žiedų margų.

Gamtos grožybę ir puikumą 
Akyse statau.
Užmirštu vargus, neramumą, 
Kaip ją pamatau.

III.

Bet kągi radom, kaip atvykom
Mes i šią šalį.
J trumpą laiką silpni patapom,
Balti, išbalę...

Kas'mūsų veidą taip džiovina — 
Dirbtuvės darbai.
Kas jėgas silpnina, marina — 
Svaigalu nuodai.

Kas savo jėgų nedaboja — 
Girtybės draugai.
Iš jųjų dvokti nenustoja 
Degtinės raugai.

Prikimštos smuklės net be saiko, 
Geria per metus.
Kiek ten žmonelių pirma laiko 
Žengia į kapus.

Per dieną dirbę, prakaitavę
Dėl to skatiko.
Kaip tik į smuklę nukeliavo
Viską paliko.

\
Silpnina jėgas, naikina turtą,
Neliauja gerti.
Jam galva svaigsta, ausys apkurto 
Negal ištverti.

IV

Pamesk girtybę, mielas broli, 
Nors ant valandos.
Nulėk mintyje toli — toli,
Iki Lietuvos. •

Jei kuomet jausi nesmagumą,
Busi neramus,
Neieškok degtinėj’ ramumo, 
Pagrižk į namus.

Maži vaikeliai kalbins meiliai,
Tave suramins.
Tavo pačiutė skaniai, dailiai
Valgyt pagamins. •

Pražus girtybė, o šventoji
Blaivybė užgims.
Įvyks ramybė prakilnioji 
Poetai nurims.

Neieško garbės jie ant svieto,
Veikia dėl kitų,
Idant sumažini jungą kietą 
Vargstančių žmonių.

U. Gudienė.

I 
I

Jonas Briedaitis gyveno Į 
Lietuvos didmiestyje — Kau
ne.

...Jisai įnamiavo šalę Kar-j
melitų bažnyčios ant Nemuno! 
kranto senuose sukumpusiuo-1 
se, vos negriūvančiuose senio 
JanK^Jo nameliuose, taip va- 
dihainoje “Suterenijoje,” tai 
yra rūsyje, skiepe.

Sienos buvo drėgnos ir pe
lėsiais smirdėjo, langelis ma
žutis ir tas pats skarmalais už
kamšytas, apie švarumą, ši
lumą, gerą orą ir kitus svei
katos ir estetikos reikalavimus 
tai nei minėt neverta, viskas 
buvo koprasčiausia, ko vargin
giausia, žįnoma — kaip pas 
vargšus.

Vienoje kambario kerčioje 
stovėjo kokia tai suklypusi ne
va spinta (šėpa), po langu sta
liukas, pora kėdžių su išply- 
šusiomis sėdynėmis, ir kliban
čiomis kojomis, medinė didelė 
lova, ant kurios vietoje patali
nės riogsojo išdraikyti kokie 
tai mannalai-skudurai, ir šiau
dinė, iš kurios per iširusį ga
lą birėjo, nuo ilgo vartojimo 
sutrupėję šiaudai, šiaudgaliai 
ir trunės.

Ant drėgnos ir pelėsiais a- 
paugusios sienos kabojo medi
nė mūkelė — Dievo kančios 
paveikslas.

Jonas sėdėjo šalę lovos, 
rankomis galvą perėmęs — ta
rytumei norėdamas prigelbėti 
pernešt užgulusią vargų naš
tą. .. paprastas varguolio bė
das, ir... savo žmonos Agotos 
mirtį.

Sėdėjo nuliūdęs, užsimąs
tęs tarytumei viską pasaulyje 
užmiršęs...

Buvo tai vyras tvirto kūno 
sudėjimo, malonaus būdo, ir 
labai doras žmogus. Su savo 
žmona Agota pragyveno poro
je geriausiame sutikime 30 me
tų, turėjo keletą vaikučių, bet 
Pastarąją žiemą užėjus ir siau- 
'v"it difterito epidemijai visi 
liic'i iejų vaikučiai, vienas 
paskui kito, nukeliavo į dan
gų padaugint aniolų skaitlių, 
o jų kūnelius pakasė ant kapi
nių po žalia velėna.

Agotos spėkos nevaliojo to 
pernešt ir jinai pradėjo sirgti, 
paliego, ir po ilgi) kankynių, 
nežiūrint to, kad Jonas nesi
gailėjo kašto ant daktarų ir 
gyduolių — vargšė pasimirė. 
Šiandien jos kūną palaidojo 
amžinos tėviškėlės vietelėje, 
šalimais jos mieliausių vaiku
čių — kapinėse.

Ir štai Jonas mato, kaip 
ineina per duris Aniolas švie
sybės skaisčiuose rūbuose ir 
ramina jį, jo nuliūdimuose, 
uždeda ant jo žilos galvelės 
žydinčių rožių vainiką ir vadi
na į dangų pas jo mieliausią 
Agotėlę ir dukreles...

Nudžiugo Jonas, tos laimės 
susilaukęs ; kad skubinas, kad 
bėga, kad skuta į dangų, kad 
net dulkės rūksta; o kojos jo
kio nuovargio nejausdamos ta
rytumei elektra varoma maši
nerija tik žengia pirmyn pro
tekiniais. Jau net ir Aniolas 
pasiliko toli užpakalyje, nebe
suspėja su Jonu...

Atsiskubino prie dangaus 
durių, aniolai atidarė duris, 
Joną įleido į dangų ir nesako 
nei žodelio... 
rė danguje, pavaikščiojo ir 
šen, ir ten, 
dėties, nei ką pradėt veikti...

Bet kaip žmogus jau viso- 
ko savo gyvenime prityręs tai 
pastebėjo, kad danguje koksai 
tai triukšmas, kokiai tai pri
sirengimas daroma, lyg kad 
ko laukiama

Mano sau nabagėlis: o gal 
tai manęs laukia dangūje, kad 
su iškilme pasitikti, gal ir 
blogai padariau, kad perdaug 
pasiskubinau atbėgti, kad net 
aniolai nesuspėjo prisirengti 
išeiti pasitikti.

Bet koks jo buvo nustebi
mas, kada jisai pamatė, kad 
ta visa iškilmė, tas visas šven
tųjų dangaus gyventojų triuk
šmas buvo rengiamas nexiel 
jo, bet visai dėl ko kito. Bu
vo pasitinkama vienas turtuo
lis, kurisai už savo dorą gy
venimą pakliuvo į dangų.

Supyko Jonas, ir mano sau: 
kaip danguj taip ir ant že- 

inės,” kas turtuolis, tai tam 
ir ant žemės visos laimės ir ge
rybės, ir numirus visokios iš
kilmės, pamokslai, pamaldos, 

Į, ilgi varpa vimai bažnyčiose. 
Danguje ir-gi tas pats: kad aš 
atėjau, tai niekas nei nepasi
tiko, o kad turtuolis ateina, 
tai visos dangiškosios dvasios 
su kapelija ir giesmėmis išsis
kubina pasitikti... tat, nėra 
niekur teisybės ir gana!!.. At
siduso nuliūdęs Jonas..

Bet yra teisybės šaltinis — 
Viešpats Dievas. Jonas ro
žių vainiką nuo galvos nusiė
męs, pasikišo po pažaščia ir 
drožia stačiai prie Sosto pa
ties Dievo, prie pačios Teisy
bės, ir sako:

— Viešpatie Tavo danguje 
teisybės nėra, taip Trnip ir ant 
žemės. Kad varguolis atei
na, tai tarsi jo niekas nei gir
di, nei mato, o turtuolį pasi
tinka iškilmingai.

O Viešpats jam atsako:
— Labai suklydai, mano 

vaikeli. Dangūje yra teisy
bė ir tvarka. Visiems doriems 
darbininkams, visiems do
riems vargšams dangaus var
tai atviri liki galo ir juos iš- 
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i kilmingai nepasitinkama todėl, I 
kad jau jie skaitonfa senais 
dangaus piliečiais, skaitoma 
savo namiškiais. O turtuolis 

[toksai, kaip tas ką šiandien) 
[matei, yra labai didelė rete
nybė, iš kelių milijonų mirš
tančių turtuolių vienas tik te- 
pakliūva į d,angų, dėlto ir šven- kalbų pi $1.00: 
tieji džiaugiasi netikėtą sau 
draugą susilaukdami. O var
guolių kas mielą dienelę šimtai 
tūkstančių apgyvena dangaus 
grožybės.darželių plotus. Dėl
to ir tu, vaikeli, džiaugkis ir 
linksminkis, kad už savo ge
rus darbus pakliuvai į dan
gaus karalystę.

Nušvito baisi šviesybė ir... 
Jonas pabudo. Žiūri, kad de
ga visa Jankelio trobelę, o 
žmonės aplinkui šūkaudami 
laksto.

Vos-nevos išlindo per lan
gelį lauk, nes jau durys buvo 
apimtos liepsnos.

Sudegė Jono visas turtas — 
visi marmoliai-skarmalai ir su
driskę . sulūžę rakandai. Bet 
Jonas jautėsi laimingu ir Die
vui už savo vargingą likimą 
niekados nerūgojo liki numirė.

F. V.

Tautos Fondo reikalai.
SVARBIAUSIEJI 

NUOTIKIAI.
Šį mėnesį Tautos Fondo 

Centre įvyko keletas svarbu) 
dalyki) įr nutarimų. Štai jie:

1 ) Draugijai “Lithuania,” 
kuri užsiima lietuvių belaisvių 
šelpimu, išsiųsta Šveicarijon 
$2000.00.

2) Ksaverui Vanagėliui, se
nam mūši) tautos rašytojui, 
mokytojui ir veikėjui, kuris 
gyvena dabar Varšavoje ir 
kenčia didį vargą, pasiųsta 
$150.00.

> 3) Kablegrama kun. Dr. 
Purickis ir kun. Dzimidavi- 
čius pareikalavo $5000.00, ku
riuos Tautos Fondo valdyba 
nutarė tuojau kablegrafuoti i 
“Lithuanijai” Šveicarijon, mi-j 
nėtų kunigų vardu.

4) Tautos Fondo valdyba 
nutarė artimame laike pasiųsti 
Lietuvon, vokiečių užimtom 
Lietuvių Draugijai nukentėju
siems dėl karės šelpti, per p. 
J. Aukštuolį švedų Stockliol- 
rne $10.000.00.

5) Tautos Fondas paskoli
no Lietuvių Centraliam Komi
tetui prisirengimų prie “Lie
tuvių Dienos” išlaidoms pa
dengti $1000.00.

Tai-gi T. F. iždas susimaži
na ant $18.150.00. Užtat vi 
si T. F. skyriai turi tuojaus 
siųsti visus surinktus pinigus 
į Centrą ir stropiai rinkti nau
jas aukas, kad galima būtų ir 
vėl pasiųsti pinigų Lietuvon, 
kur jie begalo reikalingi.

Pinigai reikia siųsi sekreto
riui (K. Pakštas, 917 W. 33-rd 
St. Chicago, III.), o ant čekio 
ar “money orderio” reikia už
rašyti iždininko vardas _ 
Vaišnoros).

TAUTOS FONDAS PASIE
KĖ $60.000.00.

Šiomis dienomis Tautos Fon
das jau pasiekė $60 000.00 su 
viršum. Lig ateinančio sei
mo reikia ir galima surinkti 
kitą-tiek. Tik nesnauskime-

Tautos Fondo Sekretorius,
Kazys Pakštas.

• v
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WATERBURY, CONN.
Spalių 22 d. Šv. Juozapo lie

tuvių parapijos svetainėj atsi
buvo delegatų prakalbos, 
Lietuvos atvažiavusių kun. Dr.
Bartuškos ir Dr. Bielskio. Žmo
nių atsilankė daug, prakalbos 
prasidėjo 8-tą vai. vak.

Vietos klebonas, kun. P. 
Saurusaitis perstatė kalbėti 
kun. Dr. Bartušką.

Po jo prakalbos buvo ren
kamos aukos.

Aukavo po $9.00: M. Oe- 
mauskiutė, R. Daugirdžiutė. 
Po $5.00: M. ilkas, B. Digris, 
Jokša. po $4.00: B. Daunaitė. 
Po $2.00.

i Kavelis, 
i Valuckas.
| kabinas,

Po $1.00:

B.

Jonas apsidai-

nežino nei kur

•S. Statkevičius, P. 
V. Abrazevičia, K.
J. Madekis. J. Ja- 

p. J. V. Kovas.
S- Tarasevičius, 

J. Barkauskas, K. Kudzma,
J. Jocius, A. Milušis, A. Ai
dulis, P. Kelpa, J. Kručkau- 
skas, J. Lukošius, G. Norbu- 
tas, P. Skerstonas, D. Kačiu
tė, J. Zdanavičius, 
minskiutė, M. Rudokiutė, A. 
Radzevičius, J. Šuopis, S. Ba
naitis, B. Buškus, A. Verbi- 
lienė, L. Misiūnas, J. Paške
vičius, O. Skamėtienė, S. As- 
menas, J. Pulečkis, K. Stego- 
naitis, K. Ivanauskas, J. Ba- 
ziunas, M. Slevas, M. Šipas, 
K Ragauskas, O. Pocviečiutė,
K. Pivariunas, P. Bakaitis, J. 
Kajačnas, M. Karosas, J. Ra
manauskas, J. Kazeliunas, J. 
Jočius, P. Steponavičia, K. 
Sakalauskas, K. Baltrušaitis, 
P. Pataikis, K. Leliulis, J. 
J. Prasnas, J. Norbuta, J. Ci- 
kotis, J. Ramanauskas, J. 
Kovas, J. Rumšavičia, A. 
Morkis, V. Pabilionis, J. Sta
nevičius, M. Kaunickaitė, J. 
Vilkas, A. Maurutis, J. La- 
kevičius, V. Liukevičius, P. 
Liukevičienė, J. Jasulis, J. 
Skinkis, J. Palaita, J. Ma
kauskas, J. Aduška, L. Poš
ka, J. Kovas, B. Janavičiūtė,

.

0. Ka-

25c., po 50c., po $1.00 ir aukš
čiau, kol “karė tęsis-

S. M. D.

HARTFORD, CONN.
Vardai, kurie buvo apleis

ti surašė:
Aukojo laike delegatų pra- 

B. Sausanavi- 
čius, S. Kelmelis, J. Vitkus? 
M. Aukštakalnis, J. Benatavf- 
čius, K. Kručkus, P. Matule
vičius, A. Kučas, A. Mikala
jūnas, E. Merkevičius, 
Vilimaitis, A- Vieraičiutė, 
Maučinskas, J. Varkala, 
Budnoraitė.

Garsinant Hartford’e 
rinktas aukas, tie vardai buvo 
nepagarsinti.

M. 
J. 
E.

su-

STOUGHTON, MASS
Kun. Urbanavičius $2.00, 

U. Kubilienė 1.00, J. Buividai- 
tė 1.00, A. Sabiutė 1.00.

Smulku) $14.85.
Viso $19.§5.

UNION CITY, CONN.
M. Ratkevičienė $2.00, J. 

Bekelis 1.00, L. Rimkus 1.00, 
A. Losis 1.00, M. Piteraitis 
1.00.

Smulkių $9.25.
Viso $15.25.

NEW HAVEN, CONN.
. Kun. V. Karkauskas $5:00, 

Fr. Pagait $5.00.
Po $1.00: Gen._ Sataliukė, 

Ona Pokelupe, Adol. .Najaitė, 
L. Kelneraitė, K. Brazauskai
tė, P. Povilaitienė, K. Dau- 
j<5ts, O. Steponavičienė, 
Rumokas $2.00, 
J. Jasulaitis, 
Gerui iauskas, 
Ig. Navickas, 
Bartinka, V. 
Čepaviče, J. 
Rasimavičius, 
Dzikas, E. Bakienė, P. Gri
gienė, U. Dzikienė, J. Dzi- 
kienė, M. Lasavičiutė, K. Ven- 
soliutė, Melsbokiutė, 
Melsbokiutė, 
Baranauskas, 
Stanevičius, 
$5.00, 
vičius, 
Barbara virius, 
čiutė, K. Pilsockas, 
vičius, J. Noburaitis, 
dzeuskas, S. Papeiks;- V. Gra
bauskienė $4.00, S. Cvirka, A. 
Račių! ienė $1.25-

Viso surinkta New Ilaven’e

F.
J. Stromskas,

D. Mažeika, L. 
K. Milavickas, 

Z. Navickas, J. 
Prokapas, 
Kazlauskas, 

A. Dirzis,
E. Bakienė,

U. Dzikienė,

A. 
P.
J.

Al z. 
M. Gaidžiutė, J. 
J. išlinskas, M.

Iz. Dambrauskas
A. Dakniutė, J. Micke- 

M. Braziuniutė, D. 
A. Daniulai- 

M. Rada-
M. Ri-

NEW BRITAIN, CONN.
Delegatų prakalbos.

Spalių 22 d. atsilankė pas 
mus delegatai iš Lietuvos kun. 
Dr. Bartuška ir Dr. Bielskis. 
Prakalbos buvo Lietuvių tau
tiškoj svetainėj: 
vietinis kleb. kun. 
perstatė kun. Dr.

I

Pirmiausia 
E. Grikis 
Bartuška, 

kuris plačiai apipasakojo apie 
vargus Lietuvos. 
Bielskis.
nelaisvius, 
papuolė.

Žmonių buvo beveik pilna 
svetainė ir kaip girdėt buvo 
tai aukų tapo surinkta virš 
$180.00 centais. Taipgi dar 
kun. Dr. Bartuška antru kartu 
kalbėjo j newbritainiečius kas- 
link 1 d. lapkričio Lietuvių 
Dienos.

Kalbėjo Dr. 
Šis kalbėjo apie 
kurie Vokietijon

TAUTOS FONDO SKY
RIAMS SVARBU.

Buvo keletą kartų garsinta, 
kad Centro raštinėje galima 
gauti atsišaukimų ir kvitanci- 
jų, bet vos tik keletas skyrių 
tesikreipė jųjų. Tai-gi šią 
sąvaitę visiems Tautos Fondo 
įregistruotiems skyriams bus 
išsiuntinėta atsišaukimai“ Gel
bėkime Lietuvą” ir kvitancijų 

| knygutės. Atsišaukimų lape
lius skyriai privalo paskleisti 
tarpe savo narių ir žmonių dar 

i neprisi dėjusių prie skyriaus. 
Kvitancijas-gi- skyriai išduos 
tiems, kurie aukaus Tautos M. Damusevičienė, K. Cekevi- 
Fondui nemažiau $1.00. Pa
aukavęs $1.00 skaitysis Tau
tos Foųdo nariu.

SKYRIŲ REGISTRACIJA

Nemažai dar yra skyrių, ku
rie neturi čarterių ir nepalaiko 
santikių su Centru. Labai 
jau laikas tiems skyriams at
siusti Centro sekretoriui sky-

Į šiene, V. Vilkavičienė, A. Na- 
j mūra, J. Miglinas, J. Najor- 
j kas, J. Antanavičius, A. Va- 
! siliauskas, J. Valuckas, P. 
I Suopis.

Buvo ir smulkių aukų. Vi- 
j so tą vakarą su įžanga $293.7p. 
Išlaidų jokių nebuvo.

Vietos klebonas kun. P. Sau- 
! rusaitis paskelbė kiek aukų su- 
I rinko ir perstatė Dr. Bielski 
kalbėti.

Galop prisirašė 160 narių, 
•kurie pasižadėjo mokėti po

nn ■«

Vac. Gilevičia
f

Tautos Fondo 
valdyba.

Pirmininkas:
Kun. J. J. Jakaitis,

41 Providence St., 
Worce8ter, 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 PI, 
Chicago, III.

Sekretorius:
K Pakštas,

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

Iždininkas:
B. Vaišnoras, 

x*“1514 Carson St.,
S. S., Pittaburgh, Pa.

Iždo globėjai :
A Nausiedienė,

917 W. 33-rd St.,
‘ Chicago, III.



UŽTVOS ATBUDAVOJIMO SUSIVAŽIAVIMO, 
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SĖJO 1916 m.

f-

Vie- 
Vokiečių mintis: Lie- 
Tyrai neapgyventi. Del-

PROTOKOLAS.
(Tąsa)
\ I

M. Yčas, išreiškia pageidavimą, kad žemės Į 
Banka, nelaukiant karės pabaigos, tvertūsi Ameri
koj. Po karei, bus šaukštai po piet, nes Tilžėje, jau 
yra 2 Bankų skyriai žemėms supirkinėti ir jie ne
lauks amerikiečių pinigų, (ploja) Posėdis uždarytas 
vaL 1-25 P. M.

Posėdiss (antras) II. atidarytas vai. 2:55 P. M.
Kun. Jons Žilinskas, paskelbia, kad visos tau

tos organizuojasi ir mes privalom atsispirti, 
nybėj daugiausia išlošim. 
tuva kolonizacijos žemė,
to jie sutvėrė draugijas, pirmiausia kad išpirkti 
dvarus. Kol kas prie ūkių nežada kibt, kad ne- 
erzint žmonių. Lietuvoj jie mano tuo nepirkt, kad 
žemės kainų nepakelt. Ir lenkai turi apetitą prie 
mūs žemių. Mums tik reikia organizuotis ir pul
tis atstatymo ūkių. Duoda inešimą, kad priešai 
negrobtų lietuvių žemės, mes privalome užprotes
tuoti (ploja)

M. Yčas. Lietuvą atstatyti tai kelionės į Ame
riką mūsų siekis. Nudžiugom išgirdę, kad pas
kirtas Seimas. Pats seimas neatstatys, bet čia 
privalom ieškoti kelių. Kad lietuviai Amerikon 
nevažiuotų, reikia sudaryti tam sąlygos; be to 
nieko reališko nebus.

Prieš karę lietuvių kultūra ir mokslas buvo 
silpni. Pramonė ir prekyba buvo pradėjus die
gus leisti, bet viską paralizavo sutartis Rusijos su 
Vokietija, sudaryta po karės su Japonija. Vo
kietijon turėjo kodaugiausiai plaukti Rusijos žalia, 
neapdirbta inedega., Lietuvą kolonizavo vokiečiai 
ir rusai, bet šių paskutinių tik gaila triūso ir išlai
dų, nes liko be pasekmės. Prieš priešų organi
zacijas, mes pastatykim savo organizacijas. Jau 
mes turime organizaciją, kurios esu ne dėl rekle- 
mos pirmininku. 150,572 užregistruotų karės pabė
gėlių. 50.000 žmonių gauna pašelpą.

Lietuvių pabėgėliai geriau aprūpinti, negu 
latvių arba lenkų. Lietuviai 2 metų nebuvę namie, 
kada sugrįš neturės nieko. Kad pragyvent par
davinės žemes. f 
svetimus kapitalus. Bet mes ir pats tai galiui pa
daryt. Tai gal padaryt amerikiečiai. Nelaukiant 
karės pabaigos, ir kada Lietuvos lietuviai susiorga
nizuos, čia reikia organizuotis. į dalis miestų ir 
miestelių sunaikinta ~Rusija gali parodyti vien 
kreditą arba silpną pagelbą. 215 atstovų pa
sirašę už pilną atlyginimą karės nuostolių. į-ta 
dalis, kad būtų atlyginta, sutinka visi atstovai. 
Jeigu Lietuvą pasilaikytų Vokietija, lietuvių že
mes išdalintų kareiviams, kurie būtų vokiečių kul
tūros rasodninkais. Reikalingas protestas pasikė
sinimams ant lietuvių žemės. Statymui lietuvių na
mų, dabar jau privalome užpirkti apie Vitebską- 
girias. Lietuviai šiandien visi nudriskę, reika
lingi bus naujų rūbų, reikia čia sudaryti siuvėjų 
kompanijas. Mes galim jiems palengvint. Šits 
darbas ne pagelbos, bet duoda naudą patiems da
lininkams. Steigkime savąjį Banką, (ploja.)

Pastatyta rezoliucija vienbalsiai priimta:
Reikia išrinkti iš 5 asmenų komisiją rezoliuci

jų ir žemes klausinio tvarkymui. Į ją pateko: R. 
Karuža, kun. Dr. Bartuška, M. Yčas, kun. J. 
Žilinskas, Dr. A. Bacevičius. Vai. 4 P. M. pailsis 
10 minučių.

POSĖDIS III (trečias). " .
VaL 4:20 P M. Referatai: J. S. Miliausko, 

skaitytas kun. F. Kemėšio, ir kun. J. Vyšniausko jo 
paties skaitytas, nurodo kaip reikia rūpintis Lie
tuvos atstatymo reikalu, (ploja)

Po to kilo gyvi įvairūs projektai: kokiuo bū
du surišti susivažiavimo nustatytą darbą su Lietu
voj susitvėrusiomis organizacijomis; sutverus ban
ką rinkti į ją pinigus ir tuoj siųsti Lietuvon, ra
štus gi vesti čia; kad valdžia ten užtikrintų mūs 
pasiųstus pinigus, kad Amerikos delegatai dirbtų 
Lietuvos bankuose ir kontroliuotų pinigų suvartoji
mą: kad čia steigti tik lig laikui pinigams rinkti 
bendrovę, kada gi Lietuvoj susitvers Bankai, čia 
uždaryti nes žmones paprastai Europos bankais la
biau pasitiki; kad steigti 2 Banku, vieną žemės, 
antrą pramonės ir prekybos ir po karei perkelti Lie
tuvon, dar kad Lietuvos bankai turėtų čia savo ats
tovus.

Žemef atpirkti galima pirtraukt Bush,

I
_  • . i
Kun. J. Žilinskas pažymi, kad. ten žmonės ne- - 

tur vilties Lietuvos atstatymo. Geriau, pataria, 
steigti skyrius Br. Vailokaičių bankos Vilniuj, Kau
ne, Marijampolėj, Šiauliuose ir organizuoti čia! 
tiems skyriams pinigus. Net pačius Vailokaičius ■ 
pakviesti čia kapitalų organizuoti. Taip-gi, kad 
dabar Amerikoj tvertusi kompanijos ir važiuotų I 
Lietuvon statyti namus, prie miestų plytnyčias I 
(ploja).

Dr. J. Šliupas, stoja prieš viešą agitavimą žmo
nių Lietuvon, nes pyktų amerikiečiai ir dar su gy
vavimu Lietuvės nežinia kaip bus. Ir pastebi, kad 
sudarytos bankos, formoje, Statė Bank, arba Nati- 
onal Bank, su siekiu tarnauti kitiems kraštams, 
neturi tiesos čia gyvuoti. Pataria steigti biznio 
bendrovę, ir ja čia inkorporuoti. * 
s M. Yčas, tvirtina, kad tuojau tverti čia ben
drovę ir laikraščiuose paagituoti, kad lietuviai grį
žtų namo.

Dar jis manąs, kad lietuvių immigracija Ame
rikon sumažės, nes autonomija Lietuvos' vis-gi pri-J

Net grįž iš Amerikos, nes Europoje pramonė 
geriau pastatyta. Amerika, sako, gyvena-iš Eu
ropos ir po karui kada amunicijos nereikės, Ame
rikoj įvyks krizis, nes tuo naujų dirbtuvij nesu
tvers. Kaipo išvados tų visų sumanymų, tapo pa
tvirtinti vienbalsiai šie nutarimai:

3) Susivažiavimas prašo ir reikalauja, vai. 6, 
30 P. M. kad lietuviai Europoje sudarytų Žemės 
Banką, taip-pat banką pramonės ir prekybos.

4) Lietuviai amerikiečiai steigia bendrovę ak
cijų, kad sudarius fondą šėrams bankų Lietuvos.

T I lul1

5) Didumą bendrovės šėrų, sprendžia pats su
sivažiavimas ir išrinktoji komisija neturi teisės per
keisti nutartą susivažiavimo šėrų didumą.

6) Vienas šėras dešimt (10) dolerių (šios ša
lies bėgančiu kursu). < -

7) Kad bendrovė būtų visiems prieinama ir kad 
kapitalistai jos neišnaudotų saviems tikslams nus
prendė visi prieš vieną, kad pavienis asmuo, arba 
draugija gali pirkti mažiausiai vieną šėrą, daugiau
siai tūkstantį (1000) šėrų.

8) Kad vakare ruošėsi turėti įvairios kuopos 
savo susirinkimus, dėlto priimta vakarinių posė
džių nedaryti.

9) Komisija rezoliucijų ir žemės tvarkymo įne
ša savo sustatytą sekančią rezoliuciją: Lietuviai 
susirinką Brooklyne 29 d. rugsėjo, Lietuvos atsta
tymo reikale vienbalsiai nutarė: protestuoti prieš 
kiekvieną organizuotą svetimtaučių pastangą išpir* 
kinėti ir kolonizuoti savais žmonėmis Lietuvos že
mes. Lietuvos žemė priklauso tiktai lietuviams, ir 
jie pasiryžę yra jos ginti iki paskutiniosios. Nors 
ekonominis Lietuvos plėtojimasis ir jos atstatymas 
ankštai surišti su politiška tautos liuosybe, vienok 
seimas pripažįsta, kad Europos lietuviai neatidė
tinai rūpintųsi .steigimu savo žemės, prekybos ir 
pramonės Bankų. Toliau seimas nutaria, kad pa
kėlimui ir atstatymui Lietuvos yra būtinai reikalin
ga Amerikos lietuviams suorganizuoti tam tikra fi
nansinė Bendrovė. To dalyko įvykdinimui Ameri
koje srimas išrenka tam tikrą komitetą. Rezoliu
cija užgirta rankų plojimu.

10) Kun. F. Kemėšio įnešimas, kad susivažia- 
vę tuo rašytusi į sumanytąjį Banką nariais ir savo 
pasižadėjimus pinigais, priimta visi}.

11) Rytoj, 29 rugsėjo susivažiavimas pasisky
rė , pradėti posėdžių darbą. 9 vai. A. M.

Posėdis uždarytas vai. 7:30 P. M.
Posėdis TV ketvirtas, 29 rugsėjo vai. 10. A. M.

Pirmininkas nori patirti ar visi pribuvo. Se
kretorius šaukia užsiregistravusius. Pasirodo ne- 
apsilanke 21 asmuo: A. Abramavičius,F. Korbetas, 
S. Pociūnas, 
Daubarienė, 
Masandukas, 
kauskas, A.
vickis, A. Staniškis, V. Vaitkus, 

, P. Kulis, B. ščigauskas.
12) R. Karuža, kelia klausimą, 

jaus rinkti naują prezidiumą. De 
siulimas atmestas.

13) Lygiai nutarta dauguma balsų, kad po su
sivažiavimo protokolą pasirašyti} jo pirmininkas su 
raštininku.

Dr. J, Šliupas įneš:!, kad rinkti steigiamajam 
Bankui, Board of Directors iš 12 žmonių apsipa- 
žinusių su teisėmis inkorporacijos.

Kun. F. Kemėšis, ineša, kad rinkti laikinę 
komisiją. ’ Kada gi bus Bendrovė inkorporuota ir 
žmones susirašys didesniu būriu, tik tuomet jie iš 
tarpo savęs išsirinks direktorius.

R. Karuža. Kad laikinę komisiją rinkti iš 5 
žmonių, ir tik kada pasižadėjimai pasieks 20.000 
dolerių, bendrovę inkorporuoti ir kad veikimą jos 
išplėtus Board of Directors paskui rinkti koskait- 
lingiausia. Dr. J. Šliupo ir kun. F. Kemėšio pa
duoti įnešimai tapo vienbalsiai priimti.

14) Kad 10-tą dalį pažadėtos sumos nariai su
mokėtų į mėnesį laiko. Visą gi pažadėtą sumą su
mokėtų į metus laiko drauge arba lygiomis' dalimis 
kas mėnuo.

15) Pirm' negu rinkti komisiją kun. F. Kemė
šis ineša perskaityti užsirašiusiųjų Bendrovėn var
dus. Nori visi. Skaito:

Mes žemiau pasirašiusieji šiuomi pasižadame į- 
mokėti vienų metų bėgyje lygiomis dalimis kas mė
nuo, arba ir greičiau pagal renginio komiteto pa
reikalavimo į Finansinę bendrovę, steigiamą ame 
rikos lietuvių Lietuvos ekonominiam atstatymui, — 
sekančias sumas:

1) Dr. F. B. Puskunigis..
2) Kun. T. Žilinskas....
3) Dr. J. Šliupas.............

Kun. F. Kemėšis.........
M. W. Bush... ............
V. M. Ambroza.........
Antanas Staknevičius 

Kun. Jonas Ambotas.. 
Romanas Karuža.... 
Knn.JVr Matulaitis.... 
Dr. A. Baceviče.........
Kun. V. Bartuška....

13) A. J. Staknevičia.........
14. Kun. Fr. Augustaitis..
15) M. J. Vinik.................
16) V. Vaitkus...............
17) B. J. Schegaus..............
18) Andrius Žugžda..........
19) P. Norkus.................. ...
20) K. Strumskis.............

J. O. Sirvydas..............
Kun. J. Švagždys... . 
A. Sodeika................
Fr. Korbet..'.............
S. Pociūnas.................

4)
’ 5)

6)
7)
8)
9)

10)
H)
12)

50
50
50
50
50
30

50
10
20
50

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>> 

>>

99

99

99

Kurių trūksta čia, duotų
Dėlto pasiūlo tverti skyrium pramonės

8U-

Tremtinio laiškas

A. Aleksandravičius, M. Milukas, O. 
J. Kirdelienė, K. Vaškevičius, A. 
J. Rasmen, A. Jakinevičius, P. Len- 

Rimka, kun. J, Dobužinskas, A. No-
P. Vilmontas,

Mykolas Karbelis..-..........
Petras J. Lalas..................
Jurgis J. Urbelis.................
Simams Ambrasas........ ...
Petras Madonis..................
Paulus R. Mikalauskas.... 
John B. Valukonis..............
Kazys J. Krušinskas..........
Pranas Pavilojiis..................
Emilis Pavilonienė..............
J. S. Vasiliausk .3..............
Vincas J. Lukoševičius.,.. 

s Adamaviče...............

21)
22)
23)
24)
25)
26) Antanas Radzevičius

28)
29)
30)
31)
34)
33)
34)
35)
36)
37)
30)
39) Jon
40) Oba Bendaravičienė...
41) Konstancija Dumblienė
42) Juzefą Kindeikienė....
43) Augustinas Dymta....
44) Jonas Janoševiče......

'■f d ard r'"tc-
s.arstymų pa-

30 dolerių
500
100
100
100
200

50
100
100

1000
100
500

50
100
100
100
50

200
50
50

100
10
50
30

. 500

. 50
50
50

. 30

. 50 

. 50
10

. 50

. 100 

. 50

. 50

. 100

. 100 

. 10 

. 30 

. 30

. 10 

.. 10

. 50 M

45) Juozas Stulgaitis.....
46) Jonas K. Miliauskas.
47) J. E. Karosas..........
48) F. Živatkauskas___
43) Leo. Žvagždis............
50) John Waluk..............
51) Juozas Ambroziejus.
52) Dr. J. J. Bielskis___
53) Kaz. Vaškevičius....
54) Jonas Steponąvičia..
55) Povylas Klonukas..
56) Kun. J. Vyšniauskas

Pasirodė užsirašę 56 nariai, pasižadėjusieji 
dėti 5760 dolerių kapitalo.

Dabar kįla klausimas, kokį vardą duoti Biznio 
Draugijai! Dr. J. Šliupas siūlo “Lithuanian 
development Company,” J. O. Sirvydas “Lithuanian 
development association,” kun. V. Matulaitis 
“Lithuanian international association.” R. Karuža 
kritikuoja, kad assoeiation reiškia savyšelpą, ne 
grynai finansinę draugiją. Galutinai visi sutinka 
pavadinti:

16) “Lithuanian development Corporation” 
lietuviškai “Lietuvos atstatymo Bendrovė.”

17) Vienbalsiai sutinka rinkti Bendrovei sutvar
kyti ir ją inkorporuoti komisiją iš 12 asmenų; to
kiu būdu komisija rezoliucijų ir žemės tvarkymo y- 
ra užbaigusi savo darbą.

18) Laikinėn komisijon pateko šie 12: 1) Dr. 
J. Šliupas, 2) J. Vasiliauskas, 3) R. Karuža, 4) kun. 
V. Matulaitis, 5) kun. F. Kemėšis, 6) A. J. Stakne- 
vičius, 7) J. O. Sirvydas, 8) kun. J. Ambotas, 9) V- 
J. Lukoševičius, 10) M. W. Bush, 11) Dr. A. Ba
cevičius, 12) J. B. Valukonis. Visi pripažinti vie
šu balsavimu, viso susirinkimo patvirtinti. Jie-gi 
tarpe savęs urėdus pasiskirstė šiaip: pirmininku R. 
Karuža, vice-pirintn. kun. J. Ambotas, 1-muoju raš
tininku J. O. Sirvydas, 2-uoju raštin. finansų J. B. 
Valukonis, iždininku kun. V. Matulaitis, ■ kasos 
globėjais Dr. J. Šliupas ir kun. F. Kemėšis. Posė
dis uždarytas vai. 12 M. Nutarta susirinkti vai. 2 
P. M.

J. Staknevičius aiškina, kad mūsų įvairūs ke- 
Į mikai neturėdami Lietuvoj vietų, išsiblaškė kitur. 
Mums reiktų juos suorganizuoti. Dabar mums tuo 
lengviau, kad*ir mūsų priešai silpni. Amerikoj 
lietuvių įvairiose išdirhvstėse pilna, tik reikia juos 
Lietuva užinteresuoti.
Rusija,
komitetą, kuris ištiestų tikslą komisijų po koloni- 
komitetą, kuris ištiestų tinklą komisijų po koloni- 
kelti juos Lietuvon.

- M. J. Vinikaitis, Pripažįsta prekybą ir pra
monę svarbesniu daiktu už banką. Tik juos reikia 
sumodernizuoti. Banka, sako, filantropijos rei
kalais neužsiima. Dėlto pripažįsta reikalą tverti 
atskirą pramonės komisiją. Toliau dar nurodo 
neišplėtotus gludančius Lietuvos gamtoj šaltinius, 
— tarpentinos, amoniako, keolino. Apgailestau
ja, kad per mažai išnaudoti Lietuvos produktai p. 
grybai, sula ir k. Visgi susivažiavimas džiaug
damasis įvykusiu lietuvių susiartinimu dauguma 
balsų pripažįsta, kad prekybos ir pramonės reika
lą tvarkyti Lietuvoje, pasiimtų taipgi Liet. Ats. 
Bendrovė.

Posėdis V penktas, vai. 2 P, M.
Skaitomos pavardės. Neapsilankė 23 nariai: 

Antanina Krušinskienė, A. Abramavičius, F. Kor- 
beta, S. Pociūnas, A. Aleksandravičius, M. Milu
kas, O. Daubarienė, J. Kirdeikienė, K. Vaškevi
čius, A Masandukas, P. Mikalauskas, kun. T. Ži
linskas, A. Jakinevičius, P. Senkauskas, kun. J. 
Dobužinskas, V. Tareškevičius, A. Navickas, A. 
Staniškis, V. Vaitkus, M. W. Bush, P. Kulis, J. 
Staknevičius, B. J. Ščigauskas.

Paėmimas pramonijos į lietuvių rankas. Kri
to nutarimas, kad svarstyti skyrium prekybos ir 
skyrium pramonės reikalus. Tik čia iškilo drau
ge daug įvairiose šakose kalbų ir prie jų tam tyčia 
sumanymų.

K. Pakštas, nurodo, kad išvaryti žydai su
grįžę ras savo vietose vien pelenų krūvą. Dar ma
tydami lietuvius tverianties prekybos, turtus par
duos ir stengsis prigyti kitur. Dėlto mums reik
tų padaryt ankietą, kas nori grįžti Lietuvon, ir 
kuom nori užsiimti. Primena čia kaipo pavyzdį 
kun. Vilimavičiaus darbavimąsi ir informacijos 
biurą Šveicarijoj, kuris dabar turi 3 darbininkus, 
o tuo turės jų 5.

J. Adomavičius nurodo, kad 1910 m. Suval
kijoj jau buvo pradėjus tvertis išdirbvstė linų 
Lietuvoje. Kad tokį darbą išplėtus inešimą daro, 
tverti Amerikoje informacijos biurą ir organizuo
ti kapitalą

Kun. J. Žilinskas. Lietuvos drapanos ir ava
lai nudėvėti, norint tą viską sutaisyti siuvant po 
senovei, reiktų 50 metų laiko. Lietuviai turi už
bėgt kelią žydams. Nes tas laimės, kas mokės 
pigiau ir greičiau viską paruošti. Lietuviai savuo
sius pramoninkus žada remti. Dar reikia arklių, 
karvių, avių, kiaulių. Vokiečiai sako, kd Lie
tuvos atstatymui, reikės 3 milijardų markių. Ka
da rusai sunaikino Prūsus, vokiečiai per laikraš
čius suorganizavo meisterius iš visos Vokietijos, 
kad tuojau atstačius. Pataria nesikišti politikon, 
kas valdys ar rusai, ar vokiečiai. Vien organi
zuoti kuopas: čimermonus, staliorius, siuvėjus, 
kurpius, odininkus. Arba net tverti vakarines 
mokyklas,' kaip paveizdan lietuviai Petrapilyj turi 
mokyklas: namų statymo, Nižnem Novgorode 
mokykla staliorių. Pats matęs,, kaip odų mokyk
lą veda odininkas buvęs Brocktone. Siuvėjų, siu
vėjas iš Brooklyne. (ploja)

M. Yčas dar norįs kalbėti link įvairios rūšies 
amatininkų mobilizacijos ir sutvarkymo jų kapita
lų. Ir sako, kaip Lietuvoj net 72 inžinieriai ir 
telankai susitarė taisyti Lietuvos atstatymą ir iš
plėtojimą, lygiai ir Amerikoj galėti} susitverti la
biau reališkais pamatais atskira komisija. Dar jų 
reiktų daugiau, paveizdan, kad ištirti kiek iškelia
vusiųjų Amerikon liko gyvais ir kur jie yra. Biz
nio Bendrovė negali duoti garantijos, ar ji tai pa- j 
darys. Banka negali imti visko į savo rankas.

| Jeigu naujos komisijos virs biznieriškomis ir šiaip | 
i jos susilies su banku. Sekcijos tuomet galimos, I 
kada jau darbas 'varomas. Jo nuomone, steigti 
naujas komisijas, jeigu tik turės pinigų veikimui, i 

I R. Karuža mano, kad informacijos komisija ne
turės pinigų savo reikalams.

Kun. F. Kemėšis pasiūlo, kad Amerikos lietu-1 
vių Taryba, kuri užsiima informacijos reikalais, 
galėtų apsiimti dirbantį informacijai žmogų apmo
kėti.

| A. Rimka taipgi siūlo, kad ir Lietuvos Gclbė- 
Ijimo Fondas galėtų informaciją sušelpti, Bendro-Į 
I vė-gi norėdama tuom užsiimti, turėtų užsidėti I 
> nauja mokesnį.

Dr. F. B. Puskunigis svarsto, kad Bendrovės
I Agentai galėtų rinkti- informacijas.

J. O. Sirvydas ir K. Krušinskas pataria, kad 
nereiktų skirstytis ir skaldyti jėgas, geriau prie 

i Bendrovės tverti sekcijas. Tas įnešimas paremtas, 
ir kun. F. Kemėšio suformuluotas, kad informaci
jos komitetas pasilieka dalimi Liet. At. Bendrovės. 

I jį iinnks taipgi pati Bendrovė savo susirinkime, 
patvirtintas 25 balsais prieš 7.

Agitacija už grįžimą į Lietuvą buvo rekorduo- 
ta ir svarstyta, bet nutarimų nebuvo.

Būdai sužinojimui ir ištirimui Lietuvos turtų.
M. Yčas pataria amerikiečiaims sutverti vaka

rinius kursus, o iš Lietuvos atvažiavę inžinieriai, 
apsipažinę su mūsų kraštui tinkamomis sąlygomis 
juos pamokyti}, na drauge ir pats šio to pasimo
kytų. Tokiu būdu dar darbininkus patrauktų la
biau Lietuvon. Aiškina, kad iš lietuvių Lietu
vos irgi yra ko pasimokyti paveizdan, kaip jis su 
inžin.
ktros stočiai ant Nemuno prie 
Beto, 
riausią dirbtuvę cementui varyti.

Dr. J. Šliupas pertariau išreikšdamas nuomo
nę, kad Lietuva Amerikos kaipo šalies su aukšta 
industrija negali mokyti. Kad patįs amerikiečiai 
galvoja apie apšvietą ir jau nekurios draugijos 
ruošia pasakitų eilę. Jam ypatiškai, lygiai rūpi 
ir Lietuvos išplėtojimas ir jau senai galvoja apie 
Lietuvos gintaro turtus. Galutinai pakeltu balsu, 
susijudinęs baigia: tik jau nuo tokių Lietuvos 
svečių ir jų prakalbų, kaip dabar kad Amerika su
laukė Bulotą su kompanija, tai Viešpatie apsau
gok.

Kun. J. Ambotas pertaria ir mano visgi malo
nu būtų susilaukti iš Lietuvos biznierių ir pramo
nininkų kad ir Br. Vailokaičių kompanijos, nes 
tokiu būdu vieni nuo kitų pasimokinę, galėtume 
ir iš Lietuvos padaryti Ameriką. Tą nuomonę pa
remia J. O. Sirvydas ir kun. Anibeto pavesta jam 
sustatyti rezoliucija: Susivažiavimas išreiškia pa
geidavimą, kad Didžiosios Lietuvos inteligentija 
pasistengtų retkarčiais pasiųsti Amerikon vieną-ki- į 
tą įvairių profesijų ir amatų specijalistus, kurie Į 
perkeliautų Suvienytas Valstijas su paskaitomis. 
Tos paskaitos nurodytų mūsų jaunuomenei, kokios 
profesijos ir amatai bus Lietuvai reikalingi, ir kad 
jaunuomenė stengtųsi tam čionai mokyklose speci-| 
jalizuotis. Panašios rūšies paskaitos galėtų būti' 
ir raštu prisiunčiamos, kurios būtų nuolat ir įvai
riuose miestuose perskaitomos. Priimta visi} prieš 
3. Pripažįnta reikalingu palaikyti dar šits suma
nymas spaudoje ir prakalbose paskleisti daugiau
sia žinių apie Lietuvos tyrinėjimą ir jos industriją.

Klausimus, apie pirmąją pašelpą nukentėju
siems nuo karės pavidale .ant lengvų išlygų pasko
los ir apie sudarymą Lietuvos atbudavojimo Cent- 
ralio komiteto ir jo s<yrių, kaipo svarstytus pir
miau prie kitų aptarimų, susivažiavimas paskyriuni 
jų kelti nenorėjo.

Link susivienijimo klausimo su Petrapilyj esan
čia Lietuvos atbudavojimo komisija, susivažiavi
mas mano, kad Bendrovė pati suras kelius kaip 
užmegsti sąrišį su Lietuvos atstovais. Kad kun. 
Jonas Žilinskas savo intekme ir taktika tiek pavei
kė į lietuvius atstovus esančius prūsų landtage ir 

' į pačią vokiečių valdžią, kad ši daug maža nusta- 
’ tė teisingus Lietuvos rubežius,- apimant visą Ne

muno baseiną. Susivažiavimas nutaria išreikšti jam 
už tai padėką. (ploja)

Susivažiavimas patvirtina proto’kblą, taip 
kaip jį surašys sekretorius.

Kalba M. Yčas. Malonus apsireiškimas ir ma
lonu apsilankyt, kad visi gali drauge pasikalbėt. 
Tai amerikiečių gyvenime svarbiausias žingsnis. Ne
ieškokim viens kito ydų. Visus mus jungia meilė 
tėvynės. Stodami vyras į vyrą, petys į petį 
kalnus nuversim ir Lietuvą atbudavosim. Vyrai 
pakelkime Lietuvą! (ploja)

Kun. J. Žilinskas. Lietuva laukia pagelbos ne
tik šelpimo reikale, bet ir atbudavojimo. Dirb
kime išvien, (ploja)

Kun. F. Kemėšis. Kad už mėnesio būtų Ben
drovėj 5 kartus tiek pinigų, kiek užsirašė šiandie.

Kun. J. Ambotas. Kad mūsų užmanyti dar
bai įvyktų kogreičiausiai.

Kun. V. Bartuška. Be keršto, bet 
džiasi ypač ant spaudos, kad taip silpnai 

I rinkimą aukų vargstančiai Lietuvai.
Dr. J. Šliupas. Ramina kun. Dr. Bartušką ir 

Į sako, kad santikiai tarp mūsų srovių būtų geres
ni, ir Lietuvai būtų didesnė nauda. Wilsonas 
paskyrė lietuviams dieną rinkti aukas,- jeigu kcrš- 

I fus suvaldysim balsą mūsų išgirs ir Valstijos Euro
pos. Tebūna užmiršti senovės laikai. Vargas 

- j tėvynės per kraujus tesuveda mus krūvon.
Moterįs praneša, kad ir jos pirko lygiai Šerus 

taip ir toliaus stengsis tėvynės atstatyme prigel- 
1 bėti.

Pirmininkas, baigia, iškilmingai kad dar to
kio momento nebuvo matęs, kad visos partijos drau- 

i ge šaltai svarsto dalykus. Ir pakeltu balsu už
baigia : jeigu mano sveikata pavelįs, tai ką man 
Lietuva davė, paaukausiu ant Lietuvos altoriaus. 

| (ploja)
Posėdis uždarytas vai. 6:50 P. M.

Pirmininkas: — Dr. F. B. Puskunigis, 
Raštininkas: — Kun. J. Vyšniauskas.

Šliogeriu yra nutaisę pieną eentralinei ele- 
Birštono įlankos, 

inžin. Naruševičius įsteigė Valkininkuos ge

B. A. Matikoniui, Homes- 
' tead, Pa. rašo Julijonas Cele- 
šius iš Valko, Charkovo gub.
Gerbiamasis Benediktai!

Šiuom skubinu pranešt, kad 
atvirų laiškėlį apturėjau, už 
ką tariu širdingą ačiū. Šian-1 
dien jau suvėjo lygiai mėtau 1 
kaip aš su nekurtais iš Slaba
dos, apleidau Lietuvą ir bei- | 
džiuos Rusijoj. Kas liko, kas 
apleido'Miroslavą, tai tikrai 
neturiu jokių žinių, nes tuo
met, kada prūsai buvo Seiri
juose, tai neturėjau laiko tar
ties ir skaitliuot, kas važiuos, 
kas liks ant vietos. Tokiuose 
atsitikimuose kožnas mistiną ir 
elgias pagal savo norą ir su
manymą, užtat nieko negaliu 
pasakyt kas link Tamistos te
tos Teresės, ar ji liko, ar iš
važiavo; greičiausia, kad li
ko Miroslave, nes aš kelionėj 
tai yra traukinyj, su mumis 
nemačiau. Kartu su manimi 
išvažiavo raštininko šeimyna, 
šeimyna p. Juodgudžio, Pui
doko ir Banuno. Kas tuomet 
darės Alytuj ant stoties, ir vi
soj mūs apielinkėj, tai nema
nau ir rašyt, nes reiktų para
šyt čielą knygą.

Gana to, kad po mėnesiu 
važinėjimo po miestus visos 
Rusijos, kaip tai: Petrogra
dą, Pskovą, Tvėrių, Mask
vą, Orią, Kurską, Charko
vą, Poltavą ir t.t. galop apsis
tojau Valkuose, Charkovo 
gubernijoj, kur gyvenu aš ir 
mokytojas Bakunas ir dabar
tės tarnaujam Žemiečių Val
dyboj -f- Uiezdnaja zemskaja 
Uprava. Gaunam algą savo, 
kaipo mokytojaus- ir atstkirą 
mokesnį už užsiėmimą upravoj 
— išviso apie 120 r. mėnesiui. 
Nors, rodos alga būtų nemaža, 
bet šioj valandoj, gyvenant 
sąlygose brangenybės, kada 
menki čeverykai kaštuoja(cen- 
zūros užjuodinta) r., tai mi
nėtos algos vos užtenka ant 
vargingo pragyvenimo, iže- 

laiku buvau .3 mėne- 
mokytojum netoli Val- 

o gal ir vėl prisek 
Kas de

skun- 
remia

i

mos 
sius 
ki], 
mokytojauti tuojaus. 
das Lietuvoj, tai nieko ne
žinau, nes jokių koresponden 
ci jų su Lietuva negalima turėt

Nesenai apturėjau laiškelį 
nuo Prano Marcinkevijiaus i 
Arciškonių, kuris taip-gi sus 
pėjo pabėgt ir dabar gvvem 
Vilniaus gubernijoj, netoli po 
zicijų, — tarnauja viename Ii 
gonbutyj. Apie Poklonskį 
Bok Žukauską, nieko nežinai 
Nors man gyvenas Rusijoj ne 
blogiausi, bet begalo išsiŪga 
savo krašto, Lietuvos, ir ss 
vo norus išreiškiu pilnoj prai 
mėj lietuviškos dainelės “Lėlį 
čiau, lėkčiau, kad galėčiau..

Per šituos metus nelaimu 
gos karės aš suvis pražilau, si 

. nienkau ir Viešpats žino, kž 
toliau bus — Ilgiau pabūsii 
labiau , sudžiūsiu”... Turte 
kurį užgyvenau Slabadoj neb 
tokau, nes viskas liko ant vi 
tos, o tikras esmių, kad pr 
sieis grįžt, tai jo nerasi 

: nors apie tai ir mažai rūp 
nuos. Ar žinai ką Benedikt 

: -turiu vieną paršymą pas,Tai 
stą. Jei surasi Amerikoj da 

! giaus mano pažystamų, tai p 
i darykit man vieną dovan 
nupirkit man kamašus ir atsi 
skit, o aš Tamstoms su lail 
atsilyginsiu. Apie tai pagi 
vokit ir išpildykit mano praš 
mą. Man rodos, kad p 
Švedijos rubežius tokius dal 

į kns perleis į Rusiją. Ma: 
šeimynėlė sveika ir siunč 
Tamstai ir visiems pažvsl 
miems širdingus linkėjimi 
Laimingi esate jūs Amerik 

I čiai: plačiais upeliais plaul 
į jūs šalį Europos auksas ir 
dabras, o tokiais upeliais 1 

I jas Europoj kraujas ir ašar 
Norėčiau daug ką įJarašyt, 1 

Į pasilik iriom laiku užganėd 
j tas nors trumpomis žinelėnr 
: Jei surasi daugiau pažystas 
tai perduok mano adresą, b 
ir jie galėtąjį-tą parašyt j 
mane, o aš ant kiek man j 

į vėlina laikas, rūpinsiuos di 
i atsakymą.
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31 spalių So. Bostone “Dar
bininko” redakcijoje }vyko in- 
domus ir svarbus pasikalbėji
mas, kuriame dalyvavo 4 lai
kraščių redakcijų atstovai

‘ Ateities, ’” ‘ Keleivio, ” “ Mo
terų Dirvos” ir “Darbinin
ko”) ir svečiai iš Europos p. 
M. Yčas ir kun. J. Žilinskas. 
Dalyvavo dar vienas-kitas 
šiaip jau inteligentas.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, 
kad Centrai iame komitete Lie
tuvoje esama išviso 18 žmonių 
(JQ sąrašą paduodame sky
rium) Tas sąrašas reikėjo 
nustatyti, kad orijentuotis, 
kam siųsti surinktus Lietuvių 
.Dienoje pinigus.

pribrendimą. Turime tikrų 
žinių, kad visi mūsų laisvės 
priešai nuoširdžiai džiaugiasi, 
gaudami žinių apie mūsų sro
vinius nesutikimus.

Tečiau einant prie vienybės, 
turime eiti rimtu žingsniu, ge
rai apsvarstydami visas gali
mybes ir ateities pienus. Jei 
risų srovių spauda suras ben
drą pamatą bent svarbesniuo
se punktuose — tuomet verta 
bus ruošties ir į suvažiavimą 
Jei to neįvyks, tai ir suva
žiavimas būtų tik bergždžias 
aikvojimas laiko ir pinigų.

Tad išreiškiame čia savo 
nuomonę, kaip visa tai galė
tų įvykti.

Be to buvo iškeltas ir ap
svarstytas klausimas bendro 
visų srovių darbo ateityje Lie-1 
tuvos šelpimo reikalais. Pa
aiškėjo, jog tas bendras darbas i 
yra visiems pageidaujamas,* 
jog jisai galėtų įvykti tik antį 
to pamato, kad busimasis suį 
vienytas amerikiečių fondas 
turėtų siųsti pinigus visoms 
toms Lietuvos ir pabėgėlių or-’ 
ganizacijoms, kurios užsiima

ant 
visų savo idealų, tauta
(ji vis viena juk turės išgauti 
laisvę ir l>e jų pagelbos), tau
ta nedovanotų to savo socija- 
listams, kad jie tokiuo mo- ieidžiamas formoje žurna

liuko) numery] 2-ame tūlas P. 
mentu, kurs gali būti viena-|j. žiuris stengiasi nurodyti 
tinių mūsų tautos istorijoje, 
buvo primingi jos laisvei, o 
tao pačiu jos gyvybei, nes be 
laisvės negali būti ir gyvybės.

Jeigu tečiau pasirodytų, 
kad Lietuvos laisvės reikalas 
dar negali mus visus suvieny
ti, tuomet turėtume bandyti 
įsteigti vieną bendrą tik šelpi
mo fondą, gi politiškos lais
vės išgavimui katalikai ir li
beralai galėtų mėginti sueiti į 
bendrą “Amerikos Lietuvių 
Tarybą” ir sudaryti vieną 
bendrą politišką fondą.

Tečiau toksai kelias nežada 
mūsų tautai didelių pasiseki
mų. Jeigu laisvės išgavimui 
tik dvi srovi veikti} išvien, o 
trečia liktų opozicijoje, tai 
partijinė kova vis vien nepasi
liautų. Vieni kitus intarinė- 
tų ir apkalbinėtų ir didelė da
lis lietuvių energijos būtų eik
vojama ne tik nenaudingai, bet 
dar-gi ir pragaištingai, nes 
vaidai kuoblogiausiai atsiliep
tų ant Lietuvos reikalų. Ne
susipratimai politikos klausi
muose darytų blogą intekmę ir 
į šelpimo darbą, nes, šiaip 
ar taip imsime, patsai gyve
nimas dažnai suriša šelpimo 
reikalus su politikos reikalais. 
Jeigu turėsime barties dėl po
litikos klausimų, tai neturės 
pasisekimo ir mūsų vienas 
bendras šelpimo fondas, nes 
barniai greitai pereitų ir tenai. 
Pilną darbo pasisekimą mes 
matome tik tuomet, jei visi 
išvien gelbėsime Lietuvą nuo 
bado ir visi išvien kovosime už 
jos laisvę. Tam veikimui mes 
turėtume vieną augščiausį or
ganą Europoje, čia-gi Ameri
koje vieną Amerikos “Lietu
vių Tarybą ir vieną Fondą 
Lietuvių tautos dabartiniems 
reikalams.

Į dalinį bloką su viena ku
ria srove mes, lietuviai kata
likai, eitume tik iš bėdos, be 
didesnės vilties ką nors labai 
svarbaus iš to atsiektu

1) Mūsų įsitikinimu, Lie-'Z. .' Į suvažiavimų galėtų.
tuva daugiausiai laimėtų, ir 
jos ateitis beveik būtų. užtik- 

| rinta, jeigu mes visi dabar su- 
1 sivienytume ne vien šelpimo 
reikalais, bet ir laisvės išga- 

I vimo reikalais^/ Juk Lietuvaij 
duonos reikia, bet ii 

j laisvės, juk visiems mums lai
svė yra brangi, juk nors ii 

i skiriasi šiek tiek įvairių sro 
| vių keliai l^igvės išgavimo rei 
1 kaluose, tečiau tiek ir tiek

ar socijalistai ir jei mums pra-1 

deda trukdyti Žiūrai, tai ge
riau lai pasitraukia iš kelio. 
Apseisime ir be jų. Pagalios, 
lai mūsų Žiuriai parodo savo 
jaunimą, gal ištikrųjų jis y- 
ra ideališkas ir kiltas. Lig- 

. šiol apie tokį negirdėjome ir 
' nežinome ar jis kur randasi.

■»

Beje, Žiurio straipsnis dar su 

šiuo “Ateities” numeriu neuž
sibaigia, bet pradžią patyrus 
iš tąsos visai maža ko tikėties 
galima. Savo “apšviestais” 
straipsniais neišvaduos iš var
gų Lietuvos mūsų Žiuriai.

Vytis.

i tuvos kilimui prisižiūri. Ne- 
I W • e ''' ■’ * " i '' £
užtenka prof. Ross’o kovų taip 

; senos ir naujos idėjos, neuž- 
: tenka pagirti Kudirką, Basa- • 
; navičių, Šliupą, pasmerkti 
■ Bažnyčią ir jos tarnus, bet dar 
i reikia tyro jausmo, grynos są- 
* žinės, savo tėvynės meilės ir 
I daugiaus pagarbos mūsų veikė
jams, kad būti apsišvietusiu 
ir naudingu savo tautai. Y- 
pač šiuo svarbiuoju momentu 
turėtume žmonės kelti prie 
naudingo darbo, o ne skleisti 
pasaulin falšyvų notų, kurios 
tik nepasitenkinimą žmonyse 
gali pasėti. Lietuvos labui 
turėtume dirbti, nežiūrint ar 
esame vyčiai, ar sandariečiai,
5©©©@@ss@&©©®©®e®®©®©@©s©©®©©©©s@©®@®@©©©®®@©©©®©©@©e

Lietuvai gresiančius pavojus ir 
ieško būdų, kaip iš tų pavojų 
išgelbėti mūsų tėvynę.

P. J. Žiuris sako, kad Lie
tuva dar niekuomet nepergy
veno tokio kritiško monąento, 
kaip dabar. Iš visų pusių jai 
gresiąs išnykimo pavojus. Ne 
tik ugnis, ligos ir kiti mate- 
rijališki karės naikinimai jai 
gresia, bet ir tie, kurie aplink 
ją» joje ir jos nariais yra, le
mia jai prapultį. Vokietis su 
savo begėdiškomis civilizacijos 
pretenzijomis nagus iškėtęs ty- 
kąs Lietuvą pagriebti. Rusai 
nors ir draugiškesni už vokie
čius,7 ’vis-gi nenorią Lietuvai 
labo. Anglija, Prancūzija 
pritarią Lietuvos laidotuvėms. 
Galime čia sutikti su P. J. Žiū
riu, kad jo nurodyti priešai 
yra ištikro pavojingi mūsų tė
vynei, tik reikėtų pažymėti, 
kad į Rusijos draugiškumus 
neapsimoka tiek daug, tikėti, 
kaip P. J. Žiuris daro. Rusų 
draugiškumas poeina ne iš gerų 
norų, bet iš to, kad Rusijai e- 
sant nesutvarkytaijsunku su sa
vo pretenzijomis pasiekti pa
vergtąsias tautas.

Bet indomiausia P. J. Žiu
ris žiūri į tuos priešus, kurie 
gyvena pačioj Lietuvoj, t. y. 
į lietuvius. Jis sako:

Mūsų gi tamsūs broliai po 
vadovyste saumylių ir fana
tiškų vadovų kasa jai duobę. 

Mažai, matyt, P. J. Žiu
ris pažįsta mūsų liaudį, o dar 
mažiau Lietuvos atgimimo is
toriją. Jei p. J. Žiuris žino
tų, kad tie mūsų “tamsūs“ 
broliai per kelis desetkus metų 
įstengė apsisaugoti nuo visokių 
“ graždankų, ”Murovjovų ir ki
tų rusiškų “draugų” intek- 
mės — nesakytų kad mūsų 
tamsūs broliai kasa Lietuvai 
duobę, bet dar pasididžiuotų 
esant tų tamsių brolių šviesiuo
ju broliu. Apie vadovus-gi 
“Ateities” bendradarbis tur
būt sprendžia pagal to ar kito 
“šviesūno” raštų, tik jau sa
vo žinias semia ne iš rimtų šal

ių. Iki karės Lietuvos va- 
ovai, it milžinai, dirbo sa- 
o tėvynės apšvietai, komer- 
ijos. gerovės pakėlimui. Dir

bo visokių pakraipų 
Jei ne visi gerų pasekmių su
silaukė, tai čia kaltas ne fana
tizmas ar saumvlybė, bet ap
linkybės, su kuriomis Lietu
vos vadovams prisiėjo susidur- 
i.

Paimkime, dabar karės lai
ką. -Kad ne mūsų vadovų e- 
nergija, ir pasišventimas, daug 
daugiaus būtų ir mūsų tamsūs 
broliai nukentėję. Pagalios 
kur nurodymai, kur faktai? 
Apie juos P.. J. Žiuris užtyli.

Tiesa, tolymesniose išva
dose, persikeldamas iš Lietu
vos į Ameriką (taip bent gali
ma suprasti jo mintį) visą Lie
tuvos ant pavojaus išstatymo 
kaltę suverčia ant šios šalies 
jaunimo. Tas jaunimas esąs 
ir nemokintas ir neišsilavinęs 
ir įvairių “ligų” priežastim. 
Nors ir sunkoku P. J. Žiurio 
nurodomas Amerikos jaunimo 
“ligas” surišti su pirmiaus nu
rodytais Lietuyos priešais Ru
sija, Vokietija ir k., bet vis-gi 
galima vedamąją jo straips
nio mintį susekti. Ji mus nuo 
Vokietijos kaizerio ne kur ki-

A. Bajoriutė,

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

— M. Mancįravickiutė, Agota, 
Šipailių tarnaitė — O. Cičir- 
kiutė, Senė — V. Matukaičiu- 
tė, Senis — J. Česionis, Stu
dentas — V. Ščiuka, Kiemsar
gis — J. Ščiuka.

Veikiančios ypatos, “Mir
goj”: Vytautas, Žemaičių ku
nigaikštis — J. Pautienius, ti
na, jo žmona
Mirga, jos tarnaitė — M. Lin- 
kiūtė, Gimbotas, Jogailos vie
tininkas — J. Gensevičius, Bil- 
gėnas, pilies prižiūrėtojas — 
A. Mandravickas, Prokša, Ma- 
steras, žmogžudžiai, Keistutį 
nužūdžiuiseji — T. Bernotai- 
tis ir V. Pilinkevičius; karei
viai: — J. Česionis, J. Kulo- 
kas.

Vakaras buvo suloštas šv. 
Vincento Labdarybės dr-jai.

Rep.

SCRANTON, PA.
Cionais spalio 22, 23, 24 

dienomis šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje buvo 40 vai. atlai
dai. Gerbiamam klebonui kun. 
J. Kurui į pagelbą atvyko se
kantieji kunigai: kus. J. Inčiu- 
ra iš Freeland; kun. J. Miliau
skas — IVanamie; kun. B. Pau
kštis — Minermills; kun. J. 
šupšinskas iš Wilkes-Barre; 
kun. V. Kudirka — Kingston; 
kun. J. Kasakaitis ir kun. Šau- 
linskas iš Pittston; kun. P. K. 
Cesna iš Shenandoali; kun. K. 
Šatkus — Durvea. Per visas 
dienas bažnyčia buvo pilna 
žmonių, tas parodo, kad pas 
Scrantono lietuvius gyvas yra 
tikėjimas. Ypatingai-gi džiu-. 
gino kiekiveno kataliko širdį 
— tai procesija su Švenčiau
siu, utarninko vakarą, kurio
je dalyvavo mažos mergaitės 
barstydamos gėlės, išmokytos 
seserų šv. Kazimiero. Dar 
vos tik mėnesis laiko, kaip se
seris paėmė mokyklą į savo 
globą, o jau vaisiai puikūs. 
Beabejo, didi dėka priguli kun. 
J. Kurui, kuris su pagelba ge
ri} žmonių — katalikių atliko 
taip prakilnų darbą — užves- 
damas parapijinę mokyklą...

Prute nis.

• v

ga daugiau $250.00 išleisti. 
Laikytam savo susirinkime 27 
spalio visi pasižadėjo aukas 
rinkti Lietuvių Dienoj ir iš 
iždo paaukavo $20.00, taip-gi 
Gabijos B., S. nariai F. M. Pet- 
rulionis, J. Petrulionis, K. Žos
tautą, p-nia T. Grinkevičienė, 
A. Valeckas paaukavo po 
$1.00. Šie $25.00 perduoti 
Lietuvių Dienos veikiančiam 
Komitetui, ir sykiu su surink
ta auka Ilarrisono ir Keamey 
bus perduota Newarko komi
tetui.

Ši dr-ja dabar rengia vai
dinimą “Pagavo” ir taip-gi 
parengta Kaukių balius 24 d. 
lapkričio ir bus duodamos 6 
dovanos, dvi po $4.00, dvi 
po $2.00 ir dvi po $1.00.

Dr-jos susirinkimas bus lap
kričio 17 d.

Paieškau dviejų pusbrolių 
Vizgardų ir pažįstamų, 
kilus iš Suvalkų gub., 
jampolės pav., Višakiu 
par., Vandenų kaimo.
sas: Magdalena Gustainytė Vo- 

ronež, Voronežski pr. No. 2.

Esu 
Mari- 

Rudos 
Adre-

REIKALINGAS tuojaus ran

kinis zeceris, gerai suprantan

tis savo darbą.

“ DARBININKAS,”

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Gabijietis.

ALBANY, N. Y.

Atidėjo.

Aukų rinkimo diena atidė- 
ant 4 d. lapkričio. Bet a-

NAUJOS KNYGOS.

1) Elementorėlis: “Pirmieji 

Žingsniai” Kl. Skabeikos. Yra 
tai trumpas (32 pusi.) Kl. Ska
beikos, (Autoriaus “Kas skai
to rašo, duonos neprašo”) 
skaitymo ir rašymo pradžios 
mokslas su 57 piešiniais pieš
tais dailininkų: V. Bičiūno, P. 
Galaunės, P. Rimšos, A. Var
no ir J. Zikaro. Išleido Cen
tralis Komitetas Petrapilyje. 
Išleidimas labai puikus. Tiks 
ir Amerikos mokykloms.

ta
pielinkės miesteliuose, kur ren
gėsi rinkti 1 d. lapkr., tai di- 
dis-sujudimas, nes kaip Alba- 
nv, taip ir apielinkėj, niekur 
ant laiko negavo nei raikšjių. 
nei tags. Nuo p. Račkausko 
gavome laiškus kad viskas bus 
laiku, bet kaip reikėjo, . tai 
nieko. Žmonelės turėjo daug 
sujudimo ir kašto, važinėjo iš 
miesto į miestą, tikėdamies 
gauti rafikščių ir tags, bet vel
tui.

WORCESTER, MASS.
Susirinkimas.

L. D. S. 7 kuopa laikys mė
nesinį susirinkimą 8 d. lapkri
čio Lietuvių Šv. Kazimiero 

Į parapijos svetainėj. Visi na- 
žmonės. rįaį kviečiami atsilankyti.

A čiginskas.

turinčios 
isą Ameriką.

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

viskas atlikta
kiaušiai.

» /. --------- -- ------------------ ------------------C O------------------s"*

kaip ir pirma, siųsti po 3 in- 
aliotiniuš visos mūsų centra- 
inės organizacijos, 

savo skyrius pc^vi
e to tame ^^žįarime turė- 

ų dalyvau£L-etTsprendžiamuo- 
u balsu: a) visų mūsų poli- 
iškųjų organizacijų vedėjai, 

kaip antai: Amerikos Lie
tuvių Tarybos nariai, San
daros valdyba, Socijalistų Są
jungos valdyba; b) visų mūsų 
centralinių fondų valdybos.

Suvažiavimui laiką i
ietą galėti} paskirti Amerikos 

Lietuvių Centralis Komit
uvęs išrinktas Lietuvių Die- 
os reikalams tvarkyti.

i

J

NEW BRITAIN, CONN.

Ima veikti.

V. K. Rašt. A. J. žvirblis.

šelpimo darbu ir tai skirstant ; galima būt1! surasti, visiem
proporcijonaliai jų nuveikia 
mam darbui.

Susirinkusiųjų nuomonės ii 
norai linko į tai, kad po ko
kio mėnesio įvyktų suvažiavi
mas atstovų visų Amerikos lie
tuvių didžiųjų organizacijų T 
srovių ir partijų skirtumo, 
kurs turėtų suvienyti visas 
sroves į Lietuvos šelpimo dar
bą.

Tiek paaiškėjo tame pasi
kalbėjime.

b€ k8 
no|
>aš

galima butų s 
bendro veikimA/ toje si 
Susijungę t&nr reikalui, 
tume išvien informuoti pasau
lį apie Lietuvą, išvien spausti 
valstijų diplomatus, o, k 
svarbiausia, išvien šviesti lie 
tuvių minias ir išvien jas 
karei organizuoti laisvės rei 
kalavimui ir išgavimui.

/f Jeigu visa mūsų išeivija, 
kaip vienas žmogus, pripa
žintų, kad šiandien Lietuvai 
yra du lygiai svarbiu dalyku,

turinio. 
Turi- 

išleidi- 
kuopui-BALTIMORE, MD.

. -.r.--
Vaidinimas.

Spalio 29 ir 30 dd. šv. Jono 
parapijinėj salėj buvo lošimai 
“Mirgos”*ir “Visoko pradžia 
— kiaušinis.”

Veikiančios ypatos “Visoko 
pradžia — kiaušinis.” Adomas 
Šipaila, jaunas advokatas —A. 
Ramoška, Šipalienė, jo žmona

mas

Šis miestelis apgyventas į- 
vairių tautų. Tarpe kurių 
randasi nemažai ir lietuvių. 
Regis bus jų arti dviejų tūk
stančių. Yra čia nemažai ir 
jaunimo čia gimusio ir iš Lie
tuvos atkeliavusio. Ir rodos 
nevisai apmirę. Visi šį bei 
tą veikia. Žinių laikraščiuo
se apie mūsų veikimą kaip nė
ra. Tai-gi aš sumaniau nors 
trumpai aprašyti apie New 
Britain’o lietuvius.

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

Visų šių veikalų po poros 
mėnesių bus galima gauti 
“Darbininke.”

Išreiškę savo nuomonę, 
kviečiame mūsų visuomenę 
kuogyviausiai ir kuoplačiau- 
siai šį klausimą svarstyti savo 

__ __ sirinkimuose ir savo nuomo-
butenT duona ir ^laisvė; kad f^niis dalinties per laikraščius, 

kiekvienas lietuvis turi lygiai 
aukauti kaip vienam, taip i 
kitam reikalui; kad iš kiekvie 
no paaukoto dolerio tam tik
ra dalis eitų ir laisvės išgavi-

, o tie politikos 
įleidžiami vienos bendros nuo 
i visų srovių viršiausios Tary- 
| bos, kuri būtų Europoje; je»- 
I gn visa tai įvyktų

Iškeldami visa tai viešumon, 
mes norėtume, kad šitas klau 
rimas būtų kuoplačiausiai ap 
svarstytas mūsų spaudoje. Vi 
si jaučiame, jog išvien veik 
darni galėtume daugiau nu 
veikti, jau vien dėlto, kr-1 
nebūtų trukdytojų ir šmeižikų1 
vienas-kito darbo, be to ir 
kitataučiams rimčiau pasiro
dytame. Amerikonai mus la
biau imtų gerbti ir remti. Gi 
būsimąjam Taikos Kongrese J 
jei iki tam laikui nesusivieny-l 
sime, tai labai galimas daik-l 
tas, kad mūsų nesantarvė pa-* 
laidos ir Lietuvos laisvę. Su- 
si vieniję pasirodysime pri
brendusiais ir priaugusiais 

• prie nepriklausomybės. Mū
sų gi vaidai tokiame momente 
parodys mūsų silpnumą ir ne-

ir

UJ ra dalis eitų i 
p/ mo reikalams, 
r* 1 TTV1TV

acll t*y»LLų — tuomet
ku\ Lietuvos ateitis ir laisvė būtų 

beveik jau užtikrinta, nes tuo
met lengva būtų mums susieiti 
ir dirbti bendrą darbą. Pt» 
jėgų turime daug; jas suvieni
ję — pergalėtume visas kliu 
ei“. Visi sueitume į vieną 
bendrą “ Am. Liet. Tarybą” ir 
yurėt mnę_* ieną bendrą fond $ 
Tie mūsų sočijalisTat—krrrie 
nenori pripažinti Lietuvos ne-j 
pinigai būtų prižiūrimi ir iš-l 
prigulmybės reikalo — lyg ne-Į 
supranta ir nenujaučia to, kadi

ą
Pagaliaus turime dar pasa

kyti, kad katalikų visuomenė 
galėtų drąsiai stoti į tą ben
drą darbą. Greta kitų atsis
toję, mes, beabejonės, nesilp- 
nesniais pasirodysime, bet stip- 
resmais. - r : “
falais mes, žinoma, negalėsi- 
■ne ateityje išvien su kitomis 
Srovėmis darbuoties. Mes tu
pime savo įvairias kultūros or
ganizacijas, savo “Tautos Iž- 

lą,” steigsi 
plėtosime sav 
Įmes pasitikėsi 
bėgomis. 
Vienytume 
reikalais a____ ____ _____
muo bado ir išgavimui jai lai-f 
svės. Ir vienas ir kitas daly
kas yra reikalingas tam, kad I

Be tofŽvietimo reiA tur nuveda, kaip prie Lietu-
vos Vyčių. Pasiekus šio punk
to, be mažiausio nusidėjimo 
prieš savo sąžinę ir tautą ga
lima pridengti p. P. J. Žiu
rio straipsnio lapus ir atvirai 
pasakyti — Neužtenka ieško
ti apšvietos, bet reikia dar 
turėti nors krislelį logikos ir 
pakantos. Ko, matyti, P. J. 
Žiūrini trūksta. Kalbėti, apie
Vyčių kumščius, persekioji
mus ir tai neva rimtame strai- 

Įpsnyj labai juokinga. Kas 
Įgeriau mūsų, lietuvių, gyveni- 

ateityje katalikiškoje Lietuvo- imą pažįsta, Lietuvos pavojų 
je galėtų liuosai plėtoties ir ieško realiame gyvenime, taip 
mūsų kultūros darbas. pat iš to pat šaltinio ir Lie-

vo mokyklas, 
spaudą. Čia 

savo pa
mes tik susi- 

iZ dviem bendrais 
imui Lietuvos

pat iš to pat šaltinio ir Lie-

Buvo parapijos fėrai.

Prasidėjo rugsėjo ir traukė
si iki 26 d. Fėrai buvo baž
nytinėj svetainėj ir per visus 
vakarus žmonių lankėsi pusė
tinai. Ypatingai buvo labai 
daug subatos ir panedėlio va
karais.

Mūsų žmoneliai jau pradeda 
susiprasti ir seka visuomenės 
reikalus. Tik bėda, kad ne 
daug tokių yra. Jau ima ir 
blaivėti. Turiu paminėti ir 
tai kad fėruose nebuvo svaigi
namų gėrimų ir nebuvo šoka
mi amerikoniški šokiai, vien 
tik lietuviški, kaip tai klum
pakojis, noriu miego ir tt.

Lietuvaitė.

NAUJA IR SENAI LAUKTA KNYGELE 
POTERIAI,

apie atgailos sakramentą ir suplikacijos. 16 pust 
Išleido Petrapilyje LIET. CENTRALIS KOMITETAS. 

Su viršeliais.
Nauji poteriai, prisakytai, 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.

HARRISON, N. J.
Gabijos Brolių, Seserų Dr- 

ja neperaenai gyvuojanti ir y- 
ra skaitlingesnė už kitas vieti
nes, bet iždas dar silpnas, ka-

MISUOS.

19 d. lapkričio š. m. Atholio lietuvių parapijoje prasidės 
misijos ir tęsis 8 dienas. Misijas laikys tėvas kun. Kulikaus
kas. Bus taip-pat ir daugiaus lietuvių kunigų. Dėlto už- 
kviečiame visus lietuvius katalikus iš apielinkės atsilankyti ir 
pasinaudoti ta proga.

KUN. P. MEŠKAUSKAS, MMMMmus.
dangi pačioj pradžioj reikalin-



ATIDA!

ATIDA! Mirtų Vainikas4veiksmų drama Lietuviai remkite, pirmąjį sąvaįj nuolatinį teatrą!
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Brooklyn, N. Y.

190

85

Newark, N. J.
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.$4.25

$6.25
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Iždo

X
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12)
13)
14)

KATALIKŲ SPAUDOS 
DR-JOS ANTRAŠAI:

.$2.50

.$1.50

.$2.00

.$3.25
$3.50

Jei kas rūmą nevėdina, 
Tyrą orą sugadina. 
Kur saulelė neįeina, 
Ten gydytojas ateina.

Kas uždaręs langus miega, 
Tasai silpnin savo jėgą.
Kas pravert langą nemoka, 
Tas gydytojui užmoka.

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

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 

VALDYBOS ANTRAŠAI:

29. A. Aleksandravičius, 
kompozitorius ir muzikas,

66 Conselyea St., Brooklyn, N. Y.

Žiūrėk ne ką uždirbi, bet ką 
sutaupai.

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS

33. Kun. K.
Vebster St.,

Urbanavičius,
Montello, Mass.

Pranešimas.

Kas mėsa maitinas, 
Norėdamas stiprumo, 
Tas jaučia' savyje 
Didžiausią silpnumą.

e

Kurs žino daugiausia, kal
ba mažiausia.

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

Forest City, Pa.

Raštininkas: —
J. Tumasonis, 

3427 Auburn Avė., 
Chicago, III.

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

Paterson, N. J.

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

Rochester, N. Y.

Iždininkas: —
Izid. Nausieda, 

917 W. 33 St., 
Chicago, III.

4. Kun. Ig. Zimblys,
324 Wharton St., Philadelphia,Pa.

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

Levviston, Me.

17. K. Sčesnulevičius, , 
Bostono Universiteto teisių 

studentas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

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

Pirmininkas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

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

866 Bank St., Waterbury, Conn.

9. Jonas J. Ramanauskas,
L. Vyčių Liter. Komisijos narys, 
144 Ames St., Montello, Mass.

KATALIKŲ SPAUDOS SA, 
VAITĖS KALBĖTOJAI.

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

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

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

22. Jonas P. Poška,
Moksleivis.

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

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

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

187 Ames St., Montello, Mass.

16. J. Jaroševičius,
SLRKA. Pirmininkas, 

1048 Washington St., 
Norwood, Mass.

7. Kazys Pakštas,
T. Fondo Sekretorius,

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

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

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

Girardville, Pa.

3. Pranas Gudas,
“Darbininko” redaktorius, 

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

20. M. Venis,
L. D. S. iždininkas, 

'8 Story St., So Boston, Mass.

Pirmininkas:
Kun. A. Ežerskis, 

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

Raštininkas: —
'J. Tumasonis, 

3427 Auburn Avė., 
Chicago, III.

Iždininkas • —
Izid. Nausieda, 

917 W. 33 St., 
Chicago, III.

27. Pranas Strakauskas,
Moksleivis,

120 Bowen St., So. Boston, Mass.

- - - —

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

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

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

■ ■ '

KNYGELĖ 64 PUSLAPIŲ.
Siųskite užsakymus tuojaus.
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Pirmininkas: —
Kun. F. Kemėšis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Dvasiškas vadovas: —
Kun. P. Saurusaitis, 

45 Congress Avė., 
Vaterbury, Conn.

Pirm, pagelbininkė: —
V. Liutkevieienė,

21 Acton St., 
Worcester, Mass.

1- as Raštininkas: —
J. M. Navickas, 

La Salette Seminary, 
Hartford, Conn.

2- as Raštininkas: —
P. J. Jakaitis, 

Holy Cross College, 
Woreester, Mass.

Iždininkas: —
J. Vaitkus, 

19 Hanover St., 
Woreester, Mass.

Iždo globėjai: —
J. Bakšys, 

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

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

Worcester, Mass.
P. Stočkienė, 

25 Suffield St., 
Worcester, Mass.

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

41 Providence St.,

Worcester, Mass.
X ‘

Taupydamas centus, darai 
dolerius.

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

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

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

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

10806 So. Wabash avė.,
Chicago, I1L

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

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

St. Mary’s Church,
Wanamie, Pa.

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

41. V. Stulpinas, 
moksleivis,

921 W. 33-rd PI., Chicago, m.

42. Kun. J. J. Statkus, 
apsiima kalbėti Chicagoj ir 

apielinkėse.
4557 South Wood St., 

Chicago, UL

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

-4 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

6. Kun. P. K. Česna,
307 Pine St., Tamaąua, Pa.
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Bostoniečiai
pamirškite, kad A. Vitkausko skrajojanti Teatralė kuopa

Pėtnyčioje Lapkričioje 3d.Lietuvi^s.al®je L“
A. VITKAUSKO TEATRALĖ 
KUOPA JAU ATSILANKO 

Į SO. BOSTONĄ.

Aplankiusi keletą miestelių 
A. Vitkausko teatralė kuopa, 
paeiliui užvažiuoja pas mus į 
So. Bostoną. Ant kiek teko 
patėmyti So. Bostoniečiai la
bai laukia ir žada remti kiek 
galėdami. P. A. Vitkauskas 
tarytum žinodamas ir veikalą 
Bostoniečiams parinko vieną 
iš puikiausiij ir indomiausią 
iš savo repertuaro: “Mirtą 
Vainikas” dramą 4 veiksmą. 
Tasai veikalas aš manau tai 
tik ir pritaikintas prie So. 
Bostono lietuvių, jau pakilu
siems teatro supratime. Apie 
turinį šio veikalo čia nemanau 
kalbėti, nes ne vieta. Tik 
vis-gi negaliu iškęsti nepagy- 
ręs jį, nes tai dTama kokią 
mes lietuviai dar mažai tetu
rime.

Vaidinimas bus Lietuvią sa
lėje.

Tai-gi bostoniečiai kaip 
man matosi, turėdami prieš 
save dvi puikias progas; vieną 
— pamatyti puiką veikalą, an
trą — prisidėti prie palaiky
mo to mums taip reikalingo 
nuolatinio teatro. Susirinki
te pamatyti vaidinimo, kuris 
bus 3 d. lapkričio. Pripildy
kite svetainę ir jos pakampius. 
Bostoniečiai visuomet skaitlin
gai lankosi ant teatrą, bet tą 
kartą teatsilanko kuodaugiau- 
siai, nes tai tik vienas vaka
ras. Toliau, girdėjau, iš So. 
Bostono važiuos į Cambridge, 
kur loš 4 d. lapkr. paskui 7 d. 
lapkr. į Montello, o iš tenai, 
pareikalavus vorcesteriečiams, 
sugriž ir dar vieną kartą loš 
Worcesteryje 9 d. lapkr. Iš 
tenai važiuoja į Conn. valsti
ją

Linkėtina gero pasisekimo.
Report.

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

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

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

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

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Naujas “Darbininko” Leidinys 
ŽYDŲ KARALIUS.

Drama keturiuose aktuose bei penkiuose paveiksluose
Liuosai vertė

J. M. Širvintas. 
Kaina 30 centą.

Veikalas tinkamas perstatymams, ypatingai Velykų 
laike.

L. VYČIŲ 2-oji KUOPA, LEWIST0N. ME. 
susiorganizavo 1912 m. Turi narią 50 su viršum. Jos pirmutiniais organizatoriais bu

vo: S. Bugnavičius, P. Jasiunas, P. Tūbelis, p-lė Eleonor a Bonickaitę, K. Stoškus, 

p-lė V. Vaičiulytė, J. Valiučius. Jos dvas. vadovu yra gerb. kun. N. Pakalnis, ši 

kuopa savo veiklumu užima pirmą vietą tarpe Lewistono organizaciją. Turi savo cho

rą, kuris gražiai gyvuoja. Taip-gi nuo pat pradžios savo gyvavimo daugiausiai užsi
ima rengimu prakalbą, blai viu vakarą ir tt.

Muzikos Mylėtojams 
Naujiena.

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

Lietuvių Muzikos Mokykla
Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO 

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

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

Adresas:
A. ALEKSANDRAVIČIUS

Vedėjas
66 Conselyea Street.

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

DYBA.

Dvasiškas Vadovas:

Kun. F. S. Kemėšis,
50 W. 6-th Str., 

So. Boston, Mass.
Pirminink-fi*

U. Gudienė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pagelbininkė:

M. L. Gurinskaitė. 
3347 Auburn Avė., 

Chicago, III.

H Pagelbininkė: 
O. Migauskaitė.

50 W. 6 th St., 
So. Boston, Mass.

Raštininkė:
Ona M. Stalionaitė, 

26 S. Leonard Str., 
"VVaterbury, Conn.

Iždininkė:
Antanina H Nausiedienė, 

917-919 W. 33rd Str., 
Chicago, UI.

i globėjos: 
Marijona Juškienė, 

129 Melrose Str., 
Montello, Mass.

Uršulė Jokubauskaitė, 
14 Commonwealth Avė, 

Worcester, Mass.

Redaktorė: —
U. Jokubauskaitė, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas •
Motiejus Žioba, 

29 Webster St., 
Molden, Mass.

Vice-Pirmininkas:
J. B. Šaliūnas, 

866 Bank St., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius:
J. E. Karosas, 

242 W. Broadvay. 
So. Boston, Mass.

Finansų Sekretorius: 
A. F. Kneižis, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas:
Mikolas Venis, 

28 Story St., 
i So. Boston, Mass.

Globėjai:
Jonas Petrauskas, 

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

Vincas Kudirka,
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.

M. Abračinskas, 
187 Ames St., 

Montello, Mass.

Literatiška Komisija:

Kun. F. Kemėšis, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Pranas Gudas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

J. E. Karosas, 
242 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.

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

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

P. Brazokas,
228 — 3rd avė.,

Homestead, Pa.

Pagal įvykusios sutarties tarp. katalikiškų laikraščių 
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikišką laikraščią agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas 
užsisakys laikraščią, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.

Užsakant abudu----------- *_------------------------------------- $3.25
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —

Visi kartu_____________________________________ $5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir

Dora.” — Visi __________________________________ $5.75
9) “Draugas” — $2.00, ‘‘Vytis” $1.50. Abudu_______ $2.75
10) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis” •
• — $1.50. Visi___________________________________ $4.00
U) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”

Visi________________________________________ - $4.50
“Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu_______________ $3.75
“Tikyba ir Dora’"ir “Vytis.” Abudu____________ $1.75
“Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

ir “Darbininkas”_______________________________ $6.50
15) “Draugas” $2.00, (arba “žvaigždė”) ir “Žvirblis”

— $1.00. Abudu---------------------------------------------
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu----------
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu---------------------
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu -------------
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi------- L
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

“Žvirblis.” Visi____ ____ _ ___________________
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi -----------------
22) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi______$7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00, 

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 
taip baisiai pigus, ir “Pažanea.” — $3.00, ku-

Ar nori būt gražus.
Jeigu taip, tai nusipirkite Moe- 

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

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

J. RIMKUS,
Bar M, Holbrook, Ma* 
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Katalikų Spaudos Sąvaitės reikalai.
—

KATALIKŲ SPAUDOS 
SAVAITE.

Laimingai jau praleidome 
Lietuvių Dieną, kurioje dir
bome visi, kiek kuris galėjo
me, kad kuodaugiausia surin
kus aukų nuvargintai mūsų tė
vynei. Darbas Lietuvių Die
noje, kaip teko patirti iš pra
nešimų gerai visoms koloni
joms nusisekė. Aukų bus surin
kta daug. Lietuvių dedamos 
pastangos nenuėjo niekais.

Po tokio milžiniško darbo, 
rods, reikėtų kiek pasilsėti, at
sikvėpti, bet atsiminus, kad 
mūsų laukia kitas svarbus rei
kalas, prisieina vėl rengties 
darban ir stengties, kad ir jis 
būtų pasekmingas. Tai mū
sų, lietuvių katalikų rengiama 
Spaudos Savaitė. Iš priežas
ties Lietuviij Dienos ji tapo 
perkelta. Bus 12-19 lapkričio. 
Laiko ne kiek beliko, todėl 
visi privalome sukrusti ir dirb
ti išsijuosę. Aiškinti apie ka
talikų spaudos svarbą nėra rei
kalo. Apie tai tiek daug sy
kių buvo kalbėta, kad kiek
vienas turbūt tą svarbą supra
to ir yra pasirengęs remti ge
rą darbą. Mūsų visų prie
dermė šiandieną yra savo 
spaudą paskleisti kuoplačiau- 
sia miniose. Ateinant Kata
likų Spaudos Savaitei, pasirū
pinkime, kad į kiekvieną lie
tuvių koloniją būtų partrauk
ta šimtais ir tūkstančiais kata
likiškų laikraščių, knygų ir 
knygelių, kuriuos visus reikė
tų Katalikų Spaudos Savaitėje 
išparduoti; neužmirškime rin
kti prenumeratas saviemsiems 
laikraščiams; kvieskime ge
rus kalbėtojus, kurie aiškinti) 
žmonėms katalikiško laikraš
čio ir knygos gerą intekmę 
mūsų išeivijos gyvenime. Pa
galios kiekvienas būkime ant 
sargybos. ' Nelaukime para
ginimų iš šalies, bet patys iš 
savęs dirbkime. Tuomet ir 
darbas gerai seksis ir nauda vi
siems bus didelė.

Eikime per stubas! Ne
aplenkime nei vieno kampelio, 
kur tik randasi lietuvių. Į 
prakalbas ne visi sueina, spau- 
zdintas žodis daugelio nepasie
kia — eidami iš stubos į stnbą 
apaštalaukime už visiems 
mums brangų dalyką: katali
kišką knygą ir laikraštį.

Lietuvių tauta nuo amžnj 
buvo krikščioniška. Jos ide
alu yra Kristaus mokslo žibin 
tuvas. Pastaraisiais laikais 
atsirado nemažai mūsų tautoje 
doros, tautiškumo priešų, ku
rie stengiasi Kristaus paskelb
tąją tiesą pamainyti žmogaus 
geidulių patenkinimu. Iš to. 
kįla pavojus mūsij tautai, ti
kėjimui, šeimynai. Pasistesg- 
kime tas ydas iš savo gyveni
mo prašalinti, platindami ka
talikiškos spaudos obalsius 
tarpu mūsų žmonių.

Mums visiems gyvai apeina 
Lietuvių Tautos sveikata, nori
me savo tėvynei'labo — pasis- 
tengkime todėl, kad žmonių 
dvasia būti) kilta, kad krikš
čioniškoji dora viešpatautų 
mūsų protuose, širdyse ir pa
jautimuose.

Spauda galybė. Geras lai
kraštis ir knyga žmogų pake
lia, labina, prie prakilnių dar
bų skatina. Būkime užtat sa
vo gerosios spaudos, katali
kiškos spaudos platintojais, jsakymai 
nes tik katalikų spauda uoliau
sia gina mūsų visų svarbiau
sius reikalus: tautiškumą, ti
kėjimą, be kurių negalima 
joks prakilnus darbas įvykdin- 
ti.

Raginome lapkričio 1, Lie
tuvių Dienoje visus eiti ant 
gatvių, , kad savo brolius iš
gelbėjus nuo bado, vargo ir 
skurdo; dabar skatiname bro
lius lietuvius prie gelbėjimo 
savo brolių dvasios.

Lapkričio 12-19 lai būna mū
sų dvasios pakėlimo laikas.

NEWARK, N. J.

Spaudos Savaitė nusisekė.

Čionykščiai lietuviai katali
kai savo Spaudos Savaitėj tu

rėjo 4 vakarus. Per visus va
karus žmonių buvo pilna šv. 
Jurgio dr-jos svetainė, kurio

je buvo minėti vakarai.

Kiekvieną vakarą trūko sė
dynių. Besirengiant prie Šp. 
Savaitės nei patys rengėjai t. 
y. katalikiškų dr-jų atstovai 
niekados to nesitikėjo, kad 
Newarko katalikiška visuome
nė bus tiek prielanki. Bet 
newarkiečiai savo prielanku
mą parodė ne vien savo skai
tlingu lankymusi, bet ir pirki
mu katalikiškų raštų. Tėmi- 
jant per visus vakarus į atsi
lankiusią publiką, aiškiai bu
vo galima pastebėti, kad tie, 
kurie rinkosi, tai jie nesirin
ko dėlto, kad juos ten būtų 
traukęs koks žingeidumas ką 
pamatyti, išgirsti, ne, ne 
vien dėlto jie ėjo. Newarko 
lietuviai katalikai jau yra ant 
tiek susipratę, pakilę, kad 
moka kiekvieną prakilnų dar
bą atjausti ir prisidėti prie jo. 
Daug atsilankiusių mažai žiū
rėjo į tai, kokią knygą jis per - 
ka ar kiek ji kainuoja. Nes 
žinojo, kad šlamšto nenusi- 
pirks. Pirko ne vienas ir toks, 
kuris pats skaityti nemoka. 
Pirko ne vienas iš čia gimusių, 
kurie su lietuvių literatūra vi
sai nėra susipažinę. Bet rei
kia pridurti ir tas, kad New- 
arkiečiai lietuviai, turi savo 
tarpe gabuj išsilavinusių ir pa
sišventusių tam darbui spau
dos platintojų. Ir kaip dar tu
ri džiaugties, kad tie pasišven- 
tusieji spaudos platintojai yra 
ne vyrai, kurie visada save 
nori pasistatyti pirmon vieton, 
bet tie katalikiškos spaudos 
platintojai pas mus yra tai do
ros, prakilnios lietuvaitės, ku
rios tam darbui nesigaili nei 
laiko, nei spėkų, neatboja 
ant .nemalonumų, kuriij rei
kia pakęsti susidūrus su ne
prielankiais žmonėmis. Tos 
Newarko spaudos platintojos į 
yra šios: p-lė B. Vaškevičiutė, j 
p-lė O. Lukošiuniutė, p-lė M. 
Steponavičiūtė, p-lė L. Dabra- 
valskiutė, p-lė E. Lapėniutė. 
Per Spaudos Savaitę lygiai su 
lė Guščiutė ir kiti. Tos pa
nytės užsipelno didžios pagar
bos už tokį uolumą ir atsida
vimą geram darbui.

Vakarų programas buvo 
toks: Panedėlio vakare — pra
kalba p. J. J. Ramanausko iš 
tokiuo pat uolumu dirbo irp-ni 
Šadienė, p-lė Lakinskiutė, p- 
So. Bostono, deklemacijos, dai
nos ir vaidinimas “Gerasis 
Dėdė.” Utarninko vakare, kal
bėjo vietos klebonas kun. J. 
Dobužinskas,deklemacijos dai
nos-ir lošimas “Katriutės Gin
tarai.” Ketvergo vakare bu
vo prakalba kum J. Dobužins- 
ko ir koncertas. Pėtnyčios 
vakare — prakalba p-lės Jo- 
kubauskaitės, dainos, mono
logai, šokis p-lės A. Bradu- 
niutės, kuri gavo puikų gėlių 
bukietą, ir šokiai visų. Įžan
ga buvo po 10c., ant visų vaka
rų 30c.

Komitetas Spaudos Savai
tės, ypač literatiškas skyrius, 

j nekaip buvo prisirengęs. Gal 
i užtat, kad pirmą sykį. Spau
dos Savaitei buvo išsiųsti už- 

i visiems katalikiš
kiems laikraščiams. Prašėm 
prisiųsti pardavinėjimui. Pri
siuntė šios išleistuvės: “Darbi
ninkas,” “Draugas,” “Tiky
ba ir Dora,” “Žvaigždė” ir 
“Pažanga.” “Vytis” atėjo po 
Spaudos Savaitės. Gaila, kad 
nesuspėjo ateiti “Darbininko” 
kalendorius. Knygų įvairu
mas buvo permažas. Kaiku- 
rių liko. O kaip va: “Gurk- 
liutės eilių,” “Tiesos žodis so
cialistams” labai permažai už
sakyta ir užtai daug trūko. 
Taip-pat ir daugelio kitų trū
ko.

j

Subatos vakare Nevarkie- 
čiai su visoms knygoms buvo 
atsidanginę į Elizabeth, N. J. 
Nors žmonių ten buvo pilna 
svetainė, bet knygų ir laikra
ščių pardavimas sekėsi ne taip, 
kaip Newarke. Sako, kad ir 
Brooklyniečiams ne kaip nusi
sekė. Gal newarkiečiai ir bus 
“bytinę” visas apielinkines 
kolonijas. Pamatys..ae kada 
išduosime smulkmenišką ats
kaitą. Būtų, pageidaujama, 
kad kiekviena kolonija, kuri 
rengė Spaudos Savaitę, kad iš
duotų smulkmenišką atskaitą.

Newarkiečiai nors Spaudos 
Savaitė ir perleido, bet kaip 
girdėties tai dar rengiasi su
rengti čielą mobilizaciją spau
dos platinimo reikale.

Lietuvių Dienai Spaudos 
Savaitė visai nieku nepakenkė, 
nes per visus vakarus buvo 
mobilizuojamos aukų rinkėjos.

Patiesė pamatą.

Spalio 29-tą d. š. m. New- 
arkiečiai katalikai pradėjo 
kasti savo naujai bažnyčiai pa
matą. Žmonių susirinkę bu
vo labai daug. Dėl pradžios 
nekurie paklojo po šimtinę.

Lapkričio 5 d. 3 vai. po pie
tų įvyko susirinkimas Spaudos 
Savaitės atstovų ir visų Spau
dos platintojų.

Lapkričio 6 d. vakare L. Vy- 
čių 29-tos kuopos susirinki
mas.

Volungis.

SIŲSKITE LAIŠKUS Į 
LIETUVĄ.

Tikriausias, saugiausias ir 
greičiausias laiškų siuntimas į 
užimtą Lietuvą yra per “Dar
bininko” biurą. Tas biuras 
išverčia į vokišką kalbą, pri
deramai sutvarko ir siunčia į 
Ispanijos ambasadą Washing- 
tone. Iš Washingtono be jo
kių trukdymų, be karinių cen
zūrų eina tiesiog į Berliną, o 
iš ten į Lietuvą.

Greitesnio, tikresnio kelio 
laiškų siuntimo į Lietuvą šiais 
laikais nėra.

Siunčiame ir pinigus į už
imtą Lietuvą per ambasadą.

Galima siųsti laiškus ir pi
nigus nelaisviams Vokietijoj.

Už laiško išvertimą ir pa
siuntimą reikia 30c. Laiškas 
su pinigais siunčiant reikia 
40c.

Būkite tikri, jog kiekvieno 
laiškas atsiųstas su 30c. (gaE- 
ma stampėmis), bus išsiųstas.

Prez.

Draugijos kuries 
turi “Darbininką” 

už organą.
a

VALDYBA SV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS, KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Antanas Skierie,

909 Indiana Avė. 
Vice-prez. Juozas Bubnis,

733 Indiana Avė. 
Fin. rašt. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokas,

1019 Delingham Avė. 
Maršalka Juozas Buivydą,

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

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai: 

Petras Gelbūda, 
Mateušas Kučauskas,

1133 Michigan Avė. 
Organo sekretorius, Jonas 

Stauskas,

SV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.
Pirm. — Teklė Bhižienė,

1214 Broad St
Vice-pirm.— Paulina Gelažiumi, 

41 Capitol Avė

Prot. Rašt. — Ona ManflndtA 
234 Park St.

Rb, rašt Veronika Snttktati, 
4į Hungerford St

Išd. — FeHdja Plikunienė,

DARBININKAS.

ŠV. MIKOLO ARKAN. DRAU
GUOS VALDYBOS ADRESAI 

COLLINSVILLE, ILL.

Pirmininkas:
Pranas Stankaitis, 

705 Peers Avė.
Vice-pirminiatom • 

Jurgis Naujokaitis, 
440-So. Clinton St.

Prot. Sekretorius:
Jonas Rudinskas, 

600 N. Guernsey St 
Fin. Sekretorius:

LIETUVIS KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS,

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

Wilkes-Barre, Pa

Vienatine Lietuviška

Krautuvė
t
Y
Y 
?
Y ❖ 
t
Y ❖
Y

“ • •

P. O. Box 82,

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

V. LUKOSEVICIA, 
Pa.

t 
t 
t 
t t
Tt
TT
Y Minersville,*♦* v

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.

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

“ŽVIRBLIS” 
(Mėnraštis) 

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

“DRAUGAS”
(Dienraštis) *

Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50.

1800 W. 46 St., -i:- Chicago, Dl

“PAŽANGA” 
(Mėnraštis) 

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

“VYTIS”

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

731 W. 18 St. Chicago. HL

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
(Savaitraštis) 

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

“TIKYBA IR DORA”
(Du kartu mėnesyje) 

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

South Boston, Mass.

* JEIGU NE, TAI SKAITYK*
iš spaudos

Gurkliutes Eiles

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

h1

2(t
IL' 2

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)

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

- ----- 9

CIGARETŲ KUPONAI.
Mes duodame visokios vertės 

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

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

BERNSTEN & SON

40 BEACH ST.,
f.BOSTON, MASS

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO KRIKŠTYTOJO

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis
! UnUE^HCTIVIS
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 

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

Rašyk Adresą tokį 

“AMERIKOS LIETUVIS”, 
15 Millbnry Street, Worcester, Mass.

I AR TAMISTA SKAITAI

“TAUTOS RYTAS”
■ (Mėnraštis) 

Metams 50c.
Redakcijos antrašas:

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

120 Bowen St., So. Boston, Mass.

“MOKSLEIVIS”
(Mėnraštis)

Metams $1.00.
Westfield, Mass.

J

“DIRVA” yra didžiausis ir naudingiausia laikraštis tin
kamas kiekvienam pasiskaityti.

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

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

me pasaulyje,
“DIRVA” kainuoja tik fl^Oc. metanu.
Siųsdami laiškus ir pinigus visados adresuokite šitaip:

' “DIRVA”
2004 ST. CLA1R. AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

KAINA 10 CENTŲ.
Siųskite užsakymus

Agentai, ‘knygą platintojai užsisakykit 
šimtais. Lengviausia parduodama knygelė.

•y

Kazys Žukas,
427 Walnut St

Iždininkai:
Mikolas Gudeliauskas,

401 N. Hesperia St.
Iždo globėjas:

Jonas Norkus,
904 Vandalia St.

Maršalka:
Ad. Smuikis,

817 Higb St.
Ligonių lankytojas:

Juozas Milius,
335 Centrai Avė.

Susirinkimai laikomi kas antrą 
ir ketvirtą ketvirtadienį kiekvie
no mėnesio, katalikiškos mokyk
los salėje

225 VANDALIA ST, 
COLLINSVILLE, ILL.

-r. -uey- - - — - —

Nebūk be katalikiško 
laikraščio.

DRAUGUOS 
CAMBRIDGE, MASS. 

Pirmininkas: —
A Vaisiauskas,

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas: — 

C. Kavolius, 
62 Portland St.

Protokolų Raštininkas: — 
K.' Galinauskas, 

719 Main St.
Finansų Raštininkas: — 

J. Smilgis.
65 Portland St.

Iždininkas: —
J. Jasinskas,

218 Washington St.
Maršalka: —

J. Lukšis, ,
220 Washington St.

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

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais 
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau pa. 
tinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai 
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui. 
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.

Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio. 
Reikia kiekvienam bent vienų katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis tėmyti gyvenimo bėgį, rei
kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tą pa
žinsime sekdami katalikišką spaudą.

Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai 
esti visokių atskalūnų ynkia.idina.nii, tokie įtiki atska
lūnų žodžiams ir kelia netvarką mūsų katalikiškose or
ganizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir visokia
me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingų, 
gerų darbų.

Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nemažai 
ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai
to katalikiškų laikraščių.

Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina 
popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais 
laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atliki- 
nėjimu katalikiškų apeigų. Reikia prisidėti prie ka
talikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
kymo ir platinimo.

Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:

“DARBININKAS,”

f? Metams tris kartus savaitėje $3.00, vieną kartą savai- 
jstėje $1.50.

242 W. Broadway,

i LIETUVIAI PAVESKITE 
! DARBUS SAVIEMS.
[ Geriausias Lietuvis siuvėjas.
• Siuvu vyriškus ir moteriš-
! kus drabužius, sulig naujau-
! sios mados.
[ Taisau, prosinu, valau ir
1 dažau senus. Taip-gi kuni- 
’ gams siuvu SIUTONUS ir 
! esu gerai jsipraktikavęs ta- 
; me darbe, kaip Lietuvoje, 
; taip ir čia Amerikoje.
! Darbą atlieku greitai ir pi-
! giai.
[ Jeigu kas reikalauja, dar-
1 bą pasiimu ir pristatau tie-
i siog j natnus.
! Tel. Charter 2354-4

A. K. MAZALAS
I 94 JEFFERSON STR., 

HARTFORD, CONN.

Į »

Pamatys..ae


LONDONAS, ANGLIJA.

su

Darbai sumažėjo.

Lietuviai nenukentėjo.

Atidarė kepyklą.

Renka aukas.

*

Drevė.

HARRISON, N. J.

Patėmijimas spaudos 
platintojams.

gražiais,
1914 m.,

Antanukas.

Tai
spau- 
neuž- 
Drau-

Aš tikiu, jog jis būtų

KNYGOS,, KURIAS GALIMA GAUTI 
“DARBININKO”5 KNYGYNE.

, ADRESAS:
“DARBININKAS”

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.Mes Anglijos lietuviai 
džiaugsmu prisižiūrime į Ame-1 
rikos lietuvių katalikų subruz
dimą platinti savo spaudą. Ir 
mes tuom imam užsidegti, rū
pinamės katalikiškos spaudos 
platinimu. Ir mes karštai 
platiname Amerikoje einančius] 
katalikiškus laikraščius, 
aš patarčiau Amerikos 
dos platintojams, kad 
mirštu mūsą “Išeivių 
go.” 
indomus Amerikos lietuviams. 
Tai Spaudos Savaitėje 
m a būti) jį praplatinti 
Amerikos lietuvių.

gali- 
tarpe

Pastaraisiais laikais darbai 
sumažėjo. Tarp lietuvių ka- 
ziravimas pasididino.

Jau daug kartų atakavo 
Londoną vokiečių zeppelinai. 
Bet iš lietuvių, tai niekas ne
nukentėjo.

“Birutės” kepyklos gaspa- 
dorius atidarė naują kepyklą. 
Geros kloties naujai įstaigai.

Stoja armijon.

Šiomis dienomis keletas lie
tuvių įstojo į Anglijos armiją.

Brangsta.

‘ Pragyvenimas Londone bai
siai brangsta. Labai pabran
go valgomieji daiktai. Dra
bužiai pabrango dvigubai. O 
darbai mažinasi, žmonės nusi
minę.

Šitame kataloge yra geriausios knygos lietuvių kalboje.
Gurkliutės Eilės. Šioje knygelėje yra daug gražių, jausmin

gų, vaizdingų, pamokinančių, smagių eilių. Čia yra 
eilės, kurios niekuomet nenusibos skaityti. 32 pusi. Kaina 

Visi Geri. Parašė F. V. Sceniškas veikalas. Tinka lošimui 
ir pasiskaitymui. Kaina..........................................................

Katalikų Spaudos Savaitė. Šioje knygelėje išrodoma spaudos 
galybė ir reikalingumas platinti ir skaityti gerus laikra
ščius ir geras knygas. Kaina.......... ....................................

Žydų Karalius. Drama keturiuose aktuose bei penkiuose pa
veiksluose. Liuosai vertė J. M. Širvintas. Pusi. 62. Dra
ma skiriama lošimui ir šiaip skaitymui. Išdėstomas indo- 

-miai, įspūdingai ir gražiai Kristaus gyvenimas. Kekvie- 
nam krkščioniui malonu ir naudinga tą dramą turėti ir 
skaityti. O tose kolonijose, kur yra gabių lošėjų, būtų jį 
galima pastatyti scenoj. Kaina...........................................

Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V. 32 pusi. Tal
pina auksinių nurodymų, patarimų, perspėjimų naudingų 
kiekvienam darbininkui. Kaina ......................... .............

į Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi. Rinkinys 
gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tinka pasiskaity
mui seniems ir jauniems. Kaina..........................................

Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi. Knygelėje 
yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi Sesutės ir Gir

tuoklė su Blaivininku. Visi šie veikalėliai pilni gardaus 
juoko. Kiekvienas norįs lengvaus, smagaus pasiskaitymo, 
turi įgyti šią knygelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kai
na. . ,. .:........................................ ...........................................

Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi. Toje kny
gelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir išdėstyta Jo
no Huss’o herezija. Kaina...................................................

Darbininkai vienykimės ir kas tai yra socijalizmas. Parašė 
F. V. Aiškiai išdėstyta vienybės reikalingumas ir soeijaliz- 
mo klaidos. Pusi. 32. Kaina.........................................

Liudvikas Windhorst’as Vokiečių katalikiškos visuomenės bu- 

dintojas. Čia aprašoma vokiečių katalikų persekiojimai, 
susiorganizavimas ir iškilimas. Dabar nubundant Ameri
kos lietuvių katalikiškai visuomenei, labai svarbu ir indomu 
pamatyti, kaip vokiečių' katalikai iš pradžios buvo ne
veiklūs, o paskui susiprato, susiorganizavo ir pasida

rė didžiausia galybė. Mums, atgijantiems Amerikos lie
tuvių katalikams labai reikalinga pažvelgti į šauniai susi
organizavusius brolius vokiečių katalikus. Tas bus mums 
padrąsinimu, paakstinimu prie veikimo. Todėl skaitykite 
knygelę Windthorst’ą ir pažinkite veiklius vokiečių 
katalikus. Kaina tiktai...-...................................................

.10

.10

.5

DARBINDHCAS.

Y., 1910 m., puslapių 356 .................................................,.$1.00
Pelenų Jurgutis. Apysaka, iš tikrų atsitikimų,' paaiški

nanti gerumą amerikoniškojo gyvenimo. Sutaisė, kun.
J. Jakštis, puslapių 116 ...................................................

Plėšikų lindynė arba nunešta duktė. Vertė S. P. T. Apy
saka iš Lietuvos žmonių gyvenimo. Chicago, BĮ., 1907 
m., puslapių 38 ...'.......... . ........................................................

Ponas ir bernas. Apysakėlė L. Tolstojaus. Iš maskolių 
kaimiečių gyvenimo. Chicago, BĮ., 1904 m., pusi. 60

Raistas — The Jungle. Parašė Upton Sinclair. Lietuvių 
kalbon versta iš angliškos. Apysaka paimta iš lie
tuvių gyvenimo Chicagos mieste dirbančių skerdyklose. 
Antra laida. Chicago, BL, 1912 m., pusi. 355 ...............
Ta pati audimo apdarais ...........................................................

Krikščionis, žydas i? turkas. Pamokman- 
Parašė T. Vysniauckas. Vertė P. B. 
1906 m., pusi. 92 .................. ........................
Pagal lenkišką parašė P. B. Užimanti 

1904 m., pusk 288 .......................
Niemierovič-Dančenko. 
“Benkarto.” Vilniu-

f

.50

.15

.85
$1.15

.25
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Pas mus buvo p. P. Bulevi- 
eius, kurs Anglijoj ir Škoti
joj renka aukas nukentėjusiai 
Lietuvai. Škotijos ir Angli
jos lietuviai katalikai jau yra 
sudėję arti $8.000.

Upelis.

DETROIT, MICH.
Sujudo sukruto lietuviai vi

suose plačiuose Amerikos nau
jokynuose. Kur tik pažiūri 
paėmęs laikraštį, iš visur pil
na korespondencijų, praneši
mų, nutarimų ir paraginimų. 
Mat šis laikas yra taip sakant 
pjūtės laikas ir ką dabar surin
ksime, ką užpelnysime, tą 
paskui turėsime. ' Tš visų ko
lonijų, kaip didelių taip ir ma
žų girdisi balsai šaukiančių 
prie vienybės, raginantieji 
prie pasišventimo. Ši koloni
ja priguli prie didžiausiųjų lie
tuvių kolonijų,- bet kada kiti 
darbuojasi, kruta, veikia, tai 
apie Detroit’ą mažai kas esti 
girdėti. Beskaitant, ameriko
niškus laikraščius neteko užei
ti nei sykio straipsnelio apie 
lietuvius, nei pusės žodelio a- 
pie rengtąją Lietuvių Dieną. 
Tai darbas rodos mūsų švie
suomenės, inteligentų ir mū
sų draugijų. Draugijų rodos 
yra gana daug. Yra “Litera- i 
tūriška Dr-ja,” kurioje prigu
li jaunimas. Rodos kaip tik 
dabar patogiausias laikas bu
vo tai dr-jai pasirodyti viešai, 
raginti visuomenę per laikraš
čius ir gyvu žodžiu prie darbo. 
Bet su skausmu širdies turiu 

"pripažinti, kad ši dr-ja ar tai 
nedrįso, ar nenorėjo viešai pa
sirodyti, nes niekur jos nesi
matė eilėse veikėjų tėvynės 
naudai.

Defroitiečiai, senai -laikas 
mums nubusti.

Atidarymas naujos bažnyčios.
Pereitame sekmadienyje 

(29 lapkričio) Harrison’o-Ke- 
arny’es Lietuviškoji Parapija 
dideliai nudžiugo iš atidarymo 
savos naujos Bažnyčios.

Tškilmingas-gi pašventini
mas minėtos bažnyčios įvyks 
30 d. lapkričio (Thanksgivingi 
Day) 10 vai. ryte.

Korespondentas .

,.20

$1.25

KITŲ IŠLEISTUVIŲ KNYGOS
Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypatingai jaunuomenei 

patartina skaityti ir platinti ši knygelė..............................
Aisopo Pasakos. Surinko ir lietuvių kalbon išvertė Karolius 

Vairas. Veikalas padalintas į ketures dalis: 1) kėli 
žodžiai apie Aisopo Pasakų istoriją. 2) Aisopo Pasakos 
3) D. J. Rhesos Aisopas ir 4) Studija prie Aisopo pasa
kų. Vertimas atliktas gražiai ant gero popierio ir su 

aiškiais paveikslėliais. New'York, N. Y. 
pusi. 336 ................ „..............................................

Viena dideliausiųjų Boleslovo Prūso apysakų.
Lietuviškai vertė Šėlimas Shenandoah, Pa, 1897 m.,
pusi. 46 .......... .. .’................... ............................................

Braižinėliai, tik ką iš spaudos išėjus knygelė, talipinanti 
labai indomias apysakaites ir piešinius, parašė Skruzdėj 

Ciecorius Domicijonas ir Kasėjai katakombose. Istoriškas 
apsakymas iš laiktj krikščionių persekiojimų. Pagal len
ku kalbą parašė P. B. Domicijonas nuožmus Rymo impe-- 
rotorius, kuris ne tiktai daug krikščionių, bet ir daug 
garsiu Rymo vyrų ir senatorių išžudė. Už tat visų neap
kenčiamas buvo ir galutinai pats liko nužudytas. Turi
nys apysakos prakalnus, nes kiekvienas žino kaip padorus 
ir šventas buvo pirmųjų krikščionių gyvenimas. 1 Chica
go, III. m., pusi. 217 ...............................................................

Fabiolė. Arba Bažnyčia katakombuose, parašė kardinolas

Wiseman, vertė Vytautas, ' labai indomūs aprašy
mai iš laikų persekiojimo katalikų bažnyčios .................. $1.00

Gyvenimo gabalėliai. Parašė K. Stiklelis. Turinys: 1. Pra 
kalbos vietoj; 2. Saulutė teka; 3. Pavasario stebuklai;
4 Vasaros rytas; 5 Piemenėlis; 6. Senelis; 7 Jonukas; 8 
Antanukas; 9 Vienturtis; -10 iš dienos; 12 Iš dienų bėgio; 
13 Laukas. Chicago, III., 1908 m., pusi. 50........................ ..

Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidimui patartina 
skaityti šią apysaką, kalba lengva ir knygos intalpa 
interesuojanti, vertė Jonas Kmitas .............-......................

Šatrijos Raganos apysakėlės. Telpa trys gražios apysakė
lės: iš Daktaro pasakojimų, Rudens Diena ir Sulaukė.

Krasauninkas. Laižybos — Dievo žmonės. Parašė Ks. Vana
gėlis. Priladelphia, Pa.' .................................... •.................

Lietuviškos pasakos. Įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis I. Čia telpa 141 gražių, juokingų, išmintingų ir žin
geidžių pasakų. Chicago,*III., 1903 m., pusi. 280 .......... •. .$1.00

Lietuviškos pasakos. Įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis II. Čia telpa 205 labai gražių juokingų pasakų. 
Chicago, III., 1903 m., pusi. 335 ...........................................$125

Lietuviškos Pasakos. Įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis IV. Šioje dalyje, kaip ir pirmesnėse telpa keli šim
tai užimančių ir juokingų pasakų. Kiekvienas nusipirkęs, 
kurią nors dalį, turės per visą savo amžių neišsiamiamą 
pasakų turtą. Chicago, 111-, 3905 puslapių 322 .......... $1.25

Mokslinčius Tvardauskas. Apysaka iš žmonių padavimų. Pa
rašė J. I. Kraševskis, vertė F. M. Plymouth, Pa., 
1908 m., puslapių 174 ........................ ................... .50

Oliveris Tvistas. Tai viena iš gražiausiai _ nusisekusių ver
timų garsaus anglų rašytojo Charles Dickens. Apysaką, 
kurią myli senas ir jaunas, biednas ir turtuolis; neap- 
sivilsi gavęs šią knygą. Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi. $1.00 

Pajauta. Lizdeikos duktė; arba Lietuva XIV amžyje.
Istoriškas romanas M. Birnotovič’io. Sulietuvino Jonas 
Montyįla. Chicago, III., 1911 m., 468 .......... .1

Pamokslai išminties Ir teisybės, išguldinėti galvočių visų 
amžių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. Tatarė. Tre
čia laida. Čia telpa 128 juokingų bet išmintingų ir 
pamokinančių pasakaičių, mokinančių doros ir išmin
ties. Chicago, Dl., 18 >9 m., pusi. 182 ............

Pažvelgus atgal. Soęiologiškas romanas. Parašė Ed. BeUą-
• my. Apysakos formoje nupiešia būsianti ideališką 
SmAnii/ia Vertė Pr. Siulėlis. Brooklyn, N.

.15

.45

Su- apdarais.................... . .............................................. ..
Apie turtų išdirbiną... Parašė Schram. Vertė S. M. Veikalas 

gvildenantis politišką ekonomiją. Kokiais keliais išsi
dirba turtai, kaip jie susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, DL 1900, pusi. 139..............

Ar Kristus turėjo brolių ir seserų?- Trumpas paaiškinimas 
svarbaus klausimo. Chicago, III. 19.13 m...........................

Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga? (Autonomija ar Savi
valda!) parašė J. Gabrys.................................................. .

Patrimpo laiškai. Parašė A. A. K. Shenandoah, Pa. 1907, pusi. 
161........................................ ................................ :................

Pergyventos valandos (Karvojaus laiškai). Parašė K. A. 

K. Shenandoah, Pa. 1906, pusi., 140................... ............
Tiesos Žodis Socijalistams. Parašė Kunigas. Trečia laida. 

Tai geriausia knygelė pažvnimui kas tai yra tie mūsų lie
tuviškieji socijalistai bei “cicilistai.” Su paveikslais....

Katekizmas apie Alkolį. Iš Prancūziško vertė J. P...............
Apaštalystės Maldos Statutos. Iš angliško vertė kun. 

P. Saurusaitis................................................................... '..
Apsvarstyk! Attikusiems misiją paminklėlis; parengė Tėvas 

Kapucinas...................................................................................
Gyvenimas Visų Šventų. Arba kiekvienos dienos per visą me

tą šešiose dalyse, kiekviena dalis apima dviejų mėnesių 
gyvenimus šventųjų: I dalis talpina gyvenimus šventųjų 
iš sausio ir vasario; II dalyje iš kovo ir balandžio mėne- 
sių; III iš gegužio ir birželio mėnesių; IV iš liepos ir rug
pjūčio mėnesių; V iš rugsėjo ir spalio mėnesių; VI iš 
lapkričio ir gruodžio mėnesių. Visos šešios dalys tvirtai 
apdarytos vienoje knygoje.....................................................

Viešpaties Jėzaus gyvenimas. Pagal šv. Evangeliją. Parašė J. 
Baltrušaitis. Seinai, 1909, pusi. 187.............................

Angliškos kalbos vadovėlis, tiems kurie nori trumpu laiku 
pramokti angliškai. Sutaisė J. Laukis. Trečia laida. 
Chicago, III. 1911 m. Pusi. 94............................. . .................

Žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbos. 
Sutaisė A. Lalis. Abi dalys I ir II vienoje knygoje. Pusi. 
1274........................................................................................ ..
Apdaryta brangia moroko skūra, kraštai marmuruoti....

A.-B.-C. Rašymo ir skaitymo Pradžiamokslis. Vartojamas pa
rapijinėse mokyklose.Sutaisė Mokytojas. Kietais apdarais 

Skaitymo Pradžiamokslis. Dalis II, sutaisė J. Damijonai
tis. Apdaryta.. .. ............................... ... ...............................

Geografijos vadovėlis, skiriamas Lietuvos mokykloms su pa
1 veikslais ir spalvuotais žemlapiais. Sudėjo Juozas Gab

rys, pusi. 77............................................................................
Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus 

veikalėlis ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jaunikaitis bei mer
gaitė privalo įsigyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, Dl. 1915, 
pusi. 28................................................... .................................

Apeigos Rymo Kataliką Bažnyčios. Lenkiškai parašė kun. J. 
Lnkevičius. Vertė Gerutis. Antra laida. Shenadoah, 
Pa., puslapių 188 ............................. \.................................

Bajoro Vuošvis. Apysaka iš lietuvių gyvenimo. Parašė Jo
nas Kmitas. Shenandoah, Pa., pusi. 63............................

Biurokratai. Apysaka iš paskutinių atsitikimi], Lietuvoje. 
Parašė Jonas Kmitas. Shenandoah, Pa., pusi. 79.............

Gyvačių Karalius ir kitos apysakėlės. Parašė Ksaveras Va
nagėlis. Shenandoah, Pa., pusi. 31 ....................................

Išvakarės gret Lemano ežero. Parašė kun. M. Morauskis. Ver
tė Gerutis. Shenandoah, Pa., 172 pusi....................................

Kova ties Žalgiriais. Istoriška drama keturiuose aktuose. 
Parašė Savasis (Dr. V. Pietaris) Shenandoah, Pa., pusi. 32 

Kunigo giminė. ’ Parašė J. Gerutis. Shenandoah, Pa., pusi. 68 
Kaip Elziutė praleido šv. Jono dieną. Parašė P. D. She

nandoah, Pa., pusi. 63 .............................................................
Kardinolo Mercier gromata apie Patrijotizmą ir Išlaikymą.... 
Kun. Dr. M. Gustaičio, Du laišku ir Kelionės .............................
Kun. Dr. M. Gustaitis........................................................................
Laisvės Metu. Apysaka iš paskutinių atsitikimų. Parašė 

Antanas. Seinai, 1908 m. pusi. 187........ .-..........................
Lietuviškas Albumas. Dalis I. Istoriškos ir šiaip jau Lietu

vos vietos. Parengė ir išleido kun. A. Milukas Shenan
doah, Pa;, .. ............................................................................

Lietuviškas Albumas. Dalis II ir III. Lietuvos raštininkai, 
žymiasni vyrai ir typai. Parengė ir išleido kun. A. Milukas. $1.50 

Laiškas iš Kelionės po Palestiną. Kaštais kun. Antano Milu- 
luko. Shenandoah, Pa., pusi. 94 .................................... . .

Moterystė ir šeimyna. Iš vokiškos kalbos vertė J. Gerutis. 
Philadelphia, Pa., pusi. 41 ........................................................

Melagių Dėdė. Vaizdelis iš Dzūkų gyveninio. Parašė Ksa
veras Vanagėlis. Shenandoah, Pa., pusi. 27 .....................

Nekaltybė. Iš vokiško vertė J. Gerutis. Shenandoah, Pa., 
89 pusi................. . ....................................................................

Pamokslai be kunigo. Pamokslai ir Evangelija kiekvienam 
nedėldieniui. Parašė J. Gerutis. Shenandoah, Pa pusi. 214 $1.00 

Pradžia ir išsiplėtimas Kataliką Tikėjimo. Parašė Vyskupas 
M. Valančius. Reikalingiausia kiekvienam lietuviui-ka- 
talikui knyga. Shenandoah, Pa., 235 pusi.............................$1.00

Paklydėliai. Kun. J. Geručio. Antras leidimas. “Žvaigž
dės” skyriaus, 416 Hooper str., Brooklyn, N. Y...................... 10

Algimantas arba Lietuviai 13-ame šimtmetyje. Istoriška apy
saka. Parašė Dr. V. Pietaris. Penki tomai. Shenan
doah, Pa., pusi. 488 ................................................................. $2.50

Anima Vilis. Marės Radzevičiūtės apysaka. Jono Montvi
los vertimas. Antra laida. Shenandoah, Pa. pusi. 162 .. .75

Iš kelionės po Europą ir Aziją. Parašė Pranaičių Julė. Phi
ladelphia, Pa., pusi. 380. 102 iliuostracijos (paveikslais) ;$2.00 
Audeklo apdarais.....................................................................$2.25

Ne Mieste Laimė. Prancūziškai parašė Pierre L’Ermite. Lie
tuviškai vertė Pranaičių Julė. Shenandoh, Pa., pusi. 206 $1.00 

šiapus ir anapus grabo. Parašė J. Gerutis. Shenandoah, Pa., 
puslapių 210............................... 50

Sodžionių Teologija. Parašė J. Gerutis. Gražiausia lietu
viška kalba šioje knygoje išdėstytas visas Katalikų Teolo
gijos mokslas. Shenandoah, Pa., pusi. 285 ...................... $1.00

Šventųjų Gyvenimai. Skaitymai kiekvienai metų dienai. Su 
paveikslais. Spaudon parengė kun. A. Milukas. Visa ke
turi tomai.....................................     $3.00
Drūtais audeklo apdarais ...................  $3.50

Našlaičiai. Likimas tūlos šeimynos. Vertė P. Str. Shenan
doah, Pa, pusi.' 81 .. ......................................... . .......................

Pikta Dvasia. Latviškai parašė Rudolfas Blaumanis. Lietu
viškai vertė Idlargas. Shenandoah, Pa., pusi. 72 .......... 

Susiskaldėliai. Vaizdelis iš mūsų sodiečių gyvenimo. Para
šė J. Gerutia Shenandoah, Pa., pusi. 62 . .......... . .........

Socijalistai. Kas jie. Iš kur atsirado? Ko nori? Parašė 
kun. A. Civinskas. Shenandoah, Pa., pusi. 124...........

Steponaičio Raštai. Pilnas.pomirtinis velionięs raštų (eilėmis 
ir proza) išleidimą*. Tvarkė Liudas Gira. Kaunas, 
1912. 12^ pusi.......................................  $LOQ

Trumpas Katekizmai..............................................................................10
100 Valdimierius. Graži apysakėlė. Shenandoah, Pa., puri 47 .10
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Tris Keleiviai:
ti apysaka. 
Chicago, UI., 

Užkeikto urvas.
apysaka. Chicago, III., 

Užkapotas Žvirblys. Apysaka V. I.
Aprašo skurdą gyvenimą vieno 
je, 1907 m., pusi. 24....................

žvaigždė. Rytų pasaka. V. Versajev’o. Lietuvių kalbon 
išvertė J. Giela. Chicago, III., 1910 m., pusi. 17...........

Leiskite Vaikučius Prie Manęs! Su parvuotais paveiks
lais iš Šv. Istorijos........................ .. ....................................... ..

Eetlejaus stonelė, arba Kristaus užgimimas. Drama III 
aktuose. Chicago, Dl., 1906 m., pusi. 30.............. ................

Brangusai pabučiavimas. Vienaveiksmė komedija. Parašė 
Činarov’as. Išvertė P. Petliukas. Vilniuje, 1909 m., 
puslapių 24.....................................................................................

Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdelis ................................ 77
Deklematorius. Deklemavimui eilių ir monologų rinki

nys. Su paaiškinimu kaip reikia deklemuoti ir žais
ti. Surengė K. j. Chicago, III., 1911 m., pusi. 164 .... 

Gudri našlė. Juokažaislė dviejose veikmėse. Parašė A.
Fromas (Gužutis). Paimta iš tikro atsitikimo Lietu
voje. Brooklyn, N. Y., 1908 m., pusi. 40........ ,...........

Išgriovimas Kauno pilies 1362 metuose. Drama keturiuose 
. aktuose, iš Lietuvos dejų. Parašė Aleksandras 

Fromas (Gužutis). Plymouth, Pa., 1906 m., pusi. 85.
Jonas Krikštytojas. Penkių veiksmių tragedija su prolo

gu. Parašė H. Sudermann. Vertė A. Musteikis, Brook
lyn, N. Y., 1910 m., pusi. 110 ...............................................

Jonukas ir Marytė. Keturių veiksmų dramatizuota pasaka. 
Iš rusų kalbos parašė M. Grigonis, Chicago, III., 
1913 m., pusi. 16.................... : ..................................... ..........

Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis scenai lengviai 
sulošiamas vaizdelis,.....................................................................

Katriutė Triveiksmis dramos paveikslėlis iš liaudies 
gyvenimo.........................................................................................

Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo 3-juose ak
tuose, užimantis ir tinkantis scenai, ..........*..................

Linksmos dienos. Pagal K. Lukaševič. Parašė M. Grigo
nis. Dviejų veiksmų iš liaudies gyvenimo vaizdelis 
su dainomis ir šokiais. Chicago, Dl.. 1912 m., pusi. 24 

Vyrų vergija. Trijų paveikslų komedija. Siužetas imtas 
iš francūzų pjesos: “Les Maris sont esclaves” par A. 
De Lems. Rusiškai parašė. A. N. Ostrovski. Sulietuvino 
M. Raštienis. Cricago, Dl. 1912 m., pusi. 56.......................

Eilės Pranciškaus Vaičaičio. Telpa suviršum 100 la
bai gražių dainų. Taip-gi autoriaus paveikslas ir biogra
fija. Philadelphia, Pa. 1912 ...........................................

i Laimė, Poema. Parašė M. Vaitkus. Eilių mylėtojams lin
kėtina jas perskaityti. Chicago, III., 1911 m., pusi. 166 

Meilė, Poema. Pavesta atminčiai kun. A. Skrypkaus. Pa
rašė M. Gustaitis. Chicago, III. 1914 m., pusi. 24..........

Pirmieji Žiedai. Eilės parašė Jovaras. Chicago, 111., 
1909 m., puslapių 29 ............ . ....................................................

Tėvynės Ašaros. Parašė M. Gustaitis. Paaukuota “Tau
tos Fondui”, Chicago, 111., 1914 m., pusi. 24 ..................

Dangus. Pagal K. Flammarioną parašė P. Brandukas. Su 
paveikslais. Aprašoma planetos, kaip jos eina ir kokią 
įtekmę turi viena į kitą. Chicago, III., 1907 m., pusi. 193 
Ta pati apdaryta............................................ ..............................

Dangaus Augštybėse. Parašė Nečajer. Vertė B. S. trumpai, bet 
aiškiai aiškina ir aprašo. 1) žvaigždžių karalijoje. 2) Pas 
teleskopą, 3) Žemės sukimasis, 4) Kapemikas, 5) Ar tiesa 
tai ką mes matome, 6) Kaip buvo išrastas teleskopas, 7) 
Niutonas, 8) Mėnuo ir Saulė, 9) Marsas, 10) Kometos, 
11) Ugniniai kamuoliai ir krintantieji akmenai. Seinuo
se, 1913 m., pusi. 70....................................................................

Gamtos Istorija. Pagal P. Bert. Vertė Dr. A. Bacevičia. Su 
daugeliu paveikslų žuvių, žmonių, medžių ir akmenų. 
Trumpai ir aiškiai aprašo gamtos istoriją. Chicago UI., 
1913 m., pusi. 209...................................................................
Audimo apdaruose.....................................................................

Oras, Vanduo, Šviesa ir šiluma. Lekcija Prof. Blackman’o. 
Sutaisė Šernas. Visiems suprantamai aprašyta ypatybės 
diemiško ir fiziško proceso aiškesniam parodymui kurio yra 
daugelis tam tikrų paveikslėlių. Chicago, UI. 1907 m.,
pusi. 138...........................................  ..

Senų gadynių išnykę gyvi sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutai
sė šernas. Su paveikslais. Aprašo seniausių gadynių įvairius 
sutvėrimus gyvenusius ant žemės. Chicago, III. 1900 m., 
puaL 370......................... .............................................................
Apdaryta.... .......................................... ... ............................ ..

Darbininkų Tėvas. Vii. Emanuelis Kitteleris. Vertimas 
Kaune, 1906, puri tt..................... ...............................

Ethnologija, arba istorija apie žemės tautas. Pagal Dr. H. 
Haberiandą parašė Šernas. Su paveikslėliais. Aprašo apie 
visas mūsų pasaulio žmonių veisles, arba rases. Ji parodo 
visų žemės kraštų ir net mažiausių šalelių žmonės ir jų pa

veikslus. Aprašo jų kilmes, parodą, tikėjimą, pa-pro- 
čius, ir užsiėmimą. Chicago, BĮ. 1903 m., pusi. 667..........
Ta pati audimo apdaruose................ ............................ .........

Istorija abelna. Dalis I Nuo seniausių laikų Chinijos 2800 m. 
prieš Kristaus iki galutiniam išdalinimui imperjos Aleksan
dro Makedoniškojo 146 m. prieš Kristų. Surašė Dr. A. Ba- 
eevičia. Su paveikslais, parodančiais tų laikų piramidas, 
sienas pylių, tvirtovių typus kunigų ir kareivių. Hierogli
fus, Akkadų rašto ir tt. Chicago, III. 1904, pusi. 498........

Lietuvos Istorija. Pradedamosioms mokykloms vadovėlis. Pa
rašė Pranas. Kaina........................ ................... .................

Rašto Istorija. Pagal A. B. Schmitzerį. Sutaisė Šernas. Ap
rašo, kokiu būdu, žmonės rašyti išmoko, kaip išsidirbo 
sau raštą kiekviena žmonių, tauta, kokie buvo raštai se
novėje .daug metų prieš Kristų, kada žmonės vietoje raš
to vartojo mazgelius ant šniūrų, išpiaustymus ant medžio, 
^kapojimus ant akmens, piešė paveikslus ir tik nesenai 
priėjo iki šiandieninio alfabeto, su kuriuomi dabar gali 

i parašyti kiekvieną žodį ir viską apkalbėti taip gerai, kaip 
ir gyvu žodžiu. Chicago, DL 1905, pusi. 304.................
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DELEGATŲ MARŠRUTAS.

Boston, Mass.662-672 Washington St.,

Y

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

ir

a

kn- 
vir-

nuolatai išleidinėja knygelių, 
turiningumu, pigumu

Nedžliomi* 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4vaL vakare.

Pranešimas.

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

811-812 OU Snth Biililag 
Boston, Mass.

ielepnone »o. Bobu/u ouo. 
ANTANAS tAPALIS 

meistras 
mdeda telephonue, dengia ato 
vus, ir atlieka visus staliorva. 

tėe darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS 

Ofisą* Gvvenimas
315 W. Bmad'vav, 133 Bowen St 

SO. BOSTON, MASS

visuomet turi viso to, kas darbi- 
audinga, indomu

Dantis ištraukiant 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.

Valando.
ano 9 vaL ryta 
iki 8 vaL vakare.

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re- 
eptai Lietuvos ar Amerikos 

Tel So. Boston 21014 ir 21013.
aktarų. Tai vienatinė lietu

viška aptieka Bostone ir Massa- 
husetts valstijoj. Gyduolių ga
lt gaut, kokios tik pasaulyj y- 
•a vartojamos. Galit reikalaut 

r laiškus, o aš prisiųsiu per 
espresą.

K. ŠIDLAUSKAS
Aptiekorius ir Savininkas 

226 Broadway, kampas C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJ AS.

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

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

JONAS GREBLIAUSKAS, 
500 So. Paca Street,

Baltimore, M. D.
Juozapas Zupkauskas.

PIRMO 5.ESOS

DANTISTAS

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) x 

Priėmimo
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

609 FROADVAY Cor. G ST. SO. ROMON. 
Tai 682 S. B.

Tai. So. Boston 294

DR JOHN P. JONĖS
<1 » ■»»< <» 

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SURGUUS 

Speiališkai atlieka viaokius blogiausius 
ffydjintn. ypatingai su aleKtromis.

392 utft i. >» 1 į < t t
•’C.

Tklcfhonc So. Bostom 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

Miliam F. J. Hovuard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

siuvėja.
M. M. ANDRIUŠIUTB

(Andre v’s)

okam laike^Mokinimosi!
Gera užmokestis, nuolatinis darbas, nėra bedarbės 
pertraukų. Tik už 5c. per 20 minutų laiko galima 
atvažiuoti karu nuo Park St Atsišaukite tuojaus į 

biurų (Employment office)

DR. F. MATŪL4ITIS
Ofiso adyno*. » dy visokias ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Pr'skiria Akintas.

419 Boylston St Biston, Mass.

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

Galima susikalbėti ir lietuvisiiai. 
Ofiso valandos:

Ryt as iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Reikalinga Merginu
Mokintis dirbti Guminius čeverykus 

ir visokius kaliošus.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- . 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ec- 
luloidu. Išdirbu šarpaa, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau 
rankom.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST.,

Vietines Žinios.
SVARBIOS PRAKALBOS.

Nedėlioj 7:30 vai. vak. Lie
tuvių salėj atsibus prakalbos 
užbaigimui Lietuvių Dienos. 
Bus prakalbos augštesnėj ir 
žemesnėj salėj, nes į vienų ne
sutilps. Abiejose salėse kal
bės tie patys kąlbėtojai.

Visi ateikite ir tie, kurie ne
rinkote aukų Lietuvių Dieno
je, atneškite tos dienos uždar
bį nukentėjusiai Lietuvai.

SMAGI PASTABĖLĖ.
“Boston Evening Record’ 

ketverge indėjo šitokių pasta 
bėlę editorijalėj špaltoj.

Did you help out the collec 
tion for Lithuanian relief yes 
terday? If you forgot it, o. 
otherwise missed it, you ca' 
štili send a check uavalde t< 
tre “Libertv National Banį 
for Lithuanian Relief Commi 
ttee,” 200 Fifth avė., Nev 
York, or to any of the local 
representatives of the relief 
work. Neither Teutons noi 
Slavs, the Lithuanians have 
had to fight against one anot- 
her in one of the most cruel 
entanglements of the world 
war. This war is erushing 
out of existence “the worthy 
remnant of the once mightv 
and galiant Lithuanian na- 
tion.” Help save those who 
are left!

TirVERTAS PARĖMIMO.
F. N. Mansfield Lietuvių 

Dienoje paaukavo $5.00. Taip
gi jis yra nariu Lietuvių Die
nos Komiteto. F. N. Mans
field yra kandidatas į guber
natorius sekantiems metams. 
Kožnas lietuvis pilietis privalo 
balsuoti už F. N. Mansfield, nes 
jis kaipo advokatas pirmas 
stoja apginti Bostono unijos 
reikalus teismuose. Šiais lai
kais jis yra Mass. valstijos iž
dininkas ir jam pasidarbavus 
pirmų kartų istorijoj turčiai 
pirkusieji Mass. valstijos bon- 
dsus turi mokėti taxus, kas 
priduota valstijos iždui mi
lijonų dolerių kas metai. Lie
tuviai turėjusieji reikalus su F. 
N. Mansfield liudija, jog jis 
yra sąžiningas žmogus ir pil
nai užsipelnys gubernatoriaus 
tarnystes.

SVARBI KNYGELĖ.
Tik kų “Darbininkas” iš

leido naujų labai naudingų, in- 
domių, lietuviams reikalingų 
knygelę

Tiktai 5c.

WINTHORST’AS

Vokiečių katali 
kiškos visuome
nės budintojas.

■ • •
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SUMAŽINO 
LANDAS.

Westbrook, Me. — Dam 
Warp ir Haskell šilko dirbtu 

vėse įvesta 54 darbo valandos 

savaitėje ir algos liko senos.

Koresp.

-*

Rengia Lietuvių Labdarystės Draugija sekančiais 
subatų vakarais:

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

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

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

HARKO 
SIUTAI

Nuo nedėlios lapkričio 5 d. 
prasidės Šv. Petro lietuvių pa
rapijos ferai bažnytinėje salė
je ir tęsis net iki Padėkavonės 
Dienos (Thanksgiving ‘day). 
Kviečiami koskaitlingiausia 
apsilankvti: bus ivairių daik
tų: indų, rakandų ir t.t.

Komitetas.

MIRĖ BLYNŲ ĖDIKAS.
E. St. Louis, UI. — Mirė 

Erish Braatz, 35 metų am
žiaus. Jis tuo pasižymėjęs, 
;og labai daug blynų galėjo su
valgyti. Vienų kartų susigin
čijęs suvalgė 64 blynus ant 
sykio.

Viso-
į •

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

Visokias 
Dreses ir 
kitus 
bus 
siuvu 
rai ir 
giai iš gerų materiją ir darbą gva 
rantuoju.

Reikale kreipkitės:

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

pl-

Lietuviams ir Lietuvaitėms. 
Jog mes atidarom naujų 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 pereitų 
prielankumų ir pasitikim atei
tyje.

Pasiliekam su pagarba

Jonas Berzelionis & Co.
4 Washington Str., 

Hay Market Sąuare, 
Boston, Mass .

TEL. BACK BAY 4200

SO. BOSTON, MASS.
Informacijiuio Darbo Biuro 

vedėjai:
1. Povilas Perauskas,

141 Bowen Str.,
So. Boston, Mass.

2. VI. Jakštas,
139 Bowen str., 

So. Boston, Mass.
3. Ona Povilaičiutė,

249 River Str., 

Mattapan, Mass.
Pas šiuos L. D. S. 1-os kp. 

narius gali kreiptis visi norin
tieji žinių apie šį miestų ir 
darbus. Rašydami laiškų ir 
norėdami gauti atsakymų, vi
suomet indėkite už du centu 
krasaženklį, nes kitaip nebus 
duodamas atsakymas.

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

z

Lapkričio 5 .................... Forest City, Pa. 

Scranton (Providence), Pa. 

Scranton (Hyde Park), Pa.

........... Duryea, Pa. 

Miners Mills, Pa. 
Sugar Notch, Pa.

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

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

Freeland, Pa. 

Hazleton, Pa.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utaminkais, ketvergais ir su
batomis.

“DARB1N1NKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

< “DARBININKAS” 
ninkui svarbu, n 
suprantama.

“DARBININKAS0 
rios dailumu, gražumu, 
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $L50, pusmečiui 
75c.

“DARBININKAS”

2Tu

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA,

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

Advokatas

K i
PAKVIETIMAS i

Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo < 
tautiečius ir draugus ateiti pamatyt mane, kuomet « 
jums reikės Siuto, Overkoto, Aprėdalų ar Ceverv- <= 
kų. Aš pats jums visuorpet patarnausiu koatsa- s 
kančiausiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už jūsų 
paramų praeityj, kartu tikėdamas paramos ir atei
tyj-

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS 
MADOS SIUTAI IR OVERKOTAI

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir 
madų, kuriuos galima pirkti stebėtinai žemomis 
kainomis. Nelaukite iki praeis pusė dėvėjamo se
zono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutų ar 
Overkotų, 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 visų eilę vyrų papuošalų,

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

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

S. H. HARRISON CO

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADWAY. te. »»»•>«

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... „.10e 
Aritmetika mokinime .» 

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

Vi $1.60
Kas atsiųs iškirpę?' ūų ap

garsinimą iš “Dar’ ,;inko” 
ir $1.00 per mone ;derį, 
tai gaus visas 4 knyg<-. 60c. 
pigiau.

P. MTKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Nepaprastai pigiai
Mūsų kainos visados že

mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi

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

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

James llis Co
Kampas B ir B’way,

South Boston, Mass.

GRYNAIS PINIGAIS 
IR 

ANT IŠMOKĖJIMO.

Skaitykite ir Platinkite
V“Darbininką

ki


