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Neprigulmybe
Lietuvai.

Vadai geležinkelių darbininkij brolijų atsilankė į Ame
rikos Darbo Federacijos kon
gresų ir sakė prakalbas.
Sa
kė, jog dabartiniai brolijų įs
tatai neleidžia prie Federacijos
prisidėti, bet brolijų suvažia
vime turbūt busiu nutarta pri
sidėti.
Federacijos prezidentas
Gompers ir visas suvažiavi
mas žadėjo remti geležinkelių
darbininkus jų kovoje už 8 vai.
darbo dienų.

Rumunams visai blogai
kui sostinės Buc^aresto.
Bucharest dar randasi 100 mylių
Bet spėjama, jog vo
Telegramos iš Šveicarijos atstu.
praneša, jog Vokietijos val kiečiai per keturias dienas jau
džia paskelbsianti Lietuvos ne- bus ties Bucharesto sienomis.
prigulmybe, kaip tai padarė
Apie atsitikimus Dobrud
nesenai Lenkijai.
Lietuvai žoj visai vokiečiai nieko nes
valdovu būsiąs nuskirtas prin kelbia.
Tai Anglijos kariniai
cas Eitel Friedrich,
antras žinovai spėja, jog dabar ten
kaizerio sūnus.
Lietuva taip von Mackensen prisirengė pa
būsinti surišta su Vokietija, daryti baisius antpuolius.
kaip dabar Saksonija arba Ba
Transilvanijoj, kur grumia
varija.
si rumunai ir rusai prieš teu
Kaip Lenkijoj taip ir Lie tonus, eina dideli mūšiai. Teu
tuvoj prasidėsianti mobilizaci tonai vis ima viršų.
ja,
Lietuviškoji armija su
daryti) 150.000 kareivių ir ko KITUOSE KARĖS FROTUO
vos fieldmaršalo Hindenburgo
SE.
armijose.
Francijoj dėl tirštų miglų

PAKĖLĖ

NEPRIGULMYBĖ
LIETUVAI.

NUSKENDO BRITANIC.
Egėjos jurėj ištiko

baisus

didžiaush] pasaulyje garlaivių
Britanic.
Tai buvo Anglijos
kompanijos AVhite star.
Jis
buvo nesenai pastatytas ir ne
turėjo progos plaukti per Atlantika, nes valdžia pavertė
ji j hospitalinį laivų.
Dar tikrai nežinia ar jis
buvo sutorpeduotas ar ant mi
nos užėjo.
Išsigelbėjo 1150 žmonių, o
50 prigėrė. Tas garlaivis vežė
apie 1.000 sužeistų kareivių.
Kiti pasažieriai buvo daktarai
ir ligonių slaugotojos.
Nuskandintasai garlaivis bu
vo 887.9 pėdi) ilgio.

žymių karinių veikimų nėra.
Serbijoj eina mūšiai, bet
nęi viena pusė nepasivaro pir?
mvn.
Į šiaurę nuo Monastir
teutonai ir bulgarai atkakliai
Talkininkai inėję Į
laikosi.
Monastir, rado jame krūvas
Nedaug čielų nagriuvėsių,
mų teliko
Rusijo; frontuose eina arti
lerijos mūšiai, o ypač smar
kūs palei Stokhodo. Ties Uuk
šta rusai pasekmingai vokie
čius atakavo gazu.

BUVO ĮSIBRIOVŲ Į ANGLŲ
DRUTVIETĖS.

Vokiečiai skelbia, jog bū
rys vokiečių kareivių buvo ne
tikėtai įsibriovęs i anglų drutvietes.
Vokiečiai ten pridarė
daug blėdies, sugadino drutRUMUNAMS BLOGAI.
vietes ir pabėgo atgal nusives
Rumunams vėl visai blogai. damas 20 anglų nelaisvėn.

Vokiečiai viesulus smarkumu
ūžia per vakarinę Rumuniją.
Vokiečiai užėmė miestą Craiova.
Nuo to miesto vedla ge
leži nei i s i Buch areštą. Tai da
bar vokiečiai įsibriovė į der
lingiausių Rumunijos dalį. An
glai labai susirūpinę tuomi vo
kiečių pasisekimu, nes Craiove buvo dideli visokių grudų
sandėliai.
Dobrudzoj vokiečiams rūpė
jo užimti žibalo šulinius, ku
rni ten daug buvo, tai dabar
vakarinėj Rumunijoj vokie
čiams rūpi užimti grudų san
dėlius ir bandas visokių galviJQTai anglai rūpinasi ar sus
pėjo rumunai iš Craiovos išga
benti grudus ir nusivaryti gal
vijus, o tas grobis būtų neiš
pasakytu sustiprinimu vokie
čiams.
Ta provincija, kur dabar
vokiečiai turi didelius pasise
kimus yra Vai ach ija.
Dabar jau manoma, jog
rumunai niekur negalės atsi
spirti ir bėgs, kiek galėdami
linkui Rusijos rubežių.
Dar
gi kariniai ekspertai sako, jog
visa rumunų armija Valachijoj gali patekti į vokiečių ne

Talkininkų valdžios paliepė
Turkijos, Austrijos ir Vokie
tijos ambasadoriams išsinešti
iš Atėnų Graikijos sostinės.
Ambasadoriai apleido Atėnus.

Baisi nelaimė.
Rusijoj,
Bakaricoj buvo
neišpasakyta ekspliozija. Val
džia praneša, jog toj nelaimėj
žuvo 314 žmonių ir 667 žmonės
sužeista.
Tarp nukentėjusių
buvo daugiausia kareiviai. Už
mušta 49 oficieriai, 437 karei
viai, 131 civilis žmogus ir 25
moterys.

RIESTAI SU MAISTU

Anglijoj riestai su maistu.
Pirklyba sutrukdyta ir negali
ma užtektnai prigabenti^ mais
to.
O pati Anglija tik mažų
dalį teturi maisto namie. Lig
šiol valdžia tik patarimus da
vinėjo būti taupiems, neeikvo
ti maisto.
Dabar jau parlaųiente perleista bilius, kuriuo
laisvę.
Craiovai puolus, rumunų bus aprubežiuojama maisto su
armijos skeveldai pasidavė lin- vartojimų.

ALGAS.

Gloversville, N. Y. — Glove
Manufacturers Association nu
tarė pakelti darbininkams al
gas. Per metus dlarbininkams
busią išmokėta daugiau, negu
ligšiol $250.000.
PAKĖLĖ ALGAS.
Naujosios Anglijos audiminės kompanijos paskelbė algų
pakėlimų.
Pakėlė algas ir (Jmted Steel Corporation. Šioji
Korporacija paKėiė algas ant
10 nuoš.
Korporacija samdo
300.000 darbininkų.
Tai tas
algų pakėlimas korporacijai
atsieis per metus $30.000.000.
Naujosios Anglijos audiminės kompanijos, kurios pakėlė
algas ant 10 nuoš. yra did

TaL 680 So. Boston.

Katalikų Spaudos Savaitės
rengėjams, Katalikų Spaudos
Komisijoms, gerb. kalbėtojams
ir visiems lietuviams ir lietu
vaitėms katalikams, uoliai Ka
taliku Spaudos savaitėje dirbusiem katalikų spaudos labui,
L. D. S. Centras, “Darbinin
ko” Redakcija ir Administra
cija išreiškia gilią padėką.
Pasitikėdami, kad ir toliaus
lietuviai katalikai be paliovos
rems ir platins savo spaudą,
velijame visiems kuogeriausių
pasekmių ir tolimesniam toje
srytvje veikimiu. Mūsų lietu
vių kataliku galybė — savo
spaudos išplėtojimas, todėl pasistengkime, kad ji užimtų sau
priderančią vietą mūsų vieša
me judėjime ir nepasiliktų Amerikoje nei vieno lietuvio, ku
ris nebūtų apsipažinęs su kata
likų spaudos kiltais idealais ir
troškimais.

Rusija pirmutinė išreiškė
protestų prieš Vokietijos ir Au
stro-Vengrijos suteikimų Len
kijai neprigulmybės.
Italija
ir-gi išreiškė protestų.

NEPRIŽADA SAUGIOS
KELIONĖS.

PRASIDĖJO ŽIEMA.

MIRĖ AUSTRIJOS
VALDOVAS.

Į tai pasakyti ir tuo
’ mirė.

momentu

Utarninke lapkričio 21 d. 9
Apie valdovo mirtį iš palovai. vjakare mirė Austrijos ir
i ciaus telefonu buvo pranešta
Vengrijoj valdovas Pranciš
' sosto įpėdiniui, kaizeriui, Bulkus .Juozapas.
Jisai buvo su
laukęs 86 metų amžiaus, vieš l gari jos carui, Turkijos sulto
patavo 68 metus.
Jisai užė nui ir Vengrijos valdžiai. Iš
mė sostų gruodžio 2 d. 1848 m. Budapešto tuoj atvyko grafas
būdamas 19 metų amžiaus. Tisza Vengrijos premieras ir
Dabar laukia
Tai nėra žmonijos istorijoj kito sosto įpėdinis.
valdovo, kurs būtų viešpata ma kaizerio, Bulgarijos caro
vęs taip ilgai.
Yra padavimij, Ferdinando ir Turkijos sultajog kaikurie Egipto faraonai no sosto įpėdinio.
Laidotuvės bus labai iškil
viešpatavo net 99 metus, bet
mingos.
Prisirengimai prie
senobinė istorija nelabai ptasilaidotuvių
tęsis ištisą savaitę.
tikėtina.
Tuo tarpu išbalzamuotas lavo
KAS BUS TOLIAUS.
nas guli augustinų bažnyčioje.
Dabar viso pasaulio akys nu Buvo papratimas įnirusiems
kreiptos į Austriją ir tėmija- Austrijos valdovams išimti šir
ma kas ten dėsis. Buvo sako dis, indėti į tam tikrus indus
ma, jog tasai gabus ir malo ir laikyti skyrium šv. Augusti
nus senas valdovas tegalėjo su- no bažnyčioje.
Tokių indų
laikvu Austriją nuo iširimo, ’ su valdovų širdimis toje bažny
nes Austrijoj yra daugybės čioje yra 55Bet šisai valdo
Ludlow Associates,
Ludtautų su savo reikalavimais ir vas atmainė tų paprotį. Taip low, 2.500 darbininkų.
tik ypatingai gabus valdovas gi pagal valdovo norą jis bus
Gilbert Mills, Ware, 1.000
tegali tokią šalį ramybėj už indėtas į paprastą medinį, ą- darbininkų.
laikyti
Būdavo, pranašauja žuolo karstą, satinu išmuštą.
Arnold Print AVorks, North

ma, jog kaip tik senelis valdo
vas numirsiąs, tai viešpatija
suskilsianti.
Naujas Austrijos valdovas
erc-herzogas Karolius Pranciš
kus Juozapas yra 29 metų am
žiaus.
Turi karinį išlavini
mą, bet nesąs išlavintas šalies
valdyme. Jis karei kilus nuo
latai vadovavo armijoms.
Dabar spėjama, jog Aus
trijoj Vokietijos intėkmė pasididvs ir visai šalis valdysis pa
gal padavidijimų iš Berlino.

Mirė netikėtai.
Austrijos valdovas mirė ne
tikėtai. Panedėlį jis buvo vi
sai sveikas ir utaminke atsi
kėlė, ktaip visada ir užsiėmė
valdiškais reikalais.
Po pie
tų pajuto blogai. Turėjo gul
ti loyon ir guodėsi skaudėjimu
gerklėj. 9 vai. vak. lyg apri
mo, bet po 20 minutų jis grie
bė už gerklės, norėdamas kų

Adams, 5.000 darbininkų.'

PREZIDENTAS PASVEIKI
NO NAUJĄ VALDOVĄ.
Prez. Wįlson naujam Austro-Vengrijos Valdovui pasiuntė
pasveikinimų.

NAUJO VALDOVO PATI
ITALĖ.
Austrijos naujo valdovo pa
ti yra Italijos princesa.
Jos
du brolių kariauja prieš vokie
čius Belgijos armijoj.
Prez.
Poincart nesenai jiems suteikė
po kryžmi už narsumų.

Dvi dieni pasninko
Francijos valdžia įvedė vi
soje šalyje dvi dieni savaitė
je pasninko.
Mėsos
nebus
galinai vartoti ketvergais ir
pėtnyčiomis.
Taip
nutarta
ministerių posėdyje.
Nutarta
uždrausti kepti įvairius pyra
gėlius.

PROTESTUOJA IR KITOS
VALSTIJOS.

------------------------------------

NUSKYRĖ TRANSPORTACIJOS DIREKTORIŲ.
Francija nuskyrė transportacijos direktorių.
Jis pri- -y
žiūrės transportacijų geležin
keliais, jure ir upėmis. Jo ro- kunda bus sutvarkyti trauki
niai ir laivai, jo rokundu ga
benami bus visokie daiktai.

Austro-Vengrijos
valdžia^ Šveicarijos laikraščiai rašo,
paskyrė grafų Tarnowskį am jog Vokietijoj užstojo šalta
basadorium j Suvienytas Vals žiema.
Labai daug prisnigotijas.
Ambasadorius turi at Kaikur buvo dideli pustymai ir
vykti gruodžio mėnesyje. Bet geležinkelius užpustė. Sutruk
talkininkų valdžios dar neuž dė traukinu} ėjimų.
tikrino saugios kelionės per
Atlantikų.
Grafas Tamowski yra len
kas, vienok, labai ištikimas
Austrijai.
Per jį teutonai lai
mėjo savo pusėn Bulgariją.
Prieš Bulgarijos stojimų ka-

Jau Kalėdos
Netoli.

žiausios visoje Amerikoje..Jos Tėrų tenMarbftveer
vadinasi šitaip:
American Woolen Co. Dirb
tuves turi Naujoje Anglijoj,
Xew Yorko ir Kentucky valsti
joj.
Samdo 30,000 darbinin
kų.
Arlington Mills, Lawrence,
5.000 darbininkų.
Mores T. Stevens Gorporation, dirbtuvės Audoven, Haverliill ir Franklin Kalis, N. H.
1.800 darbininkų.
Miumkeag Seam Cotton Co.,
Salėm, 1.300 darbininkų.
Berkshire Cotton Manufacturing Co., Adams, 2.500 dar
bininkų.
\V. C. Plunkett and Lous,
Adams, 300 darbininkų.
Grevlock
Manufacturing
Co., Greylock, Willamstown
and North Pownol, Vt., 3.000
darbininkų.
Hoosac Cotton Co., North
Adams, 1.000 darbininkų.
Visos audiminės, valdomos
Wm "VVhitmano.
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lomatai, bet grafas Tarnowski
sugebėjo pakreipti Bulgarijos
valdžių teutomj pusėn.

ATSISTATĖ MINISTERIS.
Vokietijos užsienių reikalų
ministeris (Jottlieb von Jagow
atsistatė.
.Jo vietų užimsiąs
Dr. Zimmarman - Jagow bu
siąs ambasadorium Viennoj.

MIRĖ GARSUS RAŠYTO
JAS.
Californijoj staiga mirė gar
sus Amerikos rašytojas Jack
London.
.Jis buvo tik 41 metu

amžiaus
PASVEIKINO ANT GALO.
Republikonų kandidatas į
prezidentus Hughes gįalų gale
Įsitikino, jog jis neišrinktas.
Todėl pasiuntė pasveikinimų
prez. AVilsonui,
laimėjusiam
rinkimus.

SAKO, KRIZIS ATĖJO.
Kaikurie vokiečių kariniai
ekspertai sako, jog karė da
bar atėjo prie krizio.
Sako,
jog karės laukuose Įvyksią
stambios permainos.
Ir tas
ypač prigulės nuo atsitikimų
Rumunijoj:
Pasak vokiečių
ekspertų Rumunijoj tarpkalniuose sunkiau kariauti, negu
Serbijoj.
Kaip tik Falkenhayn užkariaus
Rumunijoj
tarpkalnius, tai tuomet karės
pasisekimas pasvirs vokiečių
pusėn. Jei-gi teutonai bus pri
versti išsinešti iš tarpkalnių,
tai pasisekimas bus talkininkų
pusėj.
Kad teutonai užimtų tarp
kalnius, tai tuomet jie ineitų
į Rumunijos lygumas ir tuomet
teutonai turėtų liuosas rankas
ir visa Rumunija būtų urnai
užkariauta.

Vokietijos prekinis submarirtas Deutschand vėl išplaukė
iš New London. Pirma bu- TIKRINA, JOG LAIKYSIS
vo išplaukęs ir susikūlė su ATALKININKŲ.
merikos vilklaiviu, kurį nus
Rusijos valdžia paskelbė,
kandino. Buvo prasimušęs jog visi gandai būk ji ketinanpirmgalį, bet sugrįžęs greit ti skyrium nuo kitų susitaikinsusitvarkė ir išplaukė

Jau netoli
šia, maloniausia ir bran- '
giausia metų šventė —
Kalėdos.
Gražus yra paprotys
teikti savo artimiems
Kalėdų dovanas.
Jau
be abejonės galvoji, ką
savo artimiems suteikus
Kalėdoms.
Paklausyk z
ką mes turime pasakyti
tame reikale.
Kalėdinėmis dovano
mis kiekvienas nori pa
sigerinti tiems, kuriems
teikiama dovana. Todėl
reikia parinkti ilgai tve
riančią dovaną.
Tam
reikalui geriausia atsa
ko geras katalikiškas
laikraštis arba gera kny

ga.Naudingiausia ir dai- j
liausią kalėdinė dovana ;

yra “DARBININKAS”
ir LIETUVIŲ DARBI

NINKU
RIUS.

KALENDO
dovaną
savišišlygo-

tuose prieštikybinei dvasiai,
šalyse, kur. latviai, ir estai, norėdami mokslo ingyti tu i ka duoda duoną savo vaikams, kitoj laiko mo
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
kyklą kardą, kad apginti Lietuvą nuo tautos I
buvo pripažinta mokslo liuosybė, pradėjo tver ri naudoties kultūringesne kalba.”
VALDYBOS ANTRASAI:
Lietuviai — vien ūkininką šalis, visi jie priešą
tis katalikiški universitetai: Louvain, Paris,
Ir ne tiek dėlto šaukia auką, kad
’ kuris 25 duonos neteko, bet kad mokyklas ir prie
Lille, Toulouse, Angers, Lion, Washington, sako. Bet kur mūsą A Vai
Pirmininkas: —
Salzburg, Fribourg, Manilla, Beirut, Tokio, sausio, 1914 m. skaitydamas
filozofijos glaudas reiks uždaryti.
Šaukia “Liet Balse”
Kun. F. Kemėšis,
St. Louis,
Georgetown,
Roma,
Insbruk, lekciją Petrapilio univertitete 'giliai mokslišku 59 (88) Antanas: Blogai padaryta, kad gan
242 W. Broadway,
Lavai Montreal ir Quebec.
Paskutiniais lai dalyko išrišimu nustebino pačius profesorius. greit visa lietuvią inteligentija išbėgo iŠ Lie
So. Boston, Mass
kais universitetą turėjo Vokietija 22, Franci- Kur Kazimieras Būga, 1914 m. paskirtas liktis tuvos: nei mokytoją, nei gydytoją.
ja 15, Italija 22, Anglija 14, Austrija 11, prie Petrapilio universiteto. Kur filozofijos Dr.
Tuom tarpu štai ką rašo pačią vokiečią Dvasiškas vadovas: —
tetas reiškė vsątą mokytoją ir susinnRusija 10, Ispanija 10, Šveicarija 7, Belgi K J. Stepnanivičius, prie/kurio, dar esant jam Vossische Zeitung apie atidarymą Varšavos upie juos mokinių.
Bet dabar prie nauKun. P. Saurusaitis,
ja 4, Holandija 4, Švedija 4, Bulgarija *1, studeiitu, jo draugai vokiečiai kreipdavosi, niversiteto 15 lapkričio, 1915 m. “Po iškilmin
Hjų, kada viešai skelbiama, kad tą patį
45 Congress Avė.,
kad
jis
išrištą
jiems
nesuprantamus
filozofijos
Danija 1, Graikija 1, Norvegija 1, Portuga
gą mišią,Katedroj laikytą Arcivyskupo Kokovk kurs šiandie buvo priskirtas žąsą gaWaterbury, Conn.
Šiandien ieško skio, kur buvo profesoriai ir lenką diduome
lija 1, Rumunija 1, Serbija 1, Turkija 1, ir antropologijos klausimus.
rytoj išrinktoji valdžia galės paskirti ko- Japonija 3, Canada 7, Argentina 3, Chile 1,
mas po Kaukazą, nes augštos mokyklos Kana nė, kun. Šlagovskipasakė pamokslą, kad len Pirm, pagelbininke: —
nors šakoj universiteto profesorium, tyroPeru 1, Uraąuay 1, Kuba 1,
Suv. Amer. dos jo pasigenda. Kur Dr. kun. Matulevičius, ką legijonai dabar kovosią ne kardu, bet mok
mokslo šventenybė užsidarėų panašius tvir■
V. Iautkevičienė^
Valstijos 47; bet kaip pripažįsta mokslu užsi ieškodamas, kad užimtą katedrą užsienio uni slu.
Rektorius Brudzinski universitete kalbė
vėms akmeninius rūmus ir pasivadino visatą
21 Acton St,
Kur šaltieji teologijos tyrinėtojai: damas apie universiteto reikšmę pabriežė, jog
imanti visuomenė, kad daugelio' ją mokslas versitetą.
mokslą.
Tyrinėtojais mokslą gali būti vien
Worcester, Mass.
Sis tarp Lenkijos ir Rytą Europos nieko bendro
neturi nei gimnazijos vertės.
Sulyg šalią pa kun. Bučys, Grigaitis. Kur daug kitą.
žmonės giliai apsipažinę savo šakoje. Lygiai
tema
šią
dieną
mokslo
tai
“
aš
”
ir
kuolabiau
į
saulio, Europoje yra universitetą 136, Šiauri
nesą, jog Lenkija nuo senovės esanti Vakarų 1-as Raštininkas: —
ir studentą vardą gali ingyti tik vyrai su pasavo
“
aš
”
žiūri
ir
juom
pasitiki,
tuo
mažiau
nėj
Amerikoj
55,
Pietinėj
6,
Azijoj
12,
Aus

Europos kultūros šalis.
Toliau vokiečią kal
f liudijimais apie užbaigimą vidurinių mokslą, ir
•J. M. Navickas,
tralijoj 8, Afrikoj 4. Labai skaudu, kad čia jį pažįsta ir tuo tankiau jis žmogų apvilia.
ba
išreiškė
dėkingumą
vokiečią
vyriausybei.
kurie būt galima tikėtis, kad pabaigę universiLa Salette Seminary,
Šią dieną filozofija, tai moterą filozofi- Gubernatorius Bezeler atsakęs, jog Vilhelmas
I tetą galės būt prileisti prie akademijos mokslo. negaliu priskaityti ir Lietuvai tuom tarpu nors
Hartford, Conn.
vieno universiteto.
O vienok jis buvo kadais. ja, kur tiesai atspėti remiamasi ne giliomis, tikįs, kad universitetas būsiąs mokslo tvirtu
(Akademija aš nevadinu amerikiečią supratišaltomis protavimo formomis, tik mistišką ma.
Įsirašė 500 studentą.
Universiteto her 2-as Raštininkas: —
| mu, kur įstoję mokiniai negali atskirti savo Tik 180A m. Rusijos apšvietos ministeris Zavadzkis iškėlė klausimą apie suskaldymą Vil jausmą momentinėmis simpatijomis arba an bas ir antspauda palikti kokie buvo senojo Var
dešinės nuo kairėsės).
P. J. Jakaitis,
niaus mokslo apskričio ir apie inkurimą uni tipatijomis, iš kurią susidaro tautinio gyveni šavos katalikiškojo universiteto.
Tą pat die
Tai-gi mokslo, kurio centru yra universi
Holy Cross College,
versiteto Kieve.
Bet Vilniaus mokslo apskri mo vėjo papučiamos srovės, paremtos gairią ną atidaryta Varšavos politechnika, rektorium
tetas, taip šiandie tapo populeris, kad vargu
Worcester, Mass.
mokslo sistemomis.
jos paskirtas inžin. Straševič (brolis lenką ra
įį kas nuo jo garbės norėtą atsisakyti. Aš taip- tys tapo suskaldytas tik 1832 m. ir taip pačiais
Laikraščiuose sieksniniai straipsniai in- šytojo.).
Iždininkas: —
pat jo žavumu pajudintas ir visuomenės vadą metais tapo uždarytas Vilniaus universitetas. _
augščiausiu caro paliepimu ir kilo sumanymas brukti į šimtus telegramą,tarpais ant vieno pus
Meldžiu
patėmyti:
Kaizerio
atstovas
linki,
paragintas drįstu prabilti Lietuvos universiteto
J. Vaitkus,
Bet kad tame tarpe buvo lapio po 30 antgalvią, kiekvienas su nauju su kąd Varšavos universitetas būtą mokslo tvirtu
reikale, kaip tas vilkas, pamatęs einant per perkelti jį Qršon.
19 Hanover St.,
manymu, tuom tarpu daugiau verta viena tie ma.
Lenką-gi pirmam pasveikinime savo ut mišką šventąją būrį, šv. Petro vedamą dangun, projektuojami 2 licėjai Oršoje ir Kieve, dėlto
Worcester, Mass.
sa nuodugniai suprasta, negu tūkstantis gu- niversiteto skamba: Lenką-legijonai dabar ko
ir pats panorėjo tapti, šventuoju.
Gerai, pa šią dvieją vietoje caras Mikalojus I patarimu
drią sumanymą, ir tūkstantis bvkstelinčią min vosią.. . Su kuom?
Su visu pasauliu? Bet Iždo globėjai: —
sakė vilkui šv. Petras — tik gausi pasninkauti, Kievo general-gubernatoriaus Levašovo inkučią.
Tos įvairios idėjos be sistematizacijos, be pirmos vilyčios, pasturgaly neva mokslo plun
rė
Kieve
Šv.
Vladimiro
universitetą
1833'
m.
ir
neėsti mėsos. Vilkas prižadėjo — ir buvo pri
J. Bakšys,
refleksijos kasdien jaunimo rijamos, daro jį ksna papuoštos, jau paleistos į Lietuvos širdį.
leistas prie šventąją.
Šventieji gieda ir jis kapitalas, skiriamas Vilniaus universitetui
St. Bernard’s Seminary,
gieda. Tik einant per kaimą, vilkas pamatęs 209,508 rub. sidabru ir 3,552 rub. asignacijo nepastoviu, suerzintu, nervuotu._ Tame mar Bet gerbiamieji lietuvią atstovai, leiskit man
Rochester, N. Y.
Dar 1843 m. iš gumyne ir šakose darosi sunku ir trošku. Žmo i šiandien būti pranašu; kad norint tie žmonelės
kluone teliukus, sustojo.
Šv. Petras bijoda mis teko universitetui Kievo.
įf nės ūpo, tikėjimą nustūmę į privatinį reikalą, žabali, suvisu nemato, bet Dievo akys mato,
mas, kad pagunda nesuviliotą vilko jį apžodęs.. Vilniaus mediko-chirurgijos akademijos KieKun. J. J. Jakaitis,
dengiasi
vardu mokslo, dėlto kad jis yra šian kad jau nebetoli diena toji, kada vargu Len
Vilkas pasiteisino: — “Didelis čia daiktas, dėl van tapo perkeltas kiek didesns turtas. Atida
41 Providence St.,
fą teliokpalaikią nevalia man nei į kluoną pa rant Kievo universitetą prof. Cycho savo pra dien madoj, norint ją gyvenimas visai ne mok- kija išlaikys, kuomet mes visi ir lietuviai, ir
Worcester, Mass.
Jeigu nepalaikysime mokslo autori baltgudžiai, ir rusai, ir Ukrainai, ir vokie
žiūrėti.”
Eina toliau — žąsys gagena prie kalboje pažymėjo: Universitetas duoda miestui ’ sliškas.
vartą.
Vilkas kapt ir nutraukė vienai galvą. visąi kitą išvaizdą. Maži nameliai, sustatyti vie teto, steigdami universitetą, turime būtinai čiai, ir prūsai atkreipsime į ją spindulius sa
P. Stočkienė,
vo universitetą. Jiems ne tik ką nepr i siekiant
Subartas vėl teisinosi: — “O kam tos žąsys nas prie kito įvairiose miesto dalyse, ilgainiui f laukti amžiaus vieną sensaciją.
25 Suffield St.,
Ginčydamiesi neva už mokslo principus, rasos nei iš vienos “morza,” bet net Vislos in
šnypštė ant šventąją.”
Tai-gi Dieve duok ir pavirs į didelius gražius rūmus; ant didelių
Worcester, Mass.
man, kad taip aukštą užduotį pravest paėmęs, neapgyventą dar plotą, atskiriančią vieną da tankiai cituojame ištraukas iš raštą mums ne takai esant svetimose rankose, ar nereiks Len
| daugiau nesižvalgyčiau į riebius veršiukus ir lį miesto nuo kito, išaugs dideliausi namai, pažįstamą mokslo vyrą. Nenorėdami priešui kijai išgaruoti į padanges drauge su savo tuš “Tautos Ryto” redaktorius: —
arba gražūs parkai.” Kas ir įvyko — Kievas nuleisti tiems žmonėms kiti užginčija mok čiąja garbe.
M
Kun. J. J. Jakaitis,
į nesiklausyčiau kur nereikia.
Dėlto duokim progos mums
pasipuošė Lietuva, nes pirmiau Kievas buvo sliško autoriteto.
Geriausiai
ir
mes
informuokime
Europą
av*
41 Providencą St.,
♦
anot Katarinos II carienės: “vieni priemies pažįstamiems tautiečiams nuo katedros išrišti pie gyvybę Lietuvos savo įstaigomis visą pri
Į
♦
*
•
kad ir tą tąsomą su skriauda laiko ir pačios pažintomis.
Worcester, Mass.
čiai be miesto.”
Liaukimės šaukę, kad mes alka
TT •
• *
* .v
•
materijos
klausimą
:
ar
yra
pasaulis
dvasios,
ar
1884
m.
prof.
Vladimirski
—
Budakov
ra

ni,
kad
mus
visi
skriaudžia,
nes
nuolatinią
Universitetas, tai reiškia aukštąją mokvkh, kur žmonią giliai apsipažinusią savo daly- šo: “Ten kur universitetas ir 3 gimnazijos ir tą pačią beždžionę reikia kaip nors pradėti dre profesijonalią ubagą niekas nemyli. Kartą
ke, yra tyrinėjami mokslai ir kur mokiniai botanikos sodas, ten šlaituose augo tankūs siruoti ir tai ar ją gimnastikuoti lietuvią sis parodykime, ką mes pasauliui galim duoti.
£L priširuošia savo pašaukimo priedermėms tin krūmai, ir žmonės dar dabar ten tebegyvenan- tema, ar tarptautine, kad nepakliūtą į meš Teisybė, kad suvėlinom Lietuvą pastatyti iš NAUJOJI A. L. R. K. MOTE
RŲ SĄJUNGOS VAL
vergės kitą tautą — sesere, bet kaip baisu da
kamai atpildyti. Ligi pabaigai pirmos pusės vi tįs medžiojo tose vietose, bešaudydami beka- kos arba erelio nagus.
E
Kad
nesuklysti,
tuom.
tarpu
nenorėkime
DYBA
Po ilgą prisiminimą ir klabinimą vos
rosi, jeigu tos sesers į mirties konvulsijas in; dūrinių amžių visatą tuolaikinių mokslą buvo sus.”
galima rasti vien vienuolynuose ir ją įstaigose. 1913 m. 27 gegužės Vilniaus miesto universite kitą mums steigiamo universiteto, nes jis krito, vien dėlto, kad tinkamoje dozoje laiku
Tik jiorės, keno pinigai, neingavo Lietuvos dvasios.
Darykime ir mes, Dvasiškas Vadovas:
r, Sekant metodą išguldymo vienuolynuose kano- to reikalams sudarytos Komisijos įvyko posė mums netarnaus.
kad
to
ir
nauda
būtą.
kaip visi skleidėjai naujose kolonijose kultūros,
| ninią teisią Į2-tame amžiuje Francijoj ir Itali- dis, kuriame susirinkusieji apreiškė, kad jo
Net
dabar
Amerikoj
plačiai
žinomas
dide

kią
lėšą
tam
neturi
ir
turės
užklausti
aplinkiKun. F. S. Kemėšis,
tuo stengėsi inkurti universitetus, kad ją pa
; joj susidarė mokyklos pasaulinės tiesos, kur
lis
gailiaširdis
miliarderis
Rockfeller
milijoną
nią
miestą,
kiek
kuris
skirtą
Vilniaus
univer

50 W. 6-th Str.,
sistengimai
neturėtą
vien
trumpalaikio
pasise

taip-pat plačiau aiškino teologiją ir liuosuosius
dolerią
paskyrė
protestoną
universitetui
Tokio,
siteto
reikalui
paramos.
Taip-pat
nutarė
siu

So. Boston, Mass.
kimo.
jU mokslus (artės liberales).
Tas davė pažan
kad pakirsti djybą ten jau įsteigtam jėzuitą.
gą apskritai dvasios kultūrai.
Čia iškilo nau sti deputaciją prie caro.
Kitą tautą chemikai, pasigelbstint mokslo Pirmininkė:
Arba Kada rusai paskelbė, kad atėmę iš
Tais pačiais 1913 m. Valstybės Dūma buvo
joji filozofija. Po intekme gi naująją arabiįstaigomis, ištirs, koks augalas geriausiai
U. Gudienė,
nią Aristoteliaus raštą, teologija gavo išvaizdą užklaususi apšvietos ministerio Kasso apie sto Vokietijos Lenkiją, iškeltą Varšavos universi tarpsta žemėje su žmonią krauju sumaišytoje ir
tetą
iš
Rostovo
prie
Dono
gražįsią
atgal,
lenką
Kasso,
242 W. Broadway,
tikro filosofijos mokslo namo.
Lygiai ir pro vį reikalą link Vilniaus universiteto.
ekonomai apskaitys, kas naudingiausia savo
laikraščiai
“
Glos
Polski
”
ir
“
Gazeta
Polska
”
induodamas
sąmatą
1914
metams,
atsakė,
kad
So. Boston, Mass. "•
gramos trivium ir ąuadrivium pradėjo būti plaksaštan invežt ir kas kokioje dozoje išvežt, mūs| čiau svarstomos (trivium: gramatika, retori- Vilniaus universiteto klausimas buvo iškeltas užprotestavo, sakydami: “mes nenorim poli
Pagelbininke:
Pasaulis skęsta, dairosi gi nepažįstami mums valdininkai nei per Lie
Bet kad piet tikos universiteto.”
ę ka, dialektika), ąuadrivium: — aukščiausias steigiant Saratovo universitetą.
tuvos rubežią neįleis, kad išsekusiais Ameri
M. L. Gurinskaitė.
f mokslas: aritmetika, muzika, geometrika, as ryčiu kraštas (Lietuva Gudija) augštąją mo pagelbos, paskubėkime su objektyvės tiesos kos kasyklose ir liejyklose kaulais naujiems
3347 Auburn Avė.,
Inter armasilent leges.
Per trenk
kyklą turi, dėlto Vilniaus univertiteto klausi katedra.
ttronomija.
gaspadoriams našią dirvą neužklotum.
Chicago, UI.
smą
ginklą,
balso
teisią
neišgirsi.
Kaip
užmo
išrišimas
neatsimainė
nei
kiek.
Aukščiausias rūmas tą naująją mokslą bu
Tautą vadai profesorią togomis pasirėdę
laikyt
tarptautines
teises,
reikalinga
universa

Galutinai
prieš
karei
iškilsiant
7
kovo
1914
vo Paryžiuje, kur turėjo plačiausias privilegives savo žmones į nirvano laimės šalį, mes gi, II Pagelbininke:
Čia skolastika pražydo pįlniausiu žiedu, m. ministerią Taryba į Dūmos paduotą sumany le valdžia, taip sutvarkymui tautos reikalą likę be universiteto, grįšim tik jau į amžiną
O. Migauskaitė.
ia lygiai didžiausiai išsiplėtojo ir draugiji- mą steigti Vilniuje universitetą, nutarė kad įs būtinas universalis mokslos.
baudžiavą.
Perštant kailiui vėl rėksim prieš
50 W. 6 th St.,
Gana
aimanavus,
kad
Lietuva
sugriauta,
tatymo
sumanymas
negalima
priimti,
nes
nėra
is gyvenimas. Dėlto ten ir plaukė jaunimas
užgrobikus,
prispaudikus,
tik
tuomet
jau
bal

So. Boston, Mass.
džiaugkimės,
kad
mes
gyvename
eroje
jos
at

(klierikai) iš visą pasaulio kampą. Jau tuo išpildyta pirmiau sustatytoji augštąją mokyk
su
šaukiančiu
tyruose,
nes
visi
sakys,
ko
nestatymo. .„Bet atstatymo sulig reikalavimą pri
met jie buvo pasidalinę į 4 tautas: Frankai, lą programa.
Raštininkė:
gimtis
tiek Lietuvos žmonią, tiek joje užsilai-. ėdėt jums į rankas atlėkusią putpelią.
Iškilo
karė,
mūsą
atstovai
Rusijos
parla

Normanai, Picardai ir Vokiečiai (allemani).
Nekartą girdėjom iš savo kaimyną ištarmę
Ona M. Stalionaitė,
Kiekviena tauta turėjo savo prokuratorių. Tie mente tapo nuo Lietuvos atskirti, inteligentai kančią gyvūną, atsižvelgiant į medegos ir kli
mirties,
sakant,
kam
šito
niekuom
nesugru26 S. Leonard Str.,
mato sąstatą, indiegdami drauge visame gilaus
visi buvo po priežiūra Rektoriaus išrinkto pro pasiskirstė.
muliuojamo
augalo
reikia.
Tame
laike
nekuWaterbury, Conn.
Pasiklausykime balso apie tautą reikalus lietuviško skonio prasmę, kad nereiktą patiems
fesorią ir mokinią.
Rektorius turėjo intekrie
net
mūsiškiai
ką
buvo
silpnesnės
dvasios
Iždininkėmę net į popiežiaus pripažintą Kanclerį ir fa- vadą minčią dabartinią šeimininką Lietuvos išnaujo savo darbo griauti.
Dabar, kad~ir lietuvią Bažnyčiose, gali sa atkrito nuo mūs, arba sutvėrė partijas .
kultaciją dekanus: tokiu būdu tvarka grynai vokiečą. Filozofas Nietzsche sako: jei kas no
Paveizdan rusai, norėdami lietuvius nu
Antanina H Nausiedienė,
demokratiška.
Seniausi ir rimčiausi, apart rėtu, būdamas kurios tautos narys, tapti virš- kyt milijonai sukrauti, bet sale religijos rei
tautinti
pirmiau
atėmė
universitetą,
paskui
917-919 W. 33rd Str.,
to, universitetai buvo: Oxford, Cambridge, tautiniu, palikdamas ir toliau visuomenės da kalo, kiek žmonėms ten tautinio skohio arba
spaudą,
galutinai
kėsinosi
ant
tikėjimo.
Pa

Chicago, UI.
idėjos
pąsemia,
Tas-gi,
sulig
psichologijos
įs

Tai-gi tau
Salamonca. Kur vokiečią jaunimas (klierikai), riu, tas šoktą per savo šešėlį.”
tyrę
tą
niekuom
neasimiliuojamą
tyrybę
lietu

gavę akademijos laipsnį tėvynėn sugrįžę tap-. tos idealai bus gyvi, jeigu jaunoji karta bus tatą, būtina sąlygą, kad atkreipus žmogaus avio dvasios, leido šiokią tokią liuosybę tikėji Iždo globėjos:
davo vienuolynų ir kitą mokslo įstaigą profe auklėjama savo tautos idealams<taip-pat ir as tydą prie reikalo pasitarnavimo prakilniems net
mo,
toliau spaudą, kad pilną gyvybę atgavus
soriais ir šiaip augštoj pagarboj buvo laikomi. muo bus laimingas, jei išsidirbs pagarbos ir religijos siekiams. Daug jau aukso ir sidab
Marijona Juškienė,
atėjo laikas inkurti Lietuvos universitetas. Tuo
Tik pabaigoj 14-to amžiaus pradėjo steig priedermią jausmą savo tautos normoms. Pe ro mes esame pavertę akmenimi ir cementu,
129 Melrose Str.,
labdarybės net mokslo įstaigo met naujoji valdžia tegul valstiją valdonus nu
ti universitetus ir Vokietijoj.
Tuomet pradė dagogas Georg Kerschensteiner auklėjimo pro tikėjimo,
Montello, Mass,
bet
vieną dalyką
esame
parimšę, vers, "revoliucija universiteto sienas išvers, bet
jo visi mokslai augščiausiame laipsnyje būt mo blemą nori suimt šiokia formula: “Tautos auk mis,
jo tauton įsigavusios dvasios ir jo personalo
kinami.
Tokiu būdu vienuolyną mokyklos, lėjimas yra sistematingas jos vedimas ir organi kad dvidešimtam amžiui kertinio akmens dar
Uršulė Jokubauskaitė,
nepanaikins.
Kad ir dideliu triūsu, bet šiek
nesame
padėję.
Dėlto
tai
ir
mūsą
tautos
dar

zavimas
į
bendrą
darbo
linksmybę.
”
virto vien prirengiamomis, arba visai pranyko.
14 Commonwealth'Ave,
Jie visi pripažįsta atskirą tautą gyvenimo bas taip nevyksta, taip tankiai mūsą kruvinai tiek medegos tautiškąjam mokslui buvom su
Sekdami paprotį gauti mokslo laipsnį
Worcester, Mass.
rankioję, kuri be tvarkos mėtėsi po Vilniaus
plaukė čia studentai: lygiai 'vienuolynai ir reikalą, bet pamatan tautos turim padėti gi- surankiotos aukos subira, kad nesame pama
Po karei kas-žin ar mes ją sura
Ne dėl kitko mūsą studentai ir tan darbo padėję stipraus ir gilaus teisėjo in- pakampes.
diecezijos siuntė ten savo gabesnius vyrus, net ląjį mokslą.
Redaktorė: —
sim.
Tuom
tarpu kad turint universitetą, jos
Be
teitelektualės
kultūros
—
universiteto.
_
šiaip
inteligentai
greičiau
nutausta
už
prastus
palikdami jiems mokslo laiku beneficijas.
U. Jokubauskaitė,
teisės nepaži- prasmė ir sąryšis būtą nors literatūroje, arba
Ir ištiesą
Universitetą pradžia įvairi.
Vieni kilo žmones ir metasi prie svetimą, nes jie, parem sėjo nėra teisės.
242 W. Broadway,
pačiuose tyrinėtojuose užsilikus. Prie univer
iš vienuolyną mokyklą (Paryžiaus ir Koln uni- dami daugiau gilesnią ir įvairesnią žinią, ne nęs ir jos tikslingo išsivystymo nepermatęs,
So. Boston, Mass.
siteto
tvarkoje
sukrauta
tautišku
mokslo
medeversitai); kilo iš miesto mokyklą k.t. tankiau turi progos tai padaryti tautinės dvasios apys- šiandien kiekvienas veikėjas pirmyn žengda
Tuom tarpu, kūd studentai Vokie mas iš baimės suklydimo, stiklinėmis akimis ga duoda progą susieiti, formuotis jaunosioms
siai Italijoj, taip-pat Vienos univer-tas.
Ki- tovose.
kartoms, kurios rytoj bus valstijoje tautinio,
ti-gi buvo įsteigti Karalių, Kunigaikščią, ar tijos, Belgijos, perėję teorijos kursą, atosto sivo idėjinią priešą rankose vienas buožes te
Tuom tarpu, kad tas priešas visai politikinio ir tikėjiminio likimo arbitrais.
ba visos valstijos.
Dėlto šie ir pasekė valsti gose organizuoja pašalpą pavargėliams, pav. mato.
Mokslo metodas nustato, kiek moftslo matejų politikos krypsnį ir ją tikėjimą.
Daugelis prie draugijos šv. Vincento; daro paskaitas dar šviesos netekęs, susiraibęs žagarėlį tako ieško,
rijolo atskiras žmogus savo amžiuje trumpiau
—
universitetą turi popiežiaus įsteigimo laiškus. bininkams, mokina juos, kaip išdirbime pritai- kad į lugyną neinkritus.
Ir taip kamuojas manomi Lietuvos visuo siu laiku gali aprėpti. Kurią dalyką ir kokiu
Popiežiaus iniciatyva įsteigti universitetai: I- kint naują tekniką, tokiu būdu pakelia darbi
Tik ką “Darbininkas” iš
Kad tinginis,
talijoj: Rymo,* Perūžia,
Piza,
Florencia, ninkams uždarbį, dirbtuvėse kelia industriją, menės vadai, laukdami direkcijos Lietuvos u- būdu jis turi būti mokinamas.
leido
naują labai naudingą, inniversiteto, kuris teisingą darbininką padrą- arba mokslui netikęs, dėl savo ypatiško sma domią, lietuviams reikattngą
Pavia, Ferrara;
Francijoj:
Montpellier, lavina jaunuomenės susipratimą.
Nebereikalo prof. A Bezzenger, 17 sausio sįs prie ištvermės, iškrypusį gi, pasigąunant gumo nešioti žvaigždutę ar pendentą, negai- knygelę '
Toulouse, AvignOn, Cahors, Grenoble, Perignan; Ispanijoj ir Portugalijoj:
Valan- 1914 m. skaitydamas prie K. Duonelaičio Jubi- paskutinės mokslo teknikos. užkels ant vėžių; šytų laiko ir nesuvartotą veltui tautos kapita
dolid, Lisabon. Coimbras;
Austrijoj: Pra- lejaus Karaliaučiaus universitete, išsitarė, kad tik niekam netikęs liksis šalę kelio supuvimui. lą.
Lėšą stoka tai opiausis klausimas. „ Nes
Vienybė minčią tautos
galima tik prie
ga, Krakov, Viena, Funfkirchen^ Vokieti su pagelba mokslo, nepraeisią nei 100 metą,
mokslo
literatūrą pagamįs pats reikalas.
sveiko-gi samprotavi
joj:
Meidelberg,
Koln, Erfurt, Leipzig, kaip nebus Prūsuose nei vieno lietuvio, visi sveiko samprotavimo;
Bet prisiminkime, kiek 4ai 100,000 mū
mo centru yra tautos universitetas.
Nes žmo- '
Rostock, Trier, Freiburg, Greifwald, Basei, virs vokiečiais.”
są
tautiečiai
išmeta išpirkdami kokį išmislą,
'
Paul
Rohrbach,
kurio
pažiūros
laikomos
gus,
jeigu
nori
visuomenės
darbe
dalyvauti,
Ingolstadt, Mainz, Tubingen,
Wittenberg,
manydami
kad
jį išplėtoję, galėsią prasisiekti,
Frankfurt.
Net istorikas protestonas Grego- maž-daug vokiečią vyruojančios daugumos pa jeigu ir širdies jis neturės, bet protą turi tu
tuom
tarpu
kad
už.sąvaitės paskelbtas kitas
rovius sako: “visos tautą auklėjimo įstaigos žiūromis, sako: “Ne viena tą tautą (lietuvią, rėti; stingant jam proto ir prieštaraujant, reiš
parankesnis, perkūnu nutrenkia visą jo energi
k. t. literatūros, muzikos, matematikos, gra latvių, estą) kalba 'nesanti tiek subrendusi, kia jį pašėrus reikia uždiryti į narvelį.
Prisižiūrėkime darbui likusią Lietuvos in ją ryžtis daugiąns prie ko nors.
matikos statymo, tepliojimo mokslas eina iš Ry kad galėtą augštesnio mokslo ir apskritai
(Seka ant 3-čio pusk)
Ir lietuviai, ir teligentu laike Europos karės, kurie viena ran
mo. 19-tame amžiuje pradėjus rodytis univeiy dvasios reikalams tarnauti.

Universiteto
utinumas.
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(Pradžia ant 2-ro pusi)

dymo nieks sukritikuot arba išrodyt blogųjų
Prisiminkime dar mes čia savo kaimiečių pusių negali, dėlto, kad nei patys socijalistai
ir miestiečių troškimų mokslo žinių, kurie kad nežino, koks tas jų surėdymas bus, kokio jie
jo norTr tikisi.
gavus tik patikti savo namuose mokytų žmogų
Taigi ir kaslink teorijos panaikinimo pri
ir su juom pasikalbėti, brangiausių kelių me .
vatinės
nuosavybės socijalistai nieko tikro ne
tų triusu sutaupytų daiktų atiduotų, ir potam
dar apsiimtų ilgus laikus su džiaugsmu nuovar pasako, kaip tas bus padaryta, kaip plačiai
gį ir alkį .kęsti.
0 kiek ,tų kapitalų žūva vai bus tas pritaikoma, ar visokia nuosavybė bus
šėms arba pačių ir tarnaičių šilkinėms šlebėms, perduota valstybei, ar tiktai kaip kurie daly
arba skrajonėms po pasaulį be siekio.
Iš ki kai, ar už tai bus savininkams atlyginta ar ne
tos pusės kaip naudinga būtų, 'kad lietuvis ir Lt.
Bet nors jie to aiškiai ir nepasako, vienok
universiteto profesorius panašių kelionę atlik '
iš
jų
raštų ir aiškinimų daug maž galima spėt,
tų ir papuoštų medicinos arba fizikos labora
torijas Naujais mokslo įrankiais. Kapitalistui ko jų norima.
Pirmiausia jų rokuojama, kad visoki tur
čia puikiausia garbinga proga paaukauti, įs
tai,
kapitalistai, visokia privatinė, o ypač di
tatinę dalį pelno. Lietuvos universitetui, ar
desnė nuosavybė yra tai paglemžimas svetimo
ba inkurti ten savo vardo stipendijų.
Uždarbį dar padaro universitetas iš stu- darbo ir dėlto kaipo tokia, logiškai į daly
, dentų, klausytojų, klinikų, botanikos sodų, kus žiūrint, turėtų būt atimta ir perduota vals
tybei arba visuomenei.
paskaitų, aukų, užrašų ir t.t.
Visos žemės, miškai, vandenys ir tiems
Tik Kievo universitetas 1912 m. iš klinikų
panašūs
gamtos dalykai, kaipo daiktai me
_ užsidirbo 23,638 rb., už lekcijas gavo 192,keno
nepadaryti,
priklausyt tur visai žmonijai,
621 rb.; tais pačiais metais Maskvos universi
tetas iš botanikos sodo turėjo pelno 5,017 rb. o ne kokiems ten kapitalistams. Dėlto juos
25 k. Amerikos lietuviai sudėjo arba yra manoma atimt.

kas užgirs, kas atjaus?
Ežero vilnis susiubavo.
Saulės spinduliai
be paliovos nardė po jas.
Jos laisvos siūbuo
ja, kaip sau tik nori. Bet jam? Jam visur
tamsu, juoda. _ Nebėra laimės, nėra linksnrfybės.
Krūtinėje jausmai, nelyginant vilnys, blaš
kos, siūbuoja. Jo niekas negirdi, niekas ne
supranta ir niekas neužjaučia.
Jo liūdna
daina, tyli melodija plaukia į berybių erdves
ir ten nyksta lyg dūmai vėjo nešami.
Pakelė galvų augštyn ir akimis žvilgterė
jo į dangų.

(Skyriu Draugui J. S-ui.),
Anapus tamsaus ežero, pro tyliai ošiančio
šilo viršūnes, rytuose, pamažu pradėjo rodyties aušra. Ramus ežeras dar buvo apsiaustas
tirštais ūkais ir tyliai gulėjo vanduo ramiame
nakties sapne.
Tankus šilas, apglėbtas ūko
apsiaustalu ir pasipuošęs milijonais rasos laše
lių, kurie nuo brėkštančio ryto šviesos mirgė
jo, ramiai stovėjo.
Visur tyla Aplinkui
Gražu aplinkui, gražu.
jokio balso, jokio gyvumo.
Išaušo malonus rytas, saulė žaidžia ant
Gamta budo pamažu.
Rytai pradėjo da
rytis kaskart aiškesni ir raudonas dangus it dangaus, jos spinduliai žiba, mirga atsimušO jis ilgai, ilgai
nuo gaisro žėrėjo.
Nebuvo jokio abejojimo, dami į ežero ramias vilnis.
dar
sėdėjo,
žiūrėje*
įdebęs
akis
į plačių erdvę.
kad diena bus graži ir saulėta
Jo
kiūtinę
sunkiai
kilnojosi,
o siela pine
Valanda veikiamojo gamtos akto, brėkš
tančios aušros, atbudimo iš nakties miego buvo liūdnumo dainų....
Z. Bagdžiuniutė.
žavėjanti, įstabi, graži ir tyli....
%

Seniems metams jas
naši galas.
Reikia ;
ruoštis prie Naujų metų
pirmas prisiruošimo ž_...„--jis
yra tai įsitaisyti gerų k._=_darių.
“Darbininko” išleL kalendorius neturi sau lj
Kol seni metai pasibaigs / syk dailų “Darbininko”. Ka-j
lendorių.

Lietuvių Darbininkų Kalendoripje yra straipsnių tverian
čios svarbos ir indosnumo. To- dėl jis bus naudingas ir geras
keletai metų.

Liet. Darbininkų Kalendo
rius bus papuošalu
grinčios, kur tik jis rasis,
taisykite jį.

Atbusdama gamta iš nakties miego, pa
gimdo milijonus įvairių-įvairiausių balsų, ku
rie susilieję į vieną akordą pina melodiją to
JIS NE SOCIJALISTAS!?
kią
švelnią, gražią, jausmingą.
Vienu žodžiu sakant, manoma viskų atimt
pasižadėję apšvietos reikalams į 138,000 rb.
Kruvinose rankose rdudoną vėliavų iškė
Gamta budo. Kur niekur medžių viršū
Tautos namams suaukojo 60,000 rb. Saulės iš privatinių rankų, o pavest valstybei.
Mūsų Kalendoriuje
ant
barikadų kaip liūtas kovojo.
lęs
Kaip kurių skelbiama yra, kad už paim nėse sušlamėjo pabudęs paukštelis ir maudėsi
nrimams 35,000 rb.
Jo kardas, kaip žaibas prieš saulės spin straipsnių, kur gvildena
Pp. Kairiūkščių sumanytam fondui auko tų privatinę nuosavybę būtų atlyginta tinka sidabrinėje rasoje.
darbininkų ir lietuvių
ma užmokesnis — bet socijalistų žvilgsniu žiū
Tai vėl kur niekur pasigirdo keno tai keis dulius raudonai žybėjo, o priešų galvos kaip reikalai. O tie reikalai
jo arba pasižadėjo į 43,000 rb.'
Vieno bijausi, kad šis po grasa mirties rint, toksai reikalavimas neišlaiko jokios kri tas balsas, kurio aidas nulėkė toli, toli ir din kopūstai krito ir burbuliuodamos šokinėjo po rūpėti visiems. Ingijęs
kraujų klanų...
tautos, reikalas Lietuvos universiteto nebūti) tikos, o tai dėlto, kad reikalaujama atėmimo go pasiskliejęs po plačias apielinkes.
Jau visi draugai auka kovos krito: vieni Kalendorių susipažink su
Žara apėmė jau pusę dangaus horizonto.
išstatytas rizikai: baimės, partijų, subma- kapitalų. Jeigu už atimtas dirbtuves, žemes,
bininkų ir Hetuvių tautos
'rinų, etikėtos, politikos ir t.t. kitiems kito kasyklas ir t.t. bus mokama, tai tuomi pačiu Aiškesnė šviesa iš rytų kįlančios saulutės pra guli ant gatvės negyvi, kiti voliojasi, raitosi, simais ir reikalais.
bus palaikoma ir auginama privatinis kapita dėjo matytis. Tamsus šilas pamažu pradėjo šaukiasi Dievo pagelbos, šventųjų arba, pra
kiems žmonėms sensacijų viburiavimams.
Nesibijokime idėjų daugumo, bile jos las ir kapitalizmas, o juk socijalistai visi tvir busti. Iš jo viršūnių pasigirdo malonūs bal keiktuosius mini.
tina,
būk
jie
esu
didžiausi
kapitalizmo
priešai.
sai, kurie it gražiausias aidas" sveikino puikų
sveikos. Jos nepavydžios, viena kitai nepa
Viskų
čia
išdėstytų
suvedus
į
krūvų,
mes
NAUJOS KNYGOS.
rytą. Pilkas ūkas aušrai brėkštant nyko ir
kenks, nes jos tik ir ieško didesnio būrio se
turime
padaryt
išvedimų
tiktai
vienų:
Kad
slėpėsi kloniuose, tai glaudėsi prie medžių,
sučių, kad sukibę rankomis skrįstų į padan
Ant bačkos šalę gatvės jisai prakalbą rėžė
1) Elementorėlis: “Pirmieji
ges ir ratu apsuptų tautos aušrinę — universi ^ocijalizmo surėdymas jeigu įvyktų, tai būtų krūmų ar žolės ir virtęs į blizgančius rasos lašus
maišydamas:
valdžią,
Dievą,
kapitalą.
..
Mi

panaikinta
visoki
privatinė
nuosavybė
ir
užtai
krito lyg gailios ašaros žemėn. \ Krito, nes ži
tetų. Duokime čia, universiteto Iiuosvbę: iš
žingsniai” Kl. Skabeikos. Yra
būtų
nedaroma
jokio
atlyginimo.
nojo. kad jau neilgai galės laikyti gamtą savo nia jo klausė užžavėta — anei krust. Jo akys tai trumpas (32 pusi.) Kl. Ska
plėsti pašaukimo gabumus. Kaip Hilderstein,
švietė, žaibus metė, kiaurai kiekvienam šir
O kad taip darant būti) skriaudžiami da- glėbyje.
atsiųstas princo Hamleto tyrinėti, pradeda
beikos, (Autoriaus “.Kas skai
Oras prasiblaivė. Dangus paliko aiškus dį rėmė kaip kardu.
savo darbą, gudriai. Hamletas ima nuo mu bartiniai savininkai, tai abejonės nėra, nes
to
rašo, duonos neprašo”)
Jo balsas kaip perkūnas skambėjo, gaudė.
ir giedras. Galima jau buvo matyti ežero kran
zikanto fleitą ir duodamas tyrinėtojui sako: tas kiekvienam yra aišku.
skaitymo
ir rašymo pradžios
Kas-gi bus, kas jumis išgelJis šaukė:
Geruoju nei viens savininkas savo gėry tai, prie kurių vandenyje maudėsi mažos žu
užgriešk ką nors. 2) Aš ne griešiu prince. 1)
mokslas su 57 piešiniais pieš
bes, jei patys snausite?
Susimildamas, 2) Tikrai negaliu, 1) Bet jei bių niekam neatiduos, jeigu už tai nebus at- vytės ir nardė vabalėliai.
Kas jums ką duos, jeigu nereikalausite? tais dailininkų: V. Bičiūno, P.
Neapsakomai gražus reginys atsivėrė prie agu aš tavęs prašau, 2) Prince, aš nesugebu lyginama; ir dėlto Įvedant tą p rmainų turėtų
Galaunės, P. Rimšos, A. Var
Kas žino, ko jums trūksta?
nei įrankio įsitverti, 1) Tai suvisu pigu. Už kilt didžiausi sumišimai, kerštai. žudynės, kis. Iš vienos pusės stūksojo augšti kalnai, kū
no ir J. Zikaro. Išleido CenKas mato, kad esat skriaudžiami ?
gių viršūnės nuo saulės spindulių buvo paauk
dėk pirštais skylutes,' kišk fleitą į dantis ir kraujo praliejimai, turto naikinimas ir t.t.
tralis
Komitetas Petrapilyje.
Kodėl nenorite būti laimingi?
Žodžiu sakant teorija priverstino panaiki suotos, iš kitos-gi pusės ošė tamsus šilas, iš ku
pusk, 2) To negana prince. Muzikai paga
Išleidimas
labai puikus. Tiks
Kodėl laisvės nereikalaujate?
nimo privatinės nuosavybės žmonijoj nežada rio girdėjosi malonios paukščių dainų melodi
minti reikalingas dailininkas.
ir Amerikos mokykloms.
Kam duodat savo tiesas mindžioti?
- Dėlto ir šį sumanymą jeigu nenorime pla- nieko gero, vien tik nelaimių ir ašarų glėbį. jos.
Ne
žmonės
jūs
—
bet
avinai!
Pasaulyje visokios idėjes, visokios per
Visa gamta išrodė lyg aukso karūnoje.
leisti, vien juomi pasidžiaugę, privalome jo
Kas nor liuosybės, laisvės...
mainos,
visokios katastrofos tur savo prie Aušra kilo vis augštyn ir saulės spinduliai bėrė
2) Tikybos mokslas (šv.
sudrutinimą pavesti ne biuro, bet šios idėjos
Eik
šian...
žastis
tinkamose
aplinkybėse
išivysto
į
tam
auksinę
šviesą.
žmonėms. Mūsų gi visuomenė jeigu nesigai
Minia tylėjo, o jo balso aidas skleidėsi su torija ir katekizmas). Par
Dar valandėlė ir... pro šilo viršūnes pradė»
li aukų, kad iš vargo išgelbėjus atskirus as tikrus veiksmus ir užsibaigia neišvengtinomis
kun. Kaz. Paltarokas, Teolo
vėju ir skambėjo... toli... toli... toli...
jo rodytis pirmieji saulės spinduliai.
menis arba draugijėles, tikiuosi, kad tuo bus pasekmėmis.
jos
Magistras. Veikalas'
Jis Amerikoje streiką vedė, su kapitalis
Pati teorija panaikinimo privatinės nuo
Aplinkus viskas atbudo, sukruto, iškil
duosnesnė, kad išvadavus nuo mirites visą
aprobatą
Jo Malonybės> vysk
tais kovojo. Ijaimėjo streiką vieną, kitą... nieks
savybės tai yra dalykas taip kaip ir naturalis. mingais balsais suužė šilas.
tautą.
/
Pr. Karevičiaus. 142 puslapiai
Pasirodė ant dangaus saulė, gamtos skai ačiū nepasakė ir jis nereikalavo... Iš to, ką ge teksto ir 4 puslapiai turinio.
Norėdami, kad išdiltų nuo Lietuvos veido Jisai turi savo priežastis, dėl to gal susilaukti
rai padaręs buvo, jautėsi laimingu... Jis
nusprendimas “mirties,” uždėkime jai titulą ir pasekmių, jeigu tik bus tinkamos aplinky sti karalienė, žemės puošėja.
buvo
darbininkų pagodotas, darbdavių pirštais Veikalas aukso vertės. Turi
Žemės dainos akordai kilo augštyn ir skri
— universitetas, tuomet netik įvairios lietuvių bės tam visam procesui išsivvstyt.
Priežastis gludi perdaug dideliame išau do padangėmis prie tos Galybės, kuri viską badomas. Bet jis už tiesą galvą guldė, už nys, tvarka, kalba, išleidi
srovės pulsis slauginti sužeistą Lietuvos kūną,
skriaudą gatavas buvo savo kraują lieti, net inas — viskas atlikta kuopui
bet net vietoje žaizdų pražydės, viso pasaulio gime privatinės nuosavybės kapitalistų ranko valdo, kuri rėdo žemę, puošia gamtą. Ji ki ir gyvybę paaukoti...
kiaušiai.
praeiviams, skleidžiančios gaivinantį Lietuvos se, perdaug dideliame išnaudojime ir skriaudi lo augštyn bučiuodama savo rytmetiniais spin
me darbininkų, žodžiu sakant tartie nenatūra duliais rasa apdengtą žemę.
kvapsnį, balsvai raudonos radastos. Ant kranto to puikaus ežero, prieš ošian
Kaip šviesaus, taip juodo Lietuvos gy liame skirtingume tarpe turtuolio ir varguolio,
I
venimo kontrolę tepaima Lietuvos universite kursai dar diena iš dienos didinasi ir aštrėja. tį šilą, priešais saulėtekį sėdėjo jaunikaitis.
Buvo surengtos Tautos Fondo pra 3) “Vargo Mokyklai”red
Negal būt, kad tos minios pusbadžių dar Rymojo ant rankų ir žiūrėjo į ošiantį šilą. Kas
tas ir drauge su kitomis tiek šviesos, tiek nau
kalbos.
Kalbėjo mūsų delegatai pargrį
dos įstaigomis informuoja pasaulį apie Lietu bininkų ne atjaustų to, kad juos turtuoliai žino, gal visą naktį praleido be miego ir ry žę iš Lietuvos. Nupiešė mūsų tėvynės J. Jablonskis, rinkinys kalbc
vą, Amerikos gi lietuvių reikalus trumpoj a- skliaudžia, kad iš jų paskutinius gyvybės sy mojo klausydamas slaptingos nakties melodi vargus, bėdas... rinko aukas Lietuvos reika mokslo reikalu^l-oji. dalis.
vus čiulpia ir už tai neatlygina tiek kiek rei jos. O gal atėjo pasigerėti brėkštančiu rytu,
teitvj teapsaugoja Lietuvos ambasadorius.
kėtų. Toji minia jau be kurstymo jaučia savo kuomet saulė pilname gražume kils ant dan lams.. . Ir jisai davė dešimtinę... Nes jo širdis
Kun. J. Vyšniauskas
buvo jautri, jis tėvynės vargus suprato ir šel
Visų šių veikalų po \ ___
širdyje neužganėdinimų, jaučia kerštų savo iš gaus.
pė
ją
kaip
tikras
lietuvis.
mėnesių
bus galima gauti!
Atrodė lyg būtų apleistu, vienas, be jo
Skaitė VI Lietuvių Federacijos Kongrėse, naudotojams, o jeigu dar nuolatos iš šalies tas
Kuopoje
N.
buvo
ekstra
mitingas
šauktas
“
Darbininke.
”
So. Boston, Mass. 27 Rugsėjo, 1916 m. vai. kerštas ir neužsiganėdinimas yra sistematiškai kios užuojautos, skaudžių gyvenimo valandų
tuoj
rytoj.
Ir
visi
nariai
nubalsavo
jį
išmesti
auginamas ir pučiamas — tai nedaug ko trūks kankinamas, žiūrėjo, tėmijo šviesą, ar sykiu
4:30 P. M.
iš kuopos narių skaičiaus, ir socijalisto vardą
ta, kad įvyktų gaisras....
_
su saule neužtekėš ir jam laimužė.
------------------------------- ę------------------------------------------Tikėjimas žmonyse šųla, dora mažėja,
Staiga nuleido galvą Linksma šypsą iš nuo jo atimti, už tai kam dešimtinę paaukavo
KATALIKŲ SPAUDOS
skurdas ir išnaudojimas auga, kaip ant mie nyko nuo jo malonaus ir pilno gyvumo veido, Lietuvos sušelpimui.
DRJOS ANTRAŠAI:
Taip
nubalsavo
visi
socijalistai.
O
jis
ty

lių ....
staiga nuliūdo.
lėjo ir šaltai išklausė kuopos nusprendimą. Ir Pirmininkas:
Nuogas vandens nesibijo... Plikam plauki)
Prieš valandžiukę buvo linksmas, gėrėjosi
nenurausi... Tiktai vienas šuva alkanas gerina- brėkštančiu rytu ir puikiais reginiais.
Kun. A. Ežerskis,
Kodėl per jo drąsų, energijos pilną veidą nuriedėjo
ašara
perlinė
ir
nukrito ant grindų.
si prie pono ir jam kojas laižo... žmogus ne... dabar taip staiga nuliūdo?
4943 W. 15-tė St.,
Jisai svajojo a— Jau tu ne - socijalistas, — sako jam
Kol dar žmonyse šviečia kibirkštėlė tikė pie ką tai, jo siela ilgesio sparnais toli, toli
Cicero, III.
“draugai.”
jimo, toliai katastrofa neįvyks, bet subedie- skrajojo.
Matė,
kad
švinta
aušra,
brėkšta
DAR PRIE TEORIJOS PANAIKINIMO PRI vėjusi minia viskų gal padaryt.
— Jeigu ir visi nariai visos tarptautinės Raitininku; —
Kapitalistai puikus rytas ir tuojaus užtekės ant dangaus
VATINES NUOSAVYBĖS.
J. Tumasonis,
nubalsuotų, kad aš ne tik ne socijalistas, bet
savo skriaudomis ir išnaudojimais prie to dar saulė, bet kokia diena bus?
Gal diena bus net ir ne žmogus — vis vien alkstantį papenė
z

Iš po darbininko
plunksnos

Teoriją panaikinimo privatinės nuosavy bininkus spirte spiria...
graži, >pilna gyvumo, beįtik ne jam.
O čia pagunda juk didelė po akių: atimt
bės socijalistai taip pučia, kaip tie maži vaikai
Po valandėlės pamažėl pradėjo atsipeikėti?
iš kapitalistų visus turtus ir pasilaikyt sau... Veidas nusišypsojo ir sieloje atgijo viltis ir
muilo burbulą.
Ir pati toji teorija, jeigu praktikoje kur ir būt viso pilnu — ar gi tai ne idealis daly įsiklausęs į rytmetinio ūžimo harmoniją nei ne
ir įvyktų, tai darbininkų luomui tiek teatneštų kas. ..
pajuto, kaip saulė pakilo.
Kapitalistai skriaudė mūsų tėvus ijr pro
naudos, kiek vaikams muilo pučiami burbulą'?.
Jos spinduliai glostė jo veidą, plaukus;
Socijalistai vieną turi ypatybę, kuri juos tėvius, skraiudžia mus ir skriaus’mūsų vai paukščių dainos melodijos skambėjo, o sykiu
skiria nuo visų kitų žmonių, o taja ypatybe kus. .. jie skriaudžia visus, visur ir visada. v ir iš jo krūtinės išsiveržė daina, daina tyli,
tai yra tas, kad jie viską pasaulyje peikia, o jeigu minia už skriaudų skriauda panorėtų gaili, pilna skundų....
stengiasi visokią tvarką ir surėdymą išgriauti atmokėt — pasekmės būtų baisios... pasekmės
Daina nutilo.... Aidas atsimušė į tyliai
iš pačių pamatų, prieš viską kbvoja, ir net at būtų ugnis, kraujas, ašaros, vaitojimai ir mir ošiantį šilą ilgai, toli skambėjo, lyg užjauzdakakliai kovoja.
Bet statyt patys tai visiškai tis. ..
mas jam, lyg suprazdamas jo sielos ilgesį.
Gal būt, kad žmonija prie to neprieis,
nieko nebando/ Jie užsiganėdiųa tuomi, kad
Rymojo pasirėmęs ant rankų. Žiūrėjo į
viską nupeikia, kas žmonijoje amžiais yra nu bet gal būt ir priešingai. - Tai parodys ateitis. platųjį ežerą į jo blizgančias bangas; žiūrėjo
O dabar, kad tam viskam užbėgus, tai į žaliuojančius aplinkui krantus, klausėsi įvai
sistovėję, išsidirbę, bet koksai jų bus surėdy
turėtų
darbuotis išvieno visuomenė, valstybė rių balsų, o lupos kažką šanbždėjo: “Kaip tas
mas, kokia tvarka, tai jie, gink Dieve, ne
pasakys; jie užsiganėdina tik tvirtinimu, jog ir Bažnyčia... Reikia pakelt dorų, susiprati viskas puiku ir stebuklinga.
Kodėl aš nega
viskas būsią kogeriausiai ir visi bus laimingi mų, apšvietę tarpe darbininkų, reikia paža- liu gėrėtis tais vaizdais, kodėl mano siela il
ir užganėdinti, visi mažai dirbsią, o daug tu bot išdykimų ir sauvalę kapitalistų, reikia pa gis, ilgis begalo.
Kur laimė, kur'svajoųių
rėsią naudos, bet kaip tą galės ištesėti tai jie saulyje augint tiesos principus, Kristaus moks viltis?!”...
neparodo. Turi jiems tikėt ant žodžio ir gana, lo dvasių, o tuomet nebus jokio visuomenei
Pavydėjo, matyt, jisai ežerui, kurio
o jeigu to nedarai, tai esi nesusipratęs^ arba pavojaus ir galėsime visi drąsiai žiūrėti į lai vanduo blizgėjo nuo saulės spindulių, pavydė
mingesnį rytojų. ' Tuomet darbininkas nerei jo jis ežero bangoms, kurios žaidė bučiuodamos
net ir atžagareivis.
Kaip kurie vadai socijalistų buvo paskel kalaus to, kas yra nedora, tuomet išgaruos iš krantus.
Pavydėjo ir tiems, kurie gali kiek
bę daug maž savo nuomones apie būsimą soci- jo širdžių keršto dvasia, kada užviešpataus pa vieną rytą gėrėtis puikiais gamtos tvariniais.
jalistiškąjį surėdymą.
Bet tuojaus kiti soci- saulyje meilė, teisybė , o su jais kartu ir ger O jis?
Jis tik retkarčiais galėjo sėdėti ant
x jalistai užšaukia, kad tai būk esą nuomonės a- būvis, kada darbininkas kad, ir neturės perdi- j grožės gamtos krantų.
nų vadų vpatiškos, o ne abelnos socijalistų dėlių perteklių — bet nekęs ir baisių nedatekKiek čia ant to kranto gražumo, kiek ste
taisykles ir akipo už tokias socijalistai atsako lių: bado, šalčio, neužtikrinto rytojaus ir bėtinų vaizdų, bet jam lyg uždrausta visados,
Q T>'
mybės ant
savęs neprisiima ir už jų klaidingu- į ateities, senatvės ir ligos. O tų visų mes ga gėrėtiss
'
į mą ne S 8.K
lime padaryt tiktai visi veikdami išvieno, dėl
ama.
;
Tik retk arčiais gerėdamas tais gamtos
į
Ir per tai išeina toks padėjimas dalykų, to ir dirbkime kiek kas galime.
Nes tai visų ; tvariniais jausdavo savo sielos- liūdna
liūdną raudą
id
būsimojovarba projektuojamojo surė- Į mūsų yra priedern
K&ni isr
|
Gal jis norėtų tą viską kam
išreikšti, bet

3427 Auburn Avė.,

siu — kiek galėsiu ir stengsiuosi nuogą pri
Chicago, III.
dengti. '
O su socijalizmu galiu tuojaus viską už Iždininkas: —
baigti.
Izid. Nausieda,
917 W. 33 St.,
— Sudiev, draugai, jūs ne žmonės, o aš jau
Chicago, UI.
ne socijalistas.

F. V.

- NAUJA IR SENAI LAUKTA KNYGELE
POTERIAI,

apie atgailos sakramentų ir suplikacijos. 16 pusi.
Išleido Petrapilyje LIET. CENTRALIS KOMITETAS.
Su viršeliais.
Nauji poteriai, prisakymai, gryniausia kalba, Patvirtinti Jo Malonybės Vyskupo Karevičiaus.
“Darbininkas” gavo leidimų iš Centralio Komiteto
atsispausdinti šitų knygutę ir Amerikoje.
Šiomis die
nomis jau išeina iš spaudos. Katną 6 centai. Šimtais
perkant — nuleidžiame didelius nuošimčius^ I

"DARBININKAS.”
misijos tuomi
veikti.

reikalu

mano tuviai su kaizerio proponuojama liuosybe sutiktų, turėtų pa
silikusį Lietuvoje jaunimų ir
TAI TIK PRADŽIA.
vyrus paaukoti vokiečiams ant
garbės, ir laisvos Lietuvos pa
Amerikos lietuvių parengta
dangėje pasidarytų dar nykiau
Katalikų Spaudos Savaitė, tai
ir tyliau.
Nebūtų ten kam
tik viso darbo pradžia.
Ant
net iš laisvės pasidžiaugtu
tos vienos savaitės mes negali
ir subatomis me apsistoti. Ateinančiais me Desetkai tūkstančių lietuvių
bastosi po Rusiją, kurie tos
Am. Lietuvių Rymo Katalikų 8v. Juozapo
tais rengsime vėl Katalikų
laisvės negalės nei pastebėti,
Darbininkų Sąjunga,
Spaudos Savaitę ir ji bus
desetkai
tūkstančių lietuvių
numeratos
kaina:
P r e
mums dar pasekmingesnė, nes
Amerikoje
pešasi dėl supelėjuMetams tris kartus savaitėje________________ $3.00
daug ko pasimokinome, prity”
”
_________________
$L50
Pusmečiui ”
rėme besirengiant prie pirmo sio skatiko, o jei dar kaizeriui
».
atiduosime savo tautos bran
$4.00
jL Užrubežyje metams...*.
sios Katalikų Spaudos Savai
duolį 150.000 ar daugiau vyrų
_______
______
_
$2.25
•
k Pusei metų.
tės, kuri mums,'1 lietuviams
pasilikusių Lietuvoje, tai kam
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
katalikams, buvo lygiai lek
ta laisvė ir bus rekalinga? Kas
cija. Kvotimus laikysime vė
“D ARBININKAS”,
po karės, norės su Lietuva, ne
liau. Kad lekcijos neužmiršti
(The Worker)
tekusia savo žmonių, skaitvturime jų kartas nuo karto at
Broadway,
So. Boston, Mass.
ties. Labai gali būti, kad jų
kartoti.
O kas geriaus tas
The Lithuanian tri-weekly paper.
,
priskirtų prie kurios nors ka
lekcijas galės prisiminti, kaip
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
riaujančių viešpatijų ir užsi
Katalikų Sp. Komisijos, ret
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
baigtų Lietuvos laisvė. Ki
karčiais, o kad ir be paliovos
“DARBININKĄ S,”
taip mums ta laisvė atrodytų,
savo kolonijose platinant ka
jei
apie jų prabiltų Taikos
Subscription Rates:
talikų spaudų.
Organizuotų
Kongresas.
Nuoširdžiai pasi
Yearly---------------------------------------------------------------- $3.00
pajėgų turint ir dar jų tobu
džiaugtume
jei
tame kongrese
6 months-------------------------------------------------------- $1.50
linant galime tvirtai tikėti,
užgirstume ir Voketijos atsto
Foreign c ountries:
kad Katalikų Spaudos Savai
vus apię Lietuvos laisvę kal
$4.00
tės, rengiamos ateityje, bus
Yearly.................................................................................
bant.
$2.25
6 months.............................................................................
mums katalikams pilnai nusi
Suprastume, kad ir jiems
Advertising rates on application
sekusios.
r
Address all communications jo
Neapleiskime prakilnaus Lietuvos likimas apeina. Bet

D A

R B I N

242 W. Broadwav,

INKAS,
So. Boston, Mass.

Katalikų Spaudos Savaitei praėjus.
-50 doleriui kiekviena. O kiek
išparduota laikraščių ir knygų
Tikrų žinių, kaip nusisekė
laike visokių pramogų ir pra
Katalikų Spaudos Savaitė, dar
kalbų! Nėra abejonės, kad
neturime, bet iš pranešimų
suvedę viską krūvon — galė
gautų iš kaikurių kolonijų ga
sime puikiais mūsų lietuvių kalime spėti, kad pirmoji Ame
talikij darbo rezultatais pasi
rikoje Katalikų Spaudos Sa
džiaugti. Gyva dar mūsų
vaitė paliko lietuvių tarpe gralietuvio kataliko dvasia ir nė
■ žias žymes ir buvo labai pasekra jai pavojaus mirti. Visos
, minga katalikų spaudos prap! socijalistą ir laisvamanių dej latinimuL
Pirmą sykį ren- j
Į damos pastangos nuslopinti liegianties prie tokio svarbaus
|
ir milžiniško darbo nesitikę-į tuvių katalikų kiltus pasiryžii mus nuėjo niekais. Matant
, jome didelių pasekmių. Nau
tokias puikias pirmojo pamejokais
buvome tame darbe.
ginimo
pasekmes, linksmai žiū
(Truko mums visiems pritirimo,
rime ateitin, pasitikėdami
■o ypač laiko gerai prie katali
toliaus dar gražesnių lietuvių
kų spaudos išplatinimo prisikatalikų darbo vaisių.
Tengti.
Ant greitųjų sudary
GRAŽIOS PASEKMĖS.

darbo, bet uoliai bendromis pa dabar, kuomet už Lietuvos
jėgomis varykime jį pirmyn. neprigulmvbę reikalauja mūsų
tautiečių kraujo — nesidžiau
giame ir savo tėvynės laisvės
ant Lietuvos mirties kapo nebudavojame.
Mes lietuviai
Už laisvę...kraujo
savo tautai gyvybės, ne mirties
reikalaujame. Ir, nežiūrint
Vokietijos kaizeris, paskel ar rusas ar vokietis mūsų tau
bęs Lenkijos neprigulmybę, tą- tai kruvinas laisves rodytų,
pat, rodosi, norėtų suteikti ir nesutiksime savo brolių lavo
Lietubai. Jei tikėti praneši nais, paklotais Vokietijos ar
mams gautiems iš Šveicarijos, Rusijos garbei, siekti prie lai
kuriuos Amerikos anglų spau svės. Mes reikalaujame Lie
da plačiai pakartojo, Vokieti tuvai neprigulmybės, bet jos
ja rengiasi paskelbti Lietuvų neperkame lietuvių krauju,
neprigulminga ir padaryti jų pralietų kitų naudai.
*
Vokietijos provincija, kurios
karaliumi jau dabar yra ski
riamas kaizerio antrasis sūnus,
kunigaikštis Eitel Friedrikas. Kas nusvėrė
Neprigulminga Lietuva, kaipo
rinkimus.
Vokietijos provincija valdytūsi panašiai Bavarijai ir Sakso
nijai. Už suteikimų Lietuvai
Tolyn vis labiau darosi aiš
neprigulmybės vokiečiai nori ku, jog prezidento rinkimus
tik 150.000 Lietuvos jaunimo, nusvėrė moterys. Moterys tu
kuris surištas į didžiulę armi rėjo teisę balsuoti 12-oje val
jų stotų kovon už Vokietijos stijų. Iš tų 12 valstijų tik dvi
garbę ir didybę.
II linojaus ir Oregono ^atidavė
Nesidžiaugėme mes iš lenkų didžiumų balsų republikonų
liuosvbės, kuri tokį karštų en- kandidatui Hughes’ui, kitos gi
tuzijazmų sukėlė tarpu Ameri 10 — balsavo Wilsonui. Kaip
kos lenkų, kad jie net pinigus skelbia ateinančios iš tų valsti
pradėjo rinkti Lenkijos armi jų žinios, didelė didžiuma mo
jos sudarymui. Keista ir ne terų balsavo už Vilsonų. Mo
suprantama mums buvo, kodėl teris Vilsonas užkariavo tuo
kaizeris lenkams suteikdamas mi, kad apsaugojo Ameriką
laisvę, reikalavo iš jų kelių mi nuo karės ir kad įvedė įstaty
lijonų žmonių armijos, kuri mų ginantį vaikų darbų. Ne
kauthsi po Vokietijos vėliava. maža, sako, prisidėjo ir pap
Juk Lenkija, kaipo užkarijauta rastieji pletkai.
vokiečių Rusijos provincija,su- Kaip žinoma, rinkimus per
lyg tarptautiškų teisių, nenus svėrė galutinai Califomijos
toja būti Rusijos provincija, valstija. Republikonų parti
pakol jos neatskirs nuo tos ar ja surengė iš New Yorko spekitos viešpatijos po karei įvy cijalį moterų traukinį, kuria
kęs Taikos Kongresas. 0 vo me dideliausias būrys republi
kiečiai lyg tyčia tik tai Lenki konų partijos moterų važiavo
'

/

.

■;
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pirštų, kad nebūtų matyti dei
mantų.
Jeigi ponioms — tai
visos apsikarstydavusios brangumynais. Kada kaž-kas joms
pranešęs, jog moterys darbi
ninkės jas kritikuojančios, kad
tai, girdi, bagočkos atvažia
vusios, viena iš viešnių ėmu
si ir atšovusi: Ir visiškai ne
teisybė.
Tarpe mūsų yra ke
letas tokių, kurios turi meti
nių ineigų nedaugiau, kaip 50
tūkstančių dolerių.
Tai ko
kie čia, girdi turtai.
Tie ir tiems panašūs daly
kėliai, tas mišinys rimtų prie
žasčių ir juokingų padaręs tai,
kad prieš pat balsavimus apie
porų tūkstančių moterų, žadė
jusių pirmiau balsuoti už
Hughes’ą — perėjusios į Wilsono pusę ir nusvėrusios rin
kimus.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
KANSAS CITY, KANSAS. tų savo gyvenimų sulig mokslo
Pirm prisiartinant Lietuvių
Dienai čionykštė lietuvių kolo
nija rengėsi darbuoties toje
dienoje visomis išgalėmis, kad
kodaugiausiai surinkus aukų
nukentėjusiems nuo karės savo
broliams lietuviams.
Iš Centralio Komiteto Raštinės aptu
rėjome žinių, kad neužilgo ap
lankysime reikmenys rinkimui
ir, kad prisius 75 dėžučių,
tiek-pat raikščių ir 15,000 tag
sų ir daug kit-ko.
Iš miesto
valdybos turėjome jau leidimų
rinkti aukas.
Džiaugiamės ir
laukiame tik reikalingų raikmenių.
Pirmučiausia apturė
jome 75 dėžučių. Ūpas tarp
lietuvių, o ypač lietuvaičių,
gan geras,
Laukiame tagsų
ir raikščių, Darbo diena 'artinaši, o jų dar nėra.
Ką-gi
daryti ?! Duodame telegramų

reikalavimų.
Seni tėvai —
tai katalikai, duktė — tauti
ninkai, gi mokslinčius sūnus
tai socijalistai.
Toks palygi
nimas buvo taip orogantiškas,
kad publika pradėjo gardžiai
šypsoties. P. Smelstorius taippat prisispyręs tvirtino, kad
socijalistai pirmi stojo į dar
bų ir būtinai visi aukojo Lie
tuvių
Dienai, tai-gi jeigu
Brocktojie nesurinkta tiek au
kų, kiek reikėtų, tai tam kal
ti katalikai, nes jie neužtek-

tinai aukojo.
Toks pasaky
mas publikoje iššaukė dar di
desnę šypsatį, nes visas Brocktonas žino, kad socijalistai
darė obstrukcijų kiek tik galė
Kovotojos už lygius balsus
jo, kad gavus trečių dalį aukų
pradeda savo veikimų Washir pasiuntus Šelpimo Fondui,
ingtone. Suvažiavo ten kaio paskui jau Raudonamjam
kurios moterų judėjimo vado
Kryžiui su nurodymu, kokioms
vės, kad priruošti išanksto adraugijoms Lietuvoje Raudo
gitacijų. Netrukus po Naujų Centralio Komiteto pirminin- į nasis Kryžius turėjo siųsti. So
Metų Kongresas vėl svarstys kui; jis atsako: jeigu neap- cijalistai tik tuomet nusileido,
klausimą apie pataisymą Suv. turėjote, tai pasigaminkite. kada miesto valdžia nenorėjo
Valstijų konstitucijos, kad vi Bėt kur čia taip trumpu laiku jiems duoti leidimo rinkti sa
sose valstijose balsuoti galėtų kų nors padarysi. Duodame vaip aukas. Žinant tokį da
visi piliečiai be lyties skirtu antrą į Chicago; iš ten aptu lykų stovį tik bene juokais ga
mo. Tas pataisymas įnešta į rime, kad ant rytojaus per lima sakyti, kad socijalistai
kongresą jau 30 metų atgal ir Special Deliverv aplaikysime. pirmieji stojo. į darbų. Jei
nuo to laiko kas antri metai Tai buvo lapkričio 1 d., kuo gu gi p. Smelstorius tos isto
Kongrese buvo svarstomas. met iš ryto patys turėjome va rijos nežinojo, tai kam savę
Jau nesykį konstitucijos patai žiuoti į pačtą. Pervežę žiūri ant juoko pastatė, tvirtinda
symo sumanymas gavo didžiu me, kad dėžučių yra apščiai, mas ko pats nežino? Tokia
mą balsų Kongreso narių, bet raikščio nei vieno, o tagsų tik abnormališka kalbėtojo viennei sykio negavo dviejų treč tai vienas tūkstantis. Liūd pusybė tik diskredituoja jo
dalių didžiumos, (tiek reikia na, kad reikalingiausio nėra partijų. Čia reikia pripažin
balsų, kad įvesti kostitucijos dalyko — tagsų. Išsiuntėme ti, kad Brocktono Lietuviai be
rinkėjas. Telefonas paskui te
pataisymą).
klausydami tokių vaikiškų pa
lefonų ateina ir reikalauja tag
Moterys tečiau neabejoja, sų. Nėra ko daryti, nes ji] sigyrimų, labai kantriai užsi
kad jos ankščiau ar vėlau lai nėra.
Užbaigus dienų pasi laikė ir tik truputį peranksti
mės savo reikalą. Jos tikisi, rodė, jeigu tagsų užtektinai bū delnais suploję davė kalbėto
kad jau ir šią žiemą savo tiks tų buvę, tai aukų būtų buvę jui suprasti, kad užbaigta,
lą atsieks. Jos tikrina, kad nemažai. Rinkėjos daugiau nes jau perdaug. skystimauja.
naujoje sąstatoje kongresas sia surinkę, pavyzdin kaip p- Kalbėtojas, turbūt susipratęs,
bus daug prielankesnis mote lė Veronika Kancelariutė $32, tuojau užbaigė.
Kun. Urbanavyčius kalbėjo
rų reikalams, negu pirmiaus 93, p-lė Nona Henšeliutė $25.ir išsitarė, kad nagri
buvusieji.
09 ir p-lė Anelė Lukoševičiutė trumpai
nėti partijų idealus, jų da-gi
Linkime ir mes joms pasiek $23.25 turėdamos vos po 150 nežinant, yra labai slidus ir otagsų, o jeigu jų butų buvę, pus darbas, kurs vargiai at
ti savo tikslą.
kaip C. K. prižadėjo, tai au sieks savo tikslų — partijų su
kų nesulyginamai daug būtų
vienijimų. Mes čia ne kas
buvę. Kad ir su pasigailėjimu, kits, tik lietuviai, tai-gi suvie
Liet. Darbininkų bet ne gėda, nes visi norėjo nytoms spėkoms turime šelpti
darbuoties, turime tarti, kad
Mums girdi reika
Kalendorius. Lietuvių Diena atnešė $266.78. Lietuvų.
lingas produktyvis darbas, ne
Tai viskas. Bet gi turime at tušti pasigyrimai. Savymeisiminti, kad tai nebuvo mūsų liai žmonės, kurie ieško sau
Lietuvių Darbininkų Sųjun- kaltė.
Visi turėjo norų pasi
ga apdovanojo savo narius ir darbuoti, bet įrankių nebuvo, garbės iš svetimų darbų, visuo
lietuvių visuomenę gausia do dėl tosios tai priežasties šio menei yra taip-pat nesimpatin
vana — fundamentaliu
savo sios lietuvių kolonijos lietuviai gi, kaip toji musė, kuri tu
leidiniu Kalendorium 1917 me yra išteisinami ir jiems pripuo pėdama ant jaučio rago, vis
tams.
Tai pirmutinė pasi la padėka už jų pasidarbavimų gyrėsi, kad drauge su juom aria. Toliau nupiešęs Lietuvos
rodė tokia knyga ant mūsų ir gerus norus.
vargingų padėjimų, ragino
rinkos, būtinai reikalinga lie
Kun. A. Tamoliunas.
žmones aukoti dienos darbų.
tuviams darbininkams.
Tai
Prakalbas pamargino p. M.
L. D. S., tos mūsų jaunutės
Petrauskas
su savo choru, p.
organizacijos leidinys.
BROCKTON, MASS.
Juška dainuodamas solo, taipIšvydęs
tąjį kalendorių,
pat giesmininkės iš bažnytinio
Lietuvių Dienos pasekmės.
kiekvienas iš mūsų turi tiktai
choro p-lės Raipaitė ir Jermadžiaugtis ir geisti/ kad būtų
Brocktone Lietuvių Diena lavyčiutė, — abi dainavo solo.
ne paskutinis, bet kad būtų
pavyko neblogiausia.
Surin Pritarė ant piano p-lė A. Abpamatas tolimesniems pana
kta ikšiol bene $2560.00.
Vi račinskaitė.

ti pienai pasirodė esą su nema
VARYKIME DARBĄ
žomis spragomis, o ir pačių
TOLIAU.
lietuvių katalikų neinpratimas
✓
Pirmus žingsnius statydami,
i savo spaudą platinti, neleido
» antsyk tikro pamato apčiuopti. nemanėme, kad jie bus pasku
I O čia, kaip tyčia ir Lietuvių tiniai.
Dar besirengiant prie
| Diena supuolė Sykiu su Katali Katalikų Spaudos Savaitės,
kų Spaudos Savaitei paskirtu jau pasigirdo balsai, jog kata
laiku. Savo tėvynės labą sta- likų spaudos platinimo darbą
tydami augščiau už viską,turė- reikia varyti ir toliaus. Tiems
pageidavimams
Spaudos Savai prakilniems
pritarėme ir
tę atidėti ant vėliaus, o tas tuomet pilnai
žymiai kaikuriose kolonijose stengemies nurodyti kokiu bū
sutrukdė katalikų spaudos pla du katalikų spaudos platinimo
tinimo darbą. Daugelyje vie darbas galima vykinti ir to
tų viskas jau buvo prirengta liaus.
Katalikų Spaudos Savaitės apDaugelyje Amerikos lietu
vaikščiojimui; ir kalbėtojai
vių kolonijų prieš Katalikų
pakviesta ir svetainės pasam
Spaudos Savaitę susitvėrė Ka
dyta ir literatūros stori pun
talikų Spaudos Komisijos, ku
dai pergabenta — ir čia tą vi
rių pasidarbavimu tokių pui
šiems L. D. S. leidiniams. Vie
są prirengtą darbą prisiėjo ati
kių savo spaudos savaitėje ir jos dalei suteikė liuosybę, ku į Kalifomijų ir kitas vakari nok tų žodžių neužtenka beša sos sriovės darbavosi išvien.
dėti ant toliaus.
Nejučiomis
pasekmių susilaukėme.
Gaila ri yra jų užkariauta. Apie e- nes valstijas su agitacijos rei liškai tąjį kalendorių apkai- Nors socijalistai ilgą laiką ne
mūsų veikėjų energija buvo
norėjo nusileisti nuo svo sta
būtų tas Spaudos Komisijas sančias po Austrijos ir Vokie kalais. Į tų šaunių pramogų nuoti.
Reikia šis bei tas at
nuslopinta. Iš paties centro
tijos
valdžia
Lenkijos
dalis
išsiruošė
daugybė
turtuolių
tomųjų
sąlygų, tečiau galuti
pakrikdyti; gaila jau dėlto,
rasti, kas paaiškintų ir pil
pusės irgi buvo nemažai neto
nieko
nesakoma.
Tai-gi
čia
moterų,
ieškančių
įspūdžių;
nai,
matydami
kad nieko ne
kad jos katalikų spaudos neniau nurodytų mums jojo ver
bulumų. Užkrautas begalybe
ir
matyti,
kad
vokiečiams
ne
New
Yorko
laikraščiai
plačiai
peš,
pristojo
prie
visų ir rinko
beplatins, bet dar labiau gai
tę.
kitų reikalų negalėjo visoms
taip
rūpėjo
Lenkijos
neprigulrašė apie tų rytų moterų eks
aukas Raudonamjam Kryžiui.
la, kad prakilnių žmonių bū
kolonijoms tinkamai patari
mybė,
bet
tie
keli
milijonai
pedicijų
pas
savo
sesutes
į
to

Kuomet
aš
pirmų
kartų
pa

Kasininku buvo aprinktas
relis, parodęs tiek daug gra
mais ir nurodymais patarnau
žmonių,
kuriuos
užsidegę
len

limus
vakarus,
kad
pamoki

ėmiau
į
savo
rankas
tų
jau
se

bankininkas
anglas, taip kad
žaus pasišventimo ir energijos
ti, o gal buvo' net ir tokių ko
kai,
pajutę
laisvės
sparnų
ant
nus
jas,
už
kų
turi
balsuot.
nai
pažadėtų
ir
Jaukiamų
ka

vietos lietuviai neturėjo progos
išsiskirstys kas sau ir nustos
lonijų, su kuriomis centras ir
savo
tėvynės,
gali
vokiečiams
Bet
nesnaudė
ir
demokratų
lendorių,
tai
tiktai
širdis
suvir

varžyties už sriovių vadovavi
naudingą darbą varęs.
Tas
susinešti negalėjo.
Bet, ne
į
pagelbų
duoti.
Kol
Lenki

partijos
šulai.
Jie
sumanė
ši

pėjo
dižaugsmu
ir
sielon
liejo

mą.
Lapkričio 19 d. Lietuvių
komisijas būtinai reikėtų pa
žiūrint tų visų nemalonių mū
ja
buvo
tik
užkariauta
šalis,
tų
bagočkų
ekspedicijų
sunau

si
x
kaž
kokia
neapsakoma
Dienos
komisija sušaukė visuo
laikyti. Katalikų spaudos pla
sų Katalikų Spaudos Savhitei
vokiečiai
negalėjo
tų
žmonių
doti Wilsono naudai. Surin šviesa, viltis saulėtos atei menės mitingą Tautiškame Na
tinimo srytyje niekuomet ne
aplinkybių, ji įvyko ir gerai
paimti
ir
lenkai
patys
nebūtų
ko visus juokingus šmotelius ties. .. Ir kuomet apsipratau su me, kad dar paskatinus žmo
pritruks darbo. Neužtenka ją
pavyko. Didžiuma Amerikos
ėję
jiems
tarnautų,
bet
dabar
šitos ekspedicijos, praminė ši juo, perskaičiau nuo A iki Z, nes prie aukavimo ir davarius
platinti savaitę, kitą, bet rei
lietuvių kolonijų Katalikų Sp.
paskelbus
Lenkijos
neprigul

tų speoijalį moterų traukinį pradėjo jausmai nutilti, nes sumą aukų iki $3.000.
Ka
kia be paliovos žmonių tarpan
Savaitę parengė. Nuo lapkri
mybę,
ji
jau
savystovi
viešpa

’
—
"Auksiniu
traukiniu
”
ir
vi

užganėdinau
savo
žingeidumų
dangi
visos
sriovės
dalyvavo
nešti sveiką maistą ir gydyti
čio 12 iki 19 dienos nuo estra
Lietuvių Dienoje, tai ir kal
jų, visokių laisvamaniškų ir so- tija, tai kodel-gi lenkų vokie sus tuos pletkus pasiuntė į va ir dabar rimčiau vartau....
dų plaukė gyvas žodis, nuro
čių
armijon
nepatraukti,
ypač,
karinių
valstijų
laikraščius.
Bevartydamas
lapus
to
mū

bėtojų
buvo visokių. Pirmei
cijalistiškų
raštų, užslėgtą
dantis žmonėms katalikų spaukad
pūtys
lenkai
kvaitulio
aTas
visas
žinias
pakartoję
net
sų kalendoriaus, ir bežiūrėda viai parsikvietė p. Smelstorių
dvasią.
Geriausia katalikų
į dos didelę svarbą visos žmoni
pimti
siūlosi
vokiečiui
su
savo
7000
laikraščių.
Vietiniai
žmo

mas į tuos paveikslus bei ap iš Bostono, gi katalikai pasta
spaudos platinimo darbą ne
jos kultūriškame veikime. Tas
pagelba.
Nekreipiama
visai
donės
dar
nuo
savęs
pridėję
įvai

garsinimus, atsirado klausi tė vietos kleboną, kun. K. Urkas kitas galėtų varyti, kaip
žodis buvo Amerikos lietu*
mos
į
tai,
kad
karė
dar
tęsia

rių
pagražinimų.
Šnekėta,
mas: kų jis mums suteikė? Ko banavyčių.
P.
Smelstorius
tos pačios spaudos komisijos,
vi ams'pranašu, kad netrukus
si,
kad
aplinkybės
gali
pasi

kad
kokiame
ten
mieste
vieš

kį
tikslų
turėjo
L.
D.
S.
jįjį
iškalbėjo
pirmas
ir
didelio
takto
kurios jau tame darbe pritilu
ir savo tarpe susilauksime grei
keisti, kad Lenkijai iš tos lai nios kalbėtojos išrūgbjusios leizdama, ar pavyko tas tiks neparodė, nes pašiepė katali
sios ir žino, kaip‘geriausia prie
tesnio krikščioniškojo mokslo
svės gal reikės nesidžiaugti, publikai, kodėl jų miesto gy las?
kų ir tautininkų idealus, gi solietuvio darbininko prieiti.
idealų gyveniman vykinimo.
bet nuliūsti.
Ne!
Kaizeris ventojai neprinešę į jų vagonus
Beabejo L. D. S. užsipelno cijalistus visame kame išgyrė.
Atsižvelgiant
į katalikų už laisvę reikalauja kanuolėms saldainių ir gėlių.
■ įimtai pasišventusių prakil
Šnekėjo, pagarbos žodžio už tokį puikų Lietuvių tautą prilyęino prie
niai idėjai lietuvaičių ir lietu spaudos platinimo svarbą ir maisto — lenkai su džiaugsmu kad viešnios, kų tik atvažia kalendorių ir tokiu būdu pil Šeimynos susidedančios iš senų
je vių Katalikų Spaudos Savaitės matant kokių puikių pasekmių sutinka kaizerio priešus mušti vusios į kokį miestų su pra nai atsiekė savo tikslo.
Ka tėvų, su atsilikusiais, senobi
Klaike ėjo £ vierfos lietuvio stu- galima iš Katalikų Spaudas ir galvatrūkčiais eina gal prie kalbomis, visuomet pirmiau lendoriaus laida ir popierą tik niais idealais, dukters, kuriai
darbo susilaukti, savo pražūties.
bos į kitą ir kalbino žmones Komisijų
sia išsiklausdavusios iš sau rai atsakanti kalendoriui, o daugiau nieks nerūpi, kaip tik
prie katalikiško laikraščio už- mes išreiškiame knostipriausią
Lenkija žymi valstija, apie prielankių moterų, kam jos kas svarbiausia ir kaina neau- rūtų darželis ir sūnaus, kurį
•; tiprernimeravimo ir geros kny- pageidavimą, kad tos komisi jų visas pasaulis kalba, tai dar turėsiančios kalbėti: ar darbi gšta — vos 25 centai.
Vienu tėvai skyrė į kunigus, bet jis
| |os nusipirkimo.
So. Bosto- jos pasiliktų ant toliaus ir pa pusė bėdos sn jos ateitimi ir ninkėms, ar1 pasiturinčioms žodžiu L. D. S. linkėtina ir to- parvažiavęs iš mokslo atostoteEL ’ \
j, Newarke ir sekmingai katalikų spaudos kaizeriui intriguojant. Bet moterims.
Jei darbininkėms, ( liaus varyti tokį prakilnų dar gon tuoj parodė, kad su tėvų
j platinimo darbą varytų.
Bū- kaip-gi bus su Lietuva, kuo- tai brilijantus ir auksus palik- bų, tikimasi, kad sekantis ka idealais nesutinka ir apsigink‘ k
.
, tų labai malonu užgirsti ką met jai bus suteikta liuosybe ' *i$avusios savo sakvojažuose, gi lendorius bus dar įvairesnis... Į tavęs mokslu, pradėjo nuo tė
v• j
r •
\ j . •
.
tau ■ ’ •' i
’
vu reikalauti, kad sutvarkyt
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Kat. Spaudos Savaitės
prakalbos.

Tų pačių dienų, vakare, įvvko prakalbos Katalikiškos
Savaitės, šv. Roko svetainėje.
Susirinkimų atidarė kuopos
pirmininkas p. M. Abračinskas.
Kalbėjo kun. K. Urbo
nąvyčius ir p. Gucįas, "Darbi
ninko” redaktorius.
Daina
vo bažnytinis choras, tap-pat
solo p. V. Juška ir p-lė M. Rai
paitė.
P. Gudas savo kalboje
priparodė, kad spauda tautos
gyvenime reiškia tų patį, kų
liežiuvis pavienių žmonių gy
venime. Kad jau metas kata
likams kalbėti savu liežiuviu,
vadinasi, skaityti ir platinti
katalikų spaudų.
Kalba pa
darė gerų įspūdį, nes atsira
do keletas asmenų, kurie už
sirašė "Darbininkų” ir išpirk
ta gana daug katalikiškos li
teratūros.

Savamokslis.

N0RW00D, MASS.
Apsivedė.
Lapkričio 18 d. apsivedė
Kastantas Akstinas su p-le Sa
lomėja Atkočiūnaite.
Jauna
vedžiai buvo abu vyčiai, geri
veikėjai. Tai ir vestuvės bu
vo gražios, blai
Geros kloties
Joiip..- K
L

t

1

DARBININKAS.
NEW BRITAIN, CONN.

>

Visų žiniai.

HARTFORD, CONN.

LAWRENCE, MASS.

SPRING VALLEY, ILL

NEWARK, N. J.

SO. OMAHA, NEBE.

Gražiausia vaidinimas.

Blaivybės prakalbos pasisekė.

Lapkričio 5 d. vak. įvyko
pas mus bažnytinėj svetainėj
prakalbos.
Kalbėtojai buvo atvykę šv.
Bedo Kolegijos moksleiviai.
Vakarų atidarė vietinis kle
bonas kun. A. Deksnis, paaiš
kindamas kokiuo tikslu yra su
rengtos prakalbos ir perstatė
kalbėtojų p. V. Damoševičiu,
B. Vitkų, A. P. ir L. Šimutį.
Abelnai imant kalbėtojai
gražiai nupasakojo 'L Vyčių
tikslų.
Springvalietės motinos, suprasdamos tikslų L. Vyčių neviena motina atvedė savo sūnų ir dukterį ir prirašė prie tos
kuopelės.

Pasekmės Kat Sp. Savaitės.

Iš Lietuvių Dienos veikimo.

Lapk. 11 d. čia buvo atskrydus p. Vitkauskio teatralė
kuopa.
Sulošta du veikalu
“Gairės” ir “Jaunikis.” Apie
atvaidinimų, tai jau nereikia
nei rašyti, labai puikiai, kad
puikiaus lietuviai niekur neatvaidys. Ir taip-gi ta kuopelė
yra verta parėmimo už tokius
gražius lošimus. Garbė jiems,
o mes remkime savo skaitlingu
atsilankymu į jų rengiamus
,
B. Matulevičiūtė, rašt vakarus.
Labai yra apgailėtina, kad
Hartforde visai mažai publikos
tebuvo atsilankę, daugumas
GARW00D. N. J.
teisinos, kad nežinoję.

L.,D. S. 36 kuopa savo su
sirinkimus laiko kas antras
mėnesio nedėldienis šv. An
driejaus bažnytinėj salėj. Visi
apie tai žinokite ir lankykite
susirinkimus.
O neprigulintieji malonėkite ateiti prisira
šyti.
Tie, kurie jau priguli,
tai malonėkite kalbinti kitus
prigulėti.
Aiškinkite
mūsą
dlarbininkų organizacijos nau
dų.

Pėtnyčios vakare, pobažnytinėje svetainėje ant Bradford
gatvės įvyko prakalbos apie
blaivybę.
Nors oras buvo ne
gražus, bet žmonių prisirinko
pilnutė svetainė. Matyti, kad
ir mums pradėjo rūpėti apie
tuos dalykus, nuo kurių mes
iki šiam laikui toli buvome at
siskyrę.

Tarpe vietos lietuvių nema
žas judėjimas apsireiškė artinanties Lietuvių Dienai. Ipa
tingai, mūsų dr-jos parodė
savo gyvumų, susivienydamos
į krūvų, tarytumei kaip į vie
nų kūnų.
Žmonės ir dr-jos
visokių krypsnių padavė vieni
antriems rankas, sujungė pa
jėgas, ir ėmėsi ųž darbo.
Iš
Savaitė, kiek išplatinta liet, pradžių lyg nusiminimas buvo
kat. literatūros ir kiek kokia matomas tarpe pačių delegatų,
ypata darbavosi, Paminėsiu bei komitetų, ėjo lyg svyravi
tiktai tas ypatas, kurios išpla mas. O diena po dienai arti
tino ne už mažiau, kaip $10,00. nosi Liet. Diena. Daugelis
P-lė B. Vaškevičiutė, literatūrų manė ar busiu kokis pasiseki
pardavinėdama ir laikraščius , mas, bet viskas išėjo gerai.
Dv. vadovas prenumeruodama svetainėj su Tan darban tapo išrinktas kun.
'Pas mus Sp. Savaitė nusise
kė puikiai. Buvo daug vaka
rų su įvairiais programais,
žmonių lankėsi daug, ramiai
užsilaikė, pirkosi knygų bei
laikraščių. Apie tai daug ne
rašysiu, nes jau buvo aiškiai
aprašyta kito korespondento.
Aš paminėsiu kokių naudų at
nešė Newarke Kat. Spaudos

Tautos Fondo
reikalai
NAUJOS BLANKOS.

Jau paduota Tautos Fondo<
valdybai užtvirtinti
naujų
blankų projektas.
Tai bus;
blankos, kuriomis bus renka
ma nuolatinė mokestis Lietu
vos gelbėjimui
Greitu laika
projektas bus paduotas spau
dom
Todėl jau dabar visi
Tautos Fondo skyriai turi
duoti tų blankų užsakymus
Centro sekretoriui, pažymint,
ant kiek žmonių yra pageidau
jama
Nariai įstojo:
Tikimasi, kad naujos blan
kun. A. Deksnis, p. A. Mau- rinko net $64.65. Kad tokių J. Jonaitis. Ištiesų gerb. kle kos bus parankesnės už lvgšioj
deiko, p-lė S. Jomontaitė, p. uolių veikėjų kaip minėta pa bonas kun. J. Jonaitis kaipo vartotas “šeimynų blankas'’M

Prakalbas atidarė kun. Pr.
Virmauskas. Jis trumpoje
kalboje pagyrė parapijonis,
kad jie taip uoliai pradėjo vei
kti, kad tiek daug prisidėjo
prie praplatinimo geros spau
dos laike Spaudos Savaitės.
Čia būrelis lietuvių gražiai
Ragino ir ant toliaus nenuleis
pasidarbavo Lietuvių Dienoje, Bus paskelbta mobilizacija. ti rankų, bet dirbti iš visų sa
kad prigelbėti savo tėvynę.
Čia kas kart didinasi skai vo pajėgų. Baigdamas savo
Darbų vedė komitetas suside čius jaunimo, kurie iš savo kalbų jių perstatė Boston’o p.L. šimutis, p-lė A. Račinsnytė daugiau būtų vienais me pirmininkas per visų laiką ve
dantis iš trijų žmonių:
Kolegijos
studentų
Jonų
J.
Ra

kaitė, p. V Damoševičia, p-lė tais visi lietuviai katalikai tu dė gerų tvarkų susirinkimuose.
SKUNDAI.
( j
liuosos valios žada stoti į ka
Kazys Pušis — pirmininkas, rę su didžiausiu žmonijos prie manauskų.
M. Marozaitė, p. A. Peldžius, rėtų užsirašę gerų laikraščių ir Kun. Jonaitis, per amerikonų
Kazys Lapinskas — kasierius, šu, tai yra su girtybe. Tai
Kalbėtojas prirodinėjo, kad p-lė Kicilaitė, p. A. Mudvidas, turėtų po knygynėlį, kaipo laikraščius supažindino lietu Teko girdėti, kad ka«
Bernardas Bloda — raštinin gi laikytame susirinkime lapk didžiausi, svarbiausi priežas plė Deltovaitė, p. B. Vitkus, kultūringi“ vyrai, o socijalis- vių tautų su Liet. Diena ir nu neužganėdinti Tautos
kas. Šiame miestelyje viso la ričio 12 d. 17 kuopos K. Sp. Dr- tis,dėl kurios mūsų tauta nega p-lė Kas. Matosevičiutė, p. J. tėlių agentai ir redaktoriai kentėjusia mūsų tėvyne. Pat siunčia skundus į 1» '
bo sukolektuota $26.12. Tie jos kilo klausimas apie suorga li pakilti tai yra, kad mes e- Čepulis, Ant. Šeškauskaitė, p. tuoj nueitą šuniui šieno pjau sai bėgo pas svetimtaučius ir redakcijas. Jei jie tai aar^j
pinigai tapo priduoti Newark, nizavimų Blaivininkų kuopos same perdaug prisirišę prie P. Navickas, p-lė A. Devoton- ti.
atsišaukdamas į vietos miesto blogos valios, norėdami Tautos j
N. J. kasieriui ir jau intraukti Hartforde. Tapo visų priim girtuokliavimo.
Nurodinėjo vaitė.
katalikų kunigus ir kitokius, Fondui pakenkti, tai mes ne- j
Taip-gi nemažai pasidarba kad bažnyčiose parinktų dėl atkreiptume atydos. Bet jei- |
kason.
Prakalboms pasibaigus sekė
ta; palikta susižinoti su cent kaip girtuokliavimas atima
vo
ir
kitos ypatos: M. Stepona Lietuvos nukentėjusių aukų. gu skundžiasi, norėdami pa- 1
Reporteris.
ru ir su organizatoriais. Dau nuo žmogaus viskų, kas skiria | rinkimas naujos valdybos.
Dv. vadovu, vietinis klebo vičiūtė surinko $28.45; O. Lu- Tam darbui daugelis kunigų gerinti, patobulinti Tautos I
gumas jau yra persitikrinę ir žmogų nuo gyvulio ir kaip tų
Fondo veikimų, tai skundus I
ant pastatyto klausimo kas yra žmogų tas alkolio dievaitis nas kun. A. Deksnis, pirm. p. košiuniutė $16.56; Dobravals- neatsisakė. Iki lapkričio 1 d. reikia siųsti Centro sekreto- fl
kiutė
$12.34;
J.
Brazauskas
rinkikių-merginų ir moterų pa
žmonijos priešu? kiekvienas kankina. Aiškino, kad vi- A. Mandeikis, pagelbininku,
BROOKLYN, N. J.
$10.36.
sos
mūsų
nelaimės,
visi
mūi
p-lė
Matosevičiutė.
Rašt.
psisekė sumobilizuoti a^ie 66. riui, o tąsyk paklaidas galima ■
atsakys, kad didžiausiu žmoni
bus pataisyti.
Aukų Rinkimo Komitetų
jos priešu vra girtybė. Taigi sų nesusipratimai, visi nesuti lė Sašlauskaitė. Fin. Rašt. A.
Viso labo už katalikišką li Tiktai prieš tą dieną iš Centro
Susirinkimas.
visko negauta ko reikėjo tai
broliai ir seserys būkite prisi kimai, visas ištvirkimas turi Domošis, kasininku p-lė Ko- teratūrų surinkta $151.63.
savo
šaknis
įleidęs
į
alkolių.
selatė,
kasos
globėjai
pp.
A.
Knygą išparduota apie 740 dienai. Vėl sujudimas, ką
Lapkričio 17 d. buvo Lietu rengę prie mobilizacijos, kada Kad alkolis užkala ant mūsų P. ir J. Čepulis.
PAAIŠKINIMAS DfiL
egzempliorią, laikraščią užpre daryti, vietoje “tags”, tai
vių Dienos rinkimo aukų komi pasirodys atsakantis skaičius, ranki} didesnius retežius, už
Žaisli}
komisija
A.
Mandei

rinkikės
turėjo
vartoti
gyvų
KVITANCIJŲ IR
numeruota 37.
tetų susirinkimas. Paaiškėjo, bus paskelbta ir karė.
deda
ant
mūsų
pečių
didesnį
kis.
p-lė
A.
Detonovaitė.
gėlių.
Lietuvaitės
puikiai
at

ŽENKLELIŲ.
A. P.
kie kkuris distriktas surinko
Newarkiečiai neišparduotą sižymėjo rinkime aukų, jos
jungų, negu kapitalistai. Jei
Lapkr. 12 d. L. Vyčiai turė
Keletas skyrių kreipėsi, kų
aukų.
mes nusikratvsime alkolio jun jo savo nedėlinį susirinkimų. “Sp. Savaitėje” knygą atgal užkariavo beveik visų Omahos
daryti
su prisiųstomis kvitanišleistuvėms negražins, bet dar miestą ir kiekviena lietuvaitė
gų, tai tada galėsime trumpu
V. Ciceronis.
Šitokį raportų išdavė iš New
HARTFORD, CONN.
cijomis
Tiems skyriams at
parsitrauks ir toliaus darbuo stengėsi kiekvieno praeivio pa
laiku pasiliuosuoti ir nuo kapi
Yorko Liberty Bank į kurių
sakyta laiškais. Jeigu dar kam
sis kat. spaudos labui. Prigel- prašyti aukų.
Pirmas vakaras Kat. Sp.
talistų išnaudojimų.
sudėjo surinktas aukas per M.
nežinoma, tai štai paaiškini
biami mūsą gerb. klebono kun.
Savaitės.
EASTON, PA.
Kalba buvo gyva ir gabus
V. Bučinskų.
Po
rinkimo
aukų
tos
dienos
mas:
kvitancijos išduodamos
Dobužinsko ketiname sutverti
kalbėtojas prijuokino žmones
Žmonių prisirinko apie 500, savo aiškiais prįrodinėjimais iš
Streikas.
1) Dist. surinko $985.85. 2)
uolaus jaunimo tam tikrą dr- vakare buvo parengtas vaka kiekvienam aukavusiam nema
$934,04. 3) $582,06. 4) $940, kurie ramiai klausėsi progra apgailestaujamo mūsų girtuo
jų, kuri nuolat varytų agita ras su programų. Žmonių žiau dolerio, o kvitancijų ga
Lapkričio
13
d.
sustreikavo
mo,
kurs
susidėjo
iš
įvairių
89. 5) $523,82. 6) $543,52. 7)
klių gyvenimo. Kliuvo ir mer šilkų dirbtuvės darbininkai. cijų ir platintą kat. spaudų. prisipildė pilna svetainė, dau liukus skyriai pasilieka sau. .
$520,89. 8) $1697,00. 9) $1725, šmotelių. Buvo orkestrą, dai gaitėms ir vyrams ir senber
Taipo-gi reikia paminėti, kad gelis dalyvavo ir svetimtaučių,
Jokių ženklelių Tautos Fon- I
Dirbtuvėj
dirba
apie
3.000.
56. 10) $181,23. Dešimto dist. nos, lošimėliai.
Neužil- I
niams nei vieno neapleido. Reikalauja algų pakėlimo. Ne ir šioji Sp. Savaitė pavyko buvo įžymesnių amerikonų. Iš das dabar nebeturi.
Kas svarbiausia, tai pra Linksma butų ir pageidaujama
valdyba pati pasiuntė į Liber
mūsų gerb. klebono dėka, nes rodė lyg Lietuvoje per žolines, go pradėsime rengties prie į
kalbos, pirmiausia kabėjo p-lė vėl išgirsti p. Ramanausko pra visų skyrių darbininkai reika jau paskutinį sekmadienį vi- nes pasipuošę gyvomis gėlė Tautos Dienos (šv. Kazimiero |
ty Bank $603,20.
lauja lygiai pakelti algas.
Ona Kašėtaitė apie blėdinguass pamoksas apie spaudą bu mis. Tai puiki Lietuvių Die šventė, 4 d. kovo), tai-gi ir,’
P. Vilmontas raportavo, kad mų Raudonosios Spaudos ir a- kalbų- Laike prakalbos buvo
Tarpe streikininkų yra 70
na. Pirmiausia vietos klebo ženklelių bus padaryta.
per ofisų 200-5th avė jau su- pie naudingumų Katalikiškos pardavinėjama knygos, bro lietuvių. 4 jų priguli prie L. vo.
nas kun. J. Jonaitis kalbėjo
viršum įplaukė $1000.00 iš tur- Spaudos. Ragino kodaugiau- šiūros ir laikraščiai. Matyti D. S. būtent K. Jurgelevičius,
Baigdamas rašyti, turiu angliškai apie Lietuvos praei
buvo daug perkant juos.
erų.
S. Žemgulis, P. Jankaitė ir K. paminėti, kad tie, kurie po tį ir dabartį. Publika gau
sia skaityti geras knygas ir
Maža Varguolė. J. Lukauskas.
mažiau teišplatino literatūros, siai apdovanojo aplosdysmenSKUBIAI SIŲSKITE
Vienas nedailus pasielgimas laikraščius kaip ‘ ‘ Darbinin
tai
ypač
dėlto,
kad
dauguma
Kompanija
labai
spiriasi.
PINIGUS
CENTRAN.
tais.
Po
to
G.
M.
Hitchcock
kų
’
”
“
Draugų,
”
“
Vytį
”
,
paaiškėjo, būtent kad vienas
neturėjo
laiko,
buvo
tokių,
ku

Nenori
užsileisti.
Ir
darbinin

Suvienytų Valstijų senatorius
rinkikas jau prieš Lietuvią “Tikyba ir Dorų,”, “Išeivių
1917 metams Tautos Fondo
DETROIT, MICH.
kai pasiryžę tvirtai stovėti už rie per visus vakarus negaėjo kalbėjo. Senatorius savo kal
Dienų pasigyrė, kad jam dė Draugų”, “Pažangų”, “Žvir
sekretorius
rengia vispusiškų,
savo ir nenusileisti. Darbinin darbuoties ir iš tos priežasties boje nupiešė apie Europos da
Atitaisymai.
žutę gali pavogti. Kaip skel blį”, “Šviesų,” “Tautos Ry
atskaitų
iš
viso
Tautos Fondo !
mažiaus teišplatino.
kai turi viltį laimėti.
lykų bėgį ir lietuvius čia gy veikimo. Ten bus parodytai
bė taip ir atsitiko. Jau vėly tų” ir “Moksleivį.” Abelnai
Tai-gi daugiaus ar mažiaus venančius. Toliaus linkėjo
Sustreikavę darbininkai tuoj
Korespondencijoje tilpusiovam vakare atėjo pasiskųsti 1 ragino skaityti naudingas kny
pasidarbavusiems
Kat. Spau lietuvių tautai geros ateities. kiek Tautos Fondas nuo pati
sumanė
susiorganizuoti.
Ir
je
“
Darbininko
”
No.
125
iš
šio
Japkr. kad jam dėžutę pavo gas ir gerus laikraščius.
įsišteigimo surinko auJto iri
Paskiaus kalbėjo kun. Am- miesto, aprašyme apie gerb. sutvėrė unijų vardu Šilk Wor- dos Sav. Darbininkėms ir Dar Po savo kalbos senatorius ma kaip tas aukas su>HkjgJ|
gę.
Bet pirm. Vinikaičiui
policija pranešė, kad ji žinan botas, kurio kalba visiems bu kun. Pr. Rūsio primicijas įvy kers Intemational Industrial bininkams, vardan visos lite- tydamas, ant stalo gėlių pa Taip-gi bus parodyta Kiek
viškos komisijos ištariu širdin siprašė, ar galįs gėlių pasipirk
ti visų atsitikimų su ta ypata vo aiški ir suprantama. Aiš ko šios klaidos: pasakyta kun. Union.
! au
gų ačiū. Tesidžiaugi'e gerame ti. Tai senatorius nupirko kuris miestas surinko
Gero
pasisekimo
kovotojams
pasiskubiną
ir norinti jį areštuoti, bet p. kino apie pradžių spauzdinto P. Damunas, turi būti Daniūkų.
Todėl
visi
pasiskubinai
darbe pasidarbavę. Dieve, pa už $10.00 ir patsai išdalino po
Vinikaitis perprašė policijų ir žodžio, apie išradimų ir kada nas; parašyta kl. Beušis, turi už gerovę.
gelbėk tų prakilnų darbų ir to vienų gėlelę toms' merginoms kitę prisiųsti jau surinktas au
K. J. L.
paleido. Bet dabar jau paai lietuviai pradėjo vartoti spau būti Bereišis; parašyta E. Gerkas ir parinkti naujų, kad iš
liau varyti.
ir moterims, kurios rinko au šaukus lenktynes aukomis tarp^
škėjo, kad yra liudininkai a- dų. Gerb. kalbėtojo kalba maniutė, turi būt A. Permaniukas. Publika be galo trukš- įvairių lietuvių koloniją.
didžiausį įspūdį darė į susirin tė. Gerb. kun. P. Rusis atvyko
pie visų atsitikimų.
F. Vileikis,
MONTELLO,
MASS.
Amerikon
1912
m.,
ne
1910
m.
kusius. Paskiaus kalbėjo p.
Literatiškos kom. ižd. mingai suplojo rankoms. J.
Susirinkimas nutarė išrinkti O. Rošmanskas apie apsileidi Parašyta: pirmus savo metus?
Biliūnas pasakojo iš Lietuvos
Liet. Dienos istorija.
komisijų nuveiti į namus ir pa mų ir girtuoklystę.
»
turėjo būt: pirmus savo metus
•istorijos.
Kitas amerikonas
reikalauti atlyginimo $10.00. 0
Nemažai buvo išparduota ėjo savo iškaščiais taipgi ir L. D. veikiantis komitetas su
kongresmanas
Loback kalbėjo PARDAVINĖKITE TAUTOS
jai neatlygins tai atiduoti poli knygelių. Sekantis vakaras pusbrolis gelbėjo.
BRIDGEPORT, CONN.
manė, kad būtų sudaryta Lie
apie
padėjimų
Europoje ir t.t.
FONDO KNYGUTES.
cijai.
Reporteris. tuvių Dienos istorija. Toje
16 d. lapkričio Cathedral Lyir
paaukojo
publikai
matant
Atitaisymas.
P. M.
Pas Tautos Fondo iždininkė
knygoje turėtų būti surašytas
ceum Salėj, su lošimu “Jono
$10,00, publika ir tam trukšyra
sukrautos sekančios knj|
visas veikimas, darbas, kurį
“Darb.” No. 125 buvo para mingai paplojo.
Širdis.”
Pasibaigiant
CHICAGO,
ILL
reikėjo atlikti prisirengiant šyta apie vyčių kp. susirinki vakarui kun. J. Jonaitis padė gos:
K. S. Korespondentas.
Taip-pat su- mų.
prie tos dienos,
Pasitaikė dvi klaidos. kojo visai publikai už aukas ir
1) . “Tėvynės Ašaros,” 11
BROOKLYN, N. Y.
‘ (West Side)
rašyti vardus aukautojų, au Vakarienė buvo nutarta ant 1 pasidarbavimų.
Gustaitis.
CHICAGO, ILL.
•v

v*

Nepaprastos prakalbos.

Lapkr. 12 d. Pan. Šv. para
pijos salėje gerb. kun. J. Švagždis kalbėjo apie geros spaudos
naudingumų su prilyginimais.
Gausus publikos delnų ploji
mas keletu kartų pertraukė
kalbų.
Antras kalbėtojas A.
J. Staknevičius užėjęs ant es
trados išsireiškia, kad nieko
neliko pasakyti apie spaudų,
nes gerb. kun. J. Švagždis nu
rodė kaip juodų ant balto.
Tai jis kalbėjo apie Moterų
Sąjungų, privedė keletu pa
vyzdžių kokių svarbų turės ateityje, ragino, kad rašytųsi į Sųjungų.
Gausus delnų
plojimas buvo tarpuose.
Bu
vo pasakyta keletas eilių p. U.
Gudienės. Vakaro vedėjas K.
J. Krušinskas trumpai,
bet
storai” pakalbėjo apie gerų
odų.

L. D. S. 38 kp. susirinkimas.

Moterų Sąjungos susirinkimas.

M. Sų-gos 3 kp. laikė savo
mėnesinį susirinikmų 12-tų d.
lap., Dievo Apveizdos par.
Tasai susirinkimas buvo nepa
prašąs. Mūsų moterys ne tik
kad ėjo rinkti aukų ant gat
vių Lietuvių Dienoj, bet dar
ir paskyrė iš iždo $25.00. Tu
riu pažymėti, kad 3 kuopa tai
turbūt pralenkė savo darbštu
mu ir kitas kuopas.
Teipogi
nutarta turėti vakarų ir skirti
pusę pelno į laikraščio “Mote
rų Dirvos” fondų.
Prie pro
gos noriu paminėti, kad virš
minėta kuopa atidaro kursus
virimo 15-tų lap. Bus duoda
mos pamokos kas sereda nuo
7:00 vaL vakare Dievo Apveiz
dos par. svetainėje.
Pamokas
duos gerai mums žinoma gabi
mergina B. Plačaitė.
Taigi
Vš tikiu, jog ūmai brookly- moterys nepraleiskite tos pro
:iai turės kuo džiaugtis ir gos atsilankykite kuoskaitlinugirti, o ypač sųjungietės giausia, o užtikrinu, kad pa
terys bei merginos 24 kuo-i sinaudosite, nes tai gal ir yra
kurios įtempę visas pas- vienas iŠ svarbiausių dalykų
Įlatina katalikiška lite- mokėti valgį pagaminti.
v
žanga ne narėms tiklflu
j
nešiodamas po st

Pėtnyčioj 1 d. gruodižo 7:30
vai. vakare įvyks susirinkimas
L. D. S. 38 kp.
Aušręs Var
tų parap. bazn. svetainėj. Vi
si nariai yra kviečiami atsilan
kyti ant šio susirinkimo, nes
yra daug svarbių reikalų ap
tarimui.
Gerbiamieji du susirinkimai
likosi apleisti dėl kokių tai
priežasčių, bet šitas susirinki
mas turės būtinai įvykti! Už
teks snausti, pradėkime veik
ti kaip pirmiaus!
Ateidami, nepamirškite at
sivesti savo draugus bei drau
ges prisirašymui prie kuopos.

Kp. Rašt.
ATHOL, MASS.
Paaiškinimas.
Darbininko No. 125 buvo
Liet. Dienos atskaita.
Gale
atskaitos buvo parašyta, jog
laike krikštynų pas p. Oapulionį aukų surinkta $7.10.
Tu
riu pažymėti, * jog tos aukos
buvo surinktos iš ervingiečių,
kurie buvo atsilankę į krikšty-

kavusių nemažiau kaip $2.00
ir dr-jas aukavusias ne mažiau
kaip $5.00.
Tas sumanymas
pradėtas vykdinti Montelloje,’
pasirodė pasekmingu rinkime
aukų, nes kiekvienas, vietoje
aukauti dolerį duoda du, pa
geidaudamas^ kad jo vardas
tilptų toje istorijoje. Indomu,
kaip į tų Montello L. D. vei
kiančiojo komiteto sumanymų
atsilieps kitos kolonijos.

dienos Sausio, o laikraštyje sto
vi 7 d. sausio ir kita vėl Liet.
Vyčių 37 kuopa gyvuoja, o
korespondencijoj buvo pažy
mėta 7 kuopa.
Tad vakarienė bus 1 dienų
sausio tai yra Naujų Metų die
noj.

A. Andriulaitis.

Dr-jos ir kuopos aukavu
sios Lietuvių Dienai:
Šv. Antano parp. $10.00,
šv. Ant. Dr-ja $50, šv. Panos
Marijos Raž, Dr-ja $50, T. M.
Dr-jos 18 kp. $10, S. L. A. 87
kp. $10, T. R. $10, T. M. D.
17 kp. $5, S. M. D. $5,
Išviso So. Omahoj aukų bus
$1.000 su viršum.

2) . “Kokia autonomija reįj
kalinga Lietuvai,” .J. Gabrys

3) . “Lietuva ir Lenkijos auj
tonomija,” J. Gabrys.

4) . “Kelionė TJetuvon,’
Dr. V. Bartuška.

5) . “Kelione Lietuvon,’
J. Bielskis.

V. D.

Visi Tautos Fondo skvrj
privalo parsitraukti šių U
m gučių ir prie kiekvienos pi
Spaudos Savaitės prakalbos.
gos pardavinėti, o pelnas.4
Z
Lapkričio 19 d. kalbėtojais
Tautos Fondui.
Prašvda
PAKVIETIMAS.
knygų rašykite pas iždinio!
buvo čia iš Chicagos p. A. Sut
CICERO, ILL
Lietuvos Vyčiai Connecti B. Vaišnoras, 1514 Carson I
kus, žmonių buvo prisirinkę
Veikli dr-ja.
cut
Apskričio turės 4-tų Susi’ S. S., Pittsburgh, Pa.
pilna salė. Kalbėtojas nurodi
važiavimų
26 lapkr. New Bri
nėjo apie gerų ir blogų spau
Lapkričio 12 d. laikė susi
Yra kviečiama
dų.
Ragino žmones skaityti tam, Conn.
rinkimų Saldžiausios Širdies
visos
kuopos
dalyvauti
apskri
gerus
laikraščius
ir
knygas.
V. J. dr-ja.
Prie jos priguli I
čio
suvažiavime.
Taigi
reng- NAUJAS T. F. SKYRIUJ
Laike prakalbų išparduota !
daug gabaus jaunimo ir todėl
Kevanee, Dl. LapkriČH|
daug knygelių ir daug laikra- Į kitės prie to svarbaus darbo.
ji daug veikia.
Savo susirin
d. atsilankius čia T. F. stfl
ščių užrašyta.
Toliaus ragi
Taipgi katros kuopos da nekimus laiko bažnytinėj salėj
no, kad visi prigulėtų prie gerų užmokėjot duoklę į apskričio toriui ussitvere naujas IS
kas antras mėnesio nedėldiekatalikiškų organizacijų, kaip iždų už 3 mėnesius po 3c. už ko- skyrius iš 15 narių. Sky®
nis.
tai prie S. L R. K. A. pas žnų narį arba po 6c. už 3 mėne pirmininku išrinkta K. Jioi
Paskutiniame susirinkime
kui jaunimų ragino prie Lie-I sius, tad malonėkite iki Susi vičia, raštininku — J. IM
nutarta surengti balių lapkri
tuvos Vyčių, o n oteris ragi-į važiavimo pilnai užsimok^ brauskis. iždininku — .a
čio 20 d. salėj prie 12 gat ir
no prie Moterų Sąjungos pri-Į Pinigai reikia rašyti ižd i Trinkta kavjčįa.
48 et.
Balius prasidės 4 vai.
torius.
po pietų.
’
j sirašyti.
-- , - ‘ ■.; ■:
rašt.

S. Sleinis,
S. A. Geniotis.

MINERSVILLE, PA.
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DARBININKAS.

pranešimas
1. Gauta žinių, kad kiti Vietiniai Lietuvių.
Dienos Komitetai siunčia Raudonamjam Kry
žiui pinigus, nepažymėdami kam tie pinigai ei
na.
Tokius pinigus Raud. Kryžius paima sa
vo tikslams ir jie nenueis nukentėjusiems nuo
karės lietuviams.
Todėl prašome visų Komi
tetų ir atskirų žmonių, siunčiant pinigus Raud.
Kryžių i būtinai žymėti, jog jie eina “for
suffering Lithuania.”
2. Kiek kur pinigų surinkta ligšiol prane
šė tik 110 Komitetų.
Prašome visų likusiųjų
Komitetų atsiliepti ne vėliau 25 d. šio mėnesio,
■kad ligi 30 d. š. m. galima būtų padaryti galuti
ną apyskaitų Lietuvių Dienos pasisekimo, ap
karstyti C. K-to posėdyje ir greičiau priduoti
; ■htuvai pagelbos. \
\

Sbk Vietų Komitetai,
1

siųsdami žinias Cen.turi paduoti pilnų rinkėjų sarašų ir kiek
m įrinkc, o taipo-gi pilnų apyskaitų kam
;Wk parduota-paliudijimai su prezidento

®teijos fotografija,
.
^^tBuvo tokių Vietinių Komitetų, kurie
.Lietuvių Dienai negavo nei raiščių, nei tags.
Tų Komitetų nariai rašo Centrui ir atskiriems
jo nariams išmėtinėjančius dažnai šiurkščius
[laiškus ir leidžia mūsų visuomenėje apie kitus
ICentralio Komiteto narius nepamatuotas pasĮkalas, kaltindami juos, būk tai tyčiomis jie
Ineišsiuntinėjo raiščių ir tags Komitetams.
"Tiems žmonėms turime štai kų pasakyti: paty
rinėjus dalykus, jokios blogos valios ndi iš vie
no Lietuvių Dienos Komiteto narių nerasta.
Rasta tik, klaidinusių C. K.-to narį, firmų užžiūrėjusių tų daiktų dirbimų, kuri pasakydavo,
kad tags ir raiščiai išsiųsti jau, tuo tarpu kaip
jie dar nebuvo išsiųsti. Todėl tai firmai sulaiky
ta užmokėjimas $300, tuo tarpu ir Centro Komi
teto bus paskirta tam tikra Komisija ištirti vi
są. dalykų ir paskelbti viešai.
5. Apskritai gi, atmenant, kad tai buvo
mūsų pirmas organizuotas didelėje skalėje dar
bas ir kiek turėjo trukdymų iš visų pusių, at
liktas tokiame naramiame priesrinkiniame
laike, kuomet amerikonų spauda daugelyje di
džiausių vietų nedavė mums pasigarsinti, turi|me pripažinti pasisekusia.
Aplamų apskaityImu turime užtikrinnųų, kad surinkta $120.000
Į (šitas dvidešimts tūkstančių), bet ta suma gali
lužaugti dar ligi $150.000.
6. Centre dar yra pasilikusių paliudijimų
įsu Prezidento proklamacijos fotografija.
No> Tintieji turėti tų puikų Lietuvių Dienos atmi
nimų, teprisiunčia savo pilnų vardų, ir pavardę
ir $5.00 pinigais, tai gažts jų iš Centro savo
I vardu parašytų.

Centralis Amerikos Lietuvių Komitetas.
Adresas:

I

Centrai Lithuanian Committe,
48 Bennettt Bldg.
Wilkes-Barre, Pa.

^UR KIEK SURINKTA PINIGŲ
FJ^^ktston. Pa........................................... c
S Kenosha, Wis................................... 1
3. pcranton, Pa....................................... -. 1
4. /waterbury, Conn................................ .1(
,5.' Valparaiso, Ind.... v......................
6. Taunton, Mass.....................................
7. Thornhurst, Pa...................................
8. Nanticoke, Pa..................................... a.
9. Miners Mills, Pa...................................
10. Akron, Ohio...........................................
11. Beloit, Wis...........................................
12. So. Chicago, III..................................
13. Naugatuck, Conn..............................
14. So. Bethlehem, Pa..............................
15. New York City............... ...-................. 1<
16. W. Granby, Čonn..............................
17. Silver Creek, Pa............................... 7.
18. Rockford, III.......................................
19. Sheboygąp, Wis..................................

20. Portage, Pa.....................
2L Hudson, N. Y.................
22. N. Adams, Mass........ .
23. Lincoln, N. H..................
24. Hainesport, N. J........... .
25. Kingston, Pa.................
26. Luzerne, Pa.....................
7. Easthampton, Mass..........
28. Lopez, Pa..........................
29. Chicago, UI......................
30. So. Chicago, III..............
31. So. Nųrwalk, Conn.........
32. Northampton, Mass...
33. Paąuonock, Conn..........
34. New Brunswick, N. J....
35. Wasson, III......................
36. Girardville, Pa................

C. Kavolius,
62 Portland St.
Protokolų Raitininkas: —•
K Galinauskas,
719 Main St
t .
•
Finansų RažtininkSH: —
J. Smilgis.
65 Portland St

Iždininkas: —
į
X Jasinskas,
218 Washmgton St

Maršalka: —
J. Lukšis,
220 Washington St

37. Boston, Mass.. .......
38- Spring Valley, UI......
39. Batavia, UI...................... :
40. Export, Pa........ ..............
41. Du Bois, Pa.......................
42. Gilberton, Pa...................
43. Bedford, Ohio...................
44. Shenandoah, Pa............ ✓
45. Wilkes-Barre, Pa..........
46. Belle Valley, O...............
47. W. Newton, Pa...............
48- Cliffside, N. J...................
49. Uniontown, Pa...............
50. Milford, Mass...................
50. Ambridge, Pa...................
52. Gardner, Mass...................
53. Steubenville, O.............
54. Minneapolis, Minn...........
55. Cincinnati, O...................
56. Dayton, O............................
57- Gallitzen, Pa...................
58. Kewanee, III...................
59. Frackville, Pa,..................
60. Erie, Pa............................
61. Detroit, Mich...................
62. Burlington, N. J...............
63. Waukegan, III...................
64. Shamokin, Pa...................
65. St. Clair, Pa........ \...........
66. Thorp, Wis........................
67. Newark, N. J...................
68. Sunderland, Mass..........
69. Curtis Bay, Md...............
70. Bridgewater, Mass..........
71. Paulsboro, N. J..............
72. Elizabetli, N. J...............
73. Bremerton, Wash..........
74. x\bilene, Tex...................
75. Thomsonville, Conn........
76. Midland, Pa.......................
77. Hooversville, Pa...............
78. Derrv, N. H............... ....
79. Williamstown, Pa..........
80. San Francisco, Cal........ .
81. Providence, R. I.............
82. Binghamton, N. Y........
83. New Baden, III.............
84. Riverton, III.................
85. Milwaukee, Wis.............
So. Manchester, Conn........
87.yE. Chicago, III.............
88. Oregon City, Ore........
89. Mancliester, N. H........
90. Westfield, Springfield.
91. Trenton, N. J.................
92. Ashton, Neb......................
93. Dorrisville, III........ ,...
94. Donorą, Pa.......................
95. Amsterdam, N. Y..........
96. Worcester, Mass.............
97. Rumford, Me...................
98. Camden, N. J................
99. Albany, N. Y...................
100. Patenson, N. J...............
101. Bedford, G.......................
102. Lowell, M^§§. ........
103. Hartford, Conn. .\...
104. Stapleton, N. Y...........
105. Rockdale, III................. ..
106- McAdoo, Pa...................
107. Zanesville, O. ........
108. Divernon, III...................

TOTAI.

Nebūk be katalikiško

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

CIGARETĘ KUPONAI.

NAŠLAITĖ KARĖS METU
Tarp nugriautų kalnų
Upelis tekėjo;
Vargšė našlaitėlė
Vandenin žiūrėjo.

Mes duodame visokios vertės
dovanas. Atsišaukite ir pamaty
site mūsų visokių įvairių daugiaus kaip 700 daiktų.
Saugokitės apgavikų, kurie no
ri gauti iš jūsų kuponus, mes esame oficiališkai įgalioti agentai
visų didžiausių tabokos kompani
ją

BERNSTEN & SON

40 BEACH ST.,
S.BOSTON,' MASS

— Ko-gi tu čia stovi
Lelijyt’ baltoji,
Galvelę nuleidus,
Liūdnai tik vaitoji?

ADRESAI VALDYBOS SV.
JONO KRIKŠTYTOJO

— Dėlto aš čia stoviu.
J vandenį žiūri,
Kad nuo mylimiausio
Žinelės neturiu.

“TIKYBA IR DORA”
(Du kartu mėnesyje)

Metams 75c.
1631 W. North Avė.,

Chicago, UL

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)

Metams $2.00.
3554 Richmond Street,
Philadelphia, Pa.

.V. ."..V.

*♦* Vienatinė Lietuviška *|*

“ŽVIRBLIS”

| Krautuvė |

(Mėnraštis)

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

♦
Kuri užlaiko visokio ta- V
*|* voro, reikalingo maine- j
V menams.

j

--

T
♦f

“VYTIS”
731 W. 18 St.
-::Chicago. UL

V. LUKOSEVICIA,
V
X Minersville. - - Pa. X
v
V

-(Du kartu mėnesyje)

Metams $1.50, pusei metų 75c.

a+a

V

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

Skaityk Čia

........$101,040.36
z

“ŠVIESA”

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.
Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

(Du kartu mėnesyje)

Metams 50c.
46 Congress Avė.,

Waterbury, Conn.

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis)
Metams 50c.
Redakcijos antrašas:
120 Bowen St,
So. Boston, Mass.
41 Providence St.,
Worcester, Mass.
Administracijos antrašas:

440 Sol Clinton St. •
Prot. Sekretorius:
Jonas Rudinskaa,
600 N. Guemaey St
Fin. Sekretorius:
Kazys Žukas,
' 427 Walfiut St
Iždininkas:
Mikolas Gudeliauskas,
401 N. Hesperia St
Iždo globėjas:
Jonas Norkus,
904 Vandalia St

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Nass
~ Namai parsiduoda,
GAISRI,
SVEIKATOS.

kambariai purendavojami.
___

___

sss INSURANCE
StIKLŪS,

KAINA 10 CENTŲ.

'

Siųskite užsakymus

■

■■ \ ■

_____

Iš L D. S. Centro raštinės

Iždininkas:
-*Mikolas Venis,
28 Story St.,
So. BoSton, Mass.

Besirengiant prie Lietuvių
Dienos ir Katalikų Spaudos
Savaitės buvomę užleidę L.
Darbininkų Są-gos dirvas. Vi
sų pastangos buvo nukreiptos
Lietuvos šelpimo ir katalikų
spaudos, platinimo linkui. Bet
šiandienų jau Lietuvių Diena
ir Sp. Savaitė pasiliko mū
sų užpakalyj.
Gausių vaisių
iš savo pasidarbavimo susilau
kę, galima ramia sanžine pra
dėti savais reikalais rūpinties.
O jų pas mus, berods, nema
žai ^randasi. Pirmiausia mums
turėtų rūpėti savo sąjungos
narių skaičių privaryti iki 2.
OOO.Pasižadėjime iki Naujų
Metų būtinai to skaičiaus pa
siekti, taigi, subruskime visi,
kad savo prižadus išpildytume.
N. Metai jau nbetoli, .o dar
iki 2000 narių mūsų sųjungai
trūksta kelių šimtinių.
Suraskime jas kuogreičiausia.

i
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I
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rime atsiminti,
kad sveiką
maistą protui teikia tik gryna Globėjai:
katalikiška spauda, tai ir su
Jonas Petrauskas,
prasime kodėl tą spaudą turi
66 W. Fifth St.,
me remti. Žmogus darbinin
So. Boston, Mass.
kas negali lankyti universite
tų, „kolegijų, mokyklų. Ko
Vincas Kudirka,
„
va už būvį ji verčia sau ant
37 Franklin St.,
pragyvenimo
uždirbti,
bet
Norwood, Mass.
kiekvienas darbininkas gali
nuo darbo liuosą laiką panau
M. Abračinskas,
duoti laikraščių ir knygų skai
187 Ames St.,
tymui.
Beskaitant jis ingija
Montello, Mass.
daug naudingų žinių ir prasila
vina.
L; D. S. kuopos lai Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis,
visuomet ir visos platina kata
242 W. Broadway,
likiškų spaudų. Tuomi prisi
So. Boston, Mass.
dės "prie prakilnaus darbo —

mūši} liaudies švietimo.

Pranas Gudas,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
J. E. Karosas,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

L. D. S. išleido Liet. Darbinin
kų Kalendorių 1917 metams.
Kalendorius išėjo gražus ir tu
riningas. Iki Naujų Metų tu
rėtume jį,išplatinti. Jei kuo
pos pasistengs to kalendoriaus NEW YORKO IR NEW
L. D. S. kuopų veikime kaž- išparduoti po šimtų, kitų, tai
JERSEY VALSTIJŲ L.
kodel^nesimato didelio gyvu iš 16.000 egzempliorių neliks
D. S. KUOPOMS
mo. Vienur, kitur pasirodo iki Naujų Metų nei vieno. Rei
PRANEŠIMAS.
ugnies kibirkštėlės, bet tuo kalaukite tuojaus kalendorių iš
Viršminėtose valstijose ran
jaus ir vėl dingsta. Nenori centro ir savo kolonijose juos
me intarti kuopų apsnūdime ir paskleiskite tarpu lietuvių. dasi 10 L. D. S. kp., visos vie
nieko neveikime, bet nuošir Kalendorius kainuoja tik 25 nu metu susitvėrė, bet ne vi
džiai pageidaujame, kad lie i centai, bet jo tikra vertė sie sos vienodai gyvuoja. Vienos
tuviai darbininkai katalikai e- kia kelių dolerių. Sykiu ne^ skaito po kelis desėtkus narių,
nergiškai pradėtų savo dirvo ; pamirškite ir “Darbininką” gyvuoja gražiai, kas mėnuo
laiko susirinkimus, kalbina
nus arti ir nesigailėtų darbo ir j platinti.
x
naujus narius prie L. D. S. ir
pastangų L. D. S. auginimui ir Į
—
tuomi didina savo skaičių. Be
plėtojimui. Būkime, draugai,
visuomet gyvi ir nei valandė
Centras jau pagamino na- to rengia vakarus, prakalbas ir
lei neužmirškime, kad mūsų riams naujų guzikučių. Ku- tt. Susirinkimuose, tariasi,kaip
Sųjungai augant ir veikiant, ________
__ guzikučių
_____ ____
rioms kuopoms
ne- ir kokiu būdu galima būtų
augs sykiu ir krikščionių dar- j buvo pasiųsta, "dabar reika- veikti dėl pagerinimo Sųjungos
Bet ki
bininkų supratimas.
[laukite. Guzikučtai labai gra ir vis šį-tų nuveikė.
tos
kuopos
vos
po
keletą
na
žus ir geri. Kas norėtų iš se
rių
teturi.
Nuo
pat
savo
sunųjų narių guzikučių gauti —
Senosios kuopos lai nieko turi primokėti 50 centų. Nau sitvčrimo dar nieko neveikė,
kaikurios nei savo mėnesinių
nelaukdamos pradeda rengti jiems nariams už dykų.
susirinkimų nelaiko.
pramogas, vakarus, teatrus,
kuriuose tarp kitko būtų aiški
Gerbiamieji, nesitikėkime
nama L. D. S. tikslas ir mie- L. D. S. Centro Valdybos 6 po iš Darb. Sųjungos ką gero su
riai. Prie kiekvienos progos sėdžio svarbesnieji nutarimai. silaukti, jei mes patys nieko
į savo Sųjungų prirašykime
L. D. S. Centro Valdybos neveiksime.
Darbininkų Są
naujų narių. Jau girdėti, kad 6tas posėdis įvyko lapkričio junga, tai yra darb. organizaci
Moterų Katalikių Sųjunga no 14 dieną “Darbininko” Re ja.
Jos tikslas yra organi
ri mus narių skaičiumi pralen dakcijos kambariuose, 242 W. zuoti, darbininkus suvienyti
kti. Nors lietuvėms moterims Broadvay, So,. Boston, Mass. į vieną krūvą ir sujungtomis
nepavydime pasisekimo, bet Į posėdį atsilankė kun. F. Ke spėkomis veikti.
Mes lietu
užsileisti būtų neparanku. Prie mėšis, pp. M. Žioba, J. E. viai kat. darb., norėdami sumūsų sųjungos juk priklauso Karosas, M. Abračinskas, M. laukti geresnės 'ateities toje orf
vyrai ir moterys, tai ir skai Venis ir J. Petrauskas. Po ganizacijoje, privalome dar- .
čius narių mūsų sųjungoje pri sėdį 7:30 vai. vakare atidarė buotis, tverdami naujas kuo
valo būti didesnis. L. D. S. pirmininkas p. M. Žioba. Pro pas, kalbindami naujus narius
kuopoms reikia pasistengti iš tokolas praeito susirinkimo ir t.t. Kaip mes visi išvien
judinti visus savo gabumus ir priimtas ir užtvirtintas. Kun. veiksime, imdami pavizdį iš
dvygubai kuopų narių skaičių F. Kemėšis ir M. Žioba prane veiklesniij kuopų atsilankyda
padidinti.
ša, kad ženkleliai jau gatavi, mi į artimesnių kp. susirinki
tik reikia už juos užmokėti. mus, vieni su kitais pasitar
Visi sutinka, kad už ženkle dami, vieni kitus'paraginda
Kelis-syk raginome ir pra lius būtų tuojaus atlyginta iš mi, tai mes susilauksime tūk
šėme savo prietelių, kad jie centro kasos. Toliaus nutarta stančius narių savo organizaci
pasistengti} naujas kuopas su lapkričio 26 dienų padaryti L. jojetverti tose kolonijose, kur jų D. S. ir “Darbininko” spaus Tokiose valstijose kaip New
dar nėra. Keletas naujų kuo tuvės biznio stovio peržiūrėji Yorko ir New Jersey, fO kp.
pų Įsisteigė, bet kiek dar yra mų. Tų darbų pavesta atlik tai visai permažas skaičius,
tokių Amerikoje lietuvių kolo ti L. D. S. iždo globėjams: pp. net būtinai turime stengties
nijų, kur apie L. D. S. veiki M. Abračinskui, P. Kudirkai padvigubinti. Daug dar ko
mų niekas neprisimena. Vv ir J. Petrauskui. Iš išduotų lonijų lietuvių apgyventą, kur
čiai, žiūrėkit, kaip baravykai Centro Valdybos narių atskai Darbininkų Sąjunga nėra pa-5
po lietaus digsta, o mūsų dar tų pasirodo, kad L. D. S. rei siekusi. Taigi mūsų pareiga
bininkai dar akių savo neprak- kalai geroje tvarkoje vedami. yra dabar tame pasidarbuoti,
rapšto. Čia kiekvienam prasi Pasitarus dar apie keletu L. D. taip, kad kiekvienoje lietuvių
lavinusiam darbininkui atviras Sąjungų paliečiančių dalykų, apgyventoje kolonijoje rastųsi
kelias prie prakilnaus darbo. centro valdybos 6-tas posėdis; L. D. S. kuopa. Taipgi turi
Organizatoriais visi būkime. užbaigta 9:30 vai. vakare.
me rūpinties neleisti apsnūsti
Nelaukime kol kas kumščia į
mažesnėms kuopoms. Nuolat
,J. E. Karosas,
pašonę durs, bet patys, į arti
reikia paraginti, patarti, kad
L. D. S. Sekretorius.
mas sau kolonijas apsilankyda
naudinga paaiškinti. Ponas
mi, L. D. S. kuopas ten tver
Miliauskas Apskr. pirm, dar
kime ir skleiskime tarp lietu
buojasi su energija, bet jis
L. D. S. CENTRO VALDY
vių darbininkų tikros pažan
yienas negali viso to' didelio
BOS ANTRAŠAI.
gos grūdus. Jei kam trukdarbo nuveikti.
Taigi čia
tŲ žinių apie L D. S. Cen- Dvasiškas Direktorius:
pareiga yra visų.
tuojaus gauF.‘Vileikis,
trui praneškite
Kun. F. Kemėšis,
site reikalingų informacijų.
Apskr. Rašt.
50 W. Sixth St,
So. Boston, Mass.

Hartfordas,
Brooklynas, Pirmininkas:
Nevarkas, Atholis ir So. Bos
Motiejus Žioba,
tonas Įsisteigė “Darbo Infor
" 29 Webster St,
macijų Biurus.” Argi Lietuvių
Malden, Mass.
Darbininkų Sąjungos kuopos
tik tose kolonijose tesiranda? Vice-Pirmininkas: y
Kur kitos kuopos? Kodėl nie
- J. B. Šaliūnas,
ko negirdėti apie jų “Darbo
866 Bank St.,
Informacijų Biurus”?
Pra
Waterbury, Conn.
neškite, ^gerbiamieji, apie savo veikimą.
Sekretorius:
J. E. Karosas,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Katalikų Spaudos Savaitė
užsibaigė, bet katalikų spau
dos platinimo darbas negali
c
Užsibaigti. Savo spaudų turi Finansų Sekretorius:
ne platinti be paliovos. Ypač
A F. Kneižis,
■g lietuviai darbininkai *tuo
—
242 W. Broadvay,
alr turime rūpinties. TuSo. Boston, Mass.
■’LZ " ’ *’ ■

SO. BOSTON, MASS.
Informaoijinio Darbo Biuro
- vedėjai:
1. Povilas Perauskas,
141 Bowen Str.,
So. Boston, Mašs.
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 miestą ir
darbus.
Rašydami laišką if
norėdami gauti atsakymą, vi i
suomet indėkite už du centu
krasaženklį, nes kitaip nebus
duodamas atsakymas.

i
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Keli indomusfal
apie'
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ.

Brooklyn’an nesenai atvažiavo muzikas A
ALEKSANDRAVIČIUS, baigęs Yaršavos muzikalę
- konservatoriją, ir atidarė

(Lithunian Development Corporation)

Užtvirtintas kapitalas $1.000.000.00.
Įsteigta per Lietuvos Atstatymo SeiriLą
28-29 rugsėjo, 1916 m.
BROOKLYN’E,
:-: x NEW YORK

V

Muzikos Mylėtojams
Naujiena.

J

Lietuvių Muzikos Mokykla

TIKSLAS.
Lietuvos Atstatymo Bendrovės tikslas: suspiesti į krū‘ vų mūsų žmonių sutaupytus pinigus, sudaryti iš jų di
delį kapitalą ir pavartoti pastarąjį išteriotos Lietuvos at
statymui.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė, todėl, .turi du tikslu:
patriotiškų, — pastatyti lietuviškuą kapitajus, reikalin
gus Lietuvos plėtojimuisi, prieš vokiečių, žydų, rusų, len
kų kapitalus, — ir tokiu būdu apginti Lietuvų nuo svetimtaučii] ekonominio užgriebimo. — Antras tikslas, —
užlaikyti lietuvių rankose tokį pelningų biznį, kaip Lie
tuvos atstatymas bei ekonominis sutvarkymas. — Abu
tikslu rišasi į vienų, — auklėti savitas ekonomines spėkas,

A. ALEKSANDRAVIČIUS

Vedėjas

66 Conselyea Street.

❖

i'

Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO
GlffDOJIMO ir VARGONININKAVIMO.
Taipo
gi išguldoma TEORIJA, HARMONIJA, KON
TRAPUNKTAS, INSTRUMENTACUA ir MUZI
KOS ISTORIJA
Lekcijos prasidės 15 d. rugsėjo. Užsirašyti į
bile kurį muzikos skyrių galima dienomis ir vakarais nuo 8 d. rugsėjo.
Kaina labai prieinama, o
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, pataria
ma imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.
Adresas:
v

/-

t

♦I*

Brooklyn, N. Y.

kad užtikrinti mūsų tautiškam plėtojimuisi galimybę.

-•

VX
tt
X

KŪR BUS DEDAMI PINIGAI.

Žengiant prie to tikslo, Lietuvos Atstatymo Bendrovė ,t
dės savo kapitalus į tokias Lietuvos finansų, komercijos
bei pramonės Įstaigas, kurios po karei, su vietinės val
džios leidimu, galės susiorganizuoti ir pradėti savo vei
kimų Lietuvos ekonominio sutvarkymo srityje. Bendrovė,
todėl, rems savo kapitalais Lietuvoje Žemės bei Komerci
jos Bankas, "Žemės parceliavimo Įstaigas, įvairių rūšių
dirbtuves, k. a. plvtnyčias, cemento, medžio apdirbimo,
geležies, padargų dirbtuves, įr tt
Savo pinigų tam darbui pritrūkus, Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė gelbės rimtom Lietuvos -ekonominėm įstai
gom surasti pas amerikiečius reikalingus kapitalus len
gvom ir gerom išlygom. Žodžiu, Bendrovė darbuosis
toje srityje, kur visa eilė žymiausių Amerikos bankinių
firmų darbuojasi.
Nuosekliam darbavimuisi Bendrovė užlaikys Lietu
voje savo skyrių, kuris pridabos, kad kapitalai būtų Įves
dinami naudingai ir teisingai.

a+a a+ą

Labai indomi knygele.

X
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Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos kningelė “Karės
baisenybės Lietuvoje”(pragyventų valandų atsiminimai). Juo♦t* zas Kudirka karės pradžioje buvo išvažiavęs į Lietuvą, kur ji
užtiko karės viesulą. Tai-gi autoriui savo akimis teko maJŲ tvti tas karės baisenybes mūsų tėvynėje, kurias ir surašė viršminėtoje kningutėje. Čia mes rasime aprašymą, kaip pra$ sidėjo karė, kaip varė žmones ant karės lauko dirbti viso*♦* kių darbi! važinėti su stuika, kaip keliavo pabėgėliai. Nestinga ir aprašymų apie sunaikintos Lietuvos vietas, apie žiaururaus kazokų ir vokiečių ir tt.
Minėtos knygelės autoriui Juozui Kudirkai pasisekė sugrižti Amerikon visai kitais keliais: būtent per Siberiją, Japoni
ją j& San Franeiseo. Tai-gi knygelėje plačiai aprašyta ne tik
** karės baisenybės, bet ir jo tolyma Įvairi kelionė.
Kiekvienani skaitytojui patartina atydžiai perskaityti šią Įdomią knygėlę, kuri galės daug mums naujo papasakoti.
Knygelės sukrautos pas autorių Juozą Kudirką 12241 Emerald avė., Chicago, III. Taip-pat galima gauti “ Draugo”
redakcijoje 1800 W. 46-th str., Schicago, III.
Knygelės kaina 20c.

PELNAS.

Po karei pinigas Europoje bus brangus, — nes reika
lingas. Užtatai, įvesdintas Lietuvoje kapitalas neš mil
žiniškų. pelnų, — didės ir augs. Lietuvos Atstatymo Ben
drovės kapitalai, besiverčiant Lietuvoje, turės nepapras
tai didelius uždarbius. Užtatai, mūsų žmonėm yra išrokavimas dėtis prie Bendrovės su savo indėliais.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė yra organizuojama gry
nai ant biznio pamatų, kadangi yra tai vienintelis būdas
apsaugoti sudėtus kapitalus nuo betvarkaus eikvojimo ir
nuo pražūties.
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NE KAPITALISTŲ ĮSTAIGA.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė, tečiaus, nėra tai ka

pitalistų Įstaigaj inkurta prieš darbiniųj<us, — delei tos
paprastos priežasties, jog nėra pas mus kapitalistų, ku
rie galėtii užpirkti Bendrovėje kontrolę, ir apversti jų
darbininkų nenaudai. Lietuvos Atstatymo Bendrovė —
tai visij lietuvių Įstaiga ir jos kapitalai — tai mūsų sun
kiai dirbančių žmonių indėliai, — iš kurių susidarys eko
nominė spėka, reikalinga Lietuvos apginimui nuo sveti
mųjų užgriebimo.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė, — bus valdžios čarteruota korporacija, kurios valdybon ineis žymiausi, di
džiausio užsitikėjimo nuo visuomenės užsitarnavusieji lietuviai-amerikiečiai, nežiūrint srovinių ar politikinių Įsi
tikinimų bei pakraipų. Bus tai lietuvių, — ne srovių, ne
partijų, — Bendrovė.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė pradės savo veiksnų
lietuvoje tuoj po taikai, užbaigiančiai šių karę. Ka
dangi, tečiaus, kapitalų rinkimas užima laikų, tai rei
kia jau dabarties su užsirašymais skubintis.
Surinktieji kapitalai, taikai dar neįvykus, bus Ame
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Jau atskrido iš Forest City, Pa. į So. Bostonų ir tuo
jaus pradės Čiauškėti.
Num. 11 jau rengiamas spaudom Bus labai gyvas
ir Įvairus. Be juokingų pasakojimų ir čiauškalų bus
taip-paf Įvesta mokslo, literatūros ir dailės skyriai,
kuriuose žvirblišku žvilgsniu bus nurodoma tų dalykų
svarba.

Naujas “Darbininko” Leidinys

ŽYDŲ KARALIUS.
Drama keturiuose aktuose bei penkiuose

paveiksluose

Liuosai vertė
J. M. Širvintas.
Kaina 30 centų.
Veikalas tinkamas perstatymams,

ypatingai

Velykų

laike.

KNYGELE 64 PUSLAPIŲ.

rodymas skubintis su užsirašymais į Bendrovę.
Lietuvos Atstatymo Bendrovės tuolaikinis adresas —
2810 Richmond St., Philadelphia, Pa.

Į

Siųskite užsakymus tuojaus.

MISIJOS.

L. A. BENDROVES ORGANIZATYVIS KOMITETAS.

IŽDO GLOBĖJAI: — Kun F. Kemėšis,
242 W. Broadvay, So. BostonJ Mass.
i
Dr. J. Šliupas,
»
1419 N. Main Avė., Scranton, Pa.
KOMITETO NARIAI; — M. Bnsh,
109 S. 5-th St., Brooklyn, N. Y.
Dr. A. Bacevičius, x
161 Franklin St, Elizabeth, N. J.
A. J. Staknevičius, >
85 Bay Avė., Bloomfield, N. J.
z
J. S. Vasiliauskas,
112 N. Greėne St, Baltimore, Md.
Vincas J. Lukoševičius,
Minersville^ Pa.

So. Boston, Mass ❖
♦
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Y
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Apyvartai prasidėjus, šėros eis brangyn, ir bus par
duodamos už brangesnę kainą.
Čion mūsų žmonėm nu

Pa

t
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“ŽVIRBLIS”

ruojama ant $1.0QO-000.00. Reikalui atsitikus, kapitalas
bus padidintas. Šėros tuo tarpu yra po $10.00, kad kiek
vienas lietuvis galėtų lengvai užsirašyti. Bendrovė, te
čiaus, nusprendė nepardavinėti mažiau penkių (5) šėrų.
Pasižadėjus imti šėrų, reikia kas mėnuo įmokėti nema
žiau, kaip po $1.00 nuo kiekvienos šėros.

SsiIvpt

T
f
T
T

“Žvirblio” čiauškalų mėgėjai nesnauskite! Kuogreičiausia užsisakvkite “Žvirbli.”
T
❖
$1.00.
Kaina metams....................
*:*
10c.
Pavieniai numeriai ..............
T
“Žvirblio” antrašas:
T

Broadvay,
Y 242 W. Broadway,

rikoje dedami į vertingas popieras (securities) ir tokiu bū
du neš nuošimčius, iš kurių bus apmokami Bendrovės už
laikymo iškaščiai, gi atliekamas pelnas, kaipo dividendos, bus išdaJinamas tarpe akcjoinierių.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė yra tuo tarpu korpo-

PIRMININKAS — Romanas Karuža,
2810 Richmond St., Philadelphia, Pa.
VIGE PREZIDENTAS — Kun. .Jonas Ambotas,
41 Capitol Avė., Hartford, Conn.
SUSINĖSIMO SEKRETORIUS — J. O. Sirvydas,
120 Grand St, Brooklyn, N. Y.
FINANSŲ SEKRETORIUS — John B. Valukonis,
233 Broadway, So. Boston, Mass.
IŽDININKAS — Kun. V. Matulaitis,

a+a

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 užkviečiame visus lietuvius katalikus iš apielinkės atsilankyti ir
pasinaudoti ta proga
x
KUN. P. MEŠKAUSKAS, Atholio klebonas.
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Jau išėjo iš
Spaudos

“Tautos Rytas”
No. 8-9
U. W s
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Viltinga žinios
L. D. S. l os KP. SUSIRIN

!

“Lietuvių Darbininkų Kalendorius”
1917 m.
Kaina 25 centai
Gaunamas “Darbininko” Knygine

KIMAS.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 1-os kp. mėnesinis susirinkimtas bus nedėlioj 26 d. lapį kričio 1-mą vai. po pietų
. (tuojaus po pamaldų) šv. Petl / ro parapijos svetainėj, So. Bostone. Visi nariai prašomi ko| i skaitlingiausiai susirinkti.
|
’ Tap-gi visi tie, kurie dfar
^ nepriguli prie L. D. S. o ren-

4

T

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

BRAIGHTONO LIETUVIU LIAUDIES
NAMAS

dabar, nes kurie prisirašys
> prieš Naujus Metus tai gaus
t? puikų L. D. S. išleistą kalendo;; rių dovanai.
Tad pasinaudoĮj kitę šia proga. Tie nariai, ku-

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

PASTATYTAS

rie paėmė praeitą susirinkimą

t

Lietuviams ir Lietuvaitėms.

aplikacijų, lai atsiveda tiek
■ naujų narių kiek kuris turi
i ąplikacijų.
Valdyba.

Jonas Berzelionis & Co.

4 Washington Str.,
Hay Market Sąuare,
Boston, Mass .

k

L. Vyčių 17 kpopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks ateinan
čią nedėlią lapkričio 26 d. po
mišparų apie 4 vai. \iak. pobažnytinėj salėj. Visi nariai
meldžiami ateiti. ...

f,.
E

R'
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Jau išėjo iš spaudos
POTERIAI,
Apie Atgailos
Sakramentą
ir
Suplikacijos
Kaina 6 c.

Prez. Wilson išleido Padėkonės dienos proklamaciją. Ga
le proklamacijos ragina ameri
konus aukoti nukentėjusiems
dėl Marės.
CHINIEČIAI TALKON TAL
KININKAMS.

į

fc.

LIAUDIES NAMO ĮKŪRIMAS BUS

Francija pirmutinė pradėjo
gabenti chiniečius ir statyti
juos į amunicijos dirbtuves,kad
tokiuo būdu paliuosuoti sa
viškius armijai. Chiniečiai ga
benami su Chinijos valdžios
leidimu. Dabar Francijoj chiniečių dirbtuvėse dirba 20.000.
O 30.000 dar gabenama. Chi
nijos valdžia sutiko juos leisti
keturiems metams.
Rusija, nors turėdama ap
sčiai savo žmonių ir-gi išside
rėjo iš Chinijos 20.000 darbi
ninkų.
Tie chiniečiai gauna pusėti*nas algas. Kaikurie gerai žiK ną savo darbą gauną po $5.00
" dienoj.
Kai sugris namo, tai Chini
jos valdžiai jie bus labai rei
kalingi tokiems pat darbams.

i
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NAMAS RANDASI ANT LINKOLN ST., BRIGHTONE.

Į

•
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Visas lietuvių Draugijas, vielines ir apielinkes ir abelnai visą lietuvišką visuomenę
meldžiame prisidės prie inkurimo ir ap vaikščiojimo.
PROGRAMAS BUS LABAI ĮVAIRUS: 10 valandą ryte, griežiant Brightono ir keliems ki
tiems lietuvių benams, bus paroda ir maršuos gatvėmis.
Sugrįžus svetainėn bus prakalbos.
Kalbės garsiausi lietuviški ir angliški kalbėtojai ir miesto valdininkai. Be to bus gabiausi lietu
viški Chorai.
Vakare, bus gražus balius, gera muzika ir sutvarkyta gražūs pamarginimai. Pašaknį..1 vie- .

KETVERGE, 30

LAPKRIČIO - N0VEMBER,
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Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bafgo ir ant išmokesčių,
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
___ _____ _______________
____ ______ 1 me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj,, di
delį nuošimtį duodam perkapčiams, didelį, naują katalogą
■i', ''necijalistas.
siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
R?
akinius
J. P. TUIN1LA.
822 Washington 3t._ Boston. Mass

iKkietas: Uurams 35 centai
—-7

Tel. Main 2483 E. Boston 79g-W

George H. Shields

Advokatas
811-812 Old South BuiMing

Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

•

[
!

WORCESTER, MASS.

Priėmimo v*l*ndo*:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BE0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.!
Tel 502 S. B.

PIRMOJ KLESOS

Norėdami gauti katapririųskite 10c. krasos ženkleliais.
Įvairių maldaknygių,
Eilių ir kitokių pasiskai
tymų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth St.,
So. Boston, Mass.

DANTISTAS

Savas Pas Savą Remkit Savuosius^ |t
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TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA LIETUVIŠKA
APTIEKA
1 Sutaisau receptus su didžiau
nia atida, nežiūrint, ar tie re
Šieptai Lietuvos ar Amerikos
gTel So. Boston 21014 ir 21013.
^daktarų.
Tai vienatinė lietu
|viška aptieka Bostone ir Massafehusetts valstijoj. Gyduolių ga
lit gaut, kokios tik pasaulyj y
[•a vartojamos. Galit reikalau
per aiškus, o aš prisiųsiu pe
eipresą.

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

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbsją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų eeluloidu. Išdirbu š&rpaa, 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 savo *
rankom.

M. A. NORKŪNAS,
iiįK

::

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai.
Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.
tPo pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
SBSS&SSfiBiBnBMBHHBi^MnO

Dykai!

Dykai!

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

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

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisaalandoa
nuo 2 iki 4. nuo" iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SERGIJUS

392 B-way tarpe E. ir F. gatvių

SO. BOSTON, MASS.
Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras
indeda telephonus. dengia «to_
gns. ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

469 Broadway,So. Boston, Mass.
PRIE DORCHESTER ST.

Valandos
'
austrui, ryta
iki 8 vaL vakar*.

:: :: MONTELLO, MASS.

•
* Aptiekorius ir Savininkas
£i Broadway, kampas C Stree
SOUTH BOSTON, MASS.

M. |

Dr. Ignotas Stankus
1210S.BrMJSt,PHaMpėb,PaJ
' Physici*n ind Surgaon (liatvri* gydyJ

tojai ir chirurgas pabaigei Indianoa
Untvertitata) Gydo visokiai ligas yy J
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija*. I

Į Ofiso valaadoa: t-11 rito.*-4 po piet. 7-t.
vakaro. Nedėliotu*: >11 rito 1-4popiet.
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Lietuviškas

ADVOKATAS
William F. J. Hotuard
Lietuviška pavardė buvo
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boaton.

DR. W. T. REILLY

K. ŠIDLAUSKAS

186 MALKOSE st.
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KRAUTUVE.

;

52 MILLBURY STR.,

(Jakimavičius)

Jttūtertms 25 rentai

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

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

--------------------------------------------------- —

»»

419 Boylston St, Boston, Mass.

Tel. So. Boaton 294

25 d. Lapkričio-November 1916 metų,

Paieškau brolio Antano Ka
zlausko. Kybartų kaimo, StavPRAKALBOS.
čių parapijos, Kauno gub- ARengia Lietuvių Balsų Dr-ja pie 17 metų kaip Amerikoje.
Gruodžio 3 d. 1916 m. Lietuvių Girdėjau gyvena apie ChacaSalėje. Kampas E ir Silver st., go.
Atsiliepkite:
So. Boston, Mass.
Juzė Kazlauskiutė,
Pradžia 2 vai. po pietų.
Baltimore, Md.
Kviečiami atsilankyti ant šių
prakalbų.
610 Columbia Avė.,
Bos vietiniai geriausi kalbėto
(3 sykius)
jai.
Bus priimami nariai už numa
žintą kainą
; DIDŽIAUSIA
Komitetas.

Mase.

į

PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI. GRIEŽ GERA ORCHESTRA.
Vakara rengia “Gabijos” Draugija.
LIETUVIŲ SALĖJE, KAMP. E IR SILVER STS., SO. BOSTONE

Vokietijos valdžia paskelbė,
jog per spalių mėnesį nuskanV dino 146 priešininko laivus.

4 4j
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Z. PRZYBYLSKIO KOMEDIJA “MIGLA”

skalbyklų.

Igrap

^8

1
i
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Pradžia 8 valandą vakare.

Savininkas:

5F
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Bus perstatyta

Dabar sumanyta daugiau
įsteigti tokių visuomeniškų

Ant pardavimo namai ir
krautuvė, įtaisyta šilto van
dens šiluma, gesas ir elektriROS 8V108^
7 kambariai su maudyklėmis Užpakalyje piazas, taip
gi tavoro ir įtaisymas.
Kampas Gįates ir Telegraph

Dirbam visokios mados
Reinkotus
Agentams,
Krautuvėms ir ant užsaky
mo privatiškiems žmonėms. Užsisakykite Reinkotą pas mus o tikrai
džiaugsitės.

t __

Ateikite visi!

Vilniuje muilas ir šarmas
baisiai yra brangus. Todėl
daugelis neištesėjo pirktis mui
lo skalbiniams. Tai žmonės
ėmė dėtis ir steigti visuomeniš
kas skalbyklas. Per pusę me
tų tokių žmonių, kurie nau
dojasi tomis skalbyklomis, bu

♦

J So. Boston Raincoat Co. »
»
»
♦ 344 W. Broadway,
t
So. Boston, Mass.

1916,

Atsilankykite ant liaudies Namo inkurimo visi be skirtumo ir pasidalinkit su visais tais mūsų
smagumais, kuriuos prirengėm apielinkes lietuviams.
Su pagarba kviečia KOMITETAS.

REINKOTŲ DIRBTUVĖ. |

i

nu žodžiu, programas bus labai žingeidus ir kiekvieną atsilankiusį užganėdins / Jaunimas ir abel
nai visi atsilankiusieji galės gražiai pasišokti ir pasibovyt prie linksminančios orchestros.
Mes tikime, kad kiekvienam bus žingeidu pamatyt taip sunki] per kelis metus nuveiktą darbą,
Be to mes pilnai esame pasirengę užbovyt ir palinksmint, kurie tik atsilankys ant minėto apvai*
kščiojimo, todėl nepamirškite.

vo 50.000.

L

I—

30 Lapkričio-November

. VISUOMENIŠKOS SKALBY
KLOS VILNIUJE.

K

V-

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

Priamurskaja Oblast (PuškinJONAS GREBLIAUSKAS,
skaja ui. No. 61) Norime žino
ti, kur gyvena mūsų brolis A- 500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.
merikoje Izidorius Bajorinas iš
Burgaičių sodžiaus, Viduoklės
prap., Raseinių pav., Kauno
gub. Tris metai kaip Bajori TeL Oxford 4900.
nas gyvena Amerikoje. Dabar
J. P. TUINYLA,!
mums reikalinga pagelba nes
vokiečiam užėjus balandžio 9
d. 1915 m. prie akių viską atė
mė ir mudu vargais negalais iš
sprukome po 2 nedėlių vargo,
iš vokiečių rankų.

PATARIA AUKOTI.
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Pagrobus atlieka pigiai ir gra
rogradskaja Noberežnaja dom žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik šv. Rocko salėje (Bažnytinėj),
No. 30, kv. 1. V. Miklovaitisu. ros graborystės mokslus ir išda Montello, Mass.
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
Mes Petras ir Vincas Ugin- lius ir į kitus miestus ir pargabe TEL. BACK BAY 4200
tai pabėgėliai iš Tėvynės Lie nu iš kitų miestų.
tuvos nuo karės liepsnos, jau
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
DR. F. MATULAITIS
čieli metai kaip gyvename Si reikale visuomet kreipkitės pas
Ofiso adynoe
3 d> 'rišokias ligas
biro mieste Nikolsk-Ussrijskij mane.
1-3 P. M. 7-9 P.M.
Priskiria Akinius.

Valdyba.
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Ketvergo vak.' Lapkričio
(Nov.) 30 d. ir Pėtnyčios vak.
Gruodžio 1 d. ant 0’Donnell
C. & P. Telephone St. Paul 5347
įalės, No. 12 High str. Nashua,
GR ABININKAS N. H.
IR
Utaminko ir Seredos vak.
BALZAMUOTOJAS.
Gruodžio (Dec) 5 ir 6-tą dd..

Kareivis Vincas Miklavaitis
iš kaimo Juškaičių, Aleksan
drovo valsčiaus, Raseinių pav.,
Kauno gub., ieškau brolio An
tano Miklavaičio, giminių ir
pažįstamų. Atsišaukite. An
trašas: Russia, Petrograd, Pet-

VYČIŲ 17 KP. SUSIRINKI
MAS.

Račiūno Nauji Jodomieji
Paveikslai iš Siberijos gyveni
mo ir vargų.
Vokiečių gaspedoriavimas mūsų Tėvynėje
ir Lietuvos pabėgėliai.
Bus
daug naujų dainelių illiustruotų ir animatuotų.. . Sudainuos
p-ni E. RAČIŪNIENE. Nepra
leiskite progos išgirsti daine
les ir pamatyti paveikslus, nes
gailėsitės.

Jog mes atidarom naują dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų.
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To
dėl visus širdingai kviečiam
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius
drabužius.
Tariame ačiū už pereitų
Atsibus:
prielankumą ir pasitikim atei
Utaminko ir Seredos vaka
tyje.
rais Lapkr. (Nov.) 28-tą ir 29tą dd. Bažnytinėj Salėje, WorPasiliekam su pagarba

*

giasi prisirašyti lai tą padaro

|

TĖMYKITE VISI

Aš Marijona Simonienė po
tėvais Valečkaitė iš kaimo Zlobiškio, Šimonių valsčiaus, Kau
no gub., Vilkmergės pav. paieš
kau Petro Buziaus.
Teiksitės
atsiliepti jis pats arba kiti ma
no pažįstami. Antrašas: Ma

rijona Simonienė, Pubinsk, Jarosiąvskoji gub. Spaskoja ulica, No. 15 Litovskomu komite-

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mo
e mo
kytojo (apdaryta) ..... .tl.00
Vaikų
arba
kaip mokytis
ir
rašyti be mokytojo.„.„^15e
Naujas Būdas mokytrašyti be mokytojo... —AOe
Aritmetika mokinime J.
si rokundų, su pave *slais (apdaryta) — .^35e.
Vi
Kas atsiųs iškirpę* #tą apgareinimą iš “Dari brinko”
ir $1.00 per mona' orderį,
tai gaus visas 4 knyą*c 60c.
pigiau.
.
B. MIKOLA
j
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