Veltui jūs statysite bažny&as,
veltui remsite misijas, veltui stei
gsite mokyklas — visi tie jūsų
darbai, visos tos jūsų pastangos
nueis niekais jei jūs nesugebėsite
vartoti apsigynimui ir užpuoli
mui to tinkamo ginklo, kokiuo
yra grynoji ir tikroji katalikiš
koji spauda.
Popiežius Pins Desimtasis.

Tei. 620 so. Boston.

organas Am. Lietuvių ny mu-KataiiKiį sv. juvzapu vaipimuKų sąjungos.
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PRANEŠKITE TUOJ.
Uždėti ir vesti laikrašti yra
nelengvas biznis. Sunkumų
turajo ir “Darbininkas.” Sun
I kiausias ir kartu svarbiausias
buvo tai adresų dalykas. Juk
‘ ‘ Darbininko ’ ’ administracij a
iš karto turėjo sutvarkyti bent
5.000 adresų. Be klaidų to
kio darbo iš karto ir patyrusiems laikraščio vedėjams ne
būtų galima atlikti. Pas musgi buvo naujukų ir klaidos bu
vo neišvengtinos. Dabar jau
įeiname tvarkon. Visų ėmėjų
prašome pranešti apie visokius
nereguleriškumus. Tik adre
sus prašome rašyti kuoaiškiausia.

Kooperacija tarp lietuvių
ir jos svarba.

I

S O BOSTON,

TeL 620 So Boston

Norime, kad mumis indoNuo senokai jau Amerikos
mautų
svetimtaučiai, norime
lietuviai kimba Į kooperaciją.
gauti
politiškos
laisvės savo
Daug buvo daroma bandymij
Yra nemažai ir gyvuojančių tautai. Bet ką mes galime
kooperatvvių krautuvių. Bet parodyti svetimtaučiams, kaip
kad jos tarp lietuvių klestėtų, mes galime parodyti, jog
bujotų, tai toli gražu to nega esame pribrendę prie autono
lima pasakyti. Iš esančiųjų mijos.
Didžiosios tautos daug svar
didžiuma tik taip sau gvvuostė
šiais laikais lenkų tautos
o kitos vos kojas velka.
klausimą.
Išrodinėjo, kad jie į
Nemažai kooperacijų spro
go, subankrutijo. Ištikrųjų kaipo tauta, pilnai pribrendę
KUOPOMS.
didesnėse kolonuose, kaip an prie plačios autonomijos.
Anglijos
rimtieji
mėnraščiai,
tai Chicagoje ne viena koope
Dėl pilno sutvarkymo cenracija Įsisteigė ir sprogo. Stei berašydami apie lenkij tinka
'
tro
knygų norėtume gauti įstogė jas soči jai istai. ste:gė “tau mumą prie autonomiško valdy- ;
I jimo apHkacljas tų, kurių dar
tininkui.” Lygiai visų kri i mosi, labiausia guldės! štai aut į
negavome. Tą malonės at
kokių
išvedžiojimų.
Visą
svar!
ko.
likti kuopų raštininkai.
bą
dėjo
ant
prasplatinimo
Kouel taip buvo, kodėl ne
galėjo užsila’kvti kooperaty tarp lenkų kooperatyviškų įs-į
taigų, ant Įvairių įstaigų, or
viškos krautuvės?
ganizacijų.
Išskaitliavo len
Nemaža nepasisekimo prie-I
RlHE* I S S -ANCON A, SUNK BY
žasfim buvo tai nemokėjimas j kų kooperatyviškų Įstaigų kapitalus,
organ
’
zaeijų
skaičių
Photo hy American Press A«s •<•. itlon.
veikti sujungtomis spėkomis,
.1G
"•
* "'’oua, kurs Viduržeminšj
stoka sumamų, gabių, mv- ir turtą. Pasirodo, kad len
kų
Įstaigos,
kooperatyviški
tatymas
atsiėjo
S
1.000.000.
linčių tą darbo srytį, vedėjų,
Nemažesnė, o gal didesnė, sandėliai beturi milijonin lis
Tas anglams l >u- MOKYS VISUS KARINIO
ATSIŠAUKUSIEMS.
Kantonas iš s i gelbėję.Y
negu minėtoji, buvo nesiseki- kapitalus.
vo
didžiausiu
argumentu,
kad
MUŠTRO.
' sai pasakoja, kad teutonai,
mo priežastis, tai vedėjų nesą-j
Kuomet anuokart paskelbė
lenkai
moka
veikt
’
sujungto

Geneva.
—
Iš
Atėjiu
atėjo
.■ s.-t į va tis.
žiningurnas. Kooperac;,ių ve
me,
jog ieškome jauno vaiki
dėjai vaginėjo, dėjosi sau Į ki- mis spėkomis, moka valdytis, ž:nia, skelbianti, kad drai Kiti pasakoja, kad jau
no į “Darbininko” spaustuvę,
ki jos generalis štabas nuspren-! ’.et. kuomet garlaivis,
šenius ir taip pakrikdė naudin tvarkyti savo reikalus.
tai tuoj atsišaukė bent pora
Ir ištikro, kas gali aiškiau dęs įvesti priverstiną visiems įžeistas ir stovėjo, b
gas įstaigas.
tuzinų jaunikaičių. Iš laiškų
parodyt' galę tvarkytis, veik . vyrams^ karinį muštrą. VisiHai jį apšaudę ir tarp-,
didis jų noras “ DarbiL’gšiol ^Amerikos lietuvių ti iš krūvos, kaip. . kooperaty
vyęąl,,
lwirie.-rik
nėra
buvę
ar-l
Tu
ri
’ tarnauti ir pasišvęs
" gyvenimo pryšakyje buvo so- viškos įstaigos.
_nrajoj
v__________
•_
•
Į pDaug
__ ........
pasažierių pamišo.
dabai bus ilavinami.
ti.
Tas
džiugino mus. Vi
cijalistai ir laisvamaniai. .Tie
Jei seniau lenkai dėl nemo
siems
skyrium
atsakinėti neiš
daugiausia viešame gvven’me kėjimo valdytis, dėl nemokė
12 ŽUVO NUO BAISAUS
KALBĖS
APIE
GINKLAVI

galėjome.
Todėl
šiuomi vi
vadovavo, jie teikė visuome jimo tvarkyti savo reikalus ne
VĖJO.
MĄSI.
siems pranešame, jog nuo šios
nei toną, jie buvo lietuvių a- teko savistovybės, tai jie da
čia purvu
Washington, D. C. — Repu- Great Bend, Kr. — Buvo ki savaitės pradžios dirba pas
vangardu. Jie ir kooperacijo bar didžiomis biznio įstaigo
A. Kneižis iš Hartfordo, teisėjas. 18 metų atgal jis buvo
se vadovavo, veikė, jas steig mis parodo, jog moka ve'kti blikomj partijos senatoriai ne lus baisi viesulą. Žuvo 12 žmo mus
n_
.
.....
prie geležinkelio switchman.
nių
ir
sužeista
apie
100.
tolimoj
ateityje
atsilankys
pas
dami.
sujungtomis spėkomis, moka prez. Wilsoną apkalbėti gink
vieną naktį jis pateko po tranPastaruoju laiku lietuvių vi tvarkytis, turi sumanius ve lavimąsi reikalus. Preziden NUSKANDINO DU SUBMA- čių ir sąjungiečių. Jei ateity, kinio tekiniais ir liko be deši.
je darbininko prireiks, tai i
suomenėje pradeda imti viršų dėjus. sąžiningus vyrus.
RINU.
nesės rankos. Septyni metai
tas nori, kad tas klausimas
kita srovė, kita dvasia, kitas
Kuo mes galime pasirody nebūtų surištas nei su kokia
Londonas. — Iš Morocco kreipsimės į atsišaukusius.
Vieną naktį jis pateko po trau
krypsnis žymiai užčiuopiamas ti*
atėjo
pranešimas,
kad
Anglijos
kinio
tekiniais ir liko be dešipartija, o visų būtų nutartas,
PASKOLINO PINIGŲ.
tarp Amerikos lietuvių. Nubu
skraiduolis
nuskandino
du
vo

nėsės
rankos. Septyni metai
Subruskime.
kaip demokratų, taip ir repuLondonas. — Anglija Fran- vėliau jis neteko kairėsės ran
do po ilgo letarginio miego
kiečių
submarinu
Gibraltaro
blikonų.
cija ir Rusija paskolino Grai kos. Su viena ranka jis pusė
katalikai. Katalikai stoja žy
pert akoj.
TAUTOS
TARYBOS
kija' $8.000.000.
miu, gal jau ir žymiausiu veik
SUVAŽIAVIMAS.
PALEIDO PARLAMENTĄ. ŽUVO ANGLIJOS LAIVAS.
Graikijos premjeras Skou- tinai galėjo savo darbą atliki
sniu lietuvių gyvenime.
9 ir 10 lapkričio Pittsburghe
Londonas. — Iš Atėnų atė Londonas. -— Viduržeminėj loudis pranešė visiems talki nėti prie geležinkelio, nors jau
Katalikai imsis ir koopera- Įvyko antras Tautos Tarybos jo žinia kad Graikijos valdžia
ninkų valdovams, kad Graiki- j tė nepatogumų. Netekęs abie
jurėj
žuvo
Anglijos
torpedmis
jų ranku, jis nenusiminė. Kaip
tiviško veikimo.
suvažiavimas- Dalyvavo vi paleido parlamento atstovus.
ja prielanki jiems.
laivas.
Visi
jurininkai
išsi

tik
apleido ligoninę, tuoj sto
Jau nuo pat “ Darb’juinko” si 7 Tautos Tarybos nariaL
Nauji rinkimai atsibus gruo gelbėjo. Laivas užėjo ant sek
jo
mokyklon
ir mokinosi advo
pasirodymo sąjungiečiai ėmė Padaryta daug svarbių nutari džio 19 d.
ALBANAI
ATAKUOSIĄ
lumos ir susidaužė.
katūros. Pasiekė tikslo ir
pageidauti straipsnių koopera mų tautos reikaluose. Nu IMS VYRUS ARMUDN.
SERBUS.
cijos reikaluose. Jau iš to tarta atsiliepti Į visuomenę ke
Londonas. — Iš Bucharesto Į. pastojo teisėju. Jis rašo įsiLondonas. — Nuo pradžios SUVAŽIUOSIĄ TRYS KA
kandęs plunksną.
aišku, kad sąjung’ečiams rū liais labai svarbiais reikalais. gruodžio mėnesio Anglijoj pra
atėjo žinia, kad albanai, skai
RALIAI.
pi tasai dalykas, kad jie imsis 10 lapkričio po piet buvo Tau sidės ėmimas jaunų vyrų ka
čiuje 60.000 atakuosią serbus.
Londonas.
— Balkanų trijų Eisią ant miestų Monastir ir
to dalyko.
tos Fondo valdybos posėdis, riuomenėn. Taip skeDaia lor
Chicagoj pietų vakarinėj
valstybių karaliai — Rumuni
“Darbininkas” laipsniškai, dalyvaujant vietiniams žymesdalyje plėšikai padarė kele
das Derby, rekrutavimo di jos, Bulgarijos ir Graikijos Prisrend.
nuodugnia' ėmė kooperacijos niams Tautos Fondo veikė rektorius.
tą apiplėšimų. Trys vagiliai
ketina padaryti seimą Buchadalyką gvildenti.
jams. Daug dalykų geriau
Tie jauni nevedę vyrai, ku reste.
Apkalbės karinį daly RUSŲ PASISEKIMAI TIES sustabdė strytkarį apvogė
Iš jau duotųjų “Darbinin sutvarkyta, kai-kurie sumany
konduktorių, paskui apiplėrie iki gruodžio 1 d. iš lįuoso kų stovį ant Balkanų.
RYGA.
ke’5 straipsnių, skaitytojai ta naujai, Tautos Fondas pra
vieną restaurantą ir kelešė
noro nestos arm jon, tai pri NAUJAS TALKININKAMS
Petrogradas. — Rusai skel
matė, kad ir Anglijoj, kur dės nuo šiol dar žymesnį ir pla verstinai juos ims.
praeivių.
tą
PAVOJUS.
bia, jog turėję pasisekimų
dabar geriaus:a gyvuoja koo tesnį veikimą.
Tai negirdėtas, revoriueiLondonas. — Teutonai susi ties Ryga. Skelbia šitaip:
peratyviškos įstaigos, iš pra Plačiau pranešime sekančia joniškas Anglijoj dalykas.
“Ant kairiojo Dauguvos
rado naują vekrmo vietą. Vidžios neturėjo pasisekimo — me numeryje; netrukus gi ir
Matyt niekas negelbėjo nei duržeminė jure pilna vokiečių kranto ties Ikskul mūsų karei
Mūsų didžiu rūpesniu yra
kriko, nebuvo parėmimo, ge protokolus išspauzdinsime.
nuolatimai Kitrihenerio atsi submarinu.
vai paėmė Borsemuende dva nnok tai tobulinti ir gerinti
ro sutvarkymo, o gal buvo ir
šaukimai, nei reklemos, na
Dviejų Tdžių garlaivių nu- rą.
Be to paėmė keletą de- “Darb ninką.” Tame, rodos,
IMK IR SKAITYK.
nesąžiningumo.
oficierių prakalbos, nei teuto skandinimas — Dacia ir Anco- sėtkų nelaisvių ir du kulkos pamažėl pasivarome pirmyn.
Gal ta;p bus ir pas lietu
Mūsų skelbiamoji kningelė nų zeppelinai, nei galon kara- na — parodo, jog jų ten jėgos vaidžiu. Priešininkas darė Sulaukiame vis daugiau prita
vius. Lietuviai pradžioje ne Imk ir Skaityk jau veik visai l:aus atsišaukimas. Visi tie yra didžios, jų submarinai ten dvi kontratakas bet jos buvo rėjų, rėmėjų raštais ir pini
turėjo kooperatyviškame vei gatava. Ateinančią savaitę dalykai ir apsireiškimai nebu gerai veikia.
atmuštos su dideliais priešui gais. Sulaukiame vis naujų
kime pasisekimo, nebuvo tarp užsisakiusiems bus išsiuntinė vo ganėtinu akstinu ' Įsiems
bendradarbių, naujų koresponMat vokieč ai nori pakirsti nuostoliais.
jauniems vyrams stoti arrrijon. kelią, gabenimui kariuomenės į
lietuvių, kurie su atsidavimu ta.
Į vaakrus nuo Batalovkos tų. Tas mus džiugina, o kar
būtų veikę toj naudingoj srity
Užsakymų turėjome daug. Reikia prievartos.
Balkanus.
buvo smarkių susirėmimų. Ten tu be abejonės ir mūsų skaity
je, kurie būtų mylėję tą dar
Atspausdinome 10.000.
Pastaruoju laiku Vidurže- 1.500 vokiečių kareivių ir 21 o- tojus.
bą. Po ilgų bandymų, po
Leidinys labai puikus, labai KIEK ŽUVO SU ANCONA minėj jurėj teutonai nuskandi ficieras pateko nelaisvėn. Dar
Vis daugiau ėmėme rašyti
nepasisekimų gal būsime lai gera popiera, puikūs pagraži
Londonas. — PagaK vėliau no šiuos garlaivius: Franc’jos paimta 11 kulkosvaidžių. Tru apie pageidaujamąjį dalyką —
mingesnę gal turėsime geres nimai puošia vidų, dailūs gautas žinias iš Neapo io. tai - France, Anglijos — Califor- putį anksčiau ties Kolki buvo kooperac ją. Kooperacija yra
nį pasisekimą. Atsiras suma- viršeliai. 48 puslapiai.
išeina, kad su Aneona žuvo nian, Clan Mac-Alester ir Mo- paimta 2.000 kareivių ir 50 o- užsiinteresavę lietuviai. To
ningesnių, sąžiningesnių, tą
dėl, kam tik rūpi kooperaci
Jos kaina turėjo būt neima- mažiau žmonių. ne<ru kad pir- orina.
ficierių.”
dalyką mylinčių vedėjų ir ko- Siaus kaip 10c.
Bet
pirmą_ ma buvo skelbta. Tikras skaijos reikalai, kam rūpi pri
~
Su tais garlaiviais žuvo ar
operatyv’škas veikimas pas leidinį parduodame po 5c.
čius nežinomas, bet žuvę tik ti 100 žmonių.
Pas popiežių atvažiavo traukti kuodaugiauzia narių
mus sustiprės.
*
Anglai išgąstyje, nes da vieno kairaujančių valstybių prie kooperatyviškų bendro
apie 105.
Kiek žuvo amerikonu, tai bar kelyje daug transportų ir karaliaus pasiuntinys su svar- vių, tai platinkite “Darbi
Kooperasijos svarba yra di
dar nesusekta Žnvę 20 su jie gali būti nuskandinti. Žino- bin laišku paties karaliaus ninko” numerius, kur apie kodi ir daugeriopa. Kete
—e
Nežinia, kokio tai operaciją rašoma. Žmonės suviršum. Bet tie žuvuSicii a- nią žūtų daugybės. Tuoj pa rMy ALU.
džiaginį gerbūvį, auklės bro
•
«
« 9
•<
«
liškumo dvasią, lavins ve’kti
Kiekvienas skaitys ją su merikonai yra natundiz»’oti, o siųsta. tam tikri karės laivai K8T3I H.TIS ir su kokiu reikalu.
trtnsportų apgynimui.
sujungtomis spėkomis. .
smagumu tir OTUda
ne čia gimę.
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L. D. S. FONDAS AUGA.

Pasižadėjimų paskolinti iš
mokėjimui “Darbininko skolųvis daugiau gauname. Iš pat
pradžių Bostoniečiai pasižadė
jo duoti $685.00. 22-ame nume
ryje paskelbėme dar $150.00.
pažadėtų Athol’io kuopos ir
$30.00 — Brooklyno 11-os kuo
pos? (Nek. Prasid. Pan. Šv. pa
rapijos). Tai-gi išviso tada
jau buvo $865.00.
Dabar vėl gavome pasižadė
jimų: iš Donoros, Pa. $10.00,
(jau įmokėjo); iš Pittsburg’o
— $85.00; iš Homestead’o —
$75.00; iš Export, Pa. — $25.00; iš Ellsworth’o — $10.00;
iš Worcester’io, Mass — $50.00; iš Shenandoah’rio —$100.00 (jau gavome). Tai-gi išvi
so dabar gavome gatavais ir
pasižadėjimų ant $355.00; su
pirmiau pažadėtais — $1220.00. Visi pasižadėjusieji žada
iki šių Naujų Metų atsiųsti sa
vo pažadėtus pinigus.
Broliai ir sesers, kaitinki
me darbininkų barometrą.

1

—
i nei artimo
bės pas tokius
jrastum nei mažiausios dale
dale-
nerastum
lės,
Meluojamą
partijų
s.• Meluojamų _ __ _ _va
va-
dai, meluoja jie patys, meluo
jaį įft
jų spauda; . bedieviai, ir vivi
si laisvų pažiūrų žmonės, kurie netiki į Dievą, neturi šir
dyje tikėjimo.
Broliai lietuviai katalikai
riškimės į vieną krūvą, paduokime visuomet viens kitam
ranką. Lietuvių katalikų, tu
rėtų būti kiekvieno užduotis,
ar vyriško ar moteriškės, ar
merginų, ar jaunikaičių, pri
gulėti katalikiškose draugijo
se, jas remti jas gerbti.
Katalikiškosios draugijos
turėtų pasistengti visos prigu
lėti prie Amerikos L. Federa
cijos, ją visoms jėgoms šelp
ti, tvarkyti.
Tad tarp mūs
bus vienybė, — o kur vienybė,
Čia viršų ima galybė.
To
kiu būdu mes lengviau apvaly
sime savo tautą nuo visokių iš
gamų ir ištvirkėlių.
Federacijos v ce-Pirmininkas.

Delko musų katalikiškoji spauda
_____

Nakties Mintys.
Tirštais rūkais jau apsidengui
Senai užmigo prigimtis. Ramumo patalą prirengus,
Nuvargusi miega šalis.

Ui mūsų spausdinto žodžio silpnumą kal nybę (vyskupą ar vyskupo įsakymą sulig baž
Dievas ir Tėvynė! Kaip mie cento auga, ir pasidaro Šimtai
tinti reikia net mūsų visuomenės atkaklumą. nyčios tvarkos.i>ildantį kleboną) vienas ar la yra mums šitie žodžiai. dolerių, o iš jų rublių dvigu
Nemalonus tai pasakymas, bet dar nem&b- kitas žmogelis—įsikarščiavęs ištaria kokį Kaip jie linksmai, iškilmingai bai, ir daugiau.
niaus man jį pasakyti, nei mūsų katali žodį ant savo dūšios ganytojo, kurio pas išsilieja iš širdžių lietuvių.
Tiesa, kiekvienam rūpi pir
Pasaulis visas jau nurimo,
kams išgirsti. Ilgai mislijau ar tarti tą kui.. gailisi. Bet, žiūrėk, atsiranda tuoj Kaip jausmingai tuos žodžius ma savo gerovė, arba ateitis;
Visur viešpatauja tyla,
žodį, ar ne. Žinau gerai, kad nekuriems tenai Kristaus Bažnyčios priešas užtary ištaria tikintieji mūsų broliai pirma apsirūpina apie save,
Sparnuočių jau balsai užkime
nepatiks jis, gal nekuriems išrodys netik ne tojo- rolėje—vilkas avies kailyje—išpučia ma Juk tai nuolatinis mūsų atsi dažnai tik likusius atiduoda
Regėt vien mėnesio šviesa.'
teisingu, bet net ir perdaug šiurkščiu. Te žą dalyką/į didelį skandalą. Gavęs pagel- dūsėjimas, ypač šiame taip bai Tėvynės reikalams. Kitaip ir
gul ir taip būna, pamislijau, bet jogei tariu bininkų, mėgina suerzinti gerus žmones, siame padėjime mūsų brangio- negalima. Juk parsivertus nei
Gaivinantis vėjalis glosto '
tą žodį prieš savo žmones ne iš piktumo, idant pekliškos neapykaptos piktžolei užaugus, t je Tėvynėje Lietuvoje.
iš vieno per. panevalią never
I
TV___ _ •
____ = . rr Saldžiai sapnuojančius me
Dievas ir Tėvynė! Tai mū žia, čia reikalaujama žmonių
bet kuogeriausiai velydamas, tad nors kiti daugiaus žmonių atkristų nuo Bažnyčios
•«, džius
galės išrodyti mano apsirikimą, džiaugsiuo ir daugiaus visokių negerų raštų, išgveru sų prigimtas.brangiausis troš gerų norų. Bet reikia pati
Ir šneka jie paslaptingus,
si. Pats vienas tojo klausimo iškėlimas į sių laikraščių skaitytojų atsirastų. Apgai kimas. Tai mųsų bočių ir se kėti, kad tos aukos visos su
Nežemiškus, tarsi, žodžius.
aikštę, jo debatavimas, daug padės jo sumin lėtini vaidai Philadelphijos šv. Antano pa nelių nepaliaujantis šauksmas; rinktos iš žmonių gerų norų.
kštinimui, išnaikinimui iš mūsų tarpo ką rapijoje pirm keliolikos metų pasibaigė net netik dienose krikščionystės, Jie davė, duoda, ir dar duos!
Augštai žvaigždelės mirga jnc
Dieve duok kuoveikiaus. Teišteisįs mano ši muštynėmis bažnyčioje ir anos uždarymu, kada išpažino vieną Dievą Su- Jie nesijaus tuomi esą save nukias
tąjį užmetimą šv. Povilo pasiteisinimas skandalai Chicagos. šv. Jurgio parapijoje tvertoją, bet nuo amžių, ir siskriaudę. Jiems tikrai pri
Nušviečia
dangiškus
skliautui
prieš savo pasekėjus, jog jis džiaugiasi, kad net į mūsų literatūrą mėginta įtraukti nes nuo tų laikų, kada degino au guli nuo Tėvynės didė garbė!
Pakalnėj
srauniai
teka
upelis
anuos savo šiurkštesniu žodžiu į nuliūdimą į- kanių pasikėsinimų prenumeratos keliu (ren kas perkūnui, kaipo Dievui,
Buvo, ir yra daug tokių,
Bučiuodamas žalius krantus.
varęs, bet į nuliūdimą, kuris paskubinęs pa- kant po 2 dol.) išleisti liūdnos atminties kurį pažino kaipo valdytoją vi kurie nei cento nedavė tam
sitaisymą.
Chicagos lietuvių “Istoriją,” kelių metų vai satos. .
tikslui, dauguma visaip ple
Visur ramu... visi sumigo,
Dievas ir Tėvynė! Mūsų bo pėjo; rodos jų širdys buvo
Tai-gi drįstu atkartoti, jog tarp priežasčių, dai šv. Juozapo parapijoje Scrantone, šv.
Užmiršę rūpesnius, vargus,
sulaikančių mūsų presos išplėtojimą, reikia Jurgio Shenandoah’ryje parapijiečių pasi- čių senelių buvo pirmutinis pripildvtos kokio tai pavydo,
Tik man akių miegas nelipde
ginklas,
kada
stojokovoti kokio
neapkentimo.
priskaityti ir mūsų žmonių, lietuvių ir žemai šiaušimas prieš savo arei vyskupą, AVaterbu____ tai ..™
r.............
Kiti
Tiktai aš vienas neramus.
čių katalikų atkaklumą, didesnį ir mažesnį ry’o ir New Britain’o nekuriu puikorių pasi- prieš sąyo priešus. •
kėlė'visokius triukšmus, kad
šiaušinias ir daugybė kitų—vis tai atrado
Dievas ir Tėvynė! skambėjo tą tokį šventą darbą sutrukdy-'
sulyg laiko ir vietos aplinkybių.
Toli atskirtas nuo tėvynės
Lietuvos
yisais kraštais, kada ti, kad tuos gerus sumanymus
geriausius
bičiulius
žinomųjų
katalikių
prieMėginau išrodyti augščiaus, kad daug už
Bastausi viens it kalinys.
šalis
buvo
plati,
galinga,
ka

kenkė pas mus katalikų spaudai mūsų vi šų eilėse, Panašūs broliškos neapykantos
nuslopinti arba neįvykdinti, tai
Nerandu niekame ramybės,
suomenės nesusipratimas ir abejingumas-nep- platintojai dėl biznio įkirėjo net rimtesniems da lietuviai valdė plotus nuo yra Tautos Fondo komitetus
Vien spaudžia liūdnumas ilgė
rielankumas. Kodėl tas mūsų katalikiškoje ne katalikiškiems laikraščiams, kurie pir- Juodųjų iki Baltųjį; jūrių.
ir rinkimą aukų.
svs.
Dievas
ir
Tėvynė!
Turėtų
niūsų
žmonelių
neįtikėjimiau
žaizdavo
ant
tautoje yra? Kodėl net mūsų mokinta jau
Tai vis ne naujienos šiuose
mūsų
širdyse
kiekvieno
atsi

nuomenė užauga, į žmones išeina tose bai mo kunigijai.
laikuose. Atsirado ir dabar yApleidau Lietuvos šalelę,
siose ir pražudiilgose silpnybėse, kad pas
Paklausykite ką rašo užpereitos savaitės liepti, ypač toje baisioje va ra tokių pasvaigėlių, sumišu
landoje,
kada
mūsų
broliai
di

Tą
griuvią, kurioje gimiau.
kui visuomenės opinijos vadais palikę anie Chicagos “Lietuvos” redakcija straipsnyje
sio proto žmonių, kurie drįsta
džiausiame
varge
mūsų
istori

Draugai
ten liko nusiminę,
atsistoja į priešingą, nei kuriame buvo jų tė “Parapijų reikalai spaudoje:”
savo prakalbose, ar ant kito-;
joje,
ir
Tėvynė
Lietuva
stovi
Gal jų nebregėsiu daugiau?
vučiai, kuriame yra jų broliai, seserys, abazą.
“Tūlas laikraštis, kuriam mes buvome pri
kių susirinkimų žmonėms įtar
Tėvas, motina—pamaldus katalikai, taipgi minę. kad galima užsiimti naudingesniais ant pražūties kranto, ir šau ti, kad girid:— Būtų gerinus,
I’apūsk vėjali nuo tėvynės,
broliai, ir seserys, gi kokios mokslo šakos reikalais, negu parapijij reikah] pūtimais į kia be j perstojimo, ,— Gelbė- kad tos aukos surinktos Lie
ki!
Gelbėkit!
nors
mes
sunūs,
Nuo mano gimtinės šalies.
diletantu palikęs katalikiškos Lietuvos sū skandalus, dabar atsako, kad, girdi, parapi
tuvai karės nukentėjusiems.
dukters!
kurie
esame
liuosyDvelkimu savo iš krūtinės
nus glaudžiasi prie savo šalies priešų—ats jose priguli daug žmonių ir tat laikraščiams
bės laimingame krašte, gelbė apversti ant nupirkimo šautu
Tildink
skausmą mano širdie?
kalūnų, bevierių rusų,
pasileidusių supuvė esą svarbu svarstyti parapijų reikalus.
vų,* arba sprogstančios medekime
v3i,
kas
tik
į
Dievą
ti-i
lių lenkų, modernistų ar žydberniaujančių
“Mes ir nesakėme, kad laikraščiams būtų!
--- ,’ ir pirma išgriauti visas
socijalistų ?
’ negalima svarstyti tųjų reikalų. Bet rinitas kin/ė. Gelbėkime visi, kas 7°*
bažnyčias,
iššaudyti kunigus,
Gal jie nežino, kad katalikų šventa narei- parapijom; reikalų svarstymas ir parapijinitj tik mylime tėvynę! Atsižvel- tai būtų didesnė vertė. -—
’
gkime
į mūs vargstančius ir
ga saugoti savo namus, savo šeimynas, kad nesusipratimų pūtimas į skandalus ir “strei I ,N
Toks apjakęs tikėjime žmo
--11
y
v- žūnančius.
Atsižvelgkime įi!
anie nebūtų sudergioti, užnuodinti negeros kus”—vra du grieštai skirtinu dalyku...
gus,
anas nemato, negirdi, i
spaudos vilyčiomis? Gal nežino mūsų kiek sensacijinis visokių “parapijinių streikų” pū Tėynyę!■ ir į Tėvynės vargus! šauksmo mūsų brolių, kurie
Neabejoju nei kiek, kad
Namų netekę, be pastogės,
prasimokęs jaunimas, kad katalikams po timas—o kartais reporteriškoje formoje iškal- ki(t
badu miršta, kurie kasdiena
vienam
tikram
tėvvnai-1
Po girių slapstos tankumynu:
mirtinos nuodėmės bausme draudžiama yra no “pranešimas” apie neva rengiamus
kovoja su mirtim, su didžiau
niiji,
,
tą
sąžinė
sako,
tą
rau

O
gal tarp tų nelaimingųjų
“streikus”—yra-dalyku, kurio jokis laikrašnegerus raštus skaityti?
sia šio pasaulio nelaime.
dof
dai
tas
isii
dainą
dainuoja,
Tr mano yra ten šeimynos.
Gal jam nežinoma yra Ryme prie šv. Tė tis, rimtai norįs parapijų santikių sutvarJis
džiaugiasi,
kad
mūsų
valzdin
įa
mūsą
akyse.
Gelbėvo Sosto Indexo Kongregacijos egzistencija? kymo, neprisileis...”
lietuvių turtas sunaikytas, jis
kirne Tėvynę.
Tas namas prastas, kur rnatut
Kur tau ?
Taip rašo “Lietuva,” kurios nieks
džiaugiasi,
l^ad
lietuviai
tokion
Negalima
papeikti
mūsų
Mane užsupo, užauklėjo,
Vos pramokęs šiaip taip rusiškai saki .juog ji “kuniginė.”
brolių; ir seserų lietuvių čia A- į nelaisvėn'papuolė, kad mūsų
Sodelis vyšnių, kur bitutė,
nius regsti mūsų nelaimingas lietuviškas
Nepadyviju, kad žmonės, pajioyę- katalikų merikoje gyvenančių, jie dėjo likę viengenčiai Lietuvoje
Tarp žiedų linksmai purpinėjt
vaikelis jau, kaip dzūkai sako, zalbucina pareigas pildę, nori iš^ąda^os vežimą pris aukas Tėvynės gielbėjimui, dė- maudosi tarpe liepsnos ir ka-'
prieš inkviziciją. Išsižiojęs j ieško uždraustų kaldyti, idant labiąu suerzinus žmones prieš jo kiek, kuris išgalėjo, kiek pa- nuolių šūvių. Džiaugiasi, kad
Sugriauta viskas, fumaikvta,
j
Motinos-Bažryčios m odų ir tankiai anuos kunigus, atitrukti anuos nuo tikėjimo. Bet
tūkstančius, pa ; bažnyčios kanuolių šūviais su- i
Tiktai griuvėsiu lž^ krūvas.
i įtarti
katalikai prie to darbo savo ran siuntė į'tėvynę gelbėti nuvar | griautos.
I
Kraujuotos dirvos yr’ nuniii
I
vytas iš mokyklos už nesimokymą reika kas prideda ir traukia žmones nuo katalikij gintus savuosius. Aukos ne
Toks pamišėlis žmogus, mūtos...—
lingo mokslo, palieka suklydimo platintoju 'spaudos, katalikų laikraščius “kuniginio biz-į apsistojo plaukusios į Tautos Isų tautos išgama, vienok turi i
Vien juodvarniai ten kranki;
tėvynėje. Amerikon atvykęs dirbti tingėda nio” lizdu vadindami, tai tą ne kitaip, kaip Fondą. Amerikos broliai lie ■gaują savo pasekėjų, kurie ne Paskiausias iš L
svečias,
laksto.
mas, tokis išeina ant uoliausių išgverusių atkaklumu pavadinti tegalima.
tuviai duosnūs. jie darė aukas, mažiau pamišę už jį patį, nes Ivun. Dr. Antanas Miliauskas,
Karveli:
Gal tautai kokia iš to nauda? Iškalbingai, ir dar daro, dar renkama vi jį vadina “Lietuvos dievai- Kauno šv. Kazimiero Dr-jos ir
raštą platintojo, korespondento, net kalbė
v*
??
laikraščio ‘ ‘ Draugij os' ’ redakcitoja taip vadinamose mūsų “prakalbose.” tesako jums ant to šenadoriečiai, taip mūsų' sokiems tikslams, o mūsų bro C1U.
j jos narys. Didis L etuvos vei- PINIGAI GALVAŽUDŽIAI.
“Jai aklas aklą ves, abu į duobę įkris”—pa išgverusios spaudos išgirti ir palaikyti kelių liai dar vis duoda, nors po
Broliai, susipraskime. ne- kėjas Atsiųstas iš I/etuvos kai
sakė mūsų dieviškas Mokytojas. Tokių at metu atkakliame bylinėjimosi su dvasine vy kiek kas išgali. Kas neturi siduokime savos apgaudinėti. po katalikiški;
"Vieno turtingo pono rūs\
dr-jų atstovas. Nuo
kaklių “švietikų” klauso atkakliai lietuviai resnybe. Seniausia ir turtingiausia, su šim-j daug duoti, duoda po truputį Tokie žmonės; bedieviai, netu- pat atvažiavimo lanko lietuvių gyveno
bėdinas
kurpiu:
katalikai... ir įpuolė mūsų visuomenė į baisiai tais vertelgų-biznierių, 10 tūkstantinė Sena- tankiau, ir vis centas prie ri tikėjimo, neturi žmoniškų koloniias ir pasakom apie didžiai Plaktukas jo tau.ška, o dainoi
vargingą Lietuvių padėjimą.
■dvokiančią duobę, kurios purvyne auga to dorio naujokyne juk mažiausiai suaukojo!
dainos nekaltos ir linksmute
visokiems
visuomeniškiems
reikalams
(Saulės
kie žiedai, kaip Antonovai-Mont vidai., Baskamba iki vėlyvų išnakčii
goČiai ir kitokie, tiksliai mūsų žmonių. “
1 cini namams. Tautos Namams Vilniuje ir t. t.:) ktų. Nebuvo vietos patalpinti vieno kito jo timo darbininkai, bet ča anų nepamokysi- Tuogi tarpu turtuolis sėt
likučiais** praminti kalbėtojai, ku rie iš visų Teko neseniai man girdėti, jog didžioji raštpalaikio,, žiūrėk, jau jis opozicijoje bur me ir neišrinksime.
užsidaręs ir pilnas baimė;
Taigi, trokšdami mūsų katalikiškos spau Imd jo turto kas neišvogti
pajiegų kariauja prieš savo tėvų tikėjimą išenadorio naujokyne, p. Šimkui tenai atsilan noja prieš laikraštį, kurį pirmiau gyrė,
ir ano apgynėją katalikų spaudą. Mūsų kius, Į>or prakalbas surengtas Tėvynės—Lie I ir neretai pasidaro didžiausiu priešu, priešu dos sustiprinimo, rūpinkimės sukelti mūsų Linksmumas ir laime nieką
Dar “Varpo” laikuose Dr. Ku- visuomenėje susipratusį išmintingą užsiintere- pas jį ilgiau nepavieši. Kui
dvasiški ja, su lyg įsakymą šv. Tėvo ir savo tuvos gelbėjimo reikalams, sudėjo—bdolerius. iš pavydo,
ant panašaus obstrukcijos savimą anos reikalais, persitikrinkime patys pio dainos, it aštrus peilia
dirka
skundėsi
vyskupų, barasi, kad žmonės neitu klausv- Nenorėsit gal tikėti, bet tai faktas.
pertikrinkime, bado jam širdį.
Nuo katalikiškų laikraščių Įtekmės dabar tipo “Tėvynės Varpuose, ” Amerikoje mūsų ir visus lietuvius katalikus
ti panašių kalbėtojų, kad negerų raštų ne;
redaktoriams
panašus
anų
neskaito,
katalikiškos
spaudos
kad
visų
mūsų
pareiga
yra
paremti
mūsų ka
Šenadorio
lietuviai
yra
liuosi,
priimtų į savo namus ir t. t. Bot ar klauso
l.. . . g y
.. ..
Duok kurpiui maišiuką p
tipai
daug
bereikalingų
kliūčių
daro.
Kas
talikiškąją
spaudą
lygiai
kaipo
parėmėme
savo klebonų katalikai lietuviai? .Tuk neuž- į Tad-gi iš anų vaisių pažinkime juos.
nigų
tarė turtuoliui viens
tai, kad tokie spaudos nevidonai bažnyčias ir mokyklas, kad baisi nuodėmė yra
ginamas yra faktas, kad daugelis mūsų žmo-j Dar vieną dalyką norėčiau pajudinti, kurs, aršiausia, tai.
nust<
nių net savo pamaldumo dalykus-maldakny- man ding, užkenkė ir kenkia kaip kada mū ant kiek yra didesniais mulkiais, tuomi lietuviui katalikui kokiu nebūk būdu veng draugas pamatysi,
dainavęs.
daugiaus
blėdies
pajiegia
padaryti,
įsimaiti
anos
pareigos
arba
aną
pakeisti
rėmimu
sų
spaudai.
Tai
iš
mūsų
taip
vadinamų
krvges, rąžančius, škaplierius, paveikslus,
j
mūsa paklydėlių spaudos.
Kurpius gavo maišiuką p
želius, perka nuo tų. kurie■ aniems pagami- veikėjų, korespondentų, spaudos platintojų švdami į mažai apšviestų žmonių tarpą...
Pirkime ir skaitykime katalikiškas kny nigų. Nutrūko dainos, m
Tiek apie svarbesnius mūsų katalikiškos
Ar- karts nuo karto apsireiškiąs priešingumas,
na visokią antikat.alikišką literatūrą.
Kokioje kitoje tau- Rašo kokis žmogelis šiaip-netaip suklijuoja spaudos silpnumo priežastis. Gal rastųsi gas ir laikraščius, raginkime savo biznierius, rūpestis jį paėmė, kad kr
gi či a ne atkaklumas?
toje pas katalikus rasime tokį fenomeną? > korespondenciją į laikraštį, Redakcija, aną ir daugiaus kas pasakyti specijalistų profesi- kad anie savo biznius garsintų katalikų spau pinigu neatimtų.
Neretai iš jonaių tarpe, bet ne Federacijos Kongrese doj*'. laikytų savo įstaigose katalikiškus lai
Ačiū tamstai už pinigi
Tokis pasakymas augių, vokiečiu, praneū- pataisius, išdailinus, patalpino.
tarė, atduodarnas juos tu:
zų ir kitų tautų katalikų draugijoįe iššauk- 1 ano nužeminto korespondento pasidaro tik- vieta toms kalboms. Pasisekimui mūsų spau- kraščius ir t. p. o pamatysite, kaip greit išbu
tą didžiausią sujudimą, supultų visi ieško- ras nuobradas. reikalaująs, kad redakcija dos dalykų reikalingas solidariškumas, rei- jos toji spauda mūsų visuomenei ant didžiau- tuoliui - pinigai galvažudži;
ir tikros laimės karulis.
ti tokio kulvartos vaisboriaus, kurs greta vien jo akimis į dalykus žiūrėtų, jo protu vei- kalingi pilni patyrimo, energijos ir pasišven- sios naudos. Dievui ant garbūs.
katalikų literatūros siūlo savo klientams nuo
dingą prieškatalikiškos
spaudos geluonį.
Gi pas mus tai paprasta kasdieninė duona.
Nekartą rodosi net geri katalikai, knygų a,gontai, teisinasi priversti esą laikyti “kuni
gų ginamas” knygas.
Pažiūrėkime į mūsų
knygų pardavėjų margų margiausius kataliogus, o persitikrįsite, kad teisybę sakau.
Atsiminkime, kaip mūsų dvasiškuos (lange
METAMS
1 KOPUA
lis netik savo pavyzdingu pasišventimu ka
talikiškos spaudos idėjai, bet ir uoliais pa
$3.00 doL
3 centai.
mokinimais iš sakyklos ar po namus kalėdoda
mi persergia lietuvius katalikus nuo jų dū' <
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Šioms gręsenčio pavojaus, bet kas iš to t Uo’
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, ląs dvasiškiai už savo rūpestingumą apie sa
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Organas, pačių darbininkų leidžiamas.
ve avelių dvasinę laimę yra vien su dumb
lais sutrempiami neretai tų pačių savo dva
siškų vaikelių. ' Jų kilnus motyvas irgi lie
ka sumindžiotas,
įtariamų jų uolumų žema
me medžiagiško pelno troškime ir L t
Vėl klausiu sveikų, ar tai čia ne atkaklumo
žmklai?
Dar vienas dalykas, kurio kitų apšviestų
katalikiškų tautų viešame gyvenime veltui ieš
kotume.
Išaugo pas mus spaudos rųšis, ku
ri visokiuose gyvenimo nesmagumuose ieško
viea progos praplatinti savo netikusį raugą.
Pasišiauš^ kur prieš savo dvasišką vyres•
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Jus nori atlankyti Jūsų prietelius

“DARBININKAS”
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moterėles ir traukti jas į abelną Sūkurį. Tik supraskime
Sąjungos svarbą, o jos kėli- ir naudingas mokslas sumania}
mui prisidėsime visomis jėgo- šios kuopos vedamas.
mis.
Gardžių valgių gaminimo
ŽODELIS Į LIETUVAITES.
Tikėjimas reiks pamest
Turime
pagarbos
žodį
tarti
sekretų
mokina p-lė Veniutė.
; .,*■■■■
.
'.7 •c-j'
Lietuvaitės ir sesytės,
mūšų
šviesesniosioms
sesutėms,
Ši
uoli
veikėja,
didi Sąjungos
Nors
rūbuose
avinėlio,
Ką aš manau pasakyt,
mokytesniosioms
moterims.
prietelka
su
atsidavimu
pa
Kaip nekalčiausias atvyks,
Manęs vargšės našlaitytės
Joms
reikėjo
ir
dar
reikia
švenčia laiką ir supažindinėja
Bet viduje turi vilkų,
Malonėkit paklausyt.
daug darbo pridėti, kad iš moteris ir merginas su paslap
Prišoks staigiai ir apniks.
judinti mūsų nerangi.- * lote- tybėmis gero virimo, kepimo,
Daug dėl jūsų nekalbėsiu, *
rėles, kad išrodyti reiku..ingu- Sutinimo, gaminimo įvairių
Mes iš tolo apgavikų
Nes kalbėti negaliu
mą vienytis ir turėti Sąjun-- valgių. Tame dalyke jai daug
Nedasleiskime tokių
Tik biskutį prisidėsiu
gą. Turime joms tarti pagar prigelbsti kuopos pirmininkė
Yr’ dėl mūsų katalikų,
Ir padės u eit keliu.
bos žodį, kad jos ir toliau pa ponia Strakauskienė. Kiek
Te sau eina iš akių.
sidarbuotų dėl mūsų ir dėl Są vieną kartą gaminama po kele
Mintis mano ka sumano
tą valgių.
jungos.
Teatstoja jie nuo mūsų
Tiešai aš išreikšt turiu,
Galime būti kupinos skais
Ir nekliudo nei kada.
Valgių gaminimo sekretų
Nes užlaikant paslaptyje
čios
vilties,
pilnos
įsitikėjipasimokinti
susirenka 20 su
Lai
gyvuoja
tauta
mūsų
Aš gyventi negaliu.
mo,
kad
mūs
Sąjunga
bujos,
Per amžius ir visada.
viršum moterų -ir merginų.
klestės,
prablaivvs
lietuvių
U.
GurkEutė
Teisybė, burei’s galėtų būti
' Nedaug metų č;a gyvenu,
I
šeimynas,
įves
į
šeimynas
dau

daug, daug didesnis.
Daug atmainos jau matau
giau
linksmybės,
ramuno
Už pamoką moka po penJaunuomenės padėjimų
jautrumo,
viešingumo.
tauką. Ir tai už tą pentauką
Labai aiškiai supratau.
Žinoma, to viso pasieksime gauna gardžiai pagaminto val
tik per darbą, per uolų pa- gio užkąsti. Gauna užkąst po
Visų pirma prakalbėsiu
s
’darbavimą, per mokinimąsi. tiek, kiek valgykloj nei už de
Į tautietes seseles,
Matau tykų mėlynų Nemu Taigi supraskime, išvystame šimtuką negausi.
Kurios per savo tamsumų
nėlį plaukiantį per tų žalių, ką turime daryti ir tuoj imki
Seredomis atsibūna kitokios
Augštai kėlė noseles.
žalių giružę, kurios lapelius mės darbo.
pamokos. Kitokių gudrybių
švelnus vėjalis judina. Pui
17 kp. Narė. mokosi. Mokosi dailaus mez
Jūs mergelės, ar tai tiesa kios didelės lankos, dailus
- Noriu jūsų pasiklaust,
sodelis, kuriame lakštutė čiul KODĖL REIKIA VAISIUS gimo. To dalyko pamoko po
nia Venienė, įstabiai gabi
Jau išaušo dienos šviesa
ba ir toji bakūžė, kurioje
NUPLAUTI.
mezgime. Puikiausių mezgi
Nebe laikas yra snaust.
gyveno mano protėviai. Pi
Tuos vaisins, kuriuos val nių turi pasidariusi. Kaikulys, kurios nuo senovės buvo gome su žieve, — vynuoges,
> Jau saulutė sužibėjo,
tvirtovės ir pagyvenimai mū obuolius, vyšnias ir t. t., pri rius savo išdirbinius siųsianti
Artinas pavasaris,
sų garsiųjų vyrų Keistučio, valome prieš valgysiant gerai Moterų Sąjungos parodon, ku
Žali medžiai pražydėjo
Vytauto ir kitų. Tie augšti nuplauti. Daugeles mūsų šei ri pavasariop atsibus Chica■kugštai gieda vyturis.
kalnai, o ypačiai tas, kuris mininkių taip nedaro. Parne gojPėtnyčiomis ir subatomis
sukastas Birutės atminimui
Oiela gamta meiliai šviečia ir kuris jos vardu vadinas. ša iš krautuvės vaisius, deda pobažnvt’nėj salėj ir-gi atsi
bliūdan ir neša ant stalo.
Dėl jaunuomenės skaisčios,
būna pamokos. Pėtnyčiomis
Matau, kaip sena močiutė
Nurodys'u kodėl taip nege
Kuri kalbų savo myli,
galvų apsisupus skepetaite rai daryt ir kodėl vaisiai turi lietuvių kalbos, subatomis lie
Nepaniekina tautos.
kalba rąžančių, kaip senas būt gerai nuplaunami. Kol tuvių istorijos ir abelnos geo
tėvelis pasakoja apie lietuvių vaisia' pasiekia šeimininkės grafijos. Jas įste’gė Vyčių
0 iš mūsų pasielgimo
praeitį, sesutės linelius ver (.virtuvę, jie eina per rankų kuopa. Lankančiųjų daugiau
Ar išeina kas gerai,
pia, o broleliai virvės veja, rankas. Įvairūs žmonės juos sia yra merginos, sąjungietės.
Miela brangi lietuvaite,
Taip tatai bostonietės dar
tinklus dirba žuvelėms gaudy perčiupinėja. Tie žmonės ga
Neišmintingai darai.
buojasi,
imasi mokslo ir Są
ti. . Ak! ka’p jie viskuo lėjo turėti nešvarias rankas,
patenkinti, kaip visi linksmi. galėjo būti ligūsti, galėjo ne jungos kuopa yra judėjimo vi
Negodoji tautos savo
Kaip myli savo kraštų. Bet šioti įvairių ligų perus ant duriu.
Ir nemėgsti jos visai,
M.
čia nutrūko reginys, juk tai
Kaip tėveliai tav’ liūliavo, tik reginys, apie kurį man savo rankų.
Paskui turime atsiminti,
Ar senai jau užmiršai.
močiutė ir tėvelis pasakojo, kad vaisiai buvo gabenami per
— Dieve, kad galėčia ir aš
apie tai tik girdėjau. Kur dulkinas miesto gatves. Daug
v•
Atvažiavę j šių šalį,
mokytis
— mąstė jaunutė mer
tad aš esu ? Sėdžiu kambaryje, ant jų dulkių krinta kelionėje
Anglikėmis norit būt.
gaitė,
su
pavydu žiūrėdama į
gyvenu vienam iš Amerikos ir krautuvėje. Vasarą musės
Kožnas mėnuo naujas rūbas
savo
brolį
vakacijoms atvažia
didmiesčių ir svajoju apie slimpinėja ant vaisių, teršia
Reik dėl savęs pasisiūt.
Lietuvų. Apie tų žemelę, juos, gali palikti perus įvairių vusį.
Dr. Gregory tarė sykį savo
kurios niekad nemačiau, bet ligų.
dukterims:
“Jeigu kada nors
Iškraipyta skrybėlaitė,
prie kurios nematoma jiega
Taigi
sveikatingumo
žvil

ingysite
apsišvietimą,
laikyki
Sparnai devyni, šeši
mane traukia ir liepia man gsnių yra reikalas gerai nup
brangiausia lietuvaite,
mylėti. Kas mane tenais lauti vaisius prieš valgysiant. te tai giliai paslėpę nuo vyų, ■i
Kada tu susiprasi.
kurie neprielankiai žiūri į pra
traukia?
Ar šitie išrodinėjimai dau kilnesnį moteriškės protą.”
Ar vis tik jų regėsiu savo gelį įtikrino, kad reikia gerai
Sesutės! jau dingo laikai,
Viskas gerai tik nelaimė,
svajonėse? Juk aš jų galiu nuplauti vaisius prieš valgy
Kad nemoku dar šnekėt,
pamatyti, jei mane Dievas siant. Jei dar ne tai meldžiu kuomet mergina turėjo slėptis
Nes būtų labai malonu
su skaitymu arba rašymu. Seant svieto laikys. Juk man paskaityti truputį toliau.
Už angbko ištekėt.
niaus
prakilnesnė mergaitė lai
meiliau bus pamatyti Lietuvos
Papasakosiu du nuotikiu, kydavo ant stalo kokį nors
pilis nors jų tik griuvėsiai
Išsimokiau kelius žodžius, telikę, negu Anglijos palo- kuriuodu mačiau savo akimis. siuvinį, kad jį užmetus ant
Užėjau kartą pas graiką
Lietuvystę reikia mest,
cins. Man mieliau bus ma nusipirkti vynuogių, slyvų. knygos arba rašto, kai paša
Su angliku svetimtaučiu
linis žmogus kambarin ineina.
tyti Lietuvos paprastus sode-! Graiko biaurybės būta įsigė- Laikai ats’mainė ir kaip da at
Jau galėsiu apsivest.
lius ir darželius, negu Pary rūsio.
Pasiėmęs popierinį
žiaus
puikiausius bulvarus, maišų, pasilenkęs ant kašės su simainė! Šiandien moterystė
Gerų knygų ir laikraščių
hotelius, teatrus. Į tų žemelę vaisiais, ima dėti man vaisių, nėra vienatinis laimės šaltinis.
Nenorite jūs skaityt,
Pasaulis šianden rekalauja pa
aš važiuosiu, kurių ’vadina
________
__ ____
d________
žiuriu__
iš o
girto
bestijos
burnos sišventusių merginų, kurios
iKada turit liuoso laiko
Lietuva, tenais tai išsipildys dripL dript seilės ant vaisių, mokyklose auklėtų jaunąją
Geriaus mylit pas’kraipyt.
tikrai“ mano močiutės pasako- Baisiai pas’biaurėjęs, smukau kartą, kurios turėtų savo pa
tas reginys, kurs neišdildomai lauk be pirkinio...
Būk atsargi, lietuvaite,
žiūras, kurios mokėtų kalbė
įsmego mano vaidentuvėn.
Vienų kartų eidamas pro ti ne tik apie jaunikius, pa
Blogų pusę gal matai
Tų reginį, kurį turiu■ “friutininko” krautuvę, žiuKiek iš kelio čia paklydo,
rėdus, pažibalus ir šokius.
vaidentuvėje,
noriu matyti riu “friutininkas” su skuduru Reikalaujame merginų atvirai
O dėl ko ar supratai.
realybėje ir turiu tikrų viltį jį šluosto obuolius ir deda ant kalbančių, ką mislija, teisin
matyt.
lango. Vienas gal buvo la gų ir dorų, merginų ne mados
Kiek prarado nekaltybę
Nemuno
žibutė.
bai apskretęs, kad negalėda pamušalų, ne vėjo galvočių, ne
Ir nupuolė ar žinai,
mas gerai nušluostyti, tai naujienų nešiotojų ir linksmos
Susitepė nedorybe
tik tfiu, tfiu spiauja ant draugystės žibučių. Reikalau
IR
MANO
ŽODELIS.
Per nuodėmę amžinai.
Moterų Sąjunga aš nega obuolio ir trina skuduru.
jame merginų išmintingų, ku
Kas
panašių
dalykų
pama

liu
atsidžiaugti.
Taip
ji
buvo
Kiek tik ėj 'mo neteko,
rios atsimena seną tėvą, dir
to, tas nevalgys neplautų vai bantį veido prakaitu, kad duk
reikalinga
mums,
taip
jos
įsito
To gražiausio vainiko
«
•
v.
kūrimas pradžiugino šimtus sių. Bet rodos ir žinantieji, terims davus apšvietimą, ku
Prisidėjo prie bedievių
lietuvių moterų ir merginų. kad tokie dalykai pasitaiko rios atsimena gerą matutę, iš
Šliuptamaitėms paliko.
Jokios buvusios organiza nenorės neplautų vaisių val sižadėjusią savęs ir pasišven
cijos negalėjo aprūpinti mūsų gytiO mes brangios lietuvaitės
tusią vien tik vaikų gerovei.
Tai-gi šeimininkės, nedėki Duokite mums merginų širdin
moterų reikalų. Tų dabar
Neklausykim nei kada,
padaro A. L. R. K. Moterų te ant stalo gerai nenuplovu gų ir jautrių, mokančių nu
Pasielgime ir kalboje
Sąjunga. Sąjungoj mes jau sios vaisių.
Būkim tvirtos visada.
šluostyti ašarą žmonijai ir ją
N. A. suraminti giedriu savo nusi
čiamės, kaip namuose, kur
visų reikalingų daiktų pakak
Nem’ltuokim savo veido,
šypsojimu! Duokit Lietuvai
BOSTONIETĖS VEIKIA. kuodaugiausia tokių merginų
tinai yra. Sąjungoj mums KĄ
Netėpliokim raudonai.
'
-<T::
--.'j ’-o
Toks paveikslas visus baido, nieko nestokuoja, aprūpina
Nestokuoja So. Bostone ir — išsigiedrys tėvynės dangus
visus mūsų reikalus, plačiai apylinkėse veiklių, darbščių ir sužibės gairinančios rasos,
Tapsim niekšės amžinai.
galime darbuotis.
moterų ir merginų. Yra jų kai perlai, nuvargusių žmonių
Neturėjome mes vedėjų, ne su gerais norais ir prasilatinu- širdyj. '
Išmintingi jaunikaičai
turėjome kas pradėtų darbą, sių įvairiose srityse.
Tikrai mūsų nemylės,
(Papasonis.)
Teisy
pramintų mums taką.
Kaip tik mūsų prigimimų
bė, nėra čia moterų, išėjus’ų —
Mūsų šviesesnės sesutės ir augštesnuis mokslus, bet nePermainytų pastebės.
— Auklėjimas yra priederprielankesnieji vyrai ėmėsi visuomet profesijonalistės es mė vienos kartos į ta“
darbo, sumanė pravesti pirmą ti kėlėjos ir budintojos neveik rė turtingas bantaėrii
Ne tepylai muš dabina vagą ir įstatyti moterų judė liųjų moterų *r merginų. 4
Tik dorybe nekalta
dy, aukodamas 250
jimu tinkamosna vėžėsna, kuMalonė Dievo gairina,
Čionykštė A. L. R. K. Mo čių dolerių javo miesto kn
i
1
riomis eidamos nenuklystų į terų Sąjungos kuopa pasėti- imi.
Žyd’ kaip lelija balta.
šuntakius, o eitų t’kru kėliu nai laikom. Priguli prie jos
• • •
■retimtaučių neviliotam,
ir juo eidamos kad turėtų veiklią moterų ir merginų.
Nori dvidešimts rublių už
Įretekėkime u? jų,
sau naudą r ir pasitarnautų : Moterų Sąjungos kuopų vie figūrą, kurią dirbai nedautautai ir žmonijai.
Savo kalbą p&godokim, *
nas svarbiųjų dalykų yra tai
Bočių, tėvelių senų.
Tatai, dž<augkimė8, sesutės, mokyklų steigimas. » So. Bos
■
. -i ■ 'C
..'rrię
nustatytas - mūsų judėjimas, tono kuopa turi vakarinę moMes niekuomet su bedieviais turiine'tiblrų veikėjų,’ pritarė kyklą
Petro pobažnytinėj dešimts metų, kad gajėč
gfc- -*-irgeras
- - -- -i - vedėomA
jų, rėmėjų. - D mūšų pareiga salėj ir tūri tikrai
Nenorėtam apšivest, '
nedaryti tokią figūrą per ‘
J*--•* c! oni <vr Hrr *■
- •
Jei pakliūsi#) į jų rankas,
yra tik judinti nerangesnesiąs jas.
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Aušros Vartų Panelės
niuie.
Kaip laikraščiai
paveikslas tebėra Vilniuje.

Sveika, Panele Švenčiausioji,
Globėja varguolių didžiausioji.
Tu globoj savo laikai mūsų šalį,
Permaldauk savo Švenčiausių Sūnelį.
Tegul rūstybę nuo mūsų nukreipia
Šventų ramybę Lietuvai suteikia.
Tu Aušros Vartuos stebuklais šlovinga
Būkie varguoliams motina meilinga.

VILNIUS

Vilnius garsus miestas ir šlovingas labai lai
kuose viešpatavimo Didžių Lietuvos kunigaik
ščių. Tai Lietuvos sostinė. Jisai pilnas vi
Tu viltis mūsų varguos vienatinė,
sokių atminimų ir paminklų brangių lietuvių
Kraujuose gaisruos gaišta mūs tėvynė širdžiai — senovės lietuviškų palaikų. Tenai
Badas ir ligos, durtuvai ir kardai
yra daug puikiausių bažnyčių, triobėsių, te
Šalį terioja. Baisūs, graudūs skardai nai yra griuvėsiai, Lietuvos kuniga’kščių pi
Mūsų meldimo kįla prie Augščiausio, lys, tenai yra kūnas Švento Kazimiero Kara
Dievo teisybės visugalingiausio,
laičio ir daugel’s kitokių šventenybių. Bet vie
Šaukiam vienbalsiai, ramybės maldau nas daiktas Vilniuje yra, iš kurio Vilnius di
jam
džiuojasi ir kurį visi vilniečiai garbina užvis
0 savo vargus už kaltes aukaujam.
labiausia, tai paveikslas Dievo Motinos Aušros
Vartuose. Kaip padavimai skelbia, tas pa
Panele skaisti, Motina Švenčiausia,
veikslas esųs malevuotas apaštalų laikuose.
Po Dievo esi danguje augščiausia
Dabar tų paveikslų garbina taip katalikai, taip
Užtark pas savo Sūnelį mieliausių
ir stačiatikiai. Ir nors maišto meta’s rusai
Lietuvos šalį, šalį vargingiausių,
daug šventinyčių sunaikino arba perdirbo į sa
Krauju aplietų, lavonais užklotų,
vo cerkves, bet Aušros Vartų koplytėlė su pa
Įvairiais būdais baisiai nukorotų.
veikslu liki šiol tebėra katalikų rankose.
Išgirsk vaikeliij graudingų verkimų
Visoje Maskolijoje tiktai vien pro Aušros
Vargus prašalink ir nusiminimų
Vartus einant dėl pagerbimo Panelės Švenčiau
Naikink tarp mūsų, o sustipirnk viltį
sios visi be startumo tikėjimo nusiima kepures,
Apveizdon Dievo. Jau mes imsim kilti
taip prasčiokėliai, vargdienėliai, kaip ir di
Iš bedievystės ir iš atšalimo
džiūnai ir valdininkai Viešpatijos, svieto ga
Visų kaltybių ir prasižengimų,
liūnai. Rytais laikomos pamaldos prieš pa
Skaitlių padarę gailiai ašarosme
veikslų o vakarais giedama litanija. Kaip
Atgailos upėj kaltybes mazgosme.
graudu darosi žmogui veizint ant tų žmone
ToleSniai vesme gyvenimų naujų
lių suklaupusių ant gatvės laike darganos ir
Tavęs maldaujam per Viešpaties kraujų. giedančių litanijų. Koks jų didis begalinis
tikėjimas, kokia saeilė prie Šv. Dievo Moti
Užtark Lietuvų prie Tavo Sūnelio,
nos. Žydai ir totoriai praeidami pro tų vie
Kad susimiltų ant vargo žmonelių.
tų mekeno neraginami iš tolo nusiima kepures
Veidų malonų parodytų savo,
ir atiduoda pagodonę P. Švenčiausiai Jos Pa
Kurs ėmė kūnų šventam kraujui Tavo. veiksle stebuklais šlovingame. O visi Vilniaus
Tavo meldimo neišklausyt negali
gyventojai tuomi didžiuojasi. -Ir neduok —
O Tu maldauk Jį už Lietuvos šalį
Dieve, kas užmanytų iš Vilniaus tų šventinyTol, kol ramybę visiškų išgausi
■čių išvežt, tai vilniečiai be skirtumo tikėjimų
Ir vargdienėlius po ploščium priglausi. ] lįetlJ kraįą ir
savo aukotŲ apgyni.
mui Dievo Motinos paveikslo. Nes tai lietrrSostinėj mūsų iš seno šlovinga
viška, tautiška katalik’ška relikvija garbina
Motina Dievo didžiai stebuklinga,
ma mūsų sostinėje jau ne vienų šimtmetį.
Aušros Vartuose išklausai kiekvienų,
Kaip ateina žinios, tai rusai pasitraukdami
Kada kas šaukias ar naktį ar dienų.
iš
Vilniaus
paveikslų paliko, galima t’kėties
Ir ten aukomis brangiomis papuoštas
kad
ir
vokiečiai
neišdrįs būt šventvagiais ir
Tavo altorius, Tavo Šventas Sostas,
Aušros
Vartų
Panelė?
šv. paveikslas pasiliks
Tavo paveikslas, o dangaus lelija
Vilniuje taip, kaip buvęs.
Išklausyk mūsų Švenčiausia Marija.
F. V.

F. V.

Vilniaus įkūrimas.

BAŽNYČIOJE.

Ant altoriaus paauksuoto
Švenčiausios Panelės —
Daug žolynų kuogražiausių,
Ir žiba žvakelės.
Senas kunigas maldingai
Mišias šventas laikė;
Ramu buvo bažnytėlėj,
Ramu, mielas vaike!
Tik vargonai lėtai ūžė...
Klūpančių daugybė
Karštų maldų tenai siuntė,
Kur dangaus augštybė.
— “Dieve šventas, Visagalis 1
Dangaus, žemės Pone!
Duok mums duonos kasdieninės
Ir tavo malonę!
Ir atleisk mums kaltes mūsų,
Štai širdis raudoja!
Visi žmonės lai geriau vis
Artimus godoja!
Senas kunigas taip meldės
Ir žmonių širdelės,
O vargonai meiliai ūžė,
Žibėjo žvakelės.
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Apie Vilniaus pradžių taip sako senų pada
vimas:
Gediminas, medžiodamas su savo dvariš
kiais Panarių kalnuose, pamatė labai nepap
rastų ir gražų taurį; užsigeidęs jį užmušti, il
gai jį gainiojos, antgalo pats vylyčia pervė
rė; pavargęs, negrįžo jau į Trakus, bet kur
taurį užmušė, ten ir apsinakvojo. Čia turė
jo tokį sapnų: matė vilką taip šarvotų, kad
rodės viena geležimi apkaltas; jisai į kuni
gaikštį žiūrėdamas dantis kalęs, o jo viduryje
dar 100 kitų vilkų buvę, kurie taip baisiai
kaukę, jog girios ir tyrai gaudę. Atsibudęs
Gediminas ilgai rymojęs, negalėdamas parmanyti, kų sapnas reiškia. Tuokart pasivadi
nęs Gediminas augščiausį kunigų Lizdeikų ir
tasai taip sapnų išguldęs: sapnas la’mę reiš
kiąs, šarvuotas vilkas esųs tai miestas su pi
lelėmis, kurias Gediminas turi įkurti (pasta
tyti); to miesto garsas ir garbė kaipo valsti
jos sostapilio’ nusklisę į visas pasaulės šalis.
Toks sapno išguldymas patikęs Gediminui, ir
jisai parkėlęs savo buveinę iš Trakų į Vilnių
(1322 m.).
(Maironis.)
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Keistutis žuvo nuo Jogai
los rankos, bet jo darbai, it
spindanti žvaigždė, švies am
žiais, ūkanotoj Lietuvos padan
gėj.
Sū

Greičiau, vyrai, greičiau!
—ragino jaunas aficieris ka
reivius, traukiančius fcanuo- ’
lė prieš kalną. Tuomi tarpu.
Šalia jojęs vyresnysis, nusė
do nuo arklio ir padėjo karei
viams.
'-Deflco tamsta nepadėjai?
klausė'jis jaunojo ofieferio.
Esmi oficieris,—atsakė už
klaustasis. • ’■ : •1 k ‘ L?
Aš-gi esu Jurgis Wasbingtonas rišos
" :
‘
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Švedijoje Nielidovą. Tolau
būdu Centralinio Lietuvių
Komiteto pirmininkas M. Yčas
ir jo sekretorius St. Šilingas
rugsėjo 30 d. rytą išvažiavo į
j
Stockholnaą. v;
;, ’ ’ ■*
Stockholme laukiama at
važiuojant Paryžiaus Lietuvių
Informacijos Biuro vedėjo J.
Gabrio; laukiama taip-pąt
lietuvių atstovų iš Amerikos
ir Anglijos. Ten bus tarybos,
kurios turės išrasti būdą, kaip
geriau susižinoti su vokiečių
užimtąja Lietuva ir kaip or
ganizuoti ten nuo karo nukentėjusiems pagalbą. Be to, Lie
tuvių Centralinio Komiteto
atstovams rūpės surasti ke
lius, kad Centralini s Komite
tas galėtų tiesiai susižinoti su
lietuvių organizacijomis Lie
tuvoje.
Šis Lietuvių Centralinio Ko
miteto atstovų žygis yra la
bai didelės svarbos. Jis tu
rės nepalikti be vaisių. Tu
rės susidaryti tam tikra orga
nizacija, įstaiga, kuri galėtų
tarpininkauti tarp mūsų iš
sikėlusių į Rusiją, ir pasiliku
siųjų Lietuvoje pašalpos rei
kaluose.
Sudarius tokią tarpininkau
jamąją įstaigą, reikia pasirū
pinti, kad ji nepaliktų nuo
šaliai, kad tikrai galėtų tar
nauti tam tikslui ir tam rei
kalui, kuriam ji bus sudaryta.
Reikia ypač, kad Amerikos
lietuviai žinotų apie ją ir rem
tų ją, kiek bus galima. Dau
giau pasakysim: reikia, kad
Amerikos, Anglijos ir kitų
kraštų lietuviai ne tik remtų,
bet ir patys kuouoliausiai da
lyvautų Lietuvos šelpimo or
ganizacijos darbe.”

KO NUO MŪSŲ NORI.
“Letuvių Balsas” liūdnai
gaudžia. Šiuo laiku kitaip
ir būti negali. Liūdnai pasa
kojama apie mūsų tautiečių
stovį. “Dažnai šaltyje, darga
noje neturi kuo beapsidengti,
alkdamas neturi duonos kąs
nio. Dar negana to. Karo
audroje suskydo šeimynos,
draugai, pažystami: tėvai ne TĖVYNĖ MUS ŠAUKIA.
bežino, kame jų vaikai, vai
Manau kiekvienam, broliui
kai,—kame jų tėvai, vyrai ne arba sesutei lietuviui, gyve
bežino, kame jo žmona, žmo nančiam čia Amerikoje, daž
na,—kame vyras, broliai,—ka nai tenka apmąstyti dabarti
me sesers.” Taip ten dedasi, nį padėjimą Lietuvos.
kaip rašo “ Lietuvių Balsas ”
Ten mūsų nevieno liko tė
Visą viltį deda mumvse. vučiai, broliai, sesutės, drauMes, čia nekęsdami alkio, šal-j gai, draugės, pažįstami ir genčio, tarime prisidėti prie anų-<įys; ištisai visoje Lietuvoje
jų vargų sumažini nmo. Ką ]nėra nei mažiausios vetios,
turime daryti? “L. Balsas” ]kurią būtų nepalytėjus šios
—-šiaip mums piešia veikimo ]karės šmėkla. Kiek ten varpieną:
go tie žmonės mato, kiek
“Bet kaip yra tiems; kurie ten dėl šios karės baisenynegalėjo pabėgti, kurie pasi- 1bių širdžių suvirpa, kiek
likę vokiečių užimtose vietose, iten aukų myriui krinta.
kurie pasiliko Lietuvoje? Ar Kiek gražių Linetuvos girių,
jie gauna iš kur pašalpą? Pa pievų, sodų, sodžių ir miestų,
silikusios organizacijos ar tu pavirto griuvėsiais, tyrais, ir
ri lėšų, ar gali iš kur jų gauti.!:žvėrių scena.
Visa to mes nežinome. O juk
Lietuvos laukai kraujų
pasilikusiųjų vargas ir reika nuteplioti, ašaroms vargdie
las dažnai gal būtų nė kiek ne nių našlaičių nutaškyti, Užmažesnis, negu pabėgėlių.
viešpatavus nelaimių
Lietuvių Draugijos Komi nei badui ir ligoms. karalietetui nukentėjusiems dėl karo
Kas žingsnis, tai skurdo
šalpti senai rūpi tas dalykas.
Rūpi kaip nors užmegzti ry glėbis, kas pėda, tai kraujo
♦ • •
žius, kad galima būtų susiži lašai, tarp nelaimių dirvonų
Ne tame garbė
noti su pasilikusiais Lietuvo ašarų upės ir upeliai teka.
je ir, reikalui esant, duoti Viską tą mūsiškiai žmonės nesukluptum, bet
jiems pagalbos. Tiesiai mums būdami šiuo metu tėvynėje mokėjus užsikelti,
lumpame.
susižinoti su Lietuva labai mato ir atjaučia.
Ir balsas graudingoje har
sunku. Todėl “Lietuvių Bal
se” jau buvo rašyta, kad monijoj atsiliepia į mus:—
vokiečių užimta Lietuva pa Broliai ir sesutės, gelbėkite
sirūpintų Amerikos lietuviai, mus!
buvo nurodyta net būdų, kaip . Tiesa, juk jau žymi dalis
tat padaryti. Ir tiesa. Dabar iš mūsų juos gelbėjome, ir
amerikiečiams atėjo ta valan geibiame, dėdami savo centus
da kada jie gali daugiausia kiek, kuris galime. Gerai
padaryti, daugiausia parody darėme, bet vis dar nepersiti, kad jie gerai supranta tė duosime, jeigu stengsimėsi
juos vargstančius gelbėti ir
vynes sūnų pareigą.
Dėlto Centralinis Lietuvių priremti daugiau. Neapleis
Komitetas nesitenkina vienu kime nei jokios progos, ati
atsišaukimu į amerikiečius. dėję nors vieną centą.tautos
Komiteto pirmininkas prane labui, kuriuomi atnešime dišė D. K. Tatjanos Komiteto dę naudą saviemsiems bro
pirmininkui, kad jis yra su liams ypač dabar karėje numanęs organizuoti pašalpą pa kentėjusiems, taippat pada
sitikusiems Lietuvije ir kad rysime daug, labai daug
tuo tikslu ruošiasi važiuoti į mūsų tautos labui.
Šįmet, L. R. K. A Federa
Švedija į Stokholmą. D. K.
Tatjanos Komiteto pirminin cijos Kongresas nutarė ir pas
kas senatorius Neudhartas kar kyrė pusę pelno “Tautos
štai pritarė tam sumanymui Fondui” už išparduotuosius
ir pažadėjo, jog D. K. Tatja ženklelius ir už atvirutes.
Čia paaiškysiu, nes kaitas
nos Komitetas duosiąs tam
reikalui ir lėšų, jeigu tik pa nežino, kokie tie ženkleliai ir
vyktų tas darbas organizuoti. kokios tos atvirutės. Štai:—
Girdi, Lietuvių Komitetas pa ženkleliai daug maž tokio di
dumo, kaip trasos ženkleliai
gavęs jo mintiTokį pritarimą išgirdęs M. Mylintieji tėvynę naudoja juos
Yčas ėmė rūpintis gauti leidi- siųsdami laiškus, lipydami
mą važiuoti į užsienį. Vyriau- tuos ženklelius ant antros konsybė, į kurią teko kreipties verto pusės. Tas ženklelis
r: kelionės reikalais, taip-pat yra labai gražus, su Lietuvos
pasirodė., sumanymui prijau- ženklu: Vytis bėga vedamas
V čianti. . Leidimas buvo gau kryžiaus spindulių. Su tokiu
tas greitai. Užsienių reikalų ženkleliu laišką net ir krušoje
- - - geriau pagerbia, tai yra : jr-; D$dė
tą asmenį, nuo kurie laiškas Vy.
r* laiškgf
■’-<
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jo. Jis buvęs
nku. Varę to
li į Švenčionių pusę, kokias
Lietuvoj * 80—90 varstų nuo Vilniaus. Jį
kaip vyresnįjį vežė karėta.
VILNIUS- J
Važiavęs kartu ir vienas vo
Spalių 1 d. “Lietuvių Bal kiečių oficieris. Važiavę la
so” Redakcijoje, aprilankė pa bai greitai. Kelionė trukusi
bėgėlis iš Vilniaus, kurs bu dvi pari. Važiuojant nakvo
vo ten tuo metn, kada rusų ję sodžiuose. Nuvažiavus į
kariumenė pasitraukė iš mies paskirtą vietą, pradėję dirbti
to ir paskui įėjo į jį vokiečiai. darbą. Buvę nemaža inžinie
Jis išbuvęs su vokiečiais dvi rių moterų, kurios tvarkiu
savaiti; paskui .jam pavykę sios apkasų darbus. Apka
pabėgti. Šit ką jis mums pa sai buvę kasami mašinomis,
pasakojo:
darbininkai tik mašinos išraus
Paskutinėmis dienomis prieš tas žemes sklaidę į pašalius.
vokiečiams ateisiant Vilniuje Tik vieną rytą pasigirdę ne
buvę ramu. Tiesa, buvę gir tolimai šūviai. Pasirodė rusų
dėti Šaudantis, bet žmonės žvalgai. Vokiečių oficieris
taip jau buvę su tuo apsipratę, sušukęs “lūs,” ir visi vokie
kad jiems šaudymas visai ne čiai tuojau išsiblaškę. Darbi
bedarydavęs įspūdžio. Žmo ninkai, išėję į namų kiemą,
nės ramiai sau vaikščiodavę kuriuose jie buvo sustoję, pa
gatvėmis, vakarais, kaip ir matę, kad rusų kareiviai bepirma, eidavę į karines, į ki klausinėję namų šeimininką,
nematografus, ir tt. Kaikurie kame yra rusai. Šis, juos pa
daiktai buvę labai pabrangę, matęs, nurodęs rusams, kad
o kaikurie visai atpigę, kitų tai jie esą vokiečiai. Bet
visai nebebuvę galima gauti, greitai pavykę išaiškinti, ir
Sakysim, degtukų dėžutė bu- rusai ne tik paleidę, bet dar
vusi 30 kap., sviesto labai sun- įr pinigų davę kelionei.'Eiku buvę gauti, o gavus kur darni jie sustoję Šapkėnų so—Greene in N«w York TeUgram.
reikėdavę mokėti lig. 6 rub. už džiuje. Benakvdjant užėję
svarą; užtad mėsos svaras vokiečių žvalgai,
buvęs po 1—3 kap.; už arklį
Jau buvę juos suėmę, nemokėdavę
tik 2—5 rub.; gra- žiūrint, kad šaukė vokiečių
RENGIAMOS PRIE NEUT ti artimesniais ryšiais ir ap
RALIŲ ŠALIŲ KONGRESO. svarstyti dabartinį dalykų sto-' žūs vežimukai, už kuriuos pap- pasakytą obalsį ‘ ‘ aokacen. ’ ’
rastu laiku reikėti} mokėti ko- Vokiečiai atėmę gautuosius
Tie, kurie tėmija Ameri vį.
kius 500 rb., buvę parduoda- pinigus, Bet tuo tarpu vėl
kos santikius su kariaujančio
“The New Republic” apie mi po 15—20 rb., ir tad nebuvę pasirodę rusų žvalgai ir vėl
mis valstybėmis, gerai žino tai štai ką rašo:
pirkėjų. Vokiečiams atėjus, išvadavę iš nelaisvės. Pulkoks sunkus yra padėjimas
“Neutralių tautų kongre pigieji daiktai, kaip mėsa ar- kminkas trims davęs 25 rub.
neutralių šalių. Įvairūs ap sas pirimausiai turėtų aptarti kliai ir t. t. , tuojau žymiai keliui ir paleidęs. Nuėję į
sunkinimai dėl karės, kad ne kariaujančių šalių teisę varžy pabrangę, o brangieji daiktai, Ašmenos stotį, o iš ten jau
iš vienos tai iš kitos pusės žiū ti pirklybą tarpe nekariaujan kaip degtukai, sviestas, bent nuvažiavę į Minską ir toliau
rėk ir išlindę. Nors ir yra vi čiųjų šalių ir antrą legališku- kiek atpigę.
į Rusiją.
sų viešpatijų pripažintus tarp- mą varžyti pirklybą nekariau
Pabėgėlis pasakojo, kad
Rusai pasitraukę iš miesto
tautiškosios tiesos, kurių ka jančiųjų valstijų su kariaujan iš penktadienio
į šeštadenį tą Vilniaus gyventojai, apskririaujančios šalys turi prisilai čiomis. Kaipo neutraliai, mes
tai imant, labai biją vokie
kyti link komercijos ir kitokių esame linkę pripažinti teisę naktį, vad. iš rūgs. 4 į 5 d. čių. Jis parodė mums “Ar
susinėsimų su neutralėmis ša kiekvienai kariaujančiai pusei išauštant. Pasitraukdami sus- tistinio” kinematografo iš šv.
visus tiltus, geležmlimis, tečiau tos tiesos, kaip silpninti savo priešą. Bet ar proginę
kelio stotį ir geležinkelio tiltą Jyrgi° Pr22 afišę, spauzir kiekvienas dalykas pilnai tie varžymai pirklybos turi tą
dintą
jau
vokiečiams
esant
savo užduoties neišpildo ir silpninimo priešo spalvą, ir ar Aušros Vartų gatvėje. Nu Vilniuje. Afišė parašyta tik
duoda progos iškilti įvairiems tik daromi aklos tautiškos ne ėję jie pro stotį ir Aušros var trimis kalbomis:
pačiame
nesusipratimams.
Pavyzdžių pakantos, keršto prieš civilius tų gatve. Rusams išėjus dar viršuje vokiečių žemiau len
yra daugybės. Neieškant to gyventojus taip kaip ir prieš ilgai, lig 2 vai. nakties, buvę kų ir apačioje—rusų. Lietu
li, užteks prisiminti dabarti kariaujančios valstijos milita- girdėti trenksmai. Sako, vi vių kalbos visai nėra. Bet
nius nesusipratimus Amerikos rę spėką, mes turime teisę sur buvę griaunami tiltai. Vo afišė privatinės įstaigos ir iš
kiečiai įėję į miestą įkandin,
su Anglija ir nesenai buvusius pakelti klausimą.”
tuo tik rusams išėjus. Pirma jos dar negalima spręsti, kaip
svarbius įsirašinėjimus AmePakelti klausimą, tai dar ne joję200 kareivių, raitų, su rašo vokiečiai savo oficijali—
rikės4 va1 ios su Vokietija.
nius įsakymus. Buvę matyti,
Visų 'neutralių šalių politi reiškią dalyką įvykdinti. Te trimitais, ypatingai papuoštų. kaip vokiečiai vežę su savim
kai pradeda matyti dar ir ki čiau esant vienybėje bus gali Vedė juos 6 vokiečių oficierai. bulbių kasamąsias ir paskui
tą dalyką. Būtent kad ka ma ir prie įvykdinimo prieiti. Jie tiesiai nujoję prie miesto jų čiapat degtinės varomąsias
riaujančios viešpatijos neužlai Bet čia vėl klausimas kyla, valdybos namų į miesto galvą mašinas. Pačiuose geruosiuo
ko net tų tarptautiškų tiesų, kas bus, jei kariaujančios val Venslauskį. Kelio rodyti jiems se Vilniaus miesto namuose,
kurios randasi ir kaipo galin stijos atsisakys prie neutra nereikėję; su Vilniaus miestų kaip sakysim teisme, kur bu
gesnės prekybos ir kituose da lių šalių nutarimų taiiknties? vokiečių kareiviai jau buvę vo teismo įstaigos, keliose vie
lykuose elgiasi, kaip joms tas laikraštis tęsia toliau. “To susipažinę ankščiau: mat jiems tose įtaisę “linksmybės” na
patinka, prisitaikindamos prie jos negalės padaryti, jei Su išanksto buvęs rodomas kine mus savo kariuomenei.
neutralės šalies tvirtumo: jei vienytos Valstijos pasiims va matografe Vilniaus miestas,
kuri iš jų tvirtesnė, tai ir ka dovauti. Talkininkams rei jo gatvės, namai, ir buvę vi
riaujančioji šalis nuolaidesnė. kalingi mūsų prekiai ir mūsų sa aiškinama. Paskiau įėjęs
VITEBSKAS.
Ypatingai tai matoma Angli finansai. Pastarųjų reikalin į miestą vokiečių feldmaršalas
Rugsėjo 28 d. iš čia išvežė
gumas eis didyn karei besitę Hindergurgas. Jo pasitikti pirmą
jojpabėgėlių būrį—680 žm.
siant. Dėlto jie negalės ne prie Žaliojo tilto gavęs eiti jų tarpe
— 180 lietuvių. Visą
Kas-gi daryti? Kad to vi atkreipti atydos į kongreso nu miesto galva su miesto raktais
so išvengus Amerikos politi tarimus kuriuos mes remsi ir miesto pasiuntinybė. Kitą būrį nuvežė Jaroslavlin. Jį
lydi Tatjanos Komiteto atsto
kai paduoda sumanymą su
kad niekad rengti neutralių šalių suvažia me... Kongresas galės būti dieną vokiečiai tuoj ėmę tai vas, Latvių draugijos atsto
tame, kad vimą. Tokio susivažiavimo tarpininku susinešimuose tarp syti Žvėryno ir Žaliąjį tiltus. vas ir lietuvių felčerė PransuKas Pats miestas nieko nenuken
kada suk pirmasai tikslas būtų susijung kariaujančių valstijų.
svarbiausia, aptarinėdami su tėjęs. Ką laikraščiai rašę, kad lvtė.
Lietuvių vaikų prieglauda
kariaujančiais
legališkumą Vilniuje tiek ir tiek namų su
kai-kurių veikimų, kad at griauta ir sudeginta, esą visai jau įsteigta. Kolkas tėra ašsiekti tikslą, priversime ap- netiesa. Nukentėję bent kiek tuoni vaikai našlaičiai.
sklembti patį tikslą, ir tuo priemiesčiai, bet nedaug. Į
PINIGŲ VIETOJE
prirengti kelią kompromisams, miestą iš artilerijos nebuvę
MARKĖS.
kurie turi būti sutvarkyti šaudoma.
idant vykdinti ramybę.”
Stingant smulkiųjų pinigų
Įėję į miesą, vokiečiai tuo
Tas pats kongresas daug
(bilono),
finansų ministerija
galėtų nuveikti netik neutra jau įvedę savo tvarką. Per išleido markių. Tos markės
lių šalių apsigynimui, bet ir tris dienas liepė atidaryti vi paprastos pašto jubilėjinės
įvykinime taikos. Nes, tas sas krautuves ir krautuvėles ir, markės, tiktai gal Įdek stores
pat3 laikraštis tęsia: “Nėra kas buvo apgriauta, sutaisy nės ir kietesnės ir su parašu
abejonės, kad Europos tautoms ti. Žydams tuojau buvę įsa antroje pusėje: “Eina lygiai
jau karė atsibodo. Devyni kyta, kad jų krautuvės šešta su mainomaisiais sidabro pini
dešimtdaliai gyventojų kiek dieniais (subatomis) būtų at gais.”
vienos kariaujančios šalies ma daros lygiai kaip ir kitų.
Simbirske pabėgėlių lietu
Tris dienas buvus ir visa pa vių yra apie 10000. Daugelio
loniai sutiktų priimtų bile ko
kias taikos sąlygas, sutinkan taisius, vokiečiai ėmę ruoštis padėjimas vargingas, ypač
čius su tautos garbe... Tečiau pasitikti Vilių. Liepę išpuo kad niekur butų negalima ras
nei viena pusė neišdrįs taikos šti miestą gėlėmis ir kilimais. ti, nė apskričių miestuose .
siūlyti, nes tai silpnintų jos Įvažiuojant buvę liepta šaukti
(“L. Balsas.”)
moralę poziciją ir būtų verčia “hoch.” Ties miesto dūmos
ma toliau kariauti. IniciiaJ namais
Gabus žmogus, it paukštis
a _, > buvę
• «•« • pastatyti
• • • • stalai,
a•
apkrauti
likieriais
ir degtine. įš narvelio ištrūkęs, tori atras
tyvas turi paeiti iš neutralių
šalių, apriant savo reikalavi Vilius įvažiavęs automobiliu, ti tikrą savo užsiėmimą, kur
mus lygiai ant abiejų pusių.” kariuomeniškai apsirėdęs, ant jam bus liuoea, smagu ir link
galvos augštu šalmu, kurio
•
. .•
MeL?^me
J*™T^jįTridabriiĮŠ sma.
sumanymui nemaža svarbos. erelis. Buvę liepta patikti
•
Tečiau turime atsiminti, kad
galvai ir tautų organidar tik sumanymas ir jis gra žarijoms, kurioms vokiečiai
žiai'skamba ant popieros, bet buvę išdalinę tam tikrus ženk
praktikoje gali kartais ir neį lelius.
r-v’. m. .
;
vykti. žiūrėsime ir lauksi
Tris dienas buvus, Viliui iš
me, gal kas ir išeis iš to su
važiavus, Vokiečiai, surinkę
manymo. Ypatingai
visus vyrus, nuo 15 Bg 18 mereikalus mes tarime ų
neš Lietuvai senai reikalinga
ramybė," kurios ji nustojo nuo 18 lig. 45 metų
nat nradŽios
kasti^^Bireęs
to® šios kult,
karės.

eina, ir tą pas kurį eina, krasos viršininkas mato, kad
čia pildomas kokis nors tau
tiškas prakilnus darbas, o tie
ženkleliai tik prekiuoje 1 c.
Taį tik reikia pamislyt, kiek
tas vienas ženklelis, už vie
ną
A Wcentą,JA. o taip daug naudos
atneša. Ženklelį lipydamas
prie laiško, jautiesi savo tė
vynei bedarąs gerą darbą:
pusę cento įdedi į “Tautos
Iždą” o kitą pusę cento įdedi
į “Tautos Fondo” iždą. Ir
žmonės užjaus tave kaipo
prakilnų vyrą. Jei jaunikai
tis rašo pas savo mylimąją
laiškutį, ar atvirutę, visuomet
turėtų būti lipinama tautos
ženklelis, tuomet mergina la
bai nusidžiaugtų iš prakilnu
mo savo mylimo vaikino, o
mergina tokius laiškus rašy
dama ir turėtų taip padaryti.
Pažangiosios
draugijos,
rengdamos kokius bent vaka
rus, tokius ženklelius lipina
ant įžanginių tikietų; išteisybės puikų darbą taip daryda
mi atlieka.
Yra jau tokių asmenų,
tikrų tėvynmylių, kad gavę
laišką be tokio ženklelio, su
vis ant laiško neatsako, arba
atsakymą nutęsia kasžin-kol;
mat jie permato, kad tą vieną
centą lipyti ant laiško, yra
priedermė kiekvieno iš mūsų,
ir kas tėvynę bent mažai gel
bėti atsisako, tą visai igno
ruoja.
Taippat gražios yra tautiš
kos atvirutės, taipgi su tautos
ženklu puikiai papuoštos, jos
prekiuoja po 5c.
Gerbaimasai brolau ir se
sute, atmyk,
kad,
tėvynė
šaukia pagelbos ! neatsisakyk
lipyti tų ^ženklelių visose tin
kamose progose, ir ant tų
atviručių rašinėti pas savo
draugus; nors ant tų, kurios
rašai iš savo liuoso noro;
nesakau ant tų, kurie yra
nuolatiniai kasdieniniai laiš
kai, gal būtų kitam perdaug,
bet vis tai yra mūsų tėvynės
labui.
Broliai ir Sesutės, į darbą
kas gyvas! Maloniai Jumi
patarnausiu, kurie tik norite
gautie ženklelių arba atviru
čių.
Jums tarnaujantis,
J. V. Kovas, 21 Congress Avė.,
Waterbury, Conn.
L. R. K. A. Federacijos
Vice—Pirmininkas.
Kurie norite įgyti “Tautos
Iždo” ženklelių arba atviru
čių, rašykite tuom adresu.
Jei malonėtų kiti katalikiški
laikraščiai pakartoti, tai būsiu
dėkingas.
Su augšta pagarba J. V- Ko
vas.
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-šfeinaininkė savo vyrui sus
kaldė galvų. *
Pribuvo policija, nugabenę- i
J. P. K
į šaltųjų.
j ■ Ne pirmas tokia
CLEVELAND, OHIO.
tarpe Baltimorės lietuvių, bet
BROOKLYN, N. Y.
PHHJLDELFKZA'PA.
Varduvės.
v labai tankiai panašių randasi.
Spalio
27
d.
6v.
Jurgio
GieAr-g
tai
ne
gėda
taip
daryti.
Kaip subruzdo jaunimas.
Lapkričio 4 d. atsibuvo pra
Čia nors trumpai papasa Bet jeigu koks reikalas pasi dorių dr-ja laikė savo papras
kalbos p. St. Šimkaus. Juozapo
kosiu, kaip nubudo čionyk taiko,kur nors paaukoti, ar tai tas giesmių repeticijas. Va
Tranaucko svetainėj po vardu
štis jaunimas, kaip ėmė dė sušelprmui nukentėjusių nuo landėlę paprakrikavus, vie
White Elephant Hali Prakalbas
karės, ar taip kokiems prakil tos vargonininkas p. Simonas
tis krūvon.
surengė komitetas parapijos Šv.
Ligšiol čia, kaip ir daugu niems reikalams, tai atsiran Kimutis prabilo į giedorius dėKazimiero ir užkvietė p. S. Šim
moj didžiųjų kolonijų daug da visokie išsikalbinėjimai, tai kuodamas už prielankumų šiai
kų už kalbėtoją.
intekmės turėjo socijalistai. pinigų netur, tai nedirba, bet dr-jai. ir podraug, kaipo prieš
IŠ priežasties nemalonaus lytin
Jie paleidę nasrus paikino alučui arba policijai, tai net varduvių dienų pasižadėjo vi
go oro žmonių nesusirinko skait
sus gražiai pavaišinti. Visi
jaunimų ir liaudį. Nno -so- ir perdaug turi.
lingai, bet kurie atsilankė, tai
Kur
nepažvelgsi
visur
pil

su džiaugsmu atsistoję pasvei
cijalistų neatsilikdavo laisva
maišiai
užsilaikė.
Kalbėtojas
kino sudainuodami “ilgiausius
maniai, o Grikštas tai per nos smuklės lietuvių.
pakalbėjęs pirmą savo prakalbą
Dirbkime gerus darbus.
metus” ir podraug išreikšdami
kiaurų vasarų alasavojo ant
ėjo kolektuoti, užrašytojais bu
Laikas jau būtų susiprasti, jam geriausius linkėjimus,
kampų. Beveik kas vakaras
vo Jonas Grigaitis ir Juozapas Zapasakojo darbininkams apie ir nemėtyt bereikalingai sun taip-gi pasveikino ir Simonų
leckas.
Šios ypatos aukavo nukiai uždirbtų pinigų, kad su- Baranauskų su “ilgiausiais
busimąjį rojų.
kentėjusiems nuo karės Lietuvoj:
taupinus keletu dolerių dėl metais” ir gerais velijimais.
Juozapas
Tranauckas $5.00, An
Taip tai tokių pasakojimų, blogesnių laikų arba sušelpi- Visiems besiskirstant, vienas
tanas
Kazlauskas
$3.00. Po $2.00
tokių zaunų ir blevizgų prieš mui savo brolių lietuvių Tėvy iš giedorių davė sumanymų
aukavo
Juozapas
Mikšta,
Juoza
tikybų, Bažnyčių prisiklausėme nėje.
dėl geresnio atsiminimo vardu
pas Zaleckas, Simanas Uždavinis,
ir kantrūs buvome. Bet tu
O dabar jau beveik visai vių dienos, kad sumęstumėm
Juozapas
Bura.
rėjo galų gale kilti reakcija. užmiršo baltimoriečiai apie sa po kelis centus dėl nukentėju
Po 1 dol. aukavo Stanislovas
Tai-gi veiklesnis katalikiš vo gimtinę o gal nenori ar tin sių nuo karės. Visi ant to
Rimkūnas, F. Valavičius, Juo
kas jaunimas ir pradėjo rea gi pasidarbuoti, nors praei noriai sutiko. Aukavo po 1
zapas Stokius, Juozapas Aliukoguoti, veikti prieš tų liau tais metais buvo pradėta rink dol. S. Kimutis, J. Stravins
nis, Jonas Macelis, Stanislovas
dies ir jaunimo paikinimų.
ti aukas ir drabužius dėl nu kas, J. Marozas. Po 50c. S.
Zaleckas, Kazimieras Stepais, Au
Taip tai socijalistai visose kentėjusių nuo karės, bet da Baranauskas, A. Slavinskas,
gustinas Tranauckas, Zofija Jakolonijose ėmė negeliuoti, ėmė bar jau nesimato to gražaus, F. Baranauskas, A. Maliuolis,
caitė,
Vincentas Adomaitis, Sta
eiti iš mados, taip dėjosi ir prakilnaus darbo.
M. Malinauskienė, P. Karecnislovas
Virbickas, Juozapas Kaičia. Pas’drąsino katalikiškaPulk. Rodsevelt su savo žmona ir anuku. Anūko tėvas d-ras ueroy su
žmona,
Argi taip greit pavargome, kas; po 25c. O. Vaivodžiutė,
sai jaunimas, katalikiškoji argi mums negaila tų, kurie M. Močiotukė, A. Slavinskai- buvo iškeliavęs Francijon sužeistųjų slaugyti. Jų sūnūs buvo Roosevelto šeimynas glo riavičius, Romalda Bekeraitis, Jo
nas Vaškelevičius, Simonas Mau
visuomenė ir pasakė, jog lai kenčia šaltį ir badų.
tė, J. Maraziutė, V. Kareckiu- boje. Dabar vaikučio tėvai sugrįžo.
ks.
svamaniai ir socialistai netu
Tai-gi sukruskime lietuviai te, O. Montviliutė, M. Šimori spiaudyti ant lietuvių ka baltimoriečiai,
Viso aukų surinkta $38.85.
nepasilikime nis, S. Pašakeckis, S. Serei- gyvavimo sukaktuves. Buvo liams, o imtus už geresnio užsi navo porą lietuviškų dainelių, ku
talikų.
Nedaug
žmonių, nedaug aukų,
užpakalyje kitų kolonijų, at ka, J. Misevičius, K. Petrai- tokių narių, kurie 10 metų ėmimo ir platintų blaivybę, o ne riomis labai užganėdino publiką,
Klausė katalikai atskalūnų meskime visų į šalį ir pradėki tis, K. Urbšaitis, 10c. P. Ta- išbuvo nariais ir neėmė pa- girtuoklystę, nes ar anksčiau ar per ką liudijo ilgas delnų ploji bet labai širdingai tariam ačiū
prakalbų, klausė jų klajonių me darbų, atnaujinkime tų mošiunas. Viso labo $9.35. šelpos. Paprastai dr-jos šio- vėliau turės savo to užsiėmimo mas. Kaip kalbėtojai taip ir paaukavusiems, taip-gi labai šir
apie Žemiškąjį rojų, klausė brangų sumanymų ir pradėki
Pinigai bus perduoti vieti kiuo ar tokiuo būdu pagerbia išsižadėti, jei ne iš liuosos valios, dainininkei priklauso didelė gar dingai ačiū pačiam savininkui,
iš pradžios lyg su užsitikėji- me rinkti aukas, drabužius niam
tokius narius. Ši, vienok, tai bus priversti valdžios atsis bė, o ypač jųjų gimdytojam, ku kurs nieko nerokavo už svetainę
T. Fondo skyriui.
mu, paskui jau lingavo gal dėl savo brolių lietuvių varg
dr-ja nieko tame nepadarė.
Clevelandiečiai duosnūs.
veikinti su tuo savo didžiausiu ge- rie taip gražiai dorai savo dukre tas darbas yra atlikta dėl Lietu
vas, nes kilo abejojimai, o stančių tėvynėje.
Taip-gi
yra
lietuvių
Ukėsų
radėju, o vargšų žmonių skriau les išaugino. Matyt, kad pas vos pagelbėjimo.
Reiika pažymėti, kad Clegalop tai pamatė, jog ten
Varpelis.
dr-ja. Gyvuoja gan gerai. dikų ir skurdo platintojum.
Ar tai katalikas, ar tauti
tuos žmones nesilankė stuboje
tuštuma, melas, šmeižtas, grio ninkas, ar cicilikas visi au velando jaunimas nepraleidžia Tik būt labai pageidautina,
rūdis su baltakėle, nei “Keleivis”
vimas, neapykantos skleidimas. kokime kiek galėdami, neužsi- nei mažiausios progos be aukų: kad nekurie nariai geresnę
Ką mergina papasakojo.
Poltavoje ir jos apylinkėse
ar
tai
vestuvės,
ar
varduvės,
su
“Kova,” ale tikros tiesos ir
Taip dalykams stovint ne mėtinėkime, kad tai suvalskiAntra kalbėtoja tai p-lė A. doros raštai.
tvarką užlaikytų susirinkime.
dabar
pabėgėlių nebedaug.
ar
kita
kokia
pramogėlė
—
vi

kartą buvome perspėjami dva nis, ar vilenskinis, ar kauKad su broliais nariais gražiau Petrauskiutė. Pirmiausia pagy
sados
atmena
mūsų
brolius
ir
Kunigaikščio
Urusovo ir ZupDėl
nukentėjusių
nuo
karės
siškų vadovų. Bet gale it
rė
savo
kleboną
už
neperstojantį
apsieitų
ir
kad
nevartotų
dar

niškis,
mes
visi
esame
lygūs
seseris nukentėjusius nuo ka
aukavo sekanti asmenys: Po. 1 čaninovo įsakyta visi šiaurės
nauja banga atūžė, užėjo vienos tėvynės vaikai.
kytų angliškų žodžių ir išsi darbą blaivybės dirvoje. Toliaus dol. Petras Milašiunas, L. Kel- vakarų fronto pabėgėliai išga
rės.
Būtų
pageidaujama,
kad
nauja gadynė, užviešpatavo
ir gerb. kalbėtoja pratarė kelis niutė; po 50 c. O. Stepulaičiutė, benti iš Poltavos gub. į TamStokime visi į darbų.
ir kitų kolonijų jaunimas pa reiškimų.
nauja dvasia,—nubudo, sujudo
V. S. P. našiai pasielgtų; tuokart dau Moters panaikino karčemas. žodžius apie blėdingumą alkolio, A Gulauskas. Su smulkiom au bovo ir Penzos gubernijas,
katalikiškas jaunimas,
su
Nors moterų balsų pagel- kokią blėdį atneša jisai mūsų bro kom surinkta viso $12.25.
giau galėtumėm savo viengen
Poltavos gub. paskirta gyvensiūbavo katalikiškoji liaudis
BALTIMORE, MD.
ba
čia
panaikinta karčemos, liams, sesutėms ir nekaltiem vai
čius
sušelpti
ir
juos
suramin

ti pietų vakarų fronto pabe
Už
3
kartus
laikytas
prakalbas,
Ėmė dairyties kas keno vei
bet
tarp
žmonių
vis
randasi
keliam
ir
kokiame skurde jie tu už žiburius reikėjo užmokėti $5.00 geliams,
ti.
Užtad
brangusai
jaunime
ls čia nesenai išvePuikus lošimas.
kiama, kas ką nuveikė ir ką
rudžio
ir
degtinės.
ri
gyventi
per savo jaunas die tai-gi viso liko dėl karės nuken žė daug pabėgėlių Stavroponepraleiskime
jokio
susirinki

Lapkričio 8 d. parapijos
reikia veikti.
Geros naujienos.
neles už savo gimdytojų apsilei tėjusių $7.52.
lės gubernijofi^ Sako^tacp-įų.
svetainėj
Moterų Sųjungos 8- mo, jokio pasilinksminimo
Katalikai stvėrėsi rimto
Dabar
pasklido
šnektos,
dimą ir nedažiūrėjimą savo kūdi
aukų,
bet
visados
prisimin

be
buvę ir lietuvių nemaža. Da
Vincas
Zavorskas.
darbo. Ėmė tvertis L. D. S. ta kuopa statė veikalų trijų
kad
pradžioje
lapkričio
mėne

kių
iš
priežasties
girtuokliavimo.
kim
apie
nukentėjusius
nuo
ka

bar
Poltavoje yra lietuvių dar
veiksmų iš lietuvių gyvenimo
kuopos, L. Vyčių kuopos...
sio
pradės
dirbti
National
Toliaus
prašė
gimdytojų
ypač
mo

rės;
tuokart
nuo
visuomenės
150 žmonių, jų tarpe—kelioli
BALTIMORE, MD.
Lapkričio 7 d. Karalienės XV amžiaus “Verpėja po Kry
Tube Co. dirbtuvėse. Atsi tinų, idant pradėtų vesti pavyz
nupelnysime
gerų
vardų
ir
pa

ka
Suvalkų gub. mokytojų.
žių.
”
Aniolų parapijoj, vadovau
Lošimas.
ras daug darbą. Tose dirb dingą gyvenimą be svaigalų, per
dėkų
nuo
nukentėjusiųjų
.
Kaikurie
mokytojai gavo vie
jant klebonui kun. Remeikiui
Labai lietuviams yra pagei
tuvėse būsią dirbama po 5 ar ką ir maži vaikeliai išmoks blai- Lapkričio 6 d. Lietuviškoje sve tas Visos Rusijos sųjungos
M.
J.
Š.
susitvėrė Lietuvos Vyčių kuo daujama drama, nes užgirta
6 dienas savaitėje.
viai ir dorai gyventi. Taip-gi tainėje buvo lošimas veikalo pen įstaigose, kitiems buvo patar
pa. Susirinkimą laikė tos Blaivybės Konkurso Kaune.
prašė tėvų, idant savo vaikelių kių veiksmų vardu “Bijūnėlis.” ta kreipties Lietuvių CentraCAMDEN, N. J.
Vakarienė.
parapijos mokyklos salėje. Pats lošimas puikiai išėjo. Ga
nestumtų
perjaunų prie sunkių Buvo gerai atloštas ir puikiai at linin Komitetam Pabėgėliais
Kalbėjo p. Šimkus.
Šv. Antano parapija suma
Klebonas paaiškino apie or lima buvo iš ko pasigėrėt.
Buvo surengta prakalbos, nė surengti viešą vakarienę darbų, ale po pabaigimo pradinės rodė. Veikalas atvaizdino seno rūpinasi daugiausia gubernijos
ganizaciją ir paskui buvo iš Daugelis yra doros pavyzdžių
kurias
užmanė Komitetas šv. bažnytinėj salėj. Vakarienę mokyklos leistų į augštesnį mok vės Lietuvą. Žmonių tai nedaug zemstva,
paskui Tatjanos
rinkta valdyba. Pirm, liko tarpe jų randasi ir piktos dva
slą,
kurie
išgali,
o
kurie
ne,
tai
tebuvo.
Tik
apie
pora
šimtų.
Kazimiero
parapijos
iš
PhiKomiteto
vietos
skyrius ir Žy
nutarta turėti lapkričio 13 d.
Mikolas Varneckas, kasierium sios pastangų. Lošėjai matyt
kad
nors
bent
kokio
darbo
išmo

Tas
vakaras
buvo
suloštas
naudai
ladelphijos,
Pa.
iš
surengė
dų
komitetas.
Prasidės 4 vai. po pietų ir
Vincas Bendoravičius, fin. raš. buvo gerai prisirengę, nors nekad vaikams nereikėtų ver nukentėjusių nuo karės. Tai
Geležinkelio stotyje įtaisy
A. Dimta, prot. rašt. J. Vište- kurie pirmu syk scenoj, bet lapkričio 6 d. Kalbėtojas bu trauksis iki 8 vai. Po vaka kytų,
kti
per
visą gyvenimą prie sunkių gaila, kad čionykščiai lietuviai
vo
p.
S.
Šimkus.
Prakalbos
rienei
seks
žaismės,
pasilin

ta
maitinimo punktas ir me
liunas. Pirmame susirinkime drųsos turėjo įvalias. Tik vi
darbų.
Merginas
taip-gi
ragino
taip
mažai
teatjaučia
nukentėju

atsibuvo
salėj
po
No.
1197
ksminimai,
pasižmonėjimai.
dicinos pagalbai teikti. Pa
prisirašė arti 30 narių. Ne sas nesmagumas, kad pertrau
prie mokinimosi visokių gerų dar sius. O jei baltimoriečiai nebūtų bėgėliams inteligentams įsteig
Norėjo rinkti pinigus.
kurie nariai paaukojo kuopai kose niekas neskambino pija- Thormen, st., Camden, N. J.
Kalbėtojas kalbėjo apie
Vieną subatvakarį po lie bų, kad skurdą prašalinus ir pel- taip pakrikę tai daug galėtų nu ta valgykla, kame jie už 25
po $ 1.
nu ir kožnų sykį užsidarius vargingų dabartinį padėjimų tuvių
veikti, nes lietuvių čia yra daug. kap. gauna visai gerų pietų.
stubas landžiojo atska- nijus geresnį kąsnį duonos.
Tatai sujudo brooklyniečiai. scenai šviesos nepaleizdavo iki
Toliaus
ragino
visą
publiką
Tai-gi baltimoriečiai, kai ka Ziemstva steigia Poltavoje pa
A. Dymta. kas nepraneša apie tai lošė mūsų brolių ir seserų taipogi lunėliai ir prašė lietuvių kata
ir senų tėvelių. Nepamir likų prigelbėti partraukti prie skaitymo gerų katalikiškų talikai surengia kokį lošimą, pra bėgėlių vaikams, pametusiems
jams iš publikos.
šo primyt apie reikalų gelbė jiems Mockų. Ir tai mat raštų, kaip tai: knygų, laik mogą, prakalbas, balių ar vasa
BALTIMORE, MD.
Publikos buvo daug tik pir ti juos. Tik labai gaila, kad rinkėjų akys. Nori, kad ka raščių o ypatingai “Darbininką,” rą pikniką, tai kuodaugiausia savo tėvus prieglaudų. Kiek
vienam vaikui laikyti skiria
Moterų vakaras.
meiviai ir kiti nesusipratėliai nedaug žmonių tebuvo, neži
talikai
dėtų savo centus par- nes tai geriausias mūsų yra laik atsilankykite.
ma aštuoni rubliai mėnesiui,
Lapkričio 8 d. š. m. buvo su mėgino kelti klegesį, kad su nia iš kokios priešasties, ar iš traukimui
raštis, kurisai rūpinas nurodyti
Dažnai atsitinka, kad tuo pat be to, paskirta pinigų drabu
žmogaus,
kurs
rengtas teatras A. L. R. K. Mo kėlus juokų, ypatingai, tame tingėjimo ar iš nežinojimo.
spiaudo ant katalikų, niekina darbininkams, kaip pagerinti laiku, kada katalikai ką suren žiams ir reikalingiems prieg
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rės pasiimti vaikus savo glosekė pusėtinai, kadangi pirmų piktai dvasiai, tai iš širdgėlos po
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Visuomenes ir darbo dirv

(agentai) turėtų kuogreičiausiai atsilankyti ir pasiūlyti
! darbininkams gerus laikraš
čius, kaip antai: “Draugą,**
J. B. I taip yra? - Ne; tąip visiškai visuomenės priedermė — už-Į
“
Žva’gždę,” ..“Darbininką,
TIKRAS SOCIJALISTAS IRI nėra! Kristaus Mokslas, mū duotis. Visuomenė — tai žmo-Į
“Žvirblį,” “Tautos Rytą” i
MŪSŲ CICIUKAS.
sų laikuose, esti išpažįstamas nija.
Jos svarbiausias tik
kitų tos pačios rųšies. Štai
Mes gyvename laikuose di vien žodžiais, bet ne darbais, slas — aprūpinimas visų žmo
tos vietos:
Pittsburgh, Pa.
džiausių žmonijos istorijoje po kaip kad turėtų būti. Persi nių arba visų jos narių reika
Castle Shannon, Pa., Madison,
litiškų, ekonomiškų iriš da tikrinimui apie tai, įsižiūrėki lingais gyvenimui daiktais. Iš
grift, Pa.
Wilmerding, Pa.
lies religiškų permainų — kri- :me tik truputį į karės .etiką, į to išsivystė pramonė, kultū
Penn. Station, Pa., Madison,
kovojančių tautų sątykius ir ra ir progresas. Pavienis-gi
Z18O.
Pa.
Carnegie, Pa. MorganSaumeiliŠka valstijų politi- 1ekonomišką pasaulės surėdymą žmogus, kaipo narys visuome
Sygau-Traveskyn, Pa., Mcka pagimdė visuotinę Europos !arba sątykius proletariato su nės, turi prisidėti prie parūDonal, Pa., Woodlawn, Pa.
karę, kurioje milijonai žmo kapitalistais. Jie mums aiškiai pinimo reikalingų jam ir ki
Brigdeville, Pa.
Coai Center,
Kitaip jis
nių, it laukiniai žvėrįs, žudo parodys, kad žmonės nuklydo tiems reikmenių.
Pa.
ir daug kitų miestelių,
viens kitą.
Ji išnaikino, iš nuo pirmojo Kristaus Mokslo būtų žmonijai našta — dyka
visai netoli Pittsburgh’o,
rovė iš žmonių širdžių artimo principo ir pamynė po kojų an duonis! Taip tatai “socijalis
Žlugo geras sumanymas.
Kristaus Mokslo prin tas,” paeinąs nuo žodžio “someilę — altruizmą ir įsėjo jo trąjį.
Idant kaip nors prasklei
vietoje neapykantos ir pavydo ’cipai liko žmonių iškraipyti ir cietas,” sulig etimologiškos
sti gerąją spaudą Pittsbur
jausmus.
Ji, per savo agen paversti į parodiją; patįs-gi savo reikšmės, nurodo ypatą—
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’e ir jojo apielinkėse, būre
tus ir spaudą, užslopino tau žmonės virto veidmainiais fari žmogų, kuris darbuojasi vi
lis
Pittsburgiškių, gyvenančių
suomenės dirvoje — žmonijos
tų sąžinę, skelbdama joms, ziejais.
pačiame
Pittsburgh’e ir toliau
Taip ilgai negali būti! Tu labui “Socijalizmas”-gi turė
kad karė — tai kova už būvį ir
sumanė įkurti gerą katal*kiš
ateinančios kartos ekzistenci- ri ateiti laikai reformos ir atsi tų reikšti veikimą, darbavimo
ką laikraštį pačiame Pitts
ją.
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burgh’e,
nes laikraščiai išei
jo ir, išsižadėdama civilizaci tą reformą įvykįs gyvenime. rovei
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jos ir žmoniškumo, virto į bar
ladelphijoje esą truputį perbarų gaują.
Tautos užmiršo, bus ir dabar!
toli, sunkiau jie praplatinti,
Kristaus Mokslas ir Jo Mok
kad karė didžiausia žmonijos
DARBO REIKŠMĖ.
kaip kad būtų vietinis geras
nelaimė; užmiršo, kad ji stab slo principai reformos nereika
laikraštis.
Sumanymas puikus.
Darbas yra geriausiu tvar
do kultūrą, naikina dailę ir lauja. Jie yra pati tobulystė;
Karštai griebtasi darbo. Už
kytoju mūsų būdo. Jis moki
progresą.
Karės pasekmės: nieko prakilnesnio, augštesnio,
megzta bendrovė, sumesta net
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susivaldymo,
persiganuožmus užmušimas milijonų geresnio ir išmintingesnio būti
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Todėlei ne krikščio lėjimo savęs ir stiprina valią.
žmonių, išdeginimas daugy negali!
daugiau
dar žadėta.
Regis
Reikalas pavalgyti ir apsi
bės miestų ir kaimų, išnaiki nijos dėsniai turi būti refor
nieko nebetrūko. Tik imk ir
nimas per amžius sudėtųjų tur muoti, bet žmonių-krikščionių rėdyti tai yra mūsų gyvenime
Viršuje matome talkininkų išsėdimą Salonikuose. Prie krašto stovi milžiniškas transportas ir iš
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laikraštį.
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stūmė
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jo liuodojama raitelių arkliai Apačioje matosi franeuzai išsėdę Salonikuose. Kol kas Graikijos val
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darbininkai
iš vienos pusės; vargas, ba- supratimas ir jų valia, idant jas priekyn žmonijos, yra taip džia nedaro kliūčių išsodinimui Naujasai Graikijos premieras tvirtina, kad Graikija pasiliks talki
kuokarščiausia’ rėmė tą suma
gi akstinu prie darbo.
. das, įvairios lygos ir esančių tyčiomis ir norei nenukryptų
ninkų šalininkė.
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juoda dėmė... Kas čia kaltas?
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ninkų fizišką darbo pajiegą. gana pavojingomis ligomis.
daugumoj mainų lietuviai yra
PITTSBURGH,
PA.
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vyras
arba
moteris
ri prisipažinti esą South Sidės
Darbininkas, vergiškai dirb Išgijimui iš jų jai reikalingas prakilnesnio gimė iš darbo, o
priversti prigulėti prie svetimtinginiauja,
tai
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užima
apšvieta
ir
mokslas
tame
daug
inteligentai.
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lietuvių.
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Kuomet iš tolimesnių miestu
Tokiais gydy
. džiu gyvybės užlaikymu, pro tikri vaistai.
ri. visą ko tik širdis panori, didžiausiųjų lietuviškųjų kolo tos kun’gą tepamato tik sy kų žmonės karštai darbavosi,
nės
dirbę,
tai
Adomo
giminė
tojais,
paskutiniame
laike,
to ir valios degredacija. Neti
kį į metus ir tai tik trumpam
tečiau kai, mergina arba vy nijų Amerikoje.
Tą galima,
kęs ekonomiškas surėdymas, peršasi socijalistai, rekomen susyk pranyktų nuo žemės palaikui.
Tai-gi neįstabu, kad važinėjo ant susirinkimų, gal
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darbo
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—
bus
ne
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visi
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kuogreičiausiai
neaprūpindamas
darbininko duodami “mūsų gadynės sotokiose mamose žydi girtuok vojo,
apie Pittsburgą,
Ne darbas, o tuštumas ir laimingi, ligoti, susikrimtę; kalbėdami
įkurti
laikraštį,
sauth-saidiemateriališkų arba kasdieninių cijalizmą,” kaipo vienatinius ir
visuomet aimanuos, nepakęs suprasime ne vientik patį su lystė, paleistuvystė ir šlykš- č;ai,
dykinėjimas
skaitosi
žmogui
išėmus
porą
biznierių,
tam
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vaistus.
Žodžius
gyvenimo reikalų iš vienos pu
čiausioji spauda randa daug
savęs ir kitų.
rūkusį
Pittsburgą,
bet
visą
pažeminimu.
Tinginiavimas
laikraščiui
užgimti
aktyviškai
“
socijalistas
”
ir
“
socijalizmas
’
sės, užslopindamas jo valią ir
pasekėjų. “Keleivis” su “Lai
nepadėjo, parodė apatiją ir
Jeigu linki sau gero, jei jojo apskritį, su keliomis de sve,”
savo garbės pajautimą iš ant kiekvienas aiškina ir supranta ta\p suėda, gadina žmogaus
“Naujienos” su “Ko
ros, pavertė nevieną iš jų į savaip. Vieni mato juose žmo prigimtį, kaip rud;s geležį. gu nori išbėgti nuo liūdesio šimtimis miestukų, kuriuose va,” “Dilgėlės” su “Šake” net kaž-kokią nesuprantamą
sukčių, , apgaviką ir «kriaudi- nijos laimės ir išganymo obal- Geležis, gulėdama ant drėgnos žabangų, užlaikyti dvasios ir randasi kietosios anglies ka daugumos mūs darbininkų, “baimę”...
ką artimo — kito darbininko. sį; kiti-gi pražūties ir demora vietos, apskrenta ir sutrūni kūno stiprumą. — mesk šalin syklos ir kuriuose kinbždėte- gerų katalikų yra ir po šiai
Aiškus dalykas, kad rei
knibžda lietuviai, tuosyk drą
,
ITTTSų pūsiu girdžiasl skundos lizacijos šmėkla. Tai-gi, idant ja ir nėra toji kieta, stipri, tinginystę
kėjo
atsisakyti nuo minties
dienai skaitomi puikiausiais
siai galėsime tvirtinti, kad
jų reikšmę, naudinga geležis .
vienų darbininkų ant kitų. suprastumėme
įkurti
laikraštį, south-saidieTikrą laimę galima suras
laikraščiais.
Tečiau kaltinti,
turime
re'kalą
su
visa
dvi

Rymėnų
rašytojas,
Plįnius,
trumpai
čia
paaiškįsiu,
kas
yDarbininkai, ima pavyzdį nuo
ti išvystyme ir plėtojime sa
mūs mainierius ir net fabri ant S. S., kuomet tie, kurių
žmonių, vadinančių save inteli- ra arba turėtų būti, sulyg eti aprašydamas Rymo viešpati vo gabumų ir pajėgų.
Tingi dešimtimi tūkstančių lietuvių. kų darbininkus negi galima. pašonėje tas laikraštis turėjo
gntais, kultūringais visuome mologiškos, tikros ir nesuterš jos vąldymąsi, mini, kad viso nystė mus iščiulpia, o ne dar
rankas,
Šioji lietuvių darbininkų Švaresnio
laikraščio
nieks pasirodyti, pakratė
nės nariais!
Taip buvo iki tos tų žodžių prasmės “socija kis darbas sodžiuose sustoda bas, kuriame gludi sveikata, daugybė Pittsburgho apskrity jiems ligšiol gal ir nepasiūlė, nusigrvžo kiton pusėn...
Bū
karei.
Karė-gi ekonomiškas listas” ir “socijalizmas.” Re vo, kai tėvynė pareikalauda gyvybė
ir
pasitenkinimas. je labai sunkiai buvo priei nieks gerai nepaaiškino, kat sime visuomet silpni, iki pa
Bet Dvasia gali tik pailsti nuo dar nama geriems laikraščiams.
gyvenimo sąlygas pablogino, miuos’ ant etimologijos, nes vo savo sūnų pagelbon.
ra laikraščių rųšis yra purvi našus apsireiškimai turės vie
paaštrindama tuom sątykius žodžio etimologija yra vienati sunūs, atlikę pareigas, vėl bo, o sudilti nuo tinginiavi Net ir “Saulė” kitų užkampių na, šlykšti, vengtina, katra tą mūsų tarpe.
darbo pajiegos su kapitalu. nė, neklaidinga ir tikra jo reik grįždavo prie laukų darbo. mo.
Drąsutis.
Delei to vienas sumanus neužeidavo nei taip landus gera,
skaitytina.
Palaidoji
Žodžių-gi so Yra faktų, kad net garbingie gydytojas darbą skaito geriau mūs cicilikiškų šlamštų agenSakau tai, nes ekonomiškas šmės rodykla.
spauda, turi agentų-agentėbų
žmonių gyvenimas, sątykiai cijalizmas reikšmę turi aiškiai ji vadai rymėnų kariuomenės, siu vaistu, o vienas garbus tukai kitų ka;mų su kelio gaujas.
Pasaulyj pilna žmonių, ku
Tie
agentukai be
darbo su kapitalu remiasi ant suprasti kiokv ienas žmogus, atlikę savo pašaukimo parei Bažnyčios tarnas, arcivysku- mis net dešimtimis lietuviškų mažiausios gėdos lenda į kiek rie “būt ką gera nuveikę, jei
žemdirbystės, įvairių industri nes socijalizmas yra vienas iš gas, vėl grįždavo prie arklo. pas, nuolat kalbėdavo:
šeimynų neužuosdavo. Tečiau vieno kataliko — darbininko ne kliūtįs.”
Pilna visur taip
jos šakų produktų ir komerci svarbiausių mūsų klausimų. Vieną dieną garsiųjų ricierių
nedoroji
spauda
yra
pasibai

vadinamų
rytojaus
dydvyrių,
stubą ir brukte-bruka savo
“Žmonių širdys, tai lyg
jos, kas,
deja,
prasidėjus Turi jų reikšmę suprasti darbi rankos glostė arklą, kitą die
girnų akmuo, pilsi grūdų — sėtinai prasiplatinus Pittsbur- dvokiantį la’kraštpalaikį. Ka kurie svajoja apie prakilnius
karei, žymiai sumažėjo arba, ninkas, idant žinotų ką jam ną — čaižė kardu priešo pe
sutrins juos į miltus; nepilsi gh’o apskrityje, ypač pačia talikų gi laikraščiai gerų a- darbus, bet nė pirštų nepaju
nekurtose vietose, visiškai su duotų tikras socijalizmas ir čius.
labai
mažai teturi, dina, kad tuos darbus šian
grūdų, tai trins taip-pat, tik me Pittsburgh ’e ir angliniuose gentų
Tečiau, kada prie įvairaus
griuvo. Karė išnaikino indus kur jį veda “mūsų gadynės so
miestukuose.
Gero laikraščio tie patys
pasiganėdina tik dien pradėjus.
pats save.”
• • •
triją.
Kur stovėjo dirbtuvės cijalizmas” paprastai vadina darbo pradėta išnaudoti nelaiKlerikalas. nebuvo kam pasiūlyti, nes savo siaura
apieiinke, to
ir fabrikos, dabar ten riogso mas “cicilikizmu.” Turi su svius ir vergus, į darbą pra
Neprielankios
aplinkybės
liau drovisi ar tingi pava
degėsiai.
Miestų darbininkai prasti inteligentas, nes jis y- dėta žiūrėti su panieka. Pra
tik
silpną
parveikia.
Stip
žiuoti.
nustojo darbo — priemonės už ra mokytojas ir sargas tamses dėta manyti, kad darbas paže
riam gi jos yra švyturiu, ro
Agentams patarimas.
Turi paga- mina žmogaus garbę ir t. p.
laikyti savo gyvybę. Ūkinin nių savo brolių.
▼▼W V
v
dančiu
kelią į laimės rūmus.
X
re
j*
Pittsburgh ’o apskrities ka
kai prarado vis-ką. Jų laukai liaus suprasti jų reikšmę ir Užtad, nenuostabu, kad po
Perdaug prielankios aplinky
talikiškų laikraščių agentams
iškasinėti grabėmis, javai iš žmogus vadinąs save “socija- malonaus pražydėjimo, išsi
bės silpną padaro žiopliu, o
norėčiau nurodyti sekančias
mindžioti; jų manta išnešinė- listu,” idant žinotų ar jis yra vystymo augštos kultūros Ry
stiprų—tinginiu.
apleistas, bet tirštai lietuviais
ta, gyvuliai išpjauti, trtobe- tikras ir vertas to vardo nešio mo viešpatijoj, sekė jos nuvy:♦
•
iii ’-L
’ ,
. • siai sudeginti. Jiems grūmo tojas arba veidmainingas tik timas ir supuvimas.. Mat,
ja badas! Badas, savo keliu, jo pasisavintojas. Jei visi ge valdantis luomas užsikrėtė tin
naikina visus jausmus ir aug- rai ir aiškiai suprasime kas yra giniavimo bakterijomis. Dyki
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam
-/s
'h
*
'*
'
’
’
Ramybė!
štesnius instinktus,
išimant tikras ir netikras socijalizmas nėjimas ir palaidumas, tai bu
KĄTIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios
instinktą — geismą užlaikyti ir socijalistas, tuomet mokėsi vo išdidėjusio rymiečio idea
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai
Skaitymėliai.
Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
me
atskirti
grūdus
nuo
pelų
lu.
Tauta
pradėjo
kirmyti,
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
savo gyvybę.
&s bendrasis
lų
vaikučiams,
tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir
viisėms gyvūnams instinktas y- — tikrą socijalistų nuo veid silpnėti ir su laiku galutinai
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei,
kitoki
skaitymėliai,
taikintas pradžiamokslis nis.
Kaina
ra Mfelochas, ant kurtojo auku- mainio ir nesiduosime lengvai išnyko.
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
5c., imant (100) vieną Šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
šavo gyvybės palaiky kiekvienam apgavikui mūs iš ' Dykinėjimas pažemina, kaip
. Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
lapių ir su viršeliu.
naudoti
ir
vedžioti
už
nosies.
vienatas, taip ir visą tautą.
mui,' žmogus neša gyvybes ki1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės
2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
ttĮ.^
Žodžiai “socijalistas” ir. “so Niekados tinginys neišdavė
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00. '
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.
vaisių.
Tinginys
Gyvename iŠ dalies ir reli-. cijalizmas” paeina iš lotyniško prakilnių
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė
Surinkta: Deklemaeijos, Eilės, Dainelės, Monologai,
giško krizio laikmetyje, nes žodžio “societas,” kuris, siau neužkops į kalną ir neperga
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis,
po $3.50, $7.00, $10.50„ ir $14.00.
Patarlės, Žaialės ir tt.
Ypač tinkanti, mūsų jauniems
didesnioji dalis visos pasaulės resnėje savo prasmėje, reiškia lės klmčių bei gyvenimo sun
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
scenos,
ir
juokų
mylėtojams.
Mede gos užtektinai ilge
gyventojų, ypač dabar kariau “draugiją,” platesnėje-gi “vi kenybių. Dykinėjimas netu
4) Skleidžia apšvietę, išleidinčja gerus raštus ir
viešo
vakaro
papuošimui.
jančios Europos tautos, vadina suomenę.” Draugija — taisu- rėjo pasisekimo gyvenime ir jo
dalina nariams dovanai.
Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.
sispietimas
didesnio
arba
ma

saVe krikščionimis, t-y., Kris
neturės.
Prigimtis
daiktų
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.
taus Mokslo išpažintojais, pa* žesnio žmonių skaitli&us, i- taip sudaryta, kad tinginiavi
mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame
' sekėjais ir faktais gyvenime tą dant suvienytomis pajiegomis mas niekame pasisekimo neras.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pisę, if.krasos siuntimą apmokame.
Taip-pat pridedam
prirodančiais. Kristaus Mok pasiektų - bendrą sau tikslą. Tinginiavimas yra stagnacija,
vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.
nigi&ai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
Kiekvienas Ką knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų
slas, kaip kiekvienas gerai ži Žmones skatina jungties į puvimas, glemėjimas visoko.
įstaigas ir tt.
pinigų
yra vertai, ir skaitydamas ras daug suraminančių
no ir kaip Jis Pats pasakė, re draugijas gyvenimas ir daug- Anglų filosofas, Burton, pri
Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
nekaltų juokų.
r
'
miasi ant dviejų fnndamenta- pusiški jo reikalai, nes pavie simindamas apie liūdesio prie
kestis lengva.
Norėdami gauti platesnes informaKnygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui
liškų principų. Pirmas: “My nis'žmogus — atskira ypata— žastis, sako, kad šito šaknįs
į vietines kuopas, kurių randasi kopažaisti.
lėsi Viešpatį Dievą tavo iš vi- negali aprūpinti visų savo gy glūdi tinginystėje. “Tinginys
3) Dvi knmediji.
Vienoje knygutėje. 1) “NEUĖMOsos širdies, dūšios ir proto ta* venimo reikalą. Jis (žmogus) tė” — sako Burton — “tai yKĖJĘS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina Še.
Šie viri veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet
vo.” Antras panašus į pirmą reikalauja kitų žmonių patari ra kūno ir dvasios nuodai, ta
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.
jį: “mylėsi artimą savo, kai mų ir pageltos nuo dienos sa kas link sugedimo, gimdyto
Jo.
po pats save. ”;: Tai-gi kiek vo užgimimo iki dienai mirties. ja įvairių nuopuolių, viena
112 N. GB
vienas, vadinąs save “krik Draugija, nors būtų ir pui mirtinų nuodėmių, pikto pa
GRE8S AVE^ :: :: :x :: :: WL
ščioniu,” privalėtų turėti tuo kiausiai suorganizuota, neįs talas, jo lova ir užklodas.
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)
du principu omenyje ir pagal tengia vienok pilnai aprūpinti
jų gyvenime elgtitol
Bet ar visų žmogaus reikalų.
Tai ir su
•
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Apsileidimas did
žioj kolonijoj.

Susivienijimas Lietuvių
Rymo

/
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Pažink Tikybos ir Doros Dėsnius.

Įvairios draugijos minėjamos laikraščiuose; jų reika
lai svarstomi ir jų ve'kimo ke
liai tiesiami.
Ape “Spaudos
Draugiją” maža tebuvo girdė
ti balsų.
Rodos, kad ji. ne
veikia.
O ji savo darbą va
ro. Tiesa, negarsiai, bet ga
na pasekmingai. Kuopų skai-.
čius auga; pavieni nariai taippat didina draugijos kūną. Žo
džiu, tuom tarpu eina geryn.
Turi jau vienuoliką kuopų.
Kaip kurios ’š jų gana skait
lingos.
Gana daug yra ir pa
vienių narių, be jokių kuopų.

Gana graži pradžia. Vie
nok, tai dar menkas ir silp
nas pamatas “Spaudos Drau
gijai, kuri nori savo lėšomis
leisti knygeles ir dalinti jas sa
vo nariams. Jos veikimas ne
gali būti labai žymus ir daug
sveriąs visuomenės gyvenime,
kolei joje susispietę ne keli
tūkstančiai, o tiktai keli šim
tai narių.
Ribinskas. Čia pabėgėlių
“Spaudos Draugija” svar 3,500; jų tarpe ve'k 600 lietu
biausio savo tikslo, t- y- spaus vių. Lietuvių skaičius kas
dinimo ir platinimo gerų kny dieną vis didėja: vieni ateina
gų negali pasekmingai atsek iš vakarų gubernijų, kiti grįž
ti be šiokio tokio kapitalo. Gi ta iš Jaroslavo gub. valsčių,
jį sunku sudaryti be narių. Te kuriuosna buvo išsiijsti atski
gu draug ja ir susirastų lėšų romis
šeimynomis.
Tuose
išleisti vieną kitą gerą knygą, valsčiuose j'e buvo išblaškyti
bet išleidus, kur jas padėtų? tarp rusų ir atskirti nuo vie
Nariu maža, Pirkikų ir sun- nas kito per 30 varstų ir labai
ku tikėt’s. Tuomet gali žiū- vargingai gyveno.
rėti į išleistąsias savo knygas,
Ribinske pabėgėlius šelpia
.jomis gėrėties ir tiek. Tai bū
miesto
komitetas, žemiečiij ko
tų permenka. Reikia didžio
narių skaičiaus, reikia išbu mitetas, lietuvių, latvių komidinti liaudį, įpratinti į geri] mitetas, moterų ratebs ir kiknygų skaitymą.
“Darb:ninke” buvo pa
keltas balsas, kad “L. R. K.
Spaudos Draugija,” užsiimtų
leidimų populeriškų mokslo
knygelių, kaip tai darė “Šal
tinio” Bendrovė, leizdama
“Žmonių Knygyną.”
Sumanymas gražus ir pui
kus ir “Sp. Dr.,” be abejonės
pasistengs jį vykdinti, bet da
bar dą to negalės pilnai ir pa
sekmingai atlikti dėl augščiau
išrodytųi priežasčių.
3—nferūviRvPnF’np’hr
Minėtąjį sumanymą ir kitus
UŽSIRAŠYK SAU AR SAVO PAŽĮSTAMIEMS
gerus sumanymus “Sp. Dr.”
LIETUVOJ BEI AMERIKOJ
vvkdins,
“IŠEIVIŲ DRAUGĄ”
daugiau
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS
rems.
IR PADAILINTAS, TALPINS:
Be to tokia draugija, kaip
1.
Vėliausias
žinias
iš karės.
“L. R. K. Sp. Dr. re’kalau2. “Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe
.ja, nors vieno žmogaus, kuris
rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą ir
visiškai jos reikalams būtų pa
Daniją).
sišventęs. Gi kolei ji ir jos
3.
Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos
reikalai bus sukrauti ant pe
Į Lietuvą ant motocikletkos.”
čių tokių asmenų, kurie turi
4.
“Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlithgovshire,
savo tiesioginių darbų ir prie
IV
Midlothian, V Dundee ir tt.
dermių krūvą ir draugijai ga
5. “Lietuviai Anglijoj.”
li tiktai trupinėlius laiko pas
6.
Korespondencijas.
kirti. tai abejoju, ar ji tarps.
7.
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
Bent nebujos, ka:p galėtų, tu
8.
Dainas, paveikslėlius, straipsnius.
rėdama tam dalykui pasišven
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių
tėlį.
ir
skaitymui verčiausių laikraščių.
Sakysime, draugija gali to
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; me
kį žmogų išsirinkti, jam rei
tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Ad
kalus pavesti, bet tuomet re;resas :
kia jam ir užsilaikymą duoti,
čia vėl keblumas jaunai ne
REV. JOS. NORBUT,
šk a i t! i n ga i draug’ jai.
MOSSSND, LANARKSHIRE,
SCOTLAND
Aišku dabar; jei norime,
kad ‘S’>. Dr.” naudą Ameri
kos lietuviams neštų reikia ją
ją remt:. Reikia rūpintis įsteigti visose lietuvių kolonijo
se jos kuopų. Tuomet prasi
dės tikras, rimtas draugija
veiknias.
recruiting
Šiuometinį savo veikimą
STATI O N
draugija pažymės išleid’mn
“Metraščio — kalendoriaus
nepaprasto gražumo,
kurį,
spėju panorės turėti savo na
muose kiekvienas rimtas lietu
vis, ypač katal'kas.
Draugijos nariai šįmet gaus j
tą “Metraštį” ir dar visą
pluoštą kitokių naudingų kny
gelių, o vis už tą rieną, me
tinės mokesties dolerį.
Kas įrir'šytų dabar į “Sp.
Dr.” ir pridustų viena do’eri.
tam Draugija žada duoti tas
pačias knygas, kaip ir seniems
nariams.
Gera proga.
Galima ir
reikia naudotis.
Bet ir tie
kurie nepriguli prie “Sp. Dr.”
gali gauti “Metraštį” tik kas
ima vieną,
turėtų prisiųsti
75c., o kas 10 egz. ir daugiau
po 50e. nuo kiekvieno.
Užsa
kymai eina gana skaitlin
gai nors Žmonas dar nematė1

Nebūk be gero
Adresas:
1644 WABANSIA AVĖ. :: :: :: CHICAGO, ILL.

3OL—>lfCLT 1OIZ------------------ to»---- >||Č-----

|

Jei trokšti apšvietos
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ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąv&itinį
iliustruota jaunimo laikraštį
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“PALANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinusieujs lietuviams ir apsiskaičiusiems darbi
ninkams. ’ '
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius
Amerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildo
ma, todėl, originaliais raštais.
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių
tautos klausimai.
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes
jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos
literatai.
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsi
reiškimus,
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo
klausimus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, at
skiras numeris 25 c.
t
Adresas:

1800 W. 46 ST

gi
g

gj
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“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis OŠ
Amerikoje.
S
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, r=
literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jaunuo menės gyvenimo.
[gg
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.
[gji
“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija. Ui
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c.
L.
Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesines mokestis.
Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.
Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:

|

“Vytis,”

a
I 731 West 18-th str., Chicago, III. g

CHICAGO, ILL

“Draugas” - Nesugriaunama
Tvirtove.

į Karė, mobilizacija...
Visi tautiečiai,“V jauni ir seni, vyrai ir moters, merginos ir vaikai, nei inūiutos neatidėliodami marš į mobilizacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės j baisią, sunkią,
ilgą karę. Sujungkime jėgas kariauti su baisiu, galingu,
beširdžiu priešu, kurs baigia mus terioti. Baisusis priešas pasalingu būdu įlindo mūsiškių tarpan ir skerdžia musiškius, kaip meitėlius. Nejučiomis baisusis priešas priveisė tarp mūs visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių,
bjaurių šliūžių. LĮel to įsibriovusio priešo mūsų tarpan
mūsiškiai ėmė skęsti varguose, nedorybėse.
Todėl apšaukiame jam karę, kuri gal truks dešimtmečius, gal šimtmečius.
Kelkime kovos balsą nuo krašto iki krašto, didmiesčiuose miestuose, miesteliuose visose kolonijose. Pakelkime balsą, sujuskime, kad nuo mūsų balsų ir sujudimo
sudrebėtų žemė, suvirpėtų oras ir kad nuo to sugriūtų
S paskutinės didžiausiojo priešo tvirtovės ir drutvietės.
. Visokios informacijos, nurodymai, instrukcijos karig niame muštre, strategikoj, ginklų, amunicijos, provizijos,
in] kreiptis į generalio štabo buveinę.
Nuolatinės instrukcijos leidžiamos kas mėnuo. Per metus
g atsieina tik 50c. Generališko štabo adresas:
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Sako, kad šioje gadynėje .nesą nesudaužomų,
neišgriaujamų tvirtovių. Netiesa.
Jau daug metų, kai socialistai ir laisvamaniai
sujungtomis spėkomis atkakliausia bombarduoja ir
antpuldingja Amerikos lietuvių katalikų tvirtovę'
“DRAUGĄ.” Ta tvirtovė netik kad atsilaikė,
netik kad nubląškinėjo visus priešų smūgius ir ant
puolius, bet dar išleido savo spėkų statyti tvirto
ves kitur, kur priešininkai yra įsigalėję.
Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus tas
laikraštis “DRAUGAS.” Jo spėkos yra Šauniai
sumobilizuotos.
Stok ištvermingųjų, nepergali
mųjų pusėn, užsiprenumeruok “DRAUGĄ.”
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Adresas:

"DRAUGAS” PUBL. CO.
1800 \V. 46 ST., ::

:: :: CHICAGO,

IKI

Juokų, pašaipos, pajuokos Laikraštis

“Tautos Rytas”

“Žvirblis”

Rev. J. Valaitis.

$28 CHERRY STREET; :: :: :: :: SHAMOKIN, PA.

J
Nuo spalių mėnesio 1915 m. eina naujas vienatinis. visoj
J Amerikoje juokų ir satyros mėnesinis laikraštis vardu:
| “ŽVIRBLIS,” kurs visiems lietuviams didžiai reikalingas ir
labai naudingas. Už ištisus metus prekiuoja tik vienas
dol. Reikalingi agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus
£ 25 centus, o už kožną šimtą surastų prenumeratorių (metinių) gaus dovanų dar (po 5 dol.). Jeigu norite naudingai
t praleisti liuosą laiką ir širdingai pasijuokti, tuojau pakvieskite į savo namus “ŽVIRBLĮ.“

f . Leidėja Ona Janušyte,
PIRMAS “DARBININKO” LEIDINYS JAU SPAUDOJE.
ŪMAI PASIRODYS KNYGELE
VARDU

_____ “IMK IR SKAITYK”

Box 576

Forest City, Pa

77

KAINA 5c.
(PERKANT ŠIMTAIS — PUSE NULEIDŽIAMA.).

Priimami užsakymai.
UŽSISAKINĖKITE ŠIMTAIS.
• 4
Tai grynai originalia kelių autorių veikalėlis.
Jame
išdėta gyviausieji Amerikos lietuvių reikalai. Tai.Amerikos
lietuvio abėcėlė.
Parašytas indomiai, gyvai, karštai, patraukiančiai,
intikinančiai.
Veikalėlis užsipelno atydaus perskaitymo.
Teneestie lietuvio, kurs neperskaitytų šios knygelės.

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

“ŽVAIGŽDE” yra seniausias lietuvių katalikų
laikraštiš, 16 pusi, didifmo suteikia įvairių Žinių ii
ĄnierikosJr viso pasaulio gyvenimo.
METAMS ATSIEINA TIK #2.00.
Korespondencijas ir pinigu siųskite fino adresu:

“ “Darbininkas’ -

a
3654 RICHMOND ST

Siūdinkite
pas i

GERA PROGA!
Gramatika angliškos

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .....$1.00
Valkų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir "
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis

rašyti be mokytojo....'.....10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ...........35c.

didžiausia Drabužių, Vyrų Aprėdalų ir Ceverykų Krau
tuve, kurią užlaiko

Vienatinė Lietuviška

S. H. HARRISON COMPANY,

APTIEK A

662-672 WASHINGTON ST., KAMP. BEACH ST.

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
rus sekančios gyduolės.

PARODYKITE PRI
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. Augščiau minėta firma suteikė man ■« tiesą, par
duoti visiems lietuviams specijališkomis kainomis, kad tuomi juos užganėdinti. Todėl ateikite visi ir duokite man
progą parodyti jums puikiausius H A R KO'^SlUTuS ir
OVERKOTUS — ištikrųjų geriausius gatavo darbo drabu
žius visam Bostone, už sekančias kainas:
,

NUO $12.00 iki $25.00.

JUOZAS ZUPKAŪSKAS

C. P. YURGELUN,
377 W. BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS

Įsidėkite gerai adresą:

HARRISON COMPANY
662-672 Washington St., Boston, Mass

Eidamas
I
pro šalį.
Užeik į mano naują krautuvę pa
sipirkti laikrodėlį, žiedą, len
ciūgėlį ar kitokį auksinį daiktą
ant lengvų išmokėjimų. Užlaikau
visokios rūšies namų laikrodžius.
Tavoras 1-mos rūšies.
i Taisome visokių šalių laikro; džius, žiedus, branzolietus, lenjeiugėlius. Padarome labai pigiai,
į Darbas gvarantuojamas. Šliubi1 nis laisnis ir kiti patarnavimai dyjkai.
]P. KETVIRTIS JEWELRY CO.,
įKampas Broadway 324 E St.
1
So. Boston, Mass.

|Savas Pas Savą Remkit Savuosius
■M
1 >1

,‘t'

V:

“DARBININKĄ” — SA
VAITRAŠTĮ (subatos numerį)
galima užsisakyti skyrium. Me
tams kaštuoja $1.50.
Pusei
metę — 75c.
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A. A. NORKŪNAS,

Du kambariai ir virtuvė ant
viršaus ‘ ‘ Darbininko spaustuvės. Atsišaukite į Darbininką,” 242 W. Broadvay, So.
Boston, Mass.

166 MELUOSE ST., ::

:: :: MONTELLO, MASS

Newark NJ

K. ŠIDLAUSKAS

C. & P. Phone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamnotojas

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir į kitus
miestus ir pargabenu iš kitų
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane.
Ofisas

J

Nemokėk randos, buk savininkas.
Pas mane gali pirkti lotus ir stubas geriausiose
vietose už prieinamas kainas.

Gerų Ūkių Pigiai.

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bw
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie butų Amerikos ar Europos daktarų. Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST.,
BALTIMORE, M. D.

rPIRK NAMUS<
V Ant LENGVŲ IŠMOKESČIŲ

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c

A

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikueių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. Išdirbu karpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
rankom.
ANT BANDOS

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mostis
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

Užlaikom u.uz..«usia 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
Kuri užlaiko visokio tavienytų Valstijų ir Kanadoj, di
voro, reikalingo mainedelį nuošimtį duodam perkupnieriams.
eiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo už
Y ,V. LUKOŠEVIČIA,
Y 25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
Y Plinersville, - - Pa. V ,
Vienatine Lietuviška

Krautuve

» ♦♦♦ Padarom moteriškas drabu|k*|»žius, vasarinius ir žieminius
i vP° naujausiai madai.
|A
A ČEPULIONIS,
P
242| W. Broadway,
B- «► (Virš “Darbininko” spaustuvės.)
♦♦♦
So. Boston, Mass.

<♦ uito »V
ą+ą

V,

*

822 Washington St., Boston. Mass.

Neskaityk čionai,

prezentai

