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.
žioms memorijalą dėl Lietuvos neprigulmybes
RUMUNIJĄ SUTREMPĘ UŽ
PULS RUSIJĄ.

Bucharest jau puolė

SUMIŠIMAS ANGLIJOJ.

ATSIDARĖ KONGRESAS.

PRANEŠIMAS.

Niekuomet Anglijoj nebuvo
Savo mieliems skaitytojama
Gruodžio 5 d. atsidarė Su
ministerijoj tokio sumišimo,
pranešame,
jog nuo ateinan
United Press Staff kores
Valstijų kongresas.
kaip kad dabar.
Visi minis vienytų
čios savaitės pradėsime “Dar
pondentas Carl Ackerman yra
teriai turėjo atsistatydinti. Tas Prezidentas Wilson skaitė sa
Rumunijoj su vokiečių armija. labiausia atsitiko dėl to, kad vo pranešimą atstovams ir se bininką’ ’ leisti vėl 3 kartus sa
vaitėje.
Praneša apie pilną susmukimą
visuomenė; labai jais buvo ne natoriams. Pasakė, jog svar
rumunų, Bucharesto puolimo
Mūsų skaitytojai, žinodami*
patenkinta. Karalius vadino biuoju kongreso dalyku šiuo
valandos jau suskaitytos. Bet
kartu
bus
pabaigti
dalykus
su
jog
dėl svarbių priežasčių tū
si visų partijų vadus ir kalbė
teutonų tikslas tai ne Rumuni
geležinkelių
darbininkų
reika

lam Įsakui buvome paretinę,
josi su jais.
Tokio pakvieti
jos sostinė, ne pati Rumunija.
mo karalius niekuomet nebu lavimu 8 vai. darbo dienos. Sa niekas nei neparūgojo už tai.
Hindenburg pienuoja milžiniš
vo daręs.
Tai dabar pamatė, kė, jog šį reikalą kogreičiau- Tad už kantrybę visiems skai
ką žygį prieš Rusiją. Sutrem
tytojams ir prieteliams tariaujog užstojo baisūs laikai ir rei sia reikia išrišti.
pę Rumuniją teutouų neperga
Toliau
prezidentas
pranešė,
me širdingą ačiū.
kia vienybės visų partijų.
limi korpusai gabiausių vadų
Karalius pasivadinęs unijis- jog valdžia turi tyrinėti valgo
vedami užpuls Rusiją.
Pir
tų vadą Andrew Bonar Law mųjų daiktų pabrangimą.
mutiniu teutonų dalyku bus už
Maisto pabrangimo priežas
siūlė jam būti premieru ir su
imti Odesą ir Kievą.'
daryti ministeriją.
Unijistų tis bus nuodugniai tyrinėjama
Gal būt bus
PAKĖLĖ ALGAS.
Hndenburg visuomet buvo vadas atsisakė ir patarė tą rei visose valstijose.
linkęs varytis kucjtoliausia į kalą pavesti Lloyd George’ui. tyrinėta ir apie anglis. Prezi
Kai Anglijos valdžia paėmė
Rusiją, o vakaruose tik laiky Tai Lloyd George ir liks pre dentas dabar peržiūrinėja ra
DIDIS VOKIEČIŲ
savo globą pietines Valijos
pradėjo pasaulis abejoti bėgu tis.
Jis buvo priešingas ir mieru. Jis sudarys naują mi portus apie tą dalyką ir paskui ikasyklas, tai tuoj pakėlė dar
LAIMĖJIMAS.
kada nors pasiseks sumušti Verduno atakoms. Dabar Hin nisteriją, kurion įeis žmonės praneš kongresui kas turėtų
bininkams algas ant 15 nuoš.
Nėra abejonės, jog denburg turi progą) vykinti sa visokių partijų. Kaip valdžioj’ būt daroma.
Didžiausias dabar nuotikis teutonus.
Sukčiai ir mak
ės lauke yra Bucharesto, Anglijoj kilo didis ministerijos vo pienus.
Dalbaltiniai teu- ir vaduose bus vienybė, tai ir leriai tuose dalykuose bus bau
unijos sostinės, patekimas krizis labiausia dėl to, kad Ru tonų veikimai Rtuniunijoj tai visuose luomuose bus sutartis. džiami.
žčiams. Buvo tikėta,, jog munijai buvo daromas .galas. tik pradžia nesvietįško jų vei
Tokis nepaprastas sumiši
p atsitiks, bet nebuvo tikėDabar teutonai valdo ketu kimo vakaruose.
UŽDRAUS GARSINTI
mas Anglijoj ištiko dėl to, kad
i, kad taip greit tas atąį- rias tautų sostines: belgų, ser
GIRTĄ BIZNĮ.
Gruodžio 5 d. Tarrytown, Nkarė visai nesiseka, jog vis
Smarkus teutonų veikimas
bų, černogorų
rumu
čemogorų ir
m runpmų,
ne
Y.
mirė Archbald, Standard
vokiečių tebėra viršus.
Žmo
Vienas atstovas iš CaliforLygiai po 100 dienų po ka- skaitant lenkų ir lietuviu so- išmušė iš karto rumunus iš vė nės labai nerimauja ir nesiten
nijos apreiškė, jog inešiąs re Oil kompanijos prezidentas.
žių.
Sudemoralizavo ir nei
paskelbimo Rumunijos so- stinių.
kino valdžia, kuri būk perlė- zoliuciją, kurioje patars val Jis buvo dešinioji Rockefellekiek jie nepajėgia atsilaikyti.
pateko priešininkams,
Jis buvo sulaukęs
NIEKO NEĮSTENGĖ
džiai uždrausti garsinti laikra- rio ranka.
Generalis rumunų įabas įpuo tai yedanti karę.
nunijos veikimas karėje bu
v.-yg------------ 7*
heterose“brnvKHis;saliūnras tr-rv*?
_ PADARYTA
lė, į desperaciją.
Generalis
tai nuolatiniai nepasišekiKIEK PAĖMĖ RUMUNŲ. sokį biznį, kurs bent kiek bus siekė $100.000.000.
Rusai norėjo pagelbėti pri štabai mobilizavo dabar pas
i pralaimėjimai.
Kaip ir visi Amerikos didž-.
Vokiečių laikraštis Lokal
smaugtiems
rumunams pradė kutinius seniausius rezervis Anzeiger rašo, jog teutonai nuo susirišęs su svaigalais.
Rumunijos niekas nesigaiturčiai Archbold kilo iš biedTai teutonai jų paėmė
Ji stojo karėn be reikalo, dami atakas Karpatuose. Bet tus.
nos šeimynos. Nuo mažų die
karės pradžios su Rumunija
BIJO JAPONŲ.
būrius
nelaisvėn,
Jie besą
. buvo užpulta, nei jos gar- greit atkando dantis. Karpa
nų pradėjo piemeniauti ir gau
paėmė rumunų nelaisvėn 100.buvo įžeistaBet stojo iš tuose buvo užėmę Jablonicos civiliuose rūbuose, su medžio 000.
Kai atėjo kongreso atidary davo iš pradžios tik po $1.50
ju kululystės įgundyta talkinin- augštumą, bet buvo nustum kimiais šautuvais.
Piemeniavo pen
Vokiečiai Buchareste paėmė mo laikas, tai Washingtone savaitėje.
kos
besą
tokios,
kokias
medė
Sako, jog teutonai
Ir talkininkai dabar ma- ti atgal.
pradėjo,
šnekėti
apie
japonų
kis metus ir jau buvo dasigarumunų 106 oficierius ir 9.000
jog įstūmę ištižusią Rumu- yra sutraukę milžiniškas jėgas jai vartoja.
vęs iki $5.00 savaitėje.
Iš sa
kareivių, tarpe kurių buvo ir pavojų.
Susirėmimuose su puikiai ap
. į karę tik sustiprino vo ant Balkanų ir parusiu. ApsiDabar
Japonija
neva
kariau

vo
uždarbio
turėjo
maitinti
rusų.
lus.
Vokiečiai ten prisi- valis, apsidirbs ant Balkanų ginkluotais teutonais rumunų
ja.
Tai visą savo armiją lai motinąPaskui
jis dirbo
plėš visokių jiems kruvinai rei ir pradės didesnius veikimus krinta negirdėtos daugybės. SVETIMTAUČIAI BĖGA IŠ ko kariniame stovyje.
Gerai
krautuvėje.
Sulaukęs
16 me
PASKIRS VALDOVĄ.
Teutonai laimėdavo mušius ne
didžiuose frontuose.
kalingų dalykų.
mustruoja.
Amunicijos gau tų amžiaus jau turėjo susitau
ATĖNŲ.
Vokiečių laikraštis KoelnisDabar, kuomet talkininkai tekdami nuo 7 iki 83 kaveirių;
Bucharest buvo apsuptas
Gyveno Salem.0.
Anglai ir francūzai bėga iš siai gaminama, armotos lieja pęs $100.
che Zeitung skelbia gautą, ži moderniškais fortais. Išviso erzina ir skriaudžia graikus, o rumunų užmuštų rasdavo
mos.
Sako,
jog
europinei
Tuo tarpu jis girdėjo apie zt- fj
Graikijos sostinės. Graikijos
nią iš Viennos, būk ūmu lai fortų buvo 18.
tai nužiūrima, jog Graikijos; nuo 500 iki 800 ir po tiek pat kareiviai skerdžia venizelistus- karei pasibaigus, japonai kib balo vertelgystę Pennsylvani|
ku susirinks lenkų atstovai ir
Pats miestas yra puikus. karalius susinešinėja su teuto į nelaisvę paimdavo.
siu
į
Suvienytas
Valstijas.
joj.
Tai
suglaudęs
savo
šim

revoliucijonierius ir stato bari
Dabar įsisiūbavusių vokienuskirs valdovą Lenkijai. Bū Guli abipusiai Dimbrovitzos u- nais. Sako, jog ateis valan
Vokiečiai spėja, jog Suvie telį pėsčias atėjo į Pitusville,
kadas ant gatvių,
ūmu laiku
siąs vienas lenkų kunigaikš pės, per kurią yra tuzinas til da, kuomet Graikijos kara. čių Rumunijoj jokios spėkos laukiama graikų susirėmimo nytos Valstijos dabar remia Pa.
Čia buvo centras žibalo
čių, kurs yra kilęs iš senoviš tų. Rumunai vadina savo so lius su sau ištikimais graikais,, negali sulaikyti.
Angliją,
kad
paskui
susipai

šulinių.
Čia stojo agentu Ac|
su talkininkais.
kos karališkos giminės.
prigelbiamas teutonų ir bulga
stinę “Rytų Paryžius.”
niojus su Japonija turėtų Ang me kompanijos, kuri buvo
MOBILIZUOS DARBI
Gyventojų Buchareste buvo rų užpuls talkininkus Graikijoj
lijos paramą.
šaka Rockefellerio biznio. LaiTRŪKSTA ANGLIŲ.
NINKUS.
300.000.
Nemažai jų pabėgo ir visai juo6 iš ten išvarys.
Suvienyti) Valstijų valdžia, kui bėgant susipažino su RoParyžiaus skalbyklų savi
Apie pilną nuvijimą talki
kai ėmė grėsti jam pavojus.
Bulgarijos premieras pas ninkai pranešė valdžiai, jog tai nei kiek nenuduoda susi ckefelleriu ir galop pastojo
•<
ninkų nuo Balkanų užsiminė ir
uždarysią savo įstaigas gruo rūpinus dėl karės pavojaus su prezidentu didžiausios pasau
kelbė,
jog
pradės
darbininkų
PUOLĖ
GREIT.
Vokietijos laikraščiai rašo
Bulgarijos premieras.
lyje kompanijos.
mobilizaciją gaminti amunici džio 20 d., jei valdžia nėleis Japonija.
Buvo skelbiama, jog į Buapie taiką.
Sako, jog atėjo
Kas
Japonijai
rūpi
tai
už

Amunicijos
gaminimą jiems vartoti daugiau anglių.
KITUOSE FRONTUOSE. ją.
patogus laikas abiem kariau- charestą rumunams buvo atė
grobti Filipinų salas ir Hawaii SUTORPEDAVO GARLAIVĮ.
taip
sutvarkys,
kaip
tai yra
Francūzų
jačiom pusėm tartis apie taiką. ję talkon rusų.
Francijoj vokiečiai pradėjo
salas.
O Suvienytoms Valsti
GRĮŽTA Į BERLINĄ,
Vokietijoj.
Premieras pasa
Ispanijos pakrantėj teutonų
Priduria,- jog tie patys rube- laikraščiai skelbė, jog teuto smarkų bombardavimą ties
Garlaiviu Frederick VIII joms ir nelabai terūpi užlaiky submarinas sutorpedavo Itali
kė: niekas Bulgarijoj nesva
žiai, kurie buvo prieš karę ne nai Bucharesto niekuomet ne Verdunu. Po to darė gan smar
joja apie taiką, kol talkinin Suv. Valstijų ambasadorius ti tas salas.
Girdi, kaip teutonai
jos submariną. Palermo. Juri- t
galės pasilikti.
Vokietojoj, paims.
kią ataką ties Avocourt. Fran
kai bus nuvyti nuo Balkanų ir Gerard išplaukė iš New Yorko
gavo
smūgį
ties
Paryžiaus
sie

ninkai išgelbėti ir nugabenti
rašo, jau beveik išnykę tie,
cūzai pripažįsta, jog ta ataka
ŽADA PABĖGTI.
Sakė, jog
kol ant visados atsižadės pa ir grįžta Berlinan.
nomis,
tai
lygiai
tas
pat
bū

Ispanijon.
Kaikurie
buvo
kurie nori prijungti Belgiją.
iš dalies nusisekė.
*3$
Vokietijos garlaiviai inter sunkiai sužeisti ir mirė.
imti Bosforą ir Dardanielius.” jokių taikos pienų jis nesiveža.
sią ir ties Bucharesto. Spėji
Rusijos ir Italijos frontuose
Vokiečių socijalistų orga mas mat neišsipildė.
Veža tik Vokietijos valdžiai nuoti Brazilijoj rengiasi pabė
eina artilerijos mūšiai.
nas Worwaerts rašo, jog tai
Mat Brazilijos valdžia
PERMAINOS FRANCIJOJ. notą apie submarinų karę ir gti.
Dar nežinia, kas atsitiko
GAISRAS DIRBTUVĖJ.
ka dar toli. Rašo: “Mes tu įsu Bucharesto gynėjais: ar jie
belgų išgabenimą į Vokietiją. ketina juos paimti sau ir nau
ANT JŪRĖS.
Francijos valdžioj įvyksta
Nashua, N. H. — Intematirime pripažinti karčią teisybę, pateko nelaisvėn ar suspėjo pa
Išsivežė taip-gi 100 000 markių dotis.
pamatinės
permainos.
Gal
dar
onal Paper Box Machine kom
Vokiečių submarinas nujog mūsų priešininkai pergi- bėgti.
išdalinimui Berlino našlėms,
Turbūt rumunai ir ru
didesnės, negu Anglijoj. Vy
panijos dirbtuvėj buvo dirba
skandino
nedidelį
Francijos
našlaičiams ir nukentėjusiems
liai pasinėrę į savo karinius sai buvo išanksto nusprendę
NELAIMĖ ANT JŪRĖS.
riausias
francūzų
vadas
Joffre
mos
kulkos Francūzijai. Tai
dėl karės.
tikslus ir negali nieko daugiau neginti Bucharesto, o pabėgt) karinį laivą ir Anglijos preki
Iš
New
Orleane į Barceloną toj dirbtuvėj kilo gaisras. Nuo
būsiąs
atstatytas.
Ministeriai
34 jurininkai prigė
matyti.
Jie negali matyti iš jo.
Nes vokiečiai jau visai nį laivą.
plaukė Ispanijos garlaivis Pio stolių už $5.000.
atsistatysią.
Parlamento at KIEK KAREIVIŲ ŽUVO
rė.
taikos.
Baisiausios nelaimės buvo beapsnpą sostinę. Prieš
IX.
Už 200 mylių nuo Kastovai laiko slaptas sesijas.
KARĖJE.
virsta ant Europos tautų; vie pasidavimą jau buvo iš trijų
narinių
salų ištiko baisi audra DAUG MEDĖJŲ NUŠAUTA.
Rusijos durna reikalauja to
Danijos sostinėj Kopenhanok, galime ramintis tuo, jog pusių apsupta.
Tai per liku KIEK RUMUNIJOS UŽKA- limesnių ministerijoj permai
ir garlaivis nuskendo.
Prigė
Per šiometinį medžiojimo
Žiaurūs valdovai neviešpatau sį tarpą turbūt dūmė rusai ir
gene yra dr-ja, kuri tyrinėja
RIAVO.
nų.
rė 100 žmonių.
sezonų
Michigano valstijoj nu- i
karės įtekmę į žmonių gyveni
ja ilgai.
Kuomet jų stipriau rumunai ir pasileido linkui
Kaip
matome
pas
visus
tal

šauta 25 medėjai ir 17 sužeis,
Teutonai jau kur kas dides
mą. *Ta dr-ja paskelbė kiek
si vyrai nieko nenuveikia, tai Rusijos rubežių.
kininkus didžios perversmės. kareivių žuvo karėje. Tai pa ŠVEDIJOJ PRITRUKO CUK ta.
Medėjai viens antrą per I
nę
Rumunijos
dalį
užkariavo.
vis dar mūsų priešininkai ne
Į Šiaurę nuo Bucharesto vo
RAUS;
klaidą našauja.
gal tos dr-jos aprokavimo iš
pripažįsta savo negalės.”
( kiečiai paėmė 'Ploesci.
Čia Rumunija užima iš viso 52.760
ATSIDARĖ
DŪMA.
O teutonai jau
viso kareivių karės laukuose
Dabar Švedijoj, kaip ir Vo
Vokietijoj buvo žymus vai-j8u^^a
geležinkelių, Ve- ketv. mylių.
MAŽAI TĖRA PILNAI
užkariavo
45.
000
ketv.
mylių.
krito
15.000.000.
kietijoj
kitaip cukraus negau
Gruodžio
2
d.
atsidarė
Ru

kų
mirtingumas.
Daktarai da geležinkelis ir į Jassi, kut
SVEIKŲ.
Francijoj
vokiečiai
turi
už

Iš to : ’ . *<ns Anglija ne nama, kaip tik su tikietaissijos durna.
Kalbėjo naujas
sesekė, jog taip dėjosi dėl cu ‘dabar laikosi Rumunijos vaiėmę 90.000 ketv. mylių.
premieras Trepov.
Apreiškė, teko 1.200.000 k.- reivių. Rusi Buvo patėmyta, jog toj šaly
Į Chicagos universitetą įs
kraus stokos.
Dabar valdžia džia.
Kauntf gub. užima apie 20. jog Rusijai yra prižadėti po ja 8.500.000, Francija 3.700. je cukraus visai gali pritrukti, tojo merginų 582.
Iš jų tik
leis po daugiau duoti cukraus
PRAŠNEKO KITAIP. . 000 ketv. mylių. Tai vokie karei Konstantinopolis ir Dar- 000, Italija 800.00,
Serbija tai valdžia įvedė tokią tvarką, 39 teturi pilnai sveikus dantis.
vaikams.
Kas mėnuo po pu
Visai kitokiu tonu pasaulis čiai Rumunijoj užkariavo že daneliai.
480.000, Belgija 220.000 ir Ru kokia yra .Vokietijoj., Švedi 12 ir i neatskiria spalvų, šesę svaro duodama daugiau.•(prašneko, kai teutonai pa mių daugiau, kaip7 dvi Kauno
joj cukraus išduodama po 2 šios ne
irdl 174 nešioja a-.
Bėda tik, kad jų niekas ne munija 200.000.
Užtat kitiems žmonėms enk-'smaugė Rumuniją. Jaū dabar
svaru
vpatai
kas
mėnuo.
I
reikalingi akiniai.
gali
paimti.
Rumunija
tiek
kareivių
ne

kinius,
gub.
-t
raus porcijos sumažintos.
teko pirmuosius duS mėnesiu.

Perversmes talkininkų
valdžiose.
Suv. Vai. kongresas
atsidarė.

Mirė milionierius.
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po darbininko plunksnos

Į SĄJUNGIETĖS.
Brangios Sąjungietės: Štai

“ trubelis,” kaip kada ant
cijų susivėliname begaud
mi... “Gizelius.”

jau netoli Kalėdos — visų lau
BVKEDYULAS
loniją: O! apsaugok mus Viešpatie nuo to kiama, didžiai brangi ir links
ma šventė.
Beje, dar vienas dal
IR SOCIJALISTAI.
kios laimės ir nuo tokio idealo.
Kad būtų to
Buvo nutarta nuimti pavei
kioje visuomenėje tvarka ir susiklausymas,
Iš Dievo malonės mes sma
Kad socijalizmas nėra priešingas komu
lūs
visų tų, kurie rinko a
tai minėjau, kad turėtų būt žmonės, tosios giai laukiame tos brangios
nistiškam surėdymui, tai tam, kuris yra dau
(Feljetonas)
L.
D.
Taigi susirinkome
draugijos nariai aniolais arba šventaisiais, o šventės., Bet negalime neatsi
giau skaitęs socijalistiškų raštų aišku, kaip ant
to ant žemės niekados nebuvo ir niekados tu minti, kaip Kalėdų laukia mū
Atėjus “Lietuvių dienai,” kirto laiku ir, o to varge!
delno.
Apie savo ateities tvarką socijalistai,
čia katalikai nenorėjo,
rėt nei nebus.
sų tėveliai, motutės, broliai ir mes visi darbavomės, taip sa
abelnai imant aiškiai nekalba, nes nenori savę
Antras būdas, tai tvarką galima palai sesutės ten nuvargintoj Lietu kant, iš vieno, bet ant lite mes sėstumėm karto ant pa
išstatyti ant kritikos ir komynomitacijos; te
kslų...tų, žinoma, kurie
kyti baime bausmės, tai yra taip vadinamoji voj.
Mes čia išgalėsime pasi ratiškos draugijos susirinkimo,
čiaus į komunistiškąją tvarką jie mažne visi yrinkome aukų.
Ar tai,
disciplinos tvarka
gaminti visokių valgių ir ku- kada atėjo laikas nubalsuoti,
ra daugiau ar mažiau linkę. Prie tokios tvar
katalikai,
nesuprantate
Tuomet už kiekvieną prasižengimą užde čioms ir Kalėdoms ir linksmin- kur ir į kokį fondą siųsti pini
kos, pagaliaus, veda socijalistų įsitikinimai,
dama bausmė ir uždedama tokie, kurie prižiū simės. O ten mūsų broliai netu gus, tik štai katalikai, capt! mes esame svieto lvgintoj
palinkimai ir būdas. Socijalizmo kai-kurie va
rės, kad būtų viskas taip atliekama, kaip rės kuomi kučiose vandens už visos mašnos ir, girdi, rei Kodėl jūs geresni, kad
dai nori daryti skirtumą tarp socijalizmo ir ko
Turi būti lygūs
reikia.
Toji tvarka, didesniame masštabe pasisaldinti ir daugeliui Kalė kia siųsti į “Raudonąjį Kry rinkote?
munizmo, bet gyvenimas pasirodo stipresnis
rie
ir
nerinkome.
Pavei
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kią tvarką, kurioje visokia nuosavybė yra įvykinta, tai visai kitokias pasekmes atneštų antro,' bet žiūrėkime kiek kas žinėti su Bulota ir šmeižti nuo taip kas mus nabagus žinot
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rinkta $3.094.46 iš jų 493 palik-' “apšmeižė” per “Kataliką,”
lys socijalistai.
daiktus. Dirbti sunkų darbų
Ir išvydęs rudenėlį
ta Bostone L. Dienos komite-Į o kitaip visiems bus nemaloBet eikime toliaus ir pagvildenkime biskį
tuomlaik rokuodavo už did
Savo sieloj apsnūdai.
to kasoje, o kiti eina-nukentė nu, nes mūsų draugė, poni
smulkmeniškiau bent kaip kuriuos dalykėlius.
žiausią nelaimę.
Tokios tai
jusių lietuvių naudai ir bus Barabošienė sakė: Jei “Gize
Buvo kaip kur manoma ir net bandoma
Tavęs darbas nekankina
pažiūros apie darbą buvo pirm
man į mano mažą galvelę nau
mano induoti Centro komite lio” kitaip nesugausime, tai
Uzvest tąją komunistiškąją tvarką.
Ir ar
Nepažįsti kas skausmai.
Krikščionybės.
siusime
kablegramą
Cicero
“
cija mintis, kad aš galiu būti
tui, kurio ingaliotiniais mudu
tamstos patikėsite manim, kur jinai užvis ge
Tavęs badas nemarina,
cilikams,
”
kad
jie
mus
gelbė

Pradėjus
Krikščionybei
sa

■nokinta- Sumaniau sau, kad
esame.
riausiai pavyko? — ogi katalikų vienuolynuo
Sakyk, ką jaučia jausmai?
tų,
o
šie
jau
būk
prižadėję
at

vo
šaknis
žmonijos
gyveniman
pasibaigs
mano tarnystė, pra
se.^ If dabar šimtai vienuolynų tojo komunis
Staiga audra sudundėjo
Mano
tiesioginės
pareigos
siųsti
mums
ant
amunicijos
leisti,
darbas
gavo
suvis
ki

šysiu savo geros motinėlės, kad
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Lietuvos Atstatymo Bendrovė

Tautos Fondo reikalai.

Kodėl Lietuvos Atstatymoj patiems stambesnius darbus atKAS REIKIA ŽINOTI?
mes neužsitikim saBendrovė organizuojasi Ame- likti,
rikoj! — Toksai užklausimas Į vo jiegomsTuo tarpu kita
tankiai yra statomas pas lietu- taučiai mūsų sųlygose stebuk
vius-amerikiečius nuo laiko, lus daro...
Toks mūsų užsilikimas pa
kuomet prasidėjo Lietuvos at
statymo bruzdėjimas.
Vieni prastuose laikuose nebūtų jau
taip klausia, negalėdami su taip pavojingas, — nes visprasti
Lietuvos Atstatymo tiek, — nors išlėto, — pavytuBendrovės tikslų, — nors pas mem kitus. Bet, nelaimei, mū
tarieji daugelį kartų įvairiais sų tauta praleidžia dabarties
būdais jau buvo aiškinami. sunkiausi savo gyvenimo mo
Mūsų kraštas išterioKitiems neaišku, kaip steigia mentų.
tas,
turtas
sunaikintas,
moji bendrovė iš Amerikos ga
lės pasiekti Lietuvų ir ten va žmonės — ekonominiai disorToliau mūsų tauryti mūsų tėvynės atstatymo ganizuoti.
darbų.
Yra pagaliaus ir to tos padėjimui pasinaudos, bea
kių, kurie prisilaiko nuomo- ] bejo, už mus stipresni kitatau
Viso per
lapkritį,
Pasekmės negali būt
nes, kad prasidėjus atstaty čiai.
1916, įplaukė.......... ..$1.560 72
mo darbui Lietuvoje, lietu- abejotinos. Kovoje už būvj
Labu iki gruodžio 1,
viai-amerikiečiai galės dėti sa stipresnis visuomet turi laimė
1916, į Tautos Fondų įvo pinigus tiesiog į Lietuvos ti.
Gi kitataučių ekonominis
plaukė — ................ $61.675.77.
įstaigas, kų atsiras po karei, stiprumas slepiasi jau ne taip
K. Pakštas,
turtuose,
— ir tuo būdu nemato Lietu daug didesniuose
T. F. Sekr.
vos Atstatymo Bendrovės rei kaip tinkamesnėj tų turtų or
ganizacijoj. Suprantama, kad
kalingumo.
Delei dalykų pilnesnio išaiš ir prie geriausių norų mes ne
AUKOS IŠ N0RW00D
kinimo ir pirm negu pakliu- galėsime pastatyti didelių tur
MASS.
dyti klausimai bus atskirai at tų prieš kitataučių turtus. Bet
sakyti, neprošalį, rodos, bus atminkime, kad ir mažas tur
Aukos, surinktos per dele
mesti žvilgsnį į tas platesnio tas gali pasekmingai lenkty- seno klausimo, — ar ne geriau
gatų (kun. Dr. Bartuškos ir
visuomeninio gyvenimo sąly niuotis su didžiausiais kapita žmonėms dėti pinigus tiesiog
Dr. J. Bielskio) prakalbas spa
gas, kurioms ir Lietuvos at lais, jei jisai tik gerai sutvar į Lietuvoj veikiančias įstaigas,
lio 13 d. Po $2.00 aukavo šie:
statymo darbas priverstas yra kytas.
Tai-gi, — išvada mū kurios atsidarys po karei, —
kun. A. Daugis, O. Nevaliutė,
Reikia dabar vi vietoj naudotis Lietuvos Ats
vadovautis. — Tai-gi, — gy sų viena.
J. Bartaška iš Loconia, N. H.
vename gadynėje, kur visuo sas mūsų ekonomines spėkas tatymo Bendrovės tarpininkyPo $1.00 aukavo: V. Kudirka,
meninė tvarka yra paremta suorganizuoti, ir, progai po ste.
Kas mano, kad tokiu bū
S. Razulevičius, J. Blažionis,
ant organizuoto turto, — taip karei atsidarius, - jas darban du galima susilaukti rimtų pa
J. Didžbalis,
P. Kuras, Pvadinamo kapitalo, — pama paleisti Lietuvoje, — jei neno sekmių — tai labai klysta.
Iki lapkričio 1 d., 1916
Kudirka, B. Stašaitis, A. Pitų.
Mūsų laikuose turtas, iš rime, kad tų darbų kiti mums Išskiriant pavienes vpatas, — m., į Tautos Fondų įp
gaga, S. Klovas, J. Vancodalintas tarpe atskirų žmonių, atliktų ir už atlyginimų išstunv didžiuma žmonių nededa savo laukė ........................ $60.115.05 nas. A. Šeškevičius, P. Žibakaipo privatinė nuosavybė, — tų mūsų žmones iš prigimto turto niekur be tam tikrų pa
Lapkričio 2, WaterM.
laitis, A. Stadelnikas,
Tie
paraginimai bury, Conn. — surinko
yra sutraukiamas į krūvų, or krašto į platų pasaulį, kaipo raginimų.
Didžbalienė, A. Kurienė.
ganizuojamas ir didelio kapita u bagus-pastumdėl ius.
atsiekia savo tikslą tik tuomet, T. F. 40 skyrius, pris. S.
Adomaitis, A. Didžbalis,
Lietuvos Atstatymo Bendro kuomet yra daromi organi Kulikauskas
lo pavidale, — vartojamas di
$30.00 Sabaitis, M. Uždavinis,
delių visuomeninių darbų atli vė tai pirmas pas mus stambes zuotai, su tam tikrais pliaLapkr.
Niagara
Smilgienė, A. Januškevičius.
gelžkelių tiesi nis bandymas organizuoti mū nais. tam tikrais apgalvotais Falls, N. Y.
kimui,
aukavo
J. Ceriokas.
Viso su Įžanga
mui, dirbtuvių, tiltų, namų sų ekonomines spėkas, — ka būdais.
Tuomet tik žmonės į- šv. Cecilijos choras, pris.
$64.45. Apgarsinimams išlei
statymui, pirklvbos bei pra pitalų. Tuo žvilgsniu Jos rei sitraukia į bendrą darbų, su “Draugo” admin........... $8.65 sta $3.05.
Liko $61.40,
ku
Lietuvos telkia savo turtus ir atsiekia
monės įstaigų steigimui ir tt kšmė yra didelė.
Lapkr. 3, Chicago, UI.
riuos prisiuntė P- Kudirka.
Vienas žmogus, nors ir labai Atstatymo Bendrovė savo pa tam tikrus uždavinius-darbus. Pridavė kun. H. Vaičiū
turtingas, negalėtų atlikti dau vyzdžiu turės juk praminti Reikia turėti branduolį, apie nas......................................... $9.00
gelio tų didelių, naudingų ir mūsų žmonėms takus prie nuo kurį galėtų spiestis visuome
Lapkr. ' 10, Easton,
Be tokio bran Pa. — Pris. kun. J. Rašreikalingų visuomeninių dar seklesnio mūsų ekonominių rei ninis turtas.
bų, — jo turtas neištesėtų. Bet kalų tvarkymo, — turės juk duolio, — žmonių ekonominės tutis....................................... $9.68
KLAIDOS ATITAISYMAS.
kuomet kelių,
keliolikos ar parodyti, kaip daug gero, jėgos betiksliai blaškysis ir
Lapkr.
13,
Montreal,
daugelio žmonių nuosavybės— naudingo darbo galima at nieko neatsieks.
Kad taip yViename laikraščių pasitai
turtai — susitelkia į krūvų, — likti sutelkus į krūvų išblaš ra, galima privesti pavyzdį. Canada. — aukavo vie
kė korektos klaida: buvo ats
tai susidaro kapitalas, su ku kytus mūsų turtus, — turės, Prieš kelis metus atvažiavo į tos lietuviai, pris. kun.
pausta, kad iš Lawrence, Mass,
riuo ir didžiausis užmanymas pagaliaus, atidengti mūsų žmo Ameriką Dr. Basanavičius ir, J. Vyšniauskas. ............ $155.00 per delegatų prakalbas surink
Lap. 14, Trenton, N.
nėms naujų uždarbiavimo šal tarpe kitų dalykų, — karštai
gali būt įvykdintas.
ta $8.00, o ištikro turi būti
J.
—
Surinkta St. Vait
Taip tvarko, organizuoja tinį, kur, vietoj raumenų, pa ragino žmones kad dėtųsi su
$85-00, nes tiek atsiuntė Dr.
vestuvėse,
savo turtus visos kultūringos leidžiamas yra darban sutaupv- savo pinigais prie
Vilijos” kevičiaus
J. Bielskis.
tautos bei visuomenės.
Stei tas turtas, nešantis be ypatiš- bendrovės. ' “Vilija — auk- pris. A. Junča........................ 8.45
Lap. 14, Poąuonock,
giamos yra bendrovės, kompa ko triūso, didelį pelnų bei už- sinis reikalas, Dr. Basanavinijos, korporacijos, koopera darbį.
ištikimas veikėjas, — Conn. — Auka už spalio
cius
cijos ir visoki panašūs turtij
nežiūrint to viso, — ‘Vilijai” mėnesį ‘nuo vietos lietu
CARBONDALE, PA.
Dabar-gi, kuomet pamati pasisekė ingyti vos keliolika vių, pris- M. Juškevičius $4.95
susispietimai,
ir jie paima
Lapkr. 15, Chicago,
savo rankas viso krašto ekono nės ekonominės sąlygos yra tūkstančių iš amerikiečių pini
Aukos surinktos laike Dr. J
minį gyvenimų, — atlikdami peržiūrėtos,
galima grįžti gų.
Kaip kitaip dalykas per-» III. — Aukavo šv. Onos
Bielskio prakalbų.
ištikrųjų rimtus darbus.
Pa- prie klausimo, kodėl Lietuvos sistatytų, jei “Vilijos’ ’ pro- draugija, pridavė p-nia
vyzdin, Amerikoje mes mato Atstatymo Bendovė organizuo prozicją perstatytų amerikie A. Nausiedienė.................. $25.00
A. Leskauskas................ $5.00
me milžiniškus namus, neap jasi Amerikoj. Visų-pirmiau- čiams kokia rimta finansinė įs
M. Velička......................... $2.00
sakomai turtingas krautuves, sia, lietuviai amerikiečiai, — taiga
Šimtai tūkstančių do
J. Vitukevičius................ $2.00
milijonines bankas, didžiausias tai mūsų tautos dalis, kuri šiuo lerių tuomet suplauktų iš APo $1.00: P. Kasparavičius,
dirbtuves, puikiausius gelž- momentu turi savo turtus ne merikos į “Vilijos” iždų ir
J. Mačunskas, J. Karosevičius,
Bendrovė galėtų
kelius, — žodžiu, viską kas palytėtus pragaištingos karės “Vilijos”
M. Kasparavičius, V. Grajaus
tik reikalinga žmogaus gyveni letenos.
Yra pas mus pinigų, pradėti ištikrųjų rimtų veiki
kas, K. Ramanauskas, V. Gimui bei patogumui.
Mes ste- — ir nemaža, — tik reikia juos mų. — Tai-gi, jei norime,
lis, J. Sorokauskas, J. Vaičebiamės iš visų tų Amerikos ste suspiesti, — sutelkti į krūvą. kad mūsų amerikiečiai prisi
kavičius, M. Makusevičius, A.
buklų ir negalime suprasti, iš Pasidarys tuomet pas mus ka dėtų prie Lietuvos atstatymo,
Gilis. Smulkių aukų $705.
kur tas viskas atsiranda.
Ir pitalas. kuris duos mūsų tautai bei ekonominio sutvarkymo, —
Viso $27.05.
, Philadelatsistatyti. — Jei turime, būtinai turėti čionai
ištikrųjų reiktų stebėtis, jei atsigriebti
Surinko T.
nebūt žinoma, kad tas viskas rimtai todėl, rūpi mums tie da kompetentiškų branduolį, ku
EYNON — SIMPSON, PA.
tveriamas yra ne vieno žmo lykai, — turime Amerikoj rin ris galėtų traukti amerikiečių
Po $1.00: M. Dambravičiegaus pastangomis, turtu, — kti kapitalų Lietuvos atstaty kapitalus ir naudoti juos Lie
nė,
A. Baniavičius, O. ŠivokiePagaliaus patsai išro- tuvoje.
Tokiu branduoliu bus
bet daugelio žmonių turtų su mui.
nė,
O. Kupstas, J. Jokūbaitis,
sitelkimu.
Amerikoj taip jau kavimas verčia mus tuomi už. Lietuvos Atstatymo Bendrovė.
Marcelienė, A. Sakavičius, V.
Baigiant, išpuola pabriežti
ir yra. Reikalinga įsteigti di siimti. Lietuvos ekonominis
$60.00 Kasparavičius, J. Prūsas, P.
desnę krautuvę, pastatyti dir sutvarkymas, — ar atstatymas, dar vienų dalykų.
Lietuvos
Obakevičius.
Smulkių aukų
ekonominiam
sutvarkymui
rei
btuvę, pratęsti tarpe dviejų kaip priimta jau sakyti, — y$11.69. Viso $21.69. Simpsone
Kodei kalinga daug milijonų.
Visų
miestų gelžkelį, — tuoj susi ra pelningas darbas.
už
svetainę $5 00. Lieka $16.69tveria tam tikra bendrovė, su mums apsileisti ir neišnaudoti tų reikalingų milijonų ir prie
i
kurių, beabejo, su geriausių norų mes, amerikie
sidaro didelis kapitalas, — ir progos,
FOREST CITY, PA.
nesumobilizuosime, —
užmanymas įvykdintas. Ame mūsų skriauda pasinaudos ki čiai,
rikoj visur veikia bendrovė, vi ti! Juk patsai protas pasiūlo nes jų neturime. Tai-gi, išpuls
Aukos surinktos laike Dr. J.
sur turtai tinkamai suorgani imtis tų reikalų, kurie žada skolinti juos pas svetimus. ABielskio prakalbų.
zuoti,— užtatai daug yra nu naudų nešti. — Tai-gi, mes, merika, per dabartinę karę,
veikiama ir toli pasiekiama. amerikiečiai, matydami Lietu pamaži pastoja pasaulio ban- P. Levendra uska« $3.00; O.
Janušytė $2.00, V. Miliauskas
Nes reikia atminti, kad tinka vos atstatymd darbe kaip tau kierium, ir, suprantama, lie
mai sutvarkytas kapitalas, — tinį, taip ir ypatiškų naudin tuvių tautai išpuls kreiptis su
$2.00.
$35.00
tai galinga jėga: nėra jam ne gumų, — prie to dar — būda paskolomis prie Amerikos. Kas
Po $1.00: M. Miliauskas, K.
Rainis, A Makauskas, J. Šlikgalimų dalykų, — nėra .jo vei mi tikrai patogiose ekonomi tų darbų galės atlikdinėti!
nėse sųlygose, — ir organizuo Kas galės tarpininkauti Lietu
kimui rubežių.
ta, V. Paukštis, K. Rudaitis,
Mes, lietuviai, — visame ka jame Lietuvos Atstatymo Ben vos įstaigoms ir Amerikos ka
J. Kalasunas, V. Čužauskas, L.
pitalistams!
Tiesioginiu bū
me užsilikę kitų žmonių užpa drovę.
Jankauskas, I. Girdauskas, O.
Kai-kuriem atrodo neaišku, du tokie dalykai nėra atlieka
kalyje, — ir ekonominiame gy
Kazlauskienė, A. Rudbalis, S.
Krakauskas, B. Zdonis, A. Gir
Specijalių atstovų atvavenime esame begalo apsileidę. ■ kodėl, karei dar mepasibaigus, mi.
Bandymai tverti mažas koope- ir veikimui Lietuvoj nepraši- žiavimai tokiuose reikaluose
dauskas, V. Kavaliauskas, J.
Čion reikia
ratyves krautuvėles, — ant ko Įdėjus, renkami yra jau dabar į nieko nereiškia.
Velička, V. Jančaitis, Z. Bui'Lietuvos
Atstatymo
Bendrovei
turėt
rimtų
įstaigų,
kuri
padalykai pas mus ir užsibaigia.I
1 vidas, A. Žilinskas, F. ObeĮlioniutė, M. Ktikna, V. SakiaGalima į tai taip at- j maži galėtų išdirbti tarpe A— mažas ligšiol teparodė pa-,. pinigai.
Kapitalų organizavi-Į ifierikos finansistų tam tikrus
sėkmės. Apie stambesnius už į sakyti.
viče, Z. Bilbokienė, V. Ma
manymus, didesnius darbus,Į mas nėra dalykas lengvas. U-1 ryšius, ir su jų pagelba galėkauskas, M. Petrausk įene. J •
— kur daug kapitalo reikalin- ž.ims daug laiko suspiesti į krū I tų Lietuvai tarnauti. Kas toga, mes nei negalvojame, — nes vų didesnę sumų, — tai-gi. —i kia -įstaiga galėtų būti — Niepripratę viską daryti vieno jei norime pradėti veikimų, —; kas kitas, kaip milijoninė LieOBMMM ’ - a, ir nematydami sakysim, — už dvejų metų, — tuvos Atstatymo Bendrovė.
tai rengtis pradėti turime —
Romanas Karuža

Dovanos
Kalėdos jau visai arti. Dauguma lietuvių pra
deda galvoti, kų čia gero savo draugams ir prieteliams nupirkus Kalėdoms dovanų.
Kiekvienas lie
tuvis, beabejo, stengsis savo mylimiausias ypatas
kuogeriausia patenkinti ir bepirkdamas joms dova
nas nemažai pinigų išleis. Žmogui darbininkui ne
velytume pinigus mėtyti ant visokių žibučių, auk
sų ir* sidabro, geriau juos suvartoti naudingiems
dalykams.
Perkant dovanas Kalėdoms reikia daugiausia
domos kreipti į tai, kad perkami dalykai būtų nau
dingi, kad jie greit nenudiltų, neišnyktų.
Kad
amžiais užsiliktų apdovanotos ypatos atmintyje.
Geriausia Kalėdoms dovana gali būti naudinga
knyga ir~laikraštis. Viskas šiame pasaulyje nyks
ta, bet spauzdintas žodis amžius gyveno ir gyvens
ir kiekvieno protų lavins ir mokins žmones, kaip
reikia gyventi šiame pasaulyje, kad būti naudin
gais savo Bažnyčiai, Tautai ir Šeimynai.
Kas nori tinkamiausia savo draugus ir priete
lius Kalėdų atminimui pagerbti, užrašykit jiems
metams

“Darbininką”
Kaina 3 doleriai

“Darbininkas” yra geriausias visų darbininkų
prietelius, todėl jis geriausia ir tinka Kalėdų dova
noms.
“Darbininko” knygyne randasi daug nau
dingų knygų, kurias patariame visiems platinti ir
skaityti.
Iš savo leidinių pasiūlome sekančias:

“Žydų Karalius,”

keturių

aktų drama

M. širvinto........................................................... 30c
‘ ‘ Gurkliutės Eilės
Visi Geri,” scenos vaizdelis F. V.

Iš po darbiniko plunksnos” F. V,
Komedijelės,” parašė U. Gurkliutė
Liudvikas AVindthorstas.

Svarbūs Klausimai.” F. V............

Lietuvių Darbininkų' Kalendorius
Poteriai

Be savo leidiniij turime daug svetimos laidos
knygų.
Užsakymus “Darbininkui” ir knygoms
siųskite tuojaus.
Tas gerai daro, kas greit daro,
todėl nelaukite ry tdienos, bet dar šiand:enų reika
laukite “Darbininko” ir jo leidinių.

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Kalėdojimui
Kun. T. Žilinsko

Parašyta knygute

Katalikų Bažnyčia

Demokratizmas

gonininkas yra “Darbininko

agentu.

■

Dabar daug rašoma ir kal
bama apie sutartinų visų sro
vių darbų Lietuvos šelpimo ir
josios laisvės reikalais.
Visi
jaučiame, jog toje vienybėje
ir bus mūsų tautos galybė.
Bet eidami į tų vienybę, tu
rime elgties išmintingai: 1)
turime žiūrėti, kad ta vienybė
būtų pasekminga ir pastovi,
2) kad dėl jos mes nenustelb
tume savo tikybinių ir tautinių
idealų ir įsitikinimų. ' Plačiau
savo nuomones vienybės klau
sime “Darbininko” redakcija
jau nesykį prie progos išreiš
kė.
Bet pageidaujama yra,
kad ir plačioji mūsų visuomenė
per spaudų savo nuomones vie
nybės klausime išreikštų. To
klausimo svarstymui “Darbi
ninko” redakcija atidaro savo
skiltis. Pradžiai dedame mū
sų bendradarbio X. straipsnį
ir Atholiečių nutarimus.

Kreivi žingsniai
Iš Wilkes-Barre’ių ateina
žinios, kad “Amerikos Lietu
vių Centralis Komitetas Lietu
vių Dienos reikalams tvarky
ti” savo posėdyje 30 lapkr. nu
taręs kviesti ant 15 sausio 1917
m. į New Yorką visų mūsų sro
vių ir didžiųjų organizacijų
atstovus dėl sutarimo apie ben
drų darbų Lietuvos gelbėjimui.
Sušaukimui to suvažiavimo nu
tarta kviestis talkon Amerikos
Lietuvių Tarybą, Tautinę San
darų ir Socijalistų Sąjungą. Su
tomis organizacijomis išvien
Centralis Komitetas ir žadąs
kviesti anų suvažiavimų.

didžiuma inteligentijos.
Chi
cagoje lietuviai labiau žinomi
amerikiečiams,
negu kitose
kolonijose.
Laike Lietuvių
Dienos chicagiečiai sugebėjo
prieiti prie beveik visų Chica
gos didžiųjų laikraščių.
Ne
vien žinutės, bet ir straipsniai
ir editorijalai, su lietuvių vei
kėjų fotografijomis buvo deda
mu Be to Chicagoje daugiau
sia surinkta aukų.

Chicagoje visuomet buvo
Centras didžiosios mūsų šelpi
mo įstaigos — Tautos Fondo.

New Yorko lietuviai nesuge
bėjo ; prieiti prie amerikohų
spaudos, maža, palyginamai,
Netinkama vieta.
tesurinko aukų.
New Yorke
^‘Draugas,”
“Darbinin mažiau yra inteligentiškų pajė
kas” ir “Žvaigždė” nurodinė gų, žymesnių veikėjų. Be to
jo, kad-tokiam suvažiavimui New Yorko apielinkes lietuvių
tinkamiausia vieta Pittsbur- pajėgos turės jau daug darbo
gh’as. 1) Didelė didžiuma mū i su Lietuvos Atstatymo bendro
sų seimų yra daroma Rytuose. ve ir Informacijos biuru. SėIš Chicagos juose tegalėdavo ikant gi principą darbo padail
-dalyvauti vienas-kitas mūsų inimo kaip tik ir išpuola, kad
veikėjas.
Tokiu būdu Chica- 1 centras šelpimo darbo būtų kur
ga lyg ir likdavo atskirta nuo kitur. Jisai galėtų būti arba
■mūsų visuomeniško judėjimo. Pittsburgh’e, kaipo centralė'Tuo tarpu Chicagoje visos mū- je vietoje, arba dar geriau
=sų sroyės turi daugiausia inte Chicagoje, didžiausioje ameri
ligentiškų atstovų ir gabių vei- kiečių lietuviij kolonijoje. Jei
kėjų.^ Be to Chicaga su apie- suvažiavimas bus
Pittsbur
TfclKėmis . priskaito su viršum gh’e, tai chicagiečiai galės
3imtų tūkstančių lietuvių.
atsiųsti ten bent kelioliką savo
Tokiam suvažiavimui reikia gabiausių reprezentantų. Tad
■parinkti vietų tokių, kad ga- suvažiavimas
galės
liuosai
lėtų atvažiuoti geriausios mū- rinkti vietas būsimam centrui,
■sų pajėgos ir iš Rytų, ir iš Va- nes ir iš Chicagos, ir iš Pittskarų. Tokia vieta yra Pitts- burgh’o ir iš Rytų bus pakan
burgh’as.
kamai kandidatų į valdybą.

2) Reikia pažiūrėti toliaus į
Mūsų išmanymu ateityje
ateitį. To suvažiavimo tiks mes, norėdami tiksliau darbuolas yra suvienyti mūsų fondus, ties tarp amerikonų, turėsime
suorganizuoti bendrų visoms
srovėms įstaigų,* kuri vestų
.Lietuvos gelbėjimo darbų.
Bent pusė žmonių, kurie bus
išrinkti į tų bendrų valdybų,
turi būti iš vienos vietos, kad
galėtų dažnai susirinkti ir varyti darbų. Kitaip tokio cen
tro veikimas būtų apsnūdęs.
Kita pusė galėtų būti ir iš ki
tų kolonijų. ?J * *

įsteigti dviejose vietose pasto
vius ofisus: Chicagoje ir New-Yorke.
Bet mūsų tikrasis
centras šelpimo reikalais turė
tų būti Chicagoje, nes ten dau
giau žmonių ir gražesnė pra
džia jau padaryta.
Štai kodėl visa katalikiško
ji spauda Pittsburgh’ą nurodė,
kaipo tinkamiausią vietą suva
žiavimui. Bet “Amerikos Lie
tuvių Centralis Komitetas Lie
tuvių Dienos reikalams tvarky
ti” kaž kodėl nepanorėjo at
sižvelgti į tą katalikų visuome
nės balsą ir paskyrė suvažiavi
mą ten, kur patogiau būtų,
rodos, tik vienai srovei.

. Užgavimas. r...

«

Sandaros uždavinys — su
organizuoti tautiškus liberalus
į politiškų partijų;
nesenai
tesusidariusi, nįeko žymiaus
nesugebėjo nuveiktu
Socija
listų Sųjungos uždavinys orga
r lt Zjiilk/jlllu..
nizuoti darbininkų, luomų ir
įvija
X.
stumti į kovų su kapitalizmu.
Red. prierašas: Sentikiai ka
Gi A. L. Tarybos uždavinys
talikų visuomenėje iar laikraš
buvo ir tebėra suvienyti visus
tijoje, ačiūDfevui, eina ge
Am. Lietuvius Lietuvos laisvės
ryn.
Yra didelė viltis sutar
išgavimui.
Matome, koks
tino darbo artimiausioje atei
yra skirtumas uždavinių.
tyje.
Kai būsime vienybėje
Kitoniška ir sąstatą. A. L.
savo tarpe — tuomet ir kitos
srovės labiau mus gerbs ir la
Tarybų sudarė atstovai mūsų
biau skaitysis/
tūkstantinių organizacijų. Tad
ji, Taryba,
yra viršiausis,
Gi kai dėl ano bendro pro
pildantysis Organas, kuriam
gramo, kurio; reikalų nurodinė
organizuotoji visuomenė pave
ja mūsų gerb. bendradarbis X
dė vadžias ir pildomųjų val
— jį ištikrųjų, reikia aiškiai
džių.
Nei tautiečiai liberalai,
nustatyti.
Mes savo nuomo
nę jau esame pasakę.
Pasek
nei socijalistai panašios įstai
gos neturi. Jų Sandara ir Sų
mingai vienybei mes turėtume
VIENYBES KLAUSIME!
junga yra susivienijimai ats
susieiti į bendrų darbų kaip šel
Pirm atsakymo į tai, koks pimo taip ir kovos už laisvę rei
kirų žmonių jų srovės, ar par
turėtų būti centralis Amerikos kalais.
tijos.
z
Viršiausi amerikiečių
lietuvių komitetas ir tolimes įstaiga turėtų būti Am. Liet.
Ne lygus buvo ir veikimas.
nis bendras srovių darbas, ma- Taryba su atstovais nuo visų
Kada Am. Liet. Taryba per
no nuomone reikėtų plačiau didžiųjų organizacijų ir bendro
tuos porų metų palaikė nuola
per laikraščius pasitarti apie Fondo valdyba, kuri veiktų
tinius ryšius su Lietuva, be
tai, kokiam darbui skiriamas išvien su Am. Liet. Taryba.
veik viena savo ištekliais kėlė
tas Centralinis Am. liet, komi Pageidautume kad šis klausi
Lietuvos vardų pasaulio akyse,
tetas.
Kiek galint smulkiau mas būtų plačiau pasvarstytas
organizavo lietuvius kovai už
turėtumėm pasvarstyti to dar mūsų spaudoje.
Laukiame
politiškų laisvę, tam visam su
bo detalius .ir bent aplamai ap nuomonės ir paties gerb. X.
rinko ir išleido apie 10.000.00
tarti to viso veikimo progra
— Sandara tuo tarpu tik prog
mą. Turėdami prieš akis vei
ramų projektus rašė, gi soci
kimo apmatus, lengviau galė
jalistų Sųjunga savo partyvišsime pasirinkti iš savo visuo
kų agitacijų vien buvo užtiesumenės tarpo ir tinkamesniuosi. Pastatyti tad A. L. Tary
sius veikėjus-darbininkus, lai
bą ant vienos papėdės su libe
ku galėsime spręsti kas kokiam
a) Kadangi iš Lietuvių Die
ralų Sandara ir Socijalistų Sų
darbui tinka.
nos nuveiktų darbų paaiškėjo,
junga buvo mažiausia netak
Šiaip jau aklai ^žleidę savo
kad kur išvieno srovės dirbo,
tingas žingsnys, užgaunantis
meškeres Į ežerų “pačių švie
ten pasekmės buvo kur kas ge
lietuvių katalikų visuomenę.
siųjų, pačių gabiųjų, pačių resnės; ir
- Mūsų liberalai, kurių ten
rimtųjų,” galime prisigaudyti
b) Kadangi mūsų srovių vei
dencija Centraliame Komitete,
į busimąjį centralinį komitetą
kėjai iki šiol neįstengė srovių
matyti, paėmė viršų, nors
tokių žuvų, kad po tam neži
suvienyti nors daug kartų mė
sykį jau turėtų suprasti, kad
nosime, ką su jomis daryti už gino; ir
negalima, neverta ir. neapsi
jų kriačiamuš šposus, kaip kad
c) Kadangi momentas dabar
moka ignoruoti ir užgaulioti
jau atsitiko pas mus.
yra
begalo svarbus netik dėl
tautos didžiumų, Katalikų vi
Juk ne kas kitas, kaip tik
Tėvynės šelpimo, bet ir jai lai
suomenę.
iš “pačių šviesiųjų, pačių
svės iškovojimo (ypač kada
gabiųjų, pačių rimtųjų” rink vokiečiai jau apskelbė laisvę
Paskutinis prašymas.
tinieji demoralizuoja ir be to
Lenkijai); tai
sudemoralizuotą
mūsų liaudį,
Bet tiek to su tais užgau
Atholio lietuvių viešas susi
liojimais.
Vardan tautos la pratindami jų nepildyti visuo- rinkimas atsibavęs 17 d. lapkr.
bo dabar reikia dovanoti visus tinų seimų nutarimų ir autori- lietuvių pobažnytinėje salėje
kitų netaktus.
“Am. Liet. tetą niekais versti.
skaitliūje 200 ypatų nutarė iš
Ne kas kitas, kaip tik iš
Centralis Komitetas L. D. reik,
nešti sekančių rezoliuciją:
tvarkyti” jei gerus norus tu “pačių šviesiųjų, pačių gabių
1) Kad dabartiniai vietų
rėtų, galėtų savo netaktus ati jų, pačių rimtųjų” rinktinie
komitetai būtų perorgani
taisyti. Per porų savaičių ga ji sudarė košę su nepaprastos
zuoti.
lėtų susižinoti tarp savęs ir pa svarbos klausimu pirkti namus
2) Kad mūsų dabartiniai
skirti vietų kitur ir šaukimo L. K. A. Susivienijimui, ir inšelpimo fondai surastu bū
kurti savąjį laikraštį šį metą.
būdų kitoniškų pavartoti.
dus ir kelius susijungti i vie
Ne kas kitas, kaip tik iš
Jei to ir nepadarys — galė
ną šelpimo Įstaigą.
tume viskų nu kentėt, galėtu “pačių šviesiųjų, pačių gabių
3) Kad ta šelpimo įstaiga
me nuvažiuoti į New Yorkų, jų, pačių rimtųjų” rinktinie
rūpintųsi ir Lietuvos politiš
nors kai-kam būtų ir labai sun ji padarė tą, kad mes gyven
kais reikalais.
ku.
Tečiau nuo vieno dalyko dami “labai svarbiu ir nepa
4) Kad šitas susirinkimas
neatstosime nei ant vieno žin prastu laiku,”Amerikos su Eu
stovi už proporcionalį srovių
gsnio. Vienybė tarp mūsų tik ropa, Amerikos su Lietuva gyatstovavimų Centraliniame
tuomet bus galima, jeigu vi- viausio kontrakto punkte, kaip
komitete.
sų-pirma susieisime visi į ben kad yra New York su artimo
5) Kad Amerikos lietuvių
drų A. L. Tarybų. Lai tat ki mis apylinkėmis, neturime sa
spauda ir visuomenės vei
tų srovių centralinės didžiosios vo pozicijos, savo buveinės ir
kėjai liautųsi iš pavienių yAnųjų dėkai čia val
organizacijos išrenka dar prieš balso.
patų blogų darbų daryti srosuvažiavimų savo atstovus į do ir kalba laisvamaniai, be
vlnius priekaištus, nes tai
Am. Liet. Tarybų — tada visi dieviai ir pikčiausios rūšies
būtų didelis žingsnis prie
važiuojame į bendrų suvažiavi “cicilikai.”
vienybės.
Ne kas kitas, kaip tik iš
mų ir stojame petys į petį į
Vietos L. D. komiteto valdy
bendrų darbų.
“pačių šviesiųjų, pačių gabių
ba:
jų, pačių rimtųjų” rinktinieji
Pirm. Jonas J. Vasiliauskas
Kadangi tos organizacijos
padarė, kad didžiulė katalikų
Rašt. A. K. Losius,
seimų dabar ant greitosios pa organizacija — L. K. A. S-mas
Ižd. J. Jl Gailiunas.
daryti negali, tai išrinkti at
— toliaus lieka be savo orga
stovus galėtų organizacijų val- no, ant “loskos” pas “Drau
dvbos, žinoma, tik iki arti
gą” ir “Darbininką,” desėtmiausiam savo organizacijos
kas tūkstančių -narių su už
seimui, kurs arba patvirtins čiaupta burna Susivienijimas
išrinktuosius, arba kitus nusLietuvos sūnų be liuoso savo
klrs.
balso ir tokiame dar nepapras
Jei tas nebus padaryta, tai ypatingame momente, kuo
mes Matysime aiškiai, kad mū met “vienos valstijos žūna, ki
šų Intoms srovėms ne vieny- tos keliamos iš numirusių.” Ir
tie “iš pačių šviesiųjų, gabių
jų ir rimtųjų” pašaukti nepri
sipažįsta prie savo klaidų, ne
parodo nei pastangų, nei norų
tas klaidas taisyti ir bėgti už
akių kilsiančioms mūsų visuo
menei — Bažnyčiai ir Tėvynei
j — skriaudoms l
Ne kas kitas, kaip iš “pat čių šviesiųjų, pačių gabiųjų,
pačių rimtųjų” rinktinieji, pa
statyti ne prie savo darbo su■iarė paum> nar.Ją istoriją. isto
riją “tags\;" ir raikščių, ku-

Naudingos prakalbos. :
Atsibuvo prakalbos lapkri
čio 26 d. Jas surengė Tautos
Fondo 16 skyrius.
Kalbėto
jai buvo kun. J. Ambotas ir
O. Rosmanskas,
deklemavo
p-lė S. Gurkliutė, visi iš Hart
ford’o, Conn.
Prakalbas ati
darė A. J. Brinius T. F. pirm,
ir perstatė gerb. kun. J. Ambotų.
Kun. J. Ambotas kalbėjo
apie Tautos Fondų ir jo reika
lingumų ir ragino visus prisi
dėti nors koj. karė tęsis.
S. Klasauskiutė deklemavo
“Šiandien jau balsas girdis
skamba”
P. O. Rosmanskas
paskambino pijanu ir kartu
padainavo ‘ ‘ Sugrįžk. ’ ’
P-lė
S. Gurkliutė deklemavo “Pak
lausyk tautieti. ” Antru kartu
kun- J. Ambotas kalbėjo apie
spaudų.
P. O. Rosmanskas paskam
bino ir padainavo “Tu graži
kaip kvietkelis.”
Paskui p.
O. Rosmanskas kalbėjo apie
Blaivybę ir apie negerų spau
dų ir socijalistus. Ant pa
baigos p-nas Rosmanskas pas
kambino pijanu ir kartu sudai
navo “Sudie Lietuva”
Merideno lietuviai su tokiu dai
liam balsu lietuvio nėra girdė
ję.
Galop buvo aukos kel ka
rės nukentėjusių.
Po $2.00: P- P- Medeikis;
po $1.00: Kun. J. Ambotas, A.
J. Brinius, V. J. Milsbakas,
A. Jakubauskas, A. Šilias, A.
Pinkevičius, J. Mockus,
B.
Raičiulis. Stambesnių $10.00.
Smulkių aukų $2.72. Iš viso
$12.12.
Prisirašė prie T. Fondo 16
skyriaus įmokėdami po vieną
dolerį: A. Šilas,
J. Mockus,
A. Pinkiavičius ir B. Buišiulis.
Taipgi buvo pardavinėjama
literatūra — knygelės,
laik
raščiai ir Liet. Darb. Kaledorius, kurį nesenai išleido “Dar
bininkas.”
Parduota daugiausia Tautos
Ryto.
Užsirašė “Tautos Ry
tą” 10 ypatų ir viena “Moterų
Dirvą.”

WORCESTER, MASS.
Džiaugsmas moterims.
Gruodžio 3 d. 6 vai. vakare
turėjome gerų progų išgirst
puikias prakalbas A. L. R. K.
Moterų Sąjungos 5-tos kuopos.
Pirmiausia
padeklemavo
mažiukė mergaitė A. Stočkiutė. Po tam kalbėjo p-lė 0.
Stalioniutė.
Kalbėtoja nuro
dė gražiai savo kalboje mote
rų vargus ir kaip didelę naudų
galim susilaukt kada visos mo
terys vienysis prie taip naudin
gos Moterų Sųjungos. Aiškino
kaip greit Sųjunga anga. Aiš
kino apie puikų laikraštį “Mo
terų Dirvų.”
Pertraukose padeklemavo
eiles p-lė 0. Ciginskiutė. Po to
kalbėjo kun. A. Petraitis. Pir
mu sykiu tokias prakalbas ga
vom išgirsti.
Taip jausmin
gai apipasakojo moterų seno
vės buvimą.
Galop p-ni P. Stonkienė pa
dėkojo kalbėtojams ir publikai
už skaitlingų suvėjimų ir už
aukas, *kurios buvo renkama
dėl padengimo lėšų. Likusieji
pinigai paskirti dėl laikraščio
“Moterų Dirvos.”

Lapkričio 26 d. L. Vyčių 8
kuopa buvo parengusi vakarų
Brolių Strumilų svetainėje.
Scenoje buvo statoma “Tai
politika.”
Veikėjai visi buvo iš vieti
nės Vyčių kuopos.
Lošėjai
buvo gana gerai išsilavinę.
Todėl visi atliko savo užduotis
gerai, užtat publika pilnai pa
tenkinta.

Po lošimo buvo klernetų du
etas, atliko V. Niekus ir Bart
kus. Solo Saxaphon Grand
Fantasia atliko V. Niekus. So
lo Cornet American Fantasia,
išpildė K. Jakavičius. Solo
“Meilė” uždainavo p. V. Bobeliutė. Po to uždainavo Visų
Šv. parap. choras keletą daine
lių.
Choro vedėjas buvo vargo
nininkas p. V. Niekus.
Programai užsibaigus tai
buvo maršavimas “Grand
March”.
Į vakarą atsilankė nemažai
žmonių o ypač jaunimo, be
veik iš visos Chicagos apielinkės. Užtat liks nemažai pel
no. To vakaro vedėjas buvo
pirm. J. Pivarunas, jis ant to
vakaro daugiausia pasidarba
vo ir nemažai padėjo savo
spėkų ir triūso kad viskas įvy
ktų atsakančiai.
Ką jaunimas veikia.

Ką veikia daugiau Vyčių 8
kp. Rengia vakarus, kur
galima pramokti gražiai teat
rus lošti, mokinasi visokių
žaidimų, kur galima gražiai
pasilinksminti. Turi šokių
mokyklą Strumilų Brolių sve
tainėj 158 E. 107 st., Roselande kiekviena panedėlį. Ad
ventui užėjus šokių nebus, bet
bus programas dėl didesnio
prasilavinimo jaunimui. Tu
ri vakarinę mokyklą Visų šv.
par. baž. svetainėje po num.
6., kur galima pramokti ang
liškai ir lietuviškai, mokina
utaminkais, ketvergais ir pėtničioms nuo 7:30 iki 9:30 kakare.
Pas mus galima pramokti
dainuoti ir muzikos ant viso
kių instrumentų.
Gabus mo
kytojas yra varg. p. V. Niekus.
Išlygos labai prieinamos. Tai
gi, jaunuomenė katalikiškoji
spieskimės po Vyčių vėliava ir
darbuokimės visi išvien.

Artojas.

Šitame miestelyje nemažai
yra lietuvių, bet apie juos ma
žai kur tesigirdi. Jokių pra
mogų čionai nėra, nes kad ir
yra ir tie ramūs nieko nevei
kia Bažnyčios lietuvių nėra
Iš Ndrwood’o atvažiuoja kun.
Daugis atlaiko pamaldas vienų
nedėldienį ant mėnesio.
Darbai labai gerai eina, vie
na iš geriausių merginų dirb
tuvių šilkinė.
Šiemet labai
žymia kompanija padidino
mokestį.
Užtat labai gera
proga merginoms gerų darbų
tuojaus gauti. Paminėjau tik
tai merginas, bet labai dang
moterų, gaspadinių, vaikų pa-

Ko bus
a netruksi

Vietinės žinios.
Jubilejui.
Vffc'S?

jff".

Lapkričio 30 d. kun. N. J.
Petkus iškilmingai apvaikščio
jo 25 metų savo kunigystės jubijėjų. Gerb. jubiliatas 10
vai. ryto atlaikė šv. mišias asi
stuojant kun. Šeštakauskui ir
kun. G. Lanig. Iškilmei pritai
kintą, pasakė gražų pamoks
lą kun. A. Šeštakauskas. Baž
nyčia, ypač užgrotis, buvo
išpuoštas gražiai žydinčiomis
gėlėmis. Laike mišių degė

naujai įvestos elektriškos lem
pos ir daugybė žvakių, taip
kad bažnyčia atrodė it žvaig
ždėtas dangus.
Savo gražiais
balsais visų dvasiį'kėlė skait
lingas Vyčių 41 kuopos choras.
Po pamaldų klebonijoje buvo
iškilmingi pietūs, laike kurių
gerb. Jubiliatui išreikšta daug
nuoširdžių linkėjimų.
Trečią
valandą po pietų buvo parapi
jinės mokyklos vaikučių pers
tatymas. Auklėtinai šios mo
kyklos labai gražiai dainavo,
žaidė ir deklemavo, linkėdami
savo globėjui ilgiausių metų.

Vr-.
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Svarbus klausimai

Lyra.

Kaina 10 centų.
Lapkričio 29 d. L. Vyčių 50
kp. lošė “Genovaitę.”
Arti
stai labai atsakančiai atliko'sa
vo roles.
Žmonių buvo pilna
svetainė.
Taip-pat ir buvo
dainų. Buvo traukimas įvai
rių daiktų dėl naudos šv. Kazi
miero parapijos. Lapkr. 30
d. mūsų gerb. klebonas paren
gė labai puikią vakarienę. Bu
vo kviesti ferų darbininkai L.
Vyčių choras. Taip-pat ir
lošikai.

KALĖDŲ DOVANOS.!
Jeigu manai, ką tokio
pirkti kitam arba sau ateik į mūsų krautuvę gausi Kalendorių.
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VYRŲ IR MOTERŲ.

|

Čeverykai nuo $2.00iki $6.00 m
VYRŲ DRABUŽIAI:
l

HARRISON IR KEARNEY,
Bemaž visi jauni vyrai su
sitarę rengė draugišką vaka
rėlį L. Hantmano svetainėje
30 d. grudžio- Minėtam vaka
rėly) busianti surengta vaka
rienė, šokiai ir draugiški pa
silinksminimai.

Girdėjęs.

Nauja L. Vyčių kuopa.

SHENANDOAH, PA.
Z

Pirma patys apsišvieskite.
Vietinė lietuvių socijalistų
kuopa parengė balių 29 lapkr.
Kvietė visus savo draugus ir
jiems užjaunančius atsilankyti
ant to baliaus, nes “Mes no

rime apšviesti

darbininkas.”

Labai gerai.
Bet ydant bū
ti mokytojom ir kitus šviesti,
pirmiausiai reikia pačiam ap
sišviesti.
Užtaigi ir Shenandorio socijalistams pirmiaus
negu šviesti darbininkus, vy
ručiai pirmių — pirmiausia pa
tys save apšvieskite.

Reporteris.

Lapkričio 28 d. š. m. įvyko
prakalbos.
Kalbėjo p. Sut
kus iš Chicagos.
Jis papasa
kojo apie L. Vyčių organizaci
ją, ir ragino jaunimą stoti* į
šią draugiją. Užbaigus kalbė
ti, įstojo į L. Vyčių naują kp.
40 narių.
Puiki pradžia! P.
Sutkus vėl stojo antru atveju
kalbėti.
Kalbėjo apie Spau
dos galybę ir tt.
Žodžiu sa
kant, prakalbos nusisekė kuopuikiausiai, nes parodo šis
faktas.
Apart 40 narių Vy
čių. dar 8 nariai prisirašė prie
S. L. B. K. A. kuopos, ir daug
įvairių knygelių ir laikraščių
išplatinta.
Negaliu praleisti
nepaminėjus, kad čia yra dau
giausiai pasidarbavęs, vietos
klebonas gerb. kun. M. Durickis, nes jo rūpesčiu yra gerai
sutvarkyti parapijos reikalai,
ir rengias prie naujos bažny
čios statymo. Geriausių pasek
mių.
Darbai čia eina net viskas
pyška, ir visi sutikime gyve
name.
Šiuom tarpu tiek iš
mūsų padangės.

“Darbininko” Spauda
242 IK. Broadway, So. Boston,

RAKANDAI (FORNITURE)

Philadelphia, Pa. Vienas ne- I
gras West-cott papildė žmog
žudystę, nužudė vieną moterį.
Du policmonu nurėjo piktadarį
į suareštuoti.
Abu policmonu
negras pašovė.
Atbėgo dau
giau policmonu ir pradėjo ata
MUMS PRISIŲSTOS
kuoti negro namus.
Apie 100
KNYGOS.
šūvių buvo paleista.
Po to
« Socijalizmo minties blaivu buvo pašaukti gaisrininkai,
mas. John Spargo. Vertė A, kad prileistoj namus amonijos
Lalis. Išleista lėšomis ir spau ir pritroškintų negrą. Bet tuo
da “Naujienų,” Chicago, 1916. tarpu negras nusišovė pats.
Puslapių 230.
Kaina nepažy
mėta.
PRAŠO RUPŪŽIŲ

Lokis. Lietuvių Legenda. P.
Guamos gub. per kapitonų
Merimee. Vertė
Z. Juras.
Smįth prašė Suv. Valstijų val
‘ ‘ Naujienų ’ ’ spauda, Chica
džios, kad atsiųstų ant jo sa
go, III., 1915.
80 puslapių
los kuodaugiau rupūžių.
Mat
Kaina 25c.
ant Guamo salos priviso kirmė
lių, kurios skleidžia gyvulių
ligas.
Daug gyvulių jau kri
tę.
O rupūžės tas kirmėles
labai godžiai kerta.
Suv. Valstijų agrikultūros
departamentui paduotas gu
bernatoriaus prašymas parū
pinti rupūžių.

Lovos nuo
Komodės ”
Pečiai
”
Matrasai ”
Stalai
Galima gauti ir visokių
žesnių daiktų.

Nupiginta kaina
pianai

Graphophonai nuo $10 iki $3.001!

Lietuviški rekordai 75 centai.

SVARBŪS KLAUSIMAI.

Reikalauk katalogą, gausi
dovanai.
Siuvamas mašinas
mes parduodam pigiai.

C. P. Yurgelan
377 W. Broadway,
w>
Ji
So. Boston, MassA
(181)

Į gerb. Klebonus
Artinantis kalėdoms pasiulijam užsisakyki
Tti iš “Darbininko” knygyno visokių kny
gėlių, o ypatingai

Vyčių prietelis.

Lietuvių Darbininkų

Kalendorių
SUGRĮŽO KALINIS

Imant daugiau ant sykio nuleidžiame
didelius nuošimčius.
kalėiima.

Lietuviu dienos pasekmės

Delegato prakalbos.
27 d. lapkričio pas mus bubo prakali os
Kalbėjo nese
nai sugrįžęs iš Lietuvos Dr.
Bielskis.
P Leskauskas per
statė kalbėtojus.
Pirimausiai
kalbėjo gerb. kun. Janušas, o
paskui Dr. Bielskis.
Kadangi mūsą menkoj ko
lonijoj randasi Vilniaus guber
nijos lietuvią, kurie menkai ar
ba visai nemoka lietuviškai,
tai gerb. delegatas .pirma kal
bėjo lenką kalboje o paskum
lietuviškai.
Prakalbom užsi
baigus galima buvo patėmyti,
kaip žmonės jautėsi suramin
tais, nes iš tikrą šaltinią su
žinojo apie mūsą tėvynės-Iaetuvos padėjimą.
Ant galo Dr. Bielskis ir vė
liaus kun. Janušas aiškino apie
Tautos Fondą ir tuoj pradėta
organizuoti Tautos Fodo skyrią mūsą kolonijoje.
Gerb.
lietuviai darbas pradėtas, bet
mes jį turime užbaigti; pasi
darbuokime, kad nebūtą nei
vieno lietuvio, kuris nepri
klausytą prie Tautos Fondo
skyriaus!

Jau išskrydo
iš spaudos
Puikus paveikslai
puošia “Žvirblio”
12 numeri

□GARĖTŲ KUPONAI.

NAŠLAITĖ KARĖS METU

Turinys labai
įvairus ir
žingeidus

Tarp nugriautu kalną
Upelis tekėjo;
Vargšė našlaitėlė
Vandenin žiūrėjo.

Raštininkė.
X-

BERNSTEN & SON

40 BEACH ST.,
S.BOSTON, MASS

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

ADEB8AI VALDYBOS «V.
JONO KRIKŠTYTOJO

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

atskiro numerio

Ar nori būt gražus.

Pati ir sau trokščiau
Gyvybės nustoti,
Negu kad atskirta
Amžinai raudoti.

Metams 1 doleris

Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, kurią išdirba Mentholatum
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai
pripažįsta geriausia.
Ištepant moste veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis
išima visokius spuogus ir dėmesplėtmus saulės nuodegimus ir la
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.

J. V. Kovas

WOECESTER, MASS.
Lapkr. 26 d. Lietuviškos pa-rapijos svetainėj buvo pareng
tas vakaras iš vietinio mažojo
choro narią.
Žmonią atsilan
kė daug ir buvo gana užganė
dinti.
Lošimai, deklemacijos
ir dainos jauną augančią lietuvaičią dailiai išėjo.
Ant galo programo buvo pa
kviesti visi užsimokėti priža
dėtas mėnesines duokles ir
nauji, kurie norėtą prižadėti
mokėti kiek išgalima ant mė
nesio iki karės pabaigos. Išvi
so auką surinkta $25.00.

T. F. 30 skyr. Korespondentė.
CHICAGO, ILL.
(Bridgeportas)

L. D. S. 29-tos kuopos domai!

Kaip čionykščiai pasidarbavo
Čia yra tik penkios lietuviš
kos šeimynos,
bet Lietuvią
Dienoj visi
pasidarbavome.
Aukas rinkome lapkričio 4 d.
Surinkome iš viso $59.
Turė
jome daug iškasčią.
Gryno
pelno liko $44.35.
Mes aukavome sekančiai:
Po $1.00 A. Kaliunas, V. Ra
manauskas, P. Bakanauskas,
M. Valungevičius, J. Krušas,
A. Dekaminavičius, V. Dirsa,
A. Bilinskas, A. Augustanavičius, J. Šilanskas.
Po 50c,
K. Ramanauskas, V. Krušienė. Po 25c. A. Valungevičiutė. R. Sasnauskiute.

SHEBOYGAN, WISC.
Lietuviu Dienos komitetas
►estingai darbavosi.
Auką

L. D. S. 29-tos kuopos, priešmetinis susirinkimas įvyks utarninke, gruodžio 12-tą 1916,
8-tą vai. vakare, šv. Jurgio
parap. salėje ant 1-mują lubų.
Visi nariai būtinai malonė
kit ateit į šį susirinkimą, svar
bią reikalą ant apsvarstymo
yra daug, taipgi bus rinkimas
naujos kuopos valdybos.
Atsiveskite savo draugus ir
pažistamus norinčius prisirašyt į L. D. S- atsiminkime kad
tai vienatine Amerikoje Krikščionią darbininką organizaci
ja — užtai broliai ir sesutės
darbininkai rašykitės kuoskaitlingiausia į L. D. S.
Visi lietuviai krikščionys
darbininkai vienykimės!

29-tos kp. rašt.

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

Užsakymus siųs
kite šiuo antrašu

J. RIMKUS,
Box 36,

“Žvirblis”

Holbrook, Mass.

K. Ricktor,
1121 Wallace St.,
Phila., Pa.
(Rašyti galima ir lietuviškai)
(133. S.)

|
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So. Boston
Mass
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Vienatine Lietuviška

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau dėdės Pėtro Vaiš
noros 27 metai kaip gyvena
Suvienytose Valstijose (Ame
rike).
Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu:

Ona Vaišnoraitė,
151 New York avė.
Nevark, N- J.
, (175)

Krautuve

>
Kuri užlaiko visokio ta- j ;!

3427 Auburn Avė.
Chicago, UI.

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

Platinkite ir rem
kitę Katalikišką
Spaudą.

j
*f* voro, reikalingo maine- *t* I;
t menams.
f

T'
♦f

Y

V. LUKOSEVICIA,
❖
*♦* Minersville. - - Pa.

LIETUVIAI PAVESKITE
DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios mados.
Taisau, prosinu, valau ir
dažau senus. Taip-gi kunigams siuvu SIUTONUS ir
esu gerai įsipraktikavęs tame darbe, kaip Lietuvoje,
taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku greitai ir pigiai.
Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pristatau tiesiog į namus.
Tel. Charter 2354-4

•A. K. MAZALAS
j! 94 JEFFERSON STR.,
;!
HARTFORD, CONN.

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokią geležinią daik
tą, malevos (paint) ir piaujamą įrankią. Įrankiai
dėl namą statytoją, tepliorią, švinorią (plumbers),
stogą dengėją, gas’o pritaisytoją, mūrininką,
tinkuotoją, mašinistą, namą sargą ir kontraktorią.
Spinininkai, piuklą aštrintojai ir raktą pririnkėjai. Sienoms popierą, langams uždangalai.
Mūsą sankrovos randasi šiose vietose:

Draugijos Imies
tori “Darbininką”
i už organą?

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mas
Pa.

Andziulis Juo-

Namai parsiduoda,
GAISRU
SVEIKATOS,

kambariai parendavojami.

______ _

— INSURANCE

ankaitis,
’eers Avė

; Blate glass)
AUTOMOBILIUS
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BROOKLYN, N- Y.

perstatyti du juodingi veikaliukai “Vyro su pačia nesuti
A. Vitkausko teatralė kuopa.
Vyčių Teatras ir šokiai.
kimai” antras “Danties trau__________________
”
J. Kavaliauskas ir
2 d. gruodžio
McCaddin sa-kimas.
i
Apie 600 žmonių atsilankė
Vitkausko
teatralė
|Ad.
Kavaliauskas
padainavo. ant Vyčių I kuopos vakarėlio,
leje p.
. —_—. ., ~ —. . -—
kuopa sulošė “Mirtų Vainikų.’ Ketvirtų vakarų rengė 16 d. kuris įvyko subatoj, gruodžio
Daug jau pas mus lošėjų bu lapkričio 27 kp. L. Vyčių. Kal 2, Lietuvių Tautiškam Name.
vo, net ir tų pačių dramų bėjo p. M. Venis iš So. Boston,
Visupirmų. vakaras atsidarė
Dar sulošta du veika maršu, kurį sugrojino Algir
•“Mirtų Vainikų” lošė, bet tai Mass.
visi tie lošėjai nebuvo tokie, lėliai “Karalius savo namuos” do orkestrą, vedama Ig. An
Iždininkas:
antras “Nelaimingas sportas.” tanavičiaus. Tada vakaro ve
kaip kad šioji kuopa lošė.
Ant mūsų lošėjų trupų spek A.Kavoliunas padainavo “Kle dėja p-lė Magdalena Raipaitė
Mikolas Vertis,
Penktų vakarų 17 d. pradėjo programų.
taklio nuėjus, o ypač jei dra velį.”
28 Story St.,
ma lošiama, esti nobodu ir il lapkričio rengė Nep. Pag. Pa
So. Boston, Mass.
Pirmiausia buvo komedija
Kal
gu laukti galo, nes aktoriai, nelės Šv. moterų dr-ja.
Teatraų
netiktai kad nežino nieko apie bėjo M. Abračinskas iš Monte “Trys Mylimos.”
Globėjai:
labai
puikiai
buvoatliktas
ir
dramatiškus gestus ir mimikų, llo, Mass. p-lė A. Abračins
Jonas Petrauskas,
bet ir rolių neišmoksta.
A. kaitė iš Montello, Mass. pas kupinai visus prijuokino. Ge
66 W. Fifth St,
Sulošė riausiai savo rolę atliko p-lė
Vitkausko trupa, jau visai kas kambino ant piano.
kita. Iš pat įžengimo ant sce veikalų “Mamos neadsuptas.” M. Sakalauskaitė. Kiti lošė
So. Boston, Mass.
Šeštų vakarų paskutinį 19 jai p-lė M. Verseckaitė, p-nia
nos iki užbaigai, matai artis
Vincas Kudirka,
tus su tinkamais gestais, mimi d. lapkričio rengė visos dr-jos L. Kubilienė, M. Kubilius ir
37 Franklin St.,
Kalbėjo Pr. Strakau- P. Juškaitis puikiai atliko sa
ka ir puikia dikcija.
Tikri išvien.
skas iš So. Boston, Mass. ir vo roles.
Norwood, Mass.
aktoriai.
vietiniai.
Sulošė du veikaPo teatro šv. Roko bažnyti
M. Abračinskas,
A. Vitkausko trupa padarė
liukus “Dvi sesutės” ir “Blai nis choras po vadovyste p. V.
187 Ames St.,
siurprizų brooklyniečiams, nes
vininkas su girtuokle.”
At Yuškos sudainavo “Vyčių Hi
ikišiol manė, * kad lietuviai ne
■ ( Montello, Mass.
liko mažos mergaitės. A Kli mnų” ir “Lietuva Tėvynė Mū
mokės dramos tinkamai suloš
mavičiūtė paskambino ant pia sų.”
Literatiška Komisija:
ti, nes nėra aktorių, vienok
no, O. Nedviockiutė padaina
Kun. F. Kemėšis,
Po
to
prasidėjo
šokiai,
ku

šioji trupa, padarė tų, ko ne vo dzūkiškai “Šių nakčeliu.”
Pirmininkas:
242 W. Broadway,
sitikėta.
Giliausį įspūdį da Ad. Kavaliauskas atliko mono rie traukėsi iki vėlai. Prie su
Motiejus Žioba,
So. Boston, Mass.
rengimo vakaro ir jo pasek
rė į .žiūrėtojus lošimas paties
29 Webster St.,
logą “Brooklyn’o evangelija.” mingo perstatymo labiausiai
p. Vitkausko.
Jisai per visų
Pranas Gudas,
Malden, Mass
Ap. Stašarčiutė, Pranė Viesulošimų, netiktai nustebino su liutė, Aid. ir Bir. Taruševičiu- pasidarbavo sekanti Vyčių 1
242 W. Broadway,
kp. nariai:
p-lės Ona Kašė
artisto gestais, mimika ir dik tės padainavo.
So. Boston, Mass.
taitė, Paulina Abračinskaitė,
cija, bet kas labiausia, kad
J.
E.
Karosas,
Kalbėtojai atliko savo už p. Petras V. Kubilius, Tadas
per visų dramų pervedė kaip
242 W. Broadway,
duotis. labai gerai, nurodinė Kubilius ir Petras Mancevisiūlų tikrų dramaturgų, niekur
So. Boston, Mass.
jo spaudos galybę, kokia spau
Be to dar vyčiams atė
neiškrypdamas iš- savo rolės. da yra gera ir kokia blėdinga, čius.
jo į talkų p-nios Uršulė AbraMums tankiai tenka matyti
o ypatingai atsižymėjo p. P. činskienė, Marijona YeskeleNew Yorke ant Broadway te
Strakauskas nes dar jaunas vičienė, Ona Brozienė, p-lės
atruose lošiant dramas žinomų
vaikinas ir čia gimęs, o turi Ona Nevoželskaitė,
Cecilija
aktorių, kurie neišlaiko lygs
labai gražią iškalbą ir labai Buriutė,
Marcelė Overiutė,
varos dramaturgų, nes tan
gyvai kalba.
Katalikai susi Kotrina Daukautaitė ir p-nas
kiai ima ir įvelia kokį nors alauks gero kalbėtojaus; Nor- Jonas Ješkelevičius. Pelno liks
merikoniškų' “tricksų,” kad
woodiečiams jo kalba labai pa apie $50.00.
publikų prajuokinusA. Vit
tiko.
Publikos visus vakarus
kauskas to nedaro.
Jisai per
Vakarėlis gana malonų įs
lankėsi gan skaitlingai, ypa
visų veikalų pilnas dramatiš
tingai pirmą ir paskutinį va pūdį padarė, nes viskas buvo
kumo, tinkamais gestais ir
karą.
Knygų ir laikraščių puikiai sutvarkyta ir visi susi
mimika.
Išlaiko
lygsvarų
parduota netoli už 50 dolerių, rinkusieji gražiai laikų praleižiaurume ir malonumų meiliš
katalikiškų laikraščių užrašė; do“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
kame laikotarpyj.
apie 60.
Prie Spaudos Savai
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj,
Kiti nariai trupos ir-gi gra
tės surengimo daugiausiai pa
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios
žiai lošia, ypač nebloga aktorsidarbavo Vyčiai.
Merginos
paduodamos kuogreičiausiai.
ka pasirodė p-lė P. Šarkaitė Ja
pardavinėjo vakarais laikraš
“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų
ninos rolėje.
Taip-gi J. Vinčius ir knygas.
Daugiausiai
draugijas, rūpinasi jų reikalais.
slauskas tinkamas Janinos sudarbavosi M. Karniliutė, nes ji
“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina
žiedotinio rolėje.
Žodžiu visi
daugiau pardavė. Laikraš
katalikiškai
lietuvišką kultūrą.
labai gražiai lošia.
Galima čius užrašinėjo V. Kudirka.
“DRAUGAS’ ’ rašomas aiškia ir visiems supranta
pasidžiaugti ir palinkėti pirDr-stė šv. Jurgio K. gavo apie
ma kalba.
mųjai kuopai teatralei gyvavi
15' naujų narių ir šv. Kazimie
“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei
mo plėtojimosi ir kodidžiausio
ro K- gavo 10, L. D. S. 3 kuo
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50.
pasisekimo.
pa gavo 11 naujų narių.
Tik
Dabar pažiūrėkime, kaip
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
L. Vyčiai ir Moterų dr-stė nebrooklyniečiai tų artistų kuo
riais po lc.
prirašinėjo.
Ad. Kavaliaus
pelę sutiko.
Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6.
kui pripuola garbė, nes jis
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.
Spėjus pagarsinimams pasi
prikalbino narius prie L. D- Są
rodyti, kad A. Vitkausko tru
Atskiras numeris po 3c.
jungos.
Visiems kalbėtojams
pa atvažiuoja ir loš “Mirtų
; ir visiems, kurie darbavosi
Vainikų” ir “Genovaitę,” pas
Visais reikalais kreipiantis adresuokite
deį surengimo spaudos savaitės
niekuriuos susiraukė veidai,
1 ir tą visą savaitę, taip-gi ir
ypač pas tuos, kurie turi pre
tiems kurie atsilankė tais va
Draugas Publishing Co.
tenzijos prie lošėjų.
Pagarsi
karais ištariam širdingą ačiū.
nus dienas, kuriose bus lošia
Katalikų Spaudos Savaitės
ma, socialistai, parengė balius
surengimo
su koncertais, po karčiamas,
Pirm. St. Versiackas,
o po kampus prakalbos. Buvo'
Sekr. Ad. Navickas.
ir iš katalikų, kurie blogai at' sinešė, atbaidinėjo nuo ėjimo
BRIGHTON, MASS.
į gerų lošimų.
Rodos vietoje
Lietuvių kooperacijos namo
tokio neišmintingo darbo, bū
inkurtuvės.
tų patarę visiems eiti į teatrų,
Atsibuvo 30 d. lapkr. 1916
o ypač tiems, kurie bando loš
m.
Diena buvo lytuota. Marti laikas nuo laiko, kad pasi
šavimas
prasidėjo 11 vai iš ry
mokytų nuo tikrų aktorių, kaip
to.
Griežė
latvių benas iš Roxištikrųjų reikia lošti,
nes
NAUJOS KNYGOS.
Vitkausko kuopos aktorių loši bury. Publikos mažai tėjo
per
tai,
kad
oras
buvo
nege

1)
Elementorėlis: “Pirmieji
mas, gali būti didelė lekcija
ras.
Po
maršavimo
prasidė

mūsų visiems amatopams lošė
jo prakalbos. Pirmas prakal Žingsniai” Kl. Skabeikos. Yra
jams.
Iš po Darbininko Plunksnos. Labai indomios
tai trumpas (32 pusi.) Kl. Ska
Vargiai p. V. Vitkauskas bėjo kooperacijos pirm. p. B. beikos, (Autoriaus “Kas skai
pastabos
apie darbininkų padėjimų. Parašė F. V.
Prakalbų vedėju?
sutiks tokių neišmintingų žmo Ajauskas.
Darbininko
Dovanėlė Darbininkams. Kele
to
rašo,
duonos
neprašo
”
)
nių, kaip Brooklyne. Ačiū vi buvo p. Vasiliauskas iš So. skaitymo ir rašymo pradžios
tas vaizdelių iš darbininkų gyvenimo. Parašė
Antras kalbė
siems tiems pasistengimams Boston, Masa
mokslas
su
57
piešiniais
pieš

blogų agitatorių, salė buvo a- jo Bagočius angliškai. Trečias tais dailininkų: V. Bičiūno, P.
Ketvirtas
pitušti.
Gėdabrokliniečiams! kalbėjo p. Martin.
kalbėjo
p.
B.
Ajauskas
antru Galaunės, P. Rimšos, A Var
Brooklyno Korespondentas.
Išleido Cen
sykiu. Penktas kalbėjo koope no ir J. Zikaro.
tralis Komitetas Petrapilyje.
racijos rašt. p. V. Rimkus,
N0RW00D, MASS.
šeštas kalbėjo Bostono majo Išleidimas labai puikus. Tiks
K. Spaudos Savaitės pasek ras.
Septintas kalbėjo Bago ir Amerikos mokykloms.
2) Tikybos mokslas (šv. Is
mes.
čius lietuviškai ir kalbėjo rimi tai.
Aštuntas kalbėjo koope torija ir katekizmas). Parašė
Pas mus spaudos savaitė la racijos advokatas Mr. Glin. Vi- kun. Kaz. Paltarokas, Teologi
bai nusisekė, nes rengė 5 ka įsi viršminėti kalbėtojai kalbė- jos Magistras.
Veikalas turi
talikiškos dr-jos.
Surengė še jo apie vertę bei naudingumų aprobatų Jo Malonybės vysk.
šis vakarus su prakalbomis ir I kooperaeijos.
Tarpais pra Pr. Karevičiaus. 142 puslapiai
teatrais, 12 d. lapkričio rengė kalbų griežė benas.
Buvo ir teksto ir 4 puslapiai turinio.
3-čia kuopa L. D. S.
Vietinis dainelių.. Skambino ant pia- Veikalas aukso vertės. Turi
choras pirmiausia padainavo. j no. Žodžiu sakant progra- nys, tvarka, kalba, išleidi*
Kalbėjo “Darb.” redak. p. Pr. ! mas buvo margas, kaip genys. Į mas — viskas atlikta kuopuiI kiaušiai.
Gudas.
Buvo lošta “Ameri ■ Viskas nusisekė gerai.
Pu
ka pirtyje.”
M. Karniliutė blikos ant prakalbų susirinko
-ir O. Krisiauniutė padainavo. nemažai.
Vikare prasidėjo
Antrų vakarų rengė šv. Jurgio Į Unksmės šokiai ir traukės li
Kareivio dr-ja.
Kalbėjo vie- gi 11 vai. nakties.
Apačioje
i s klebonas.
Veikalų sulo Į krautuvės buvo padaryta resšė “Valsčiaus Sūdąs.” K. taurantas
Galėjo gauti visoSavSoms atliko Ch. Chiaplin

“Draugas
DIENRAŠTIS

Muzikos Mylėtojams
Naujiena.
Brooklyn’an nesenai atvažiavo muzikas A.
ALEKSANDRAVIČIUS, baigęs Varšuvos muzikalų
konservatorijų, ir atidarė

Lietuvių Muzikos Mokykla
Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO
GIEDOJIMO 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 vaka
rais nuo 8 d. rugsėjo.
Kaina labai prieinama, o
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, pataria
ma imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.
Adresas:

Labai įndomi knygele
Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos kningelė “Karės
V baisenybės Lietuvoje "(pragyventų valandų atsiminimai). Juo-

zas Kudirka kares pradžioje buvo išvažiavęs į Lietuvą, kur jį
Tai-gi autoriui savo akimis teko matvti tas karės baisenybes mūsų tėvynėje, kurias ir surašė viršj, minėtoje kningutėje. Čia mes rasime aprašymą, kaip praJ sidėjo karė, kaip varė žmones ant karės lauko dirbti visokių darbi} važinėti su stuika, kaip keliavo pabėgėliai. NestinV ga ir aprašymii apie sunaikintos Lietuvos vietas, apie žiauru«£♦ mus kazokų ir vokiečii? ir tt.
& Minėtos knygelės autoriui Juozui Kudirkai pasisekė sugrįž4** ti Amerikon visai kitais keliais: būtent per Siberiją, Japonii
ją, San Franciseo. Tai-gi knygelėje plačiai aprašyta ne tik
i
karės baisenybės, bet ir jo tolvma Įvairi kelionė. Kiekvienam skaitytojui patartina atydžiai perskaityti šią įdomią knygėlę, kuri galės daug mums naujo papasakoti.
t Knygelės sukrautos pas autoriii Juozą Kudirką 12241 Ernerald avė., Chicago, Dl. Taip-pat galima gauti “Draugo”
i redakcijoje 1800 W. 46-th str., Sehicago, III.
t Knygelės kaina 20c.
4’4 užtiko karės viesulą.

&
t
V

<£►
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AR TAMISTA SKAITAI

* JEIGU NE, TAI SKAITYK ♦
“DIRVA” yra didžiausis ir naudingiausis laikraštis tin

kamas kiekvienam pasiskaityti.
>
“DIRVOJE” telpa daug žinių iš viso pasaulio.
“DIRVOJE” telpa žinios iš darbo ir pramonės bėgio.
“DIRVOJE” telpa Ūkininkų ir Moterių skyriai.
“DIRVOJE” telpa daug popuieriškų ir moksliškų strai
psnių.

“DIRVOJE” telpa daug žinių iš lietuvių gyvenimo visa

~

me pasaulyje.

-

“DIRVA” kainuoja tik $1.50c. metams.

Siųsdami laiškus ir pinigus visados adresuokite šiteip:

“DIRVA”
CLEVELAND, OHIO

Išleistos knygos

Kazimiero Karai, dr

242 W. Broad’vay,

nusisegė i<oge
m natenkinti,

Darbininke

KNYGELE 64 PUSLAPIŲ.
Siuskite užsakymus tuojaus.

MISIJOS.
19 d. lapkričio s. 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 ii apielinkės atsilankyti ir
pasinaudoti ta proga.
KUN. P. MEŠKAUSKAS, Atholio klebonas.

Jau išėjo iš
Spaudos

'Tautos Rytas

So. Boston, Mass.

Pasiskubinkite

DARBININKAS”

ii
|

Darbininkų Kaleni

1917 m.
Kaina 25 centai
Gaunamas “Darbininko” Knygine
PAIEŠKOJIMAI.
Aš Ignas Ermola, Suvalkų
gub., Kalvarijos pavieto, Kro
snos gminos, Aleknonių kajmo paieškau Domininko Miški
nio, Suvalkų gub., Kalvari
jos pav., Krosnos gmino, Zailių kaimo; Emilijos Vaitkevi
čiūtės iš Suvalkų gub., Kalva
rijos pav.. Liudvinavo gminos,
Kulokų kaimo.
Turiu svar
bių žinių jiems pranešti apie
jų giminaičius esančius Rusijo
je.
ATSILIEPKITE.
Atsišaukite pas
Ignoto Kulikausko, seniau gyIgnas Ermola,
venusio
New Britam, Conn. pa1414 New York avė.
ieško
jo-brolis
Antanas, PaskuSheboygan, Wis.
tiniojo adresas galima sužinoti
Paieškau brolio Klemenso pas kun. Ig. Zimblį.
Plungės, Mateušo sūnaus, ki 324 Wharton St., .... Phila., Pa.
(132)
lęs iš Kauno gub.. Šiaulių pav.,
Šiaduvos par.^ilionių Sodžiaus
Gyveno Elizabeth Porte, N. J.
PUIKUS KALENDORIUS
Meldžiu. atsišaukti adresu:
Su tamstos paveikslu už dykų.
Kun. Jonas Plungė,
Tie, . kurie traukiasi pas mus
Rymo-Katalikų bažnyčia,
fotografijas
prieš Kalėdas, kiek
Tver, Russia.
vienas gaus kalendorių su jo pa
ties paveikslu už dykų.
Geriausia dovana Kalėdoms sa
DIDŽIAUSIA
vo
draugams puikus paveikslas.
KRAUTUVĖ.
Jūs visi žinote, kad geriausia pa TeL Ozford 4900.
Knygų ir visokių reli
veikslus daro E. Stanaičio vietoje
giškų daiktų.
JURGIS STUKAS
453
W.
Broadway,
S. Boston,Mass.
Norėdami gauti kata
Bostono
Tautos
Fondo
skyriaus
logų prisiųskite 10c. kra
ir Pirmosios komunijos paveiks
sos ženkleliais.
lus galima gauti “Darbininko”
Įvairių maldaknygių,
Administracijoje.
(143-S).
Eilių ir kitokių pasiskai
tymų.

Nebūk be katalikiško
laikraščio.

J P. TUINYLA4

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

Lietuviška-Polska
VAISTINYČIA

197 Broadsny, S. Boston, Mass.
Telefonas*^. Boston 1194-w

Daktarai dieną ir naktį.

ANT PARDAVIMO.
Geriauisa vieta įdėjimui
kapitalo.
149 E. Ashland St,
Brockton, Mass.

<3

“ŽVAIGŽDE”
(Savaitraštis)

•

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

EXTRA.
$1.00 ANT SAVAITĖS.
Nusipirk pas mane laikrodį
arbaJiedų ir mokėk po $1.00
ant savaitės; dabar prieš Ka
lėdas kas pirks mažų laikrodį,
tam duosiu didelį priedo. Ku
riems toliau atvažiuoti rašykit
atvirutę aš pribusiu ir paimsiu
orderį.

P. WALUKONIS
Savininkas

1 — Astuonių kambarių
grintelė, su visokiais naujau
siais įtaisymais taip-gi 2 — še
šiais kambariais namai, visos
parendavotos su geru apokėjimu.
17398 ketvirtainių pėdų
aukštoje sausoje vietoje, daug
daržui žemės, taip-gi didelė
daržinė (Baro) apie 300 pėdų
nuo gatvės.
Tos propertės arba namai
bus parduoti visai pigiai. Prie
žastis pardavimo išvažiuoju į
vakarus.
Dėl platesnių žinių atsišau
kite, rašykite arba telefonuokite:
,

REINKOTŲ DIRBTUVĖ.
Dirbam visokios mados
Reinkotus
Agentams,
Krautuvėms ir ant užsaky
mo privatiškiems žmo
nėms. Užsisakykite Reinkotų pas mus o tikrai
džiaugsitės.

So. Boston Raincoat Co.
344 W. Broadway,
So. Boston, Mass

Akių Specijalistas.

Prirenka akinius

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupčiams, didelį, naujų katalogų
siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
J. P. TUINILA
822 Wa8hington St., Boston. Mass

Ofito jdynoe
1-8 P. M. 7-9 P.M.

•'1 do vieoHae Hgae
Priskiria Akinta*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Tel. So. Boeton 270

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

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

536 Broadway, So. Boston.

Dykai!

Dykai!

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

James Ellis Co
O

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

Tel. Main 2483 E. Boston;799-W(

George B. Shields

Advokatas
Telephone So. Boston 605.
ANTANAS SABALIS
meistras
indeda tplephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broad-way, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

• u.
Wm. E. McCarthy
255 Wi Broadvay,
52 WPark St, Brockton, Mass.
So. Boston, Mass.
Tel. Conn.

PIRMO” KLESOS

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

DR. F. MATULAITIS

®®®©©©®®®®®©®©®®©©e®®ew
’ TEISINGIAUSIA IR GEI BLAUSIA LIETUVIŠKA

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

DR. W. T. REILLY
469 Broadway, So. Boston, Mass.
PRtt DORCHS8TER ST.

■■■

Tcucfmomc So. Bostom

605

Lietuviškas

ADVOKATAS
William F. J. Houiard
Lietuviika pavardė buvo
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

