
Iki $5.000.
Dirbtuvės užėmė 80 akrų že

mės ir buvo arti 50 namų, 
bombų prikrautų. Ten nebu
vo bombos dirbamos, bet tik 
gatavos bombos buvo pripildo
mos trinitroluotu, kurs yra 
baisiausia sprogstanti medžia
ga-

Tai ketvergo vakare viena
me name ištiko gaisras ir jo 
[negalima buvo sustabdyti. Ug
nis metėsi nuo vienų namų ant 
kitų ir prasidėjo pragarinis 
kriokimas, kuomet bombos ė- 
mė eksplioduoti. Per keturias 
valandas ėjo nuolatinės eks- 
pliozijos. Visas žemės plotas, 
80 akrų, atsirado liepsnose. 
Liepsnos ir dūmai milžinišku, 
neišpasakytu stulpu kilo į pa
danges. O tuo tarpu be palio
vos lėkė į padanges bombos, 
sprogo ore arba krito ,ir sprogo 
apielinkėse.

Tikras pragaras buvo atsi
vėręs.

KAIP TALKININKAI TAI 
KINTUS.
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paukšteliais, vienos 

tės vaikeliais — 
te, žlagsime... Mirsi- 

ešai pragariškai nu- 
Gi infr- rikvatos dėl mūsų likimo!... 

u va yra Mirsime ant paniekinimo gy-

lų tautišką 
vestų mus į

Tokį gilų 
mą galima 
tautai to, ko ji 
mes žinome ko 
lauja iš mus Lietuva. Ji _ _ 
kalauja duonos, drabužio! Jos 
mažutėliai vaikeliai verkia 
mokslo. Visa Lietuva šaukia 
laisvės! Tad ir duokime Lie
tuvai ko jai reikia! Neši 
me aukas ant jos aukuro! Li 
tavos gaisrą gesinkime auk 
mis. Nelaimingųjų kankin 
ašaras šluostykime auk 
Vergijos retėžius trupiu 
aukomis ir pasišventimu! 
duokime, duokime narni 
darni. Lai auką būna j 
širdies auka. Duokime, 
Dievas prisakė duoti.

Bet kada-gi duoti! h 
tada, kada proga pasiti 
Ne. Tautos nelaimės ’ pi 
neieško. Tad ir mes. nei 
kime ypatingos progos ge 
mui tautos, o apsidėsime 
latine mokestimi, kuri p 
tų ant Lietuvos aukuro, 
sidėkime ir mokėkime tol, 
nepasibaigs ši pragaišting 
rė, * kol neišnaikinsime po 
jaus, gręsiančio mūsų tau 

Būdami po Rusijos ir 
kietijos jungu mokėjome s 
kias mokestis savo prispau 
jams ir išnaudotojams, f 
bar-gi mokėkime lengvi 
duokles gelbėjimui nelaimi 
savo brolių. Ir mokėkime 
kol nelaimė juos griauž.

Skaitlingesnės už mus 1 
tos apsidėjo nuolatinėmis : 
kestimis. Tuolabiau mes 
valome nuolatines dukles : 
keti. Ir turime visi moi 
mokėti kas kiek išsigali, 
kėdami pildysime Kristaus p: 
sakymą.

Visa išeivija, visi lietuviai 
turime apsidėti nulatinėmis 
mokestimis ir tuomi parodyti 
pasauliui lietuvių tautos kul
tūrišką diržingumą. Čia vi-

Jos baltos rankelės 
Taip švelnios meiliai, 
Ir jausmas širdelės 
Atjaučia giliai.

Jos mėlinos akys \ 
Vis žvelgia rimtai, 
It_degančios žvakės 
Liepsnoja karštai.

Ji pilna skaistumo,
* Kaip jure plati. 

Širdyje ramumą 
Ji jaučia pati.

Eina į darželį 
Lankyti rūtų, 
Užtraukia dainelę, 
Kad linksma būtų.

Vainiką puikiausią 
Ant galvos deda 
Per amžių ilgiausią 
Nešioti žada.

Ne taip atsitiko, 
Kaip manė jinai, 
Bernelis atvyko
Jai lemtas senai.

Nuo Dievo paskirtas 
Jis ant visados 
Ir meilėje tvirtas 
Lig žilos galvos.

Pirmu kart mieliausią 
Kaip tik išvydo,
Įspūdį didžiausią 
Ji jame rado.

Nepaprasta šviesa 
Spindi iš augštai, 
Ar sapnas ar tiesa 
Svajoja, mąsto. <

Ne sapnas tai buvo — 
Tikrybę matė,
Senos mintys žuvo 
Klausimą statė:

— Kas čia toks per vienas 
Patraukė mane.
Per ištisas dienas 
Regiu prieš save. —

Ant galo suprato 
Kas dedas su ja 
Akyse ką mato —
Teisybė tikra.

Kad dėl jos bernelis 
Tas vienas meilus, 
Kaip rožių kvietkelis 
Skaistus ir dailus.

Ir laukia mergelė 
Tosios valandos, 
Kada jai rankelę 
Meilužis paduos.

Kada tars žodelį: 
Aš myliu tave.
Spaus baltą rankelę 
Ir glaus pas save.

Nubodo darželis, 
Vainikas rūtų.
'Meilesnis bernelis 
Už viską būtų.

Jai niekas nemiela 
Nor’ tik ištekėti 
Prie ko linksta siela, 
Už vyrą turėt.

Antru kart bernelis 
Išvydo vėl čia, 
Ir tarė žodelį 
Su meile tikra:

—Sakyk man mergele, 
Ar myli mane 
Senai jau širdelėj 
Nešioju tave. —

Mergelė nutilo, 
Pabalo veidai
Ir akys nuleidus 
Atsakė rimtai:

M f • •

vybės teisių, kurias įteikė 
mums Augščiausis Viešpats!... 
Mirsime, kad niekad jau nebe
prisikelti.. .

Bet argi mirčiai mūsų tau
ta yra pasaulin leista!! Ne 
ir tūkstantį kartų ne! Ji leis
ta gyventi! Ji turi ir išmok
ti gyventi ir kariauti su mirčia 
iki pasaulio pabaigai!

Kruvinų amžių mokyklą i- 
šėjusi lietuvių tauta turėjo pro
gos pasimokinti kaip apginti 
savo gyvybę.

Kiekvieni nauji meteliai 
nerdavo ant mūsų tautos ran
kų vis naujus ir naujus rete
žius. Turi-gi ateiti ir metai, 
kada mes pasiliuosuosime iš 
tos “Aigypto vergijos.”.

Visko gali atsitikti su mū
sų Tėvyne-Lietuva. Žiaurus 
likimas gali mūsų tautą išbars
tyti po visą pasaulį. Bet kol

rasių: 
slavų ir germanų, kurie visa
dos mus smaugė ir smaugia. 
Tad mūsų tauta kentėjo per 
šimtmečius ir jos kančioms ga
lo nesimato.. Todėl šiandien 
mes nebegalime tįkėties, kad 
artimoje ateityje rusų, lenkų 
ar vokiečių teitų, kaipo tau
tų, širdys sukriksčionėtų, per
siimtų artimo meile ir gailes
tingumu ir nustotų mus perse
kioti ir kankinti 
mes patys'turime auginti savo 
sielose lietuvišką krikščionišką 
kultūrą ir surasti būdus apsau
gojimui mūsą tautos gyvybės, 
kurią mums suteikė Praamži- 
nasis Viešpats, pasaulio ir 
tautų sutvėrėjas.

Gresia pavojus mūsų tautos 
gyvybei ne vien tik Lietuvoje, 
bet ir svetur: Amerikoje ir 
kitur. Ir kol mes nesijausime

pins Skaitymėlius,” aš ilgai 
galvojau apie tai, ar verta ši
tuo darbu užsiimti. Dalykas 
mat kame: mūsų jaunuomenė, 
kiek man žinoma, visai nėra 

savo gyvenimo 
os nors taip sa

kant, “rezoliucijos.” Pas 
kitas kultūriškas tautas, kaip 
ve: francūzus ir anglus, labai 
dabojama, kad išauklėti, ypa
tinga (individuališką) jau
nuomenę. Todėl pas juos yra 
sutaisytos tam tikros knygos 

;— rankvedžiai, kuriose yra 
surankiota gražiausios pasau
lio mintytojų mintys, ir iš jų 
yra sutaisyta dėl kiekvienos 
dienos mažiukai skaitymėliai. 
Mokslus einančioji jaunuome
nė jaunikaičiai ir mergaitės, 
kiekvienas iš jų turi ant savo 
staliuko po šitokią knygą ir 
kiekvieną rytmetį atsikėlę, per
skaito tai dienai pripuolantį 
skaitymėlį — rezoliuciją.

Kam tas yra reikalinga! — 
pamislys mūsj, liętuvių, jau
nikaitis ar mergaitė.

Vat šitas mane ir nerimavo. 
Mūsų jaunuomenė, - galima 
sakyti yra auganti dabar dvie
jose linkmėse: begalinio die
votumo ir visiško dvasiško at- 
šalimo. Taigi vieni ir kiti 
mano pradėtuosius “Kasdie
ninius Skaitymėlius” laikys už 
rytmetinę maldą, ir todėl vie
ni gali būt — perskaitys ir 
naudosis, bet kiti ant to švil- 
pterės ir šalinsis, kaipo nuo 
kokios “klerikališkos užma
čios.” Tame tai ir bus didelė 
klaida, dėl kurios prašalinimo 
aš čionai prie savo darbo pri
dedu keletą pastabų.

Pirma:,- .Istorija mums pa- 
rodo, niad tik ta tauta išaugo 
didelėn galybėn, kuri išauklė
jo savo piliečius stiprios dva
sios, drąsius, pilnus vilties, 
malonaus apsiėjimo, ir Dievą 
bei Tėvynę mylįnčius vyrus ir 
moteris.

žo. Didžiausia anarchija Par- neužtenka ler^mc!

kyklų, bet reikia kiekvienam 
jaunikaičiui ir mergaitei lavin
ti savo žmogišką didybę pa
čiam per save.

Trečia: — šitokis lavinimąsi 
nėra galimas nei už auksą nei 
už sidabrą nupirkti, neigi ga
lima jo per vieną dieną ar per 
tam tikrą laiką iš kokio ste
buklingo šaltinio pasisemti.

Ketvirta:
nimuisi reikia pašvęsti kiek
vienas savo gyvenimo rytme
tis, mažiausiai apie penkias 
minutes laiko.

Penkta: — Kiekvieną rytme
tį, atsikėlus iš lovos, perskai
tyti mažiuką skaitymėlį, ku
riame yra išreikšta kokios- 
-nors didelės ir gražios mintįs. 
Tai ir viskas kaslink skaitymo.

šešta:, — Rytmetį perskaity
ta rezoliucija lai bus tankiai 
prisimenama per dieną. Ką 
žmogus tankiai minavoja, tai 
tas suauga su jo protu ir šir
džių.

Septintas: — šituos skaity
mėlius ir rezoliucijas vartojant 
galima bus išdirbti stiprią ir 
galingos valios jaunuomenę.

- Lai kiekvienas jau-

--- ---------------- ----
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Katalikai tik bruzda, tik 
veikia, tik seimuojas, tik 
svarsto, o vis apie visuomenės, 
apie brangios tėvynės Lietuvos 
reikalus ir vargus josios sū
nų ir dukterų, skurstančių vi
suose pasviečiuose.

•

Žodžiu sakant, daroma tas 
kas tik yra galima mūsų gy
venimo sąlygose. -

✓

Tautos Fondas jau gerą 
pluoštą surinko pinigų ir ne
vienam karės nuskriaustam 
lietuviui ašaras apšluostė, pa
valgydino, apvilko, sušildė, 
priglaudė, suramino...

Kitos įstaigos kėlė apšvietą, 
kultūrą, susipratimą tautišką- 
-darbininkišką ir politišką, 

gįgna veikė savo ribose, 
iš aukšto užsi

gavo veikimo pienu ir 

iš to mes kataiiklpVien 
tik pasidžiaugt galime ir turi
me stengtis, kad ir toliaus dar
buotis kouoliausia, su visu- 
didžiausiu pasišventimu, su vi- 
sudidžiausia tėvynės Lietuvos 
meile. Nes tai yra vienas iš 
geriausių ir švenčiausių darbų 
kokiuos tik mes galime atlikti. 

Bet aš manau, kad visiems 
būtų indomu sužinoti, kaip ir 
ką veikia mūsų broliai lietu
viai tie, kurie šalinasi nuo 
katalikiško judėjimo įsisiūba
vusių bangų, o slenka srovi
niais latakėliais.

Chieagos“ Naujienos” irgi 
užsimanė neapsileisti ir pasis
tatyt sau palocių dar puikesnį 
kaip .“Keleivio.” “Laisvė,” 
“Kova” ir net pati L. S. S. už
simanė turėt savo paloeius ir 
gana. — Kad “Keleivis” tur, 
tai kodėl mes negalime turėt.

Bet nelaimė, kad socijalis
tų sąjungos narių skaitlius žy
miai mažinasi, o katalikai kas 
kart labyn susipranta ir į so
cijalistų kišenes pinigus ne- 
kemša o be pinigų paloeių ne
bepastatysi.

Tai pasidarė socijalistų a- 
baze tikra revoliucija. Jų laik
raščiuose kimšte prikimšta už
sipuldinėjimų vieno laikraščio 

ant kito, vieno vado ant kito. 
Pildomasis komitetas vieną 
dieną ką nutaria, tai ki
tą, dieną to paties komi
teto nariai jau tuos nuta- 
rimus'ynrtys " peržengia sulau-

Socijalistai tai “smart” 
vyrai, kad kedena vienas ki
tam sąžines, tai kedena kad 

* net dulkės rūksta.
Socijalistų tarpe iš pavyz

dingos vienybės ir bendrų da
lykų visiems socijalistams teli
ko vienui viena raudonoji nak- 
taiza (kaklaryšis) ir vardas, 
o daugiau tai viskas nuvejo 
“po šemeleikiais” —žuvo. —

Tiesa, jau ir pirmiąus ne
pergeriausia socijalistai sugy
veno savo tarpe, bet visgi 
paviršutinę išvaizdą mandagu
mo ir vienybės — solidarišku- 
mo dar buvo nepraradę ir net 
kaip kas sakydavo, kad soci
jalistų vienybė, kaip žydų. 
Bet dabar tai jau to nėra

Suardymui visos vienybės 
susidėjo keletos įvairių prie
žasčių. Bet iš jų dvi yra už 
kitas visas svarbesnės ir žy
mesnės, tai apie jas bent trum
pai ir paminėsiu.

Pirmutinę priežastį nukalė 
“Keleivis.”

Mat “Keleivis” už draugu-

sikvietė net iš Europos dr- 

Kapsuką, kad visus susikim- 
štų į kapšuką, bet ir tas neį
veikia, bo ir Grigaitis spar
dosi, ir Pruseika purtosi,' ir 
kiti visi netyli. Visi tik šau
kia, tik rašo: aš teisingiau
sias, aš gudriausias, sekite 
visi paskui mane, būsite roju
je kaip — kamine pas lašinius 
katinas.........X

f Apsireiškimas tai gana įdo^ 
mus, bet jisai išsivystė ir pri
brendo visiškai neturališkai. 
Kada visame pasaulyje socija- 
lizmas žlugo, tai ir tarpe lie
tuvių irgi turėjo tas apsireiški
mas atsiliepti. Ir dabar tarp
tautinė blaškosi ir spardosi 
kaip pašauta stirna. Vargšė! 
ne tais keliais ėjo, kur reikė
jo... dėlto, rasi, kaip kurių 
veikėjų ir gana geri norai neat
nešė gerų vaisių.

Tai taip bruzda mūsų veik
lesnioji visuomenės dalis, o 
dabar pažiūrėkime ką veikia 
mūsų dešinieji liberalai arba 
taip sakant mūsų pilvūzai bur
žujai “tautininkai.”

Ir jie nesnaudžia ir mano 
šį tą veikt, bet kad energijos 
ne kiek teturi, tai pradėjo... 
pradėjo garsint... pradėjo rek- 
lamuot girtą biznį ir saliūnus, 
o jeigu manimi netikit, tai 
pasiskaitykite paskuti 
“Ateities” numeryje 
aiškiai parašyta: Vyr 
kitę saliunus tokius ir tokius.

Iš to išrodo, kad “tai
ninkama” nekoks biznis, k 
tur net tokios priemonės gri< 
ties — platyt girtuoklystę, ka< 
sukvailinus žmonių protą. H

TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA IŠ ĮPLAU
KŲ UŽ GRUODŽIO MĖN., 1916 m. ■

Iki gruodžio 1, 1916 m. į T. F. įplaukė...............$61.675.77
Gruodžio 4, Kevanee, Dl. — Pris. “Draugo” red.

, Gruodžio 4, Manchester, N- H. — surinkta ves
tuvėse p. J. Gilio šu p-le O. Petrėnaite, pris. J. Vi- 
žynis.......... .. .... į.................... .....................

Gruodžio 4, Taniaąua, Pa. — Surinko T. F. 42 
skyrius, pris. 0. Bąbarskiutė....................... ................

Gruodžio 4, Miners Mills, Pa. — Surinkta Dr.
Bielskio krakalboje, pris. D-raš Bielskis...................

Gruodžio 4, Forest City, Pa. — Surinkta Dr.
Bielskio prakalboje, pris. Dr. Bielskis. ..........

Gruodžio 5, Cricago, UI. — Prie T. F. 43 sky
riaus prisirašė šv. Mykolo parap. Rožančinė Panelės 
šv. dr-ja, pris. kun. F. Kudirka. ................................

Gruodžio 7, Mt. Carmel, Pa- — Aukavo šv. 
Rožančiaus Mot. dr-ja $130.00 ir blaivininkai $6.25, 
viso pris. kun. Dr. Bartuška............................................

Gruodžio 8, Maspeth, N. Y. — Aukavo 46 T.
F. skyrius, pris. M. Milukas.-......... ...............................

Gruodžio 11, Roekford, UI. — Surinko T. F.
44 skyrius, pris. V. Gremba. .....................................

Gruodžio 11, Rochesteę, N. Y. — Surinko T.
F. 24 skyrius ($155.15 per Dr. J. Bielskio prakalbas 
ir $119.85 kitais būdais). Viso prisiuntė K. An- 
druškevičius.................................... ; .......................... ..

Gruodžio 14, Paąuonock, Conn. — Surinkta
Dr. Bielskio prakalboje, jis ir prisiuntė...................

Gruodžio 14, S. Manchester, Conn. — Surinkta
Dr. Bielskio prakalboje, jis ir prisiuntė.' .;...........

Gruodžio 14, Amsterdam, N. Y. — Susiurbta
Dr. Bielskio prakalboje, jis ir prisiuntė. ...............

Gruodžio 15, Aurora, III. — Nuo vietos lietu
vių pris. kun. V. K .Taškunas........................................

Gruodžio 16, Roekford, UI- — Aukavo “Ai
do” dr-ja $8.25 ir per krikštynas pas J. Lamuilą 
$11.60, pris. V. Gremba............................................

Gruodžio 16, Hartford, Conn. — Surinko T. 
F. 33 skyrius, pris. kun. J. Ambotas.......................

Gruodžio 17, Melrose Park, UI. 
skyrius narią mokestis, pridavė K. Pakštas............

Gruodžio 27, Kingston, Pa. — Surinko T. F.
14 skyrius ($40.38 per delegatų prakalbas), pris. 
J. Zekas..................................................................................

Gruodžio 27, Pittston, Pa. — Surinkta per dele
gatų prakalbas, pris. J. Laukaitis............................

Gruodžio 29, Meriden, Conn. — SurinkovT. F.
16 skyrius, pris. V. Millsbakas. . ............... .. . ..........

Gruodžio 29, Kewanee, UI. — Surniko T. F.
45 skyrius, pris. Dombrauskis................... ...............

Gruodžio 30, - JSheboygan, Wis. — Surinkta
Stackų šeimynoje l<uęi,ų vakare, pris. J. Austrevičius 

UŽ parduotas T. F. knygas.
Gruodžio 11, Kingston, Pa. — Pris. kun. Dr. 

V. Bartuška .......................................................
Gruodžio 17, Melrose Park, UI. — Prid. K. Pak

štas............ ......... € *
Gruodžio 18, 

Kneižis...............
Gruodžio 27, 

Stangas..............

dar daugelis lietuvių yra nesu
sipratusių ar su kietomis širdi
mis. Reiks juos išbudinti, ne
duoti jų sąžinei snausti. Čia 
daug galės pagelbėti mūsų in
teligentai: svietiškiai ir dva
siškiai. Tautos kunigai, Vieš
paties aukuro tarnai, turės 
budinti, kelti, kviesti tautų 
prie išpildymo josios prieder
mės, Kristaus prisakymo! Ir 
lai nelieka nei darbininko, nei , 
pirklio, nei pramonininko, nei 
inteligento — profesijonalo, 
ąnei vieno lietuvio,, kuris ne
mokėtų nuolatinės mokesties, 
negelbėtų Lietuvos.

Kelkime tautą, taisykime 
Lietuvai kelią.!

Tautos Fondo Vladyba.

įehų „savo 
iš pasistatė 
palooitK

tokio darbo tautai netili ^1 
nėra jokios naudos, bet visų- 
didžiausia blėdis. O kas savo

deda? ‘ tautininkai,'

Ant
Pak
Prie

Pittsburgh’o, 
apielinkių lie-

NAUJI T. F. SKYRIAI TVE- , 
RIASI.

Tik laike vienos savaitės iš 
T. F. raštinės išsiųsta 5 čarte- 
riai į šias vietas: —

Forest City, Pa. No. 48.
Vildyboje: pirm. J. Gudau

skas, rašt. Pr. Stanevičia, iž
dininku kun. A. Janušas. Fo- 
rest City skyrius jau surinko 
nemažai aukų.

Manchester, N. H. No. 49.
Valdybon išrinkta: pirm. R. 

Kundrotas, jo pagelb. A Zub- 
kus, rašt. A. Stangas, ižd. J. 
Svetikas, iždo globėjais F. Ce- 
kutis ir K. Žukauskas.

Sti Clair, Pa., No. 60.
Valdyba: pirm Mikas 

bauckas, rašt. kun. M. T 
Adomas Pacev 
Valley, m., Ne 

: pirm. Joną
sauckas, rašt. Juozas C 
ižd. kun. A. Deksnis.

Nbrvood, Maus., No. 52.



TUVIŲ KNYGOS
džiamolnflii

DETROITO, MICH, LIETU
VIŲ KLAUSIMAS IR JIEMS

atspruko 
Midi. Gal

taukavo, pridavė ponia A 
ausiedienė $31.48
* Po $5.00 aukavo: pp. Nau

dai. ’pp. Stankūnai, kun.

Mickevičius yA lenkų “ne- 
zaliežninkas. ” I Pasitrankęs 
Brooklyno, N. Y.l aipelinkėje, 
patupėjęs lenkų ifkitose moks- -L. ritaJbdLZS



Neužm

Paieškojimai

R. Vasiliauskas

41# Baybtu
ELLIS McCLEARY CO

Edward L. Hopkins

J J. HcGowan Co

irŽMlS

Dr, Paul J. Jakmauh
< (Jakimavičius)

NUGĄSDINO DAUG ŽMO
NIŲ.

V. LUKOSEyiOAJ ; 
Minersville. Pa.

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

LIETUVIUS.

Specijalistas 
' Prirenka akinius

Tel. Main 2483 E. Boeton«799-W
George H. Shieids

Advokatas

Didžiausioje Lietuvių Kolonijoje vi-
> soje Amerikoje.

Pietinė dalis valstijos, kur klimatas Šil
tesnis ir žemft derlingesnė, netoli nuo miešti) 
ir turgaviečių.

Parsiduoda keletas gerų farmų, didelių 
ir mažų, su budinkais ir be budinkų, ti-nka, 
mos lietuviams, nes žemė gera ir galima au
gint visokius javus. Taipgi tinkamom dėl pie
nininkystės ir dabar Užminkai padaro geriantį 
pelnų- Galima pirkti už piuigna ir ant išmo

viau darbą gvsrantaojanH

DR.W.IREILLY

ADVOKATAS
Miliam F. J. Houoard 
Lietuviika pavardž buvo 
Ftarn F. J.

315 Broadway, So. Boston.

Lietuvių


