1.000 NARIŲ LIETUVIŲ
DARBININKŲ
SĄJUNGAI

URĖTAS APSIREIŠ- neturim pinigų, tai imk ir baLiepojos dabar yra vyriau
Sku
KIMAS.
t du mirk. Valgyt duoda la- sioji stotis aeroplanų.
tg rašoma, daug kalba- i bai
blogai.
Ant pusryčių biai statoma milžiniška dar
aug bėdaujama dėl pa- duoda tik bulkos ir arbatos ir Į žinė zeppelinams.
Liepojo miesto valdžia ne
no pragyvenimo. Pa- duonos.
Ta pati duona šudenas dalykas, kad vie- gus negalima valgyt, o bulkos kiek valios teturi, daug užsi
badaujančių
šelpimu.
sireiškimas tame pdbra- tai duoda po tokią mažą porci- ima
vra pražiūrimas.
jjėlę. O ant pietų, tai mėsos Sviesto svaras Liepojuje 1 rub.
>met išrodinėjama apie ir arbatos, o daugiau nieko. Į arba Ir. 20 k.
Cukraus apšenimo pabrangumą, tai Mūsų Lietuvių progimnazija čiai yra. Kainuoja tik 15 kp.
i daugiausia apie valgo- turi 70 mergaičių ir 2 moky- svaras. Atveža iš Vokietijos.
is daiktus, paskui apie tojas.
Mylima tetuke,
jei Alaus20-30 kp. butel. Girtiems
ius užsimenama ir re-^ žinot dėdžių nors vieno adresą, ant gatvės nevalia pasirodyti.
La truputėlį užsimenama I tai meldžiu atsiųstie.
Dabar Ant kiekvieno skersgatvio yra
•andas.
man labai nesmagu, kad ne- policmonas, kurs naktį turi
kurie valgomieji daik- gaunu iš niekur laiško. Myli- kiekvieną sulaikyti ir apžiūrė
Moterų gimnaziją pavers
' pastaruosius metus pa- uia tetuke, aš labai norėčia, ti.
ta
į
ligonbutį,
kur suguldyti
ibino.
Sviesto ir kiau- kad pinigų atsiųstumėt.
Jau
įainos veik pasidvigubi- kaip pinigų neturiu, tai jau sužeistieji rusai. Lengviau su
tuo tarpu žemė miestuo- blogiau nereikia. Atsiprašau žeistuosius gabena į Karaliau
ir šimtą kartų, o ki- labai, kad be markės siunčiu, čius,
Jokių žinių iš Rusijos ne
t tūkstantį kartų brau-. Siunčiau dėlto be markės, kad
tapo per pastaruosius neturiu pinigų nei kapeikos, gaunama. Laiškai baisiai cen
Vienas numeris
metus.
Ir vis kįla.
Dabar sesutė sveiksta jei plau- zūruojami.
v Yorke ant Manhattan kus nukirpo po 1 numeriu. latviško laikraščio papuolęs
Tai jį gaudė visi
826 metais žemės skly- Valgyt duoda ant dienos tik Liepojon.
>uo nupirktas už $_24. tris kart.
Kelionė labai blo- ir vien už perskaitymą mokėjo
Užtat pagal vokie
tas pat žemės sklypas ga buvo.
Ant kelionės labai rublių.
ja $3.000.000.000. Kele- blogai davė valgyt.
O ant čių įstatus tie pas kuriuos bus
:ų atgal prie Wall gt. kelionės nieko negalėjau nusi- rasta latviškų ar rusiškų laik
forke vienas akras že- pirkt, ant kelionės pinigų ne- raščių užmokės 100 r. bausmės.
ivo parduotas už $ 36. turėjau anėj kapeikos.
Man
),
ant kelionės labai buvo blogai,
cagoj
sklypas žemės Kelionė labai buvo tolyma ir
buvo parduotas 1830 m. varginga.
0, dabar jo nepirksi nei
Mano adresas:
ūlijonus dolerių.
Taip . Gorod Tambov. ženskaja
kiekviename mieste.
Litovskaja Progimnazija.
daiktai,
rakandai

Uodas

PETRAPILIS
Draudžiami laikraščiai žydų
kalba. Lapkričio 5 d. apskelb
tas toks įsakymas Petrapilio
miesto viršininko: "Šiaurės
fronto armijų vadas užgynė
leisti ir platinti žydų kalba lai
kraščius.
Delei to, eidamas
19 straipsnio 14 punktu karo
stovio taisyklių, įsakau: su
stabdyti žydų kalba leidinius:
"Kooperatyvas tarp žydų”,
"Volksstimme”,
"Petrograder - Togblatt”,
"Tog”,
"Vartog”, "Gachaim”, "Ailf” ir "Gamalic” — visam
karo stovio metui sostinėj. \
Londone steigiamas Rusijos
stebėjosi iš savo pasisek

Amsterdam. — Turkijos
valdžia ketina įvesti gregonišką
kalendorių.
Bažnytinis
turkų kalendorius liksiąs tas
pat.
,
>

LONDONĄ.
Londonas. — Londono gy-

ku Dievui likai
sėjo 18 d.atsto;

duonos — 55 kap., žibalo —
visai nėra.
Pabrikos stovi,
visos mokyklos uždarytos, lai
kraščiai neina.
į
Tuojaus paėmus Vilnių, vo
kiečių kariuomenės valdžia pa
JAPONIJOS ESKADRA EU
ėmė užstovu miesto galvą VenROPON.
slauskį ir du miesto dūmos na
Tokyo. — Japonijos valdžia
rių, bet po dienos juos palei
do.
Buvo ižleistas atsišaukimas
į Vilniaus gyventojus keturio
mis kalbomis: vokiškai, len
kiški, lietuviškai ir žydiškai
— ir gatvių kampuose išlipdy
tas.
Landvaravo gr. Tiškevi
čiaus dvaras visiškai sugriau
tas.
Varėnoje beišliko vos keli
namai.

LIETUVIAI ORLE.

Maža inteligentų lietuvių
,ventojų skaičius dėl karės su- saujelė senai jau rūpinosi su-!
mažėjo.
Be to senesniuose Į daryti kokią norę organizaci-.
aprokavimuose besanti klaida. Į ją, kuri teiktų pagalbą čia es- j
Dabar pasirodo kad New York i autiems savo tautiečiams paielų ketvirtdaliu milijono gy- bėgėliams: bet formališkumas j
ventojų turi daugiau, negu j ir kitos kliūtys neleido. Galų
Londonas.
(gale pasisekė įkurti Centralin-Į
-------------------j io Lietuvių Komiteto skyrių
New York. — Policija su- šelpti nuo karo nukentėjuareštavo Giovanni Altanasio. ĮĮsiems
siems
Spalių 25 d. buvo su- Į
Jo kambaryj rado 75 mažas i šauktas visuotinis steigėjų subombas. Rado taip-gi dinami Įsirinkimas, į kurį atvyko neto, sieros ir kitokių dalčkų ! mažas vyrų ir moterų barelis.
Nariais užsirašė 64 žmonis.
bombų darymui.
Vienažinskaitei pirmininkau
jant (Liet. Cent. Kom. įgalioti
nė, atvažiavusi iš Petrapilio),
susirinkimas
buvo atliktas
tvarkingai.
Janui evičius ir knygos greitai išperkamos.
Knygelės "Imk ir Skaityk’’ kaina 1
Stropas pasakė susirinkusiems
prakalbą. stengdamies įkviep-j O mes parduodame tik už 5e.. Nes į ją
Iti tautos dvasios tvirtumo fr spieriai grįžta ir bėgyje kokių trijų mėne
s *
‘ savo kalbos bei tėvynės meilės. kas sugrįž su pelnu.
Todėl broliai darbininkai ir sese r
Valdybon išrinkti: J. KasJG
įakaitis,
kun.
Cipliauskis,
knn.j
"Darbininko
” leidinius tai ir ateityje g
kavo, b<
—y .ji
Baltrušaitis, Januievičius, Sa- naudingų, puikių, dailiai atspaustų, did**;
jonas, MarČiukaitis ir kun-Jo, kūljauskis: kandidatais: Bap

; katalikiškas laikraštis nekuomet neapsiimtiTbūti organų
socialištiškos ar laisvamaniš
kos dr-jos, bet net katalikiška
spaustuvė atsisakytų spausti
sočiaiistišką laikraštį.
Mes katalikai labai būtu
mėm patenkyti, jei socialistai
paklausę savo draugo L. t*ruseikos išdumtų iš savo niekin
amųjų katalikiškų dr-jų, o
susispiestų į savąsias. Netruk
dytų mums darbo, o ir patiems
socialistams būtų ant sveika
tos. Gal išeitų iš cicilizmo ga
dynės. •
'
Baigdamas savo pastabą dar
kartą kreipiuosi į brolius ka
talikus, kad susiprastumėm
mes. Jau jei socialistai šau
kia, kad išeitų iš “bepartyviškų” organizacijų, tai tas
padaryti mums labiau pridera.
Kaip praktika parodo, tai tos
visos “bepartyviškosios” par
tijos, draugijos ir organizaci
jos veikia partyviškai ir gana.

NEWARK, N. J.
Kankių ha.H na

Prieš nayjus metus tą vaka
rą atsibuvo Šv. Jurgio dr-tės
metinis (vadinu metiniu, nes
jau daugelis metų kaip minėta
dr-ja vis laiko tą va kąrą kau
kių balių) kaukių (maskavas) įnešto tikslo,
balius.
Nusisekė labai, ge
Šv. Mikolo dr-stė, Šv. Sta
rai, publikos — svečių buvo la
nislovo Kostkos, Šv. Izido
bai daug, nes apie 900 žmonių.
riaus, Teatrališka ir Giedorių
Pelno turės suvirš $250.00. Da dr-ja, šios visos atsižymėjo,
lis pelno eis sušelpimui nuken kaipo katalikiškos draugystės
tėjusių nuo karės.
Kiek eis
rimtumu svarstymuose laike
tam reikalui tai paskirs atei savo susirinkimų ir užjaučia
nantis susirinkimas.
Bet ti aukoms savo brolių už vande
kiu, kad bus skiriama nema nyno karės letena slegiamus.
žiau kaip trečia dalis, nes per
Be to yra naujesnių draugi
c.
nai taip buvo skiriama. Tokiu
jų ir draugijėlių, susitvė
budu iš minėto pelno teks ke rusių: Moterų katalikių Są
lios dešimts dol. ir Lietuvos jungos, P. Blaivininkų, Spau
_$3.00
badaujantiems broliąms Lietu dos Draugija, T. Fondo sky
F. V.
voje.
rius, be to dar yra kelios ba
Jau 17 mėnesių kaip tęsiasi baisiausia pa
Taip ir ši karė: Prasidėjo iš to susitven
Kaukininkų buvo gana dik- žnytinės draugystėlės,
apie
ĮVAIRIOS MINTYS.
čiai, tik gaila, kad lietuviai kurias kad ir nuvokiu jog saulio istorijoe karė, baisiausios^ skerdynės kusio, susispietusio, susigrupavusio nedoryIšrišimui kapitalo ir darbo kaukininkai rengdamiesi neat
žmonių, žudymas’ nesuskaitomos daugybės gy-. bių šaltinio — kapitalizmo, biurokratizmo ir
problemos, Bažnyčios ir val kreipia domos į rengėjų reikal sparčiai veikia, bet aiškiai jų vasčių ir visų didžiausias naikinimas vaisių materializmo, kurių veidrodžiu buvo visasvie
stijos pareigų bei užduočių, avimus.
.... veikimo nupiešti jaučiuosi ne kultūros, medžiaginių turtų ir visų civilizaci tinė užgriebimo, pavergimo ir išnaudojimo valŠtai kad ir dėl miKas iki čia pasakyta,
baltųjų ir juodųjų žmonių raĄįgalįinimuose galįs.
Nors didžiuma kariaujančių
patikrinimui
draugysčių vei jos, mokslo, gudrumo ir taupumo surinktų džia ir politika,
šių sutaikymui tėra tiktai to- būTC min5ta «įad dovanos bus
turtų.
*
valstybių vadinasi krikščioniškomis ir viešai
klumo užteks paduoti aukų
nui vienas būdas, tai yra dUO(jarnOs tiems, kurie geriauSvieto valdovai savo godumo ir puikybės pripažįsta Kristaus mokslą, bet ištikrųjų tai
Kt-ictotic
-n o m a b cl o c !
Kristaus
pamok si as sia perstatys lietuviškus typus. skaičių iš tų draugijų apskri
politikoje to Kristaus mokslo nesilaiko nei vie
ant kalno;* tiktai jį žmoni Bet kaukininkų dauguma buvo čio t.y. pietinės miesto pusės; apsėsti, kapitalistų ir biurokratijos su aristo nos raidės.
prie šv. Kazimiero parapijos kratija kurstomi, surengė šią baisiausią tra
ka 4‘Kovos” N. 53 ja gyveniman vykindama teišvisokių “klaunų” o lietuviškų per T. F. skyrių jau yra išsiųs gediją, tą kraujo praliejimą, tas nelaimes,
Kristaus mokslas visas remiasi ant meilės
* Jie ir Mes” apra- riš visus nors ir sunkiausius
typų labai mažai.
ta
$1.179.43
karės
nukentėjuskurdą
ir
ašaras,
kurios
bįra
iš
akelių
našlai

Dievo
ir artimo.
avo pasikalbėjimą pasaulio klausimus.
Bet keletas buvo ir pusėti siems.
tėlių
ir
visų
kuriuos
tik
šiokiuo
ar
tpkiuo
būdu
O valstybių politika kaip tik visiškai prie
š Detroite, kurs
Vienas iš svarbiausią Dievo nai lietu viškųtypų, kaip tai:
* Informacijos. Biuro skyrius pasiekia ir paliečia karės baisenybės.
šingai yra vedaina: juta dedamos visos pastand katalikai daug buvimui priparodymu yra tai
i verpėja (vėliau pasirodė, kad į
Jau milijonai .gyvasčių išžudyta, dešimts gos, kad tik menkesniąją, silpnesniąją tautą
■“‘“^‘neVuvišS
oi už socialistus, nemirtingumas žmogaus sielos,
dangaus
ir
pragaro
buvimas
ir
su
arkliu
lų
spaudą
sunku
Įsiprašyti,
ta-J.
syk
tiek
sužeista ir amžinais paliegėliais ir var- ar valstybę apgaut, nuskriaust, sumušt, pra- ■
Ičias pastato ir uži ryt: o jeigu to negalima, tai bent padaryt
įsir visiems
... ki- teisingas rokavimasis su arti-:ark|
piemenukas kašiukesj:tai
t pradeda mąstyti apie įsią-"guoliais padaryta,
angliško* laikraslaikraštomenes reikalams mu — t e i s y b e.
, va2ažeę.) ninas tas vaikiuka^ teigimą savo angliško
Milijonai nekaltų mergelių ir moterėlių savo vet«e ir “pt K jos visas gyvenimo ir gy-j (vazazes) pinąs, tas vaikiukas tu
^
—
j. Dieve,
Dieve, padėk
padėk jiems
jiems lailai įžagta, pažeminta, visų didžiausiai ir baisiau- 'a' ln'IJ ^2^’ vals^» Ios
B girdi socialistams,
Teisybė yra—
tikresnė- už
buvo tikrai naturaliskas Lietu
mingai
susitarti
ir
sumanymas
šiai nuskriaustaŠimtai tūkstančių senelių:
. Ir tokiems politikams, diplomatams uz
ir mėnesinę kvo- mirtį: vienas žmogus išliko i
vos pięmeriukas, na ir keletas
Itaigai užsimokėtie. nuo mirties, vienok pats Die
įvykinti.
žilgalvėlių iš tėvynės išvyti bastosi po girias,. skriaudimą kitų statoma paminklai, kabinalietuviškų ubagų.
O istoriš
Pagailestauja, kad vas nuo teisybės negali išsisuk
Blaivininkų kuopa džiau- po tyrlaukius badą, šaltį kenčia ir miršta. ma ant W kratau kryžiai, žvaigždės ir dalikų Lietuvos typų nebuvo visai, j
Kaip katalikai savo ti; Jis turi visuomet būt tei kaip tai • -1kimigaikščių^ did- »iasi susilaukus savo organo. Taip-gi tūkstančiai nekaltų kūdikėlių lieka nama garbės diplomai. pergyvena “medaus singas.
“ ' •' mielo
• * ,
Jeigu koks varguolis žmogelis, badu
vyrių, dievaičių? krivių, vai- Moterų R. K. Susivienijimo našlaitėliais ir nematys savo amželyje
Mes labai greitai pajuntatai taom pat laiku
nes
juos
giltinė
prarimirdamas
pavogtų nuo kito keletą centų arba
Tš kuopa su išsilgimu laukia loc- tėvelio net motinėlės, 1
delyčių, vaidylų ir L ti _
virsta skupuoliais, me sunkumus bei nemalonu
_______________
_ 2 • ino organo. Bet PMadelphios jo.
O tai vis
karės aukos. Šimtai tūkstančių iš kur savo valia pasiimtų — tai jį teismas pato darau išvedimą, kad mažK ir neviernais Tamo- mus, kokius kartais turime ai lietuvių^ yra susipažinusių šv. Kazimiero parapijos Vy- nekaltų kūdikėlių nešios visą amžių neteisin- smerktų kalėjimam. Ir visi papeiktų.
papeiktų,
|>ie duosnumą, tai esą nuo kitų panešti; ale labai su Lietuvos istorija. Dovanos čiai susilaukę; savo organą gai jiems užmestą žymę tik todėl, kad' jų
• mo.
O kad tokie galiūnai-karaliai, diplomatai,
riei kalbėt. Jeigu kok- mažai tepamislijame apie s a- buvo riet 8. Keturios vyriškos “Vytį,, ”' pasidarė lyg nusi tinos puolė aukomis sužvėrėjusių, imorališkai
__________ ministeriai, generolai išžudo šimtus tūkstansubankrūtijusių
vyriškių
—
"kareivių
žvėrių, jčių žmonių, išdegina ir nuterioja didžiausius
ilistas paaukojus do- ve, kokius nemalonumus pa
gandę; vieni jį linksmai sveiir keturios moteriškos.
Lai- L
k) giriąsis prie kiek- einančius iš mūsų kiti turi mėjo dovanas virš minėti tyir džiaugiasi jo įsteigimu, Kenčia nuo šios baisiosios karės visas pašau- i pasviečius užgrobdami svetimą turtą ir išplėšJkentėU—y
pai.
Pravariau neatmenu,
neatmenu, kiti lyg abejodami apie savo lis, bet galima sakyt, kad daugiausiai kenčia darni visaką, tai jiems dar gari'"
pai.
Pravarctžių
prieš juos minios galvas lenkia iBkrykštauja.
1
Gerovė beneprigul“prlkilneturtą ir tarsi dairosi kaip tai mūsų tėvynė Lietuva.
šapalukas
m
y
b
ė
s
yra
karti.
Ar tai čia sekimas Kristaus mokslo ar
» prie to,
čia jį reikia maitinti, o dar
Taip jau likimo buvo skirta, kad mūsų
Spręsk, apie paprastą dar
ms, kaip
geografiškas padėjimas kaip tik toje vietoje tai čia pildymas meilės prisakymo?
Užtiesą,
kitas
tur
būti
ne
Vytis
agituo

PHILADELPHIA, PA.
'
’
'
■
’
*
ka(
Į
ne
savo parti- bininką mielaširdingai;
ja, kad organas “Vytis” vy randasi, kur susiduria rubežiai dviejų veik
Nemiega.
lima sukelt apie kunigą teisingai, ačiams nei kiek nepridermin- didžiausių pasaulio galiūnų ir priešų: rusų
Tai rasi Augščiausias ir leido šią karę dėl
pie motelį m a 1 o n i a i; aKiek iš viso lietuvių Phila- gesnis imti, kaip pašaliečiai. ir vokiečių.
atnaujinimo
pasaulio, dėl išjudinimo doros pa
skt pavyz- pie vaiką pusakliai; o delphijoje sunku nuspėti, o
Susirėmė milžinai ir ardo viską, kas tik matų, dėl sugriovimo bedievybės ir dėl įve
Pati darė operaciją.
ht suprask apie visus žmones kalbėk su juos suskaityti dar sunkiau.
ant kelio pasipainioja trioba, ne trioba, giria dimo geresnės tvarkos pasaulyje, žmonijoje.
Lietuviškas
kriaučius Ka
^irt esą artimo meile.
ne giria, kalnelis ar upelis niekam nėra vietos,
Sykį teko pastebėti angliška
Kaip ten nebuvę, ookarė yra, ir yra la
Jeigu viskas, kas yra sako me laikraštyje lietuvių pačių zimieras Poška per kokį laiką net paukšteliams ir žvėreliams. O ką apie žmo
bai
baisus
dalykas ir mūsų broliai baisiai ken
turėjo viduriuose skausmą.
au- ma apie žmogų būtų pasakyta pasigarsinimą apie sutarimą
nes tai jau nėr ką nei šnekėt.
čia.
O juos gelbėt reikia ir mes visi tame
Gydytojai kalbėdami jam apie
ba- neteisingai bei pra ma Lietuvių namo (salės) staty
Ir išsiblaškė mūsų broliai lietuviai po klausime-sutinkame. Ir šelpiame, kaip rodos
operaciją
ir
ligonbutį
labai
jį
nytai ir su didžiausiu p a- mą, ten buvo paduota būk
platųjį pasaulį, po Rusiją po Siberiją ir po ki kiek kas galime.
Bet prisižiūrėjus atydžiai
surūpestino, ir taip K. Poška
fcdžiausių bėdą mu- žeminimu; .vienok ką gi tai dvidešimts tūkstančių lie
tus pasviečius, kur katras valioja, kur katrą į visą šelpimo darbą, tai reikia sakyt po tei
būk tai bijodamas dperacijos,
a, bet stačiai bėda!), gali kenkti tokiam, kurs vis tuvių esą Philadelphijoje. Pra
likimo vilnių srovė nunešė.
sybei, kad jisai yra ne tose vėžėse, kuriose
būk nemylėdamas eiti į ligon
: mūsą visur pilna — ką sau ramiai praleis ir eitą vasarą vienas iš mokslei
Bėgo žmoneliai kaip stovi, pusnuogiai, turėtų būt praktiškai dalyką vedant.
butį susilaukė aršesnio skaus
lauko bepartyviškose nelaikys nei kiek didesnės ver vių buvo pasiryžęs surašyti
pusplikiai, kad tik išnešus gyvastį iš karės
Dabar mes aukojam tada, kada kas iųnmo.
Panedėlyje 27 gruodžio,
tės
už
šiaudą.
, choruose, klubuose,
pavojaus.
Kokį kas turėjo turtą ar mantą, mis išjudina, ar tai koks kalbėtojas, ar tai
ant petieijų visus PhiladelpNėra žmogaus šioje pasauly hios lietuvius ir beteik perėjo paėmęs britvą išaiškino ir pri apleido viską, o gelbėjo vien gyvybę.
nuošė ir dirbdami
Bėgo koks kunigas, ar draugas.
Žinoma gerai ir ?
vertė savo pačią daryti jam
Lami ten, eikvodami je, kurs galėtų būti be jokių per didesnę pusę miesto sura
seneliai žilgalvėliai su lazdelėmis pasiremdami, tas, bet dar to negana.
operaciją.
Jo žmona Petro
kistišką energiją ten rūpesčių ir vargų; šinėdamas, kur
bėgo jaunuomenė, kaip stirnos, pasišokinėda
daugiausia
nėlė,
gailėdama
vyro stengė
vistiek
ar
jis
būtų
karalium,
MES TURIME UŽSIVESTI SISTEMAkntis po trupučio per
mi, vieni antrus aplenkdami, bėgo moterėlės
lietuvių apgyventa.
Ant pe
si atsikalbėti nuo vyro malda
ar
popiežium,
ar
rankpelniu,
TIŠKĄ
AUKŲ RINKIMĄ, kad kožnas lietu
Bviškus medžius pra
vienus vaikučius glėbyje nešdamos, kitus už
ticijos buvo rašoma nuo dešim
vimų, bet regėdama vyro kan
kiekvienas
turi
savo
n
ė
1
a
ivis
ir
lietuvaitė
aukotų po kiek kas gali, ir
Batyti socialistiškos
rankelių vezdamos, Dievp pagelbos ir mielaties metų amžiaus iki žilo se
čią,
pagalios pasidavus jo
m
e
s.
'
Duokim sau po' 5 centus kas savai
Bsžin kad taip visnelio, kas tik gyvas.
Bet norui ir paėmus britvą, ant širdystės melzdamos ir kraugerius kariautojus nuolatos.
Pr Jis.
tė.
Žinoma
jeigu kas gali, gal pasiskirt tiek
Bados labiau žiūrėti
keikdamos.
tik surasta apie puspenkto
vyro operaciją mėgino daryti.
kiek
jis
nori,
ale aš manau, kad po 5 centus
Sunkūs tai buvo laikai, tas .bėgimas. Ale
■ idėjos, savo idėjos.
tūkstančio. Suprantama, nes Bet ant nelaimės ne daktarės
KIEK
KARĖ
KAŠTUOJA.
tai
kiekvienas
kursai
darbą turi, tai galėtų au-*
Bu, aukaujant savo
jo baisumo žmonės taip baisiai neatjautė, taip
kaitant tų, kurie prieštara- ,
būta,
taip
operacija
ir
nenusi

kot.
C
'
Naujiems
metams
užstojus
Biau laiko ir pinigo,
sakant iš karščio, nes vadovavosi tiktai instin
vo ant peticijos rašyties, tatai
sekė, bet drebančia ranka per
finansistai
aprokavo
kiek
ligratą sveikiau, ar tai
ktų meilės ir gyvasties gelbėjimo.
Ir jokių
jie ir nenori skaityties lietu
Surinkimui tų penktukų turėtų būt parū
plovus vyrui pilvą išlėkė gat
šiol europine karė kaštavo. Jie
pavojų nebojo.
Tikėjosi, kad pabėgus nuo pintos tam tyčia blankos ir turėtų būt pas kiek
viais, bet pasivadina save ki
vėn staugdama pagelbos. To-gavo Sąjungą ir ji sako, kad per pereitus 17 mė tokiais vardais:
karės giltinės jau bus ir laimingi. '
germanais,
vieną gaspadinę o ant mėnesio vieną kartą tam
liaus tapo nugabentas ligonbunesių
kariavimo
išleista
visų
polskais, tautininkais,
sociutinė turi būti įstaiBet kaip jie baisiai apsiriko.
tyčia paskirti visuomenės kolektoriai turelį
tin ir kaip iš angliškų laikraš
' švaistytis po bepar- valstybių 26 bilionai dolerių.
Tiesa išbėgo, nors tie kuriems pasisekė, tuos penktukus su blankomis surinkt ir pa- ,
jalistais. J^ skaitlių kaip gir
čių matyti, jo gyvybė esanti
Jau prieš karę didžiųjų val
žkampius, kur musą
iš karės audros, bet pasiliko žmonijos išmato siųst Tautos Fondan ir į vietą pripildytų senų
dėjau taipgi tėmijęs rašytojas
pavojuj.
,
' '
stybių
skolos
buvo
didžiulės,
►uola į svetimąją parmis, elgetpmis, ubagais; kurs vakar buvo blankų paduot gaspadinėms naujas blankas. .
J. Valančiunas, ale pagal pa
kAser • - S
'x ’2 • >■ bet dabar tos skolos pasidvi- ties rašinėtojo sakymą, tai jų
Apie moksleivius.
turtingu ūkininku ar biznierium ar rasi ir dvar
Tame darbe galėtumėme visi lietuviai da- 1
Apie moksleivius iš Phila- poniu o šiandiena turi, ranką atkišęs elgetauti, lyvauti ir katalikai ir laisvamaniai ir socialis- 1
savo suvienytą socia- gubino.
skaitlius,’ imant visus sykiu,
Karės pradžioje buvo apro— remkime ją. Gavargiai keletą dešimčių gali delphios mažai ką girdėti, bet duonos kąsnelio prašyti palaikymui savo gyvy- tai.
Juk visi turim savo partijų fondus ir gakuojama,
kad kariaujančios
besižliejus ir vardan
ma priskaityti.
Iš nesirašan- laike mokslo metų jų čia yra bės. . Rasi nevienas šykštuolis, kursai uba lėtumėme pagamint savotiškas blankas ir su-l
tarno rėmus mums valstybės vien karės vedimui, čiųjų daugiausia suskaitęs tų, nemažai.
Daro jie savo susi gėlį iš savo kiemo šunims išpiudydavo, nelai kolektavę pinigus pasiųst per tą fondą kurium B
neroknojant Salių nateriojimo,
del bau^mo atsisakė ri
ipaudąl Kodėl gi jie,
rinkimus,
daugiausia ' prie mei patikus biedniausią žmogelį kvailiu vady- geriaus užsitikime.
atsieis50
50
dįeri, įi die
milionų dolerių
tai, neremia musą atsieis
“Žvaigždės” vedėjos p-lės Ju- davo, savo tarnus arba ir kitus vargšus nela
O tenai Lietuvoje pagelba labai reiB
ną.
išleidžia majjan_ apįe pora šimtų.
o * Dabar vvalstybės
įpstybes įleidžia
lės Pranaičiutės ir laiks nuo bai norėdavo žmonėmis pripažįti, šiandien iš kalinga — o alkanas tai nežiūri kas jam paducfl
85 milijonus dolerių kas miela
miSto sutyręs ant savo sprando nelaimės naštą — dū- da duonos kąsnelį.
Jisai tiktai džiaugiasi atfl
diena.
Talkininkai išleidžia
sanja ir susipranta kuom yra nusidėjęs prieš tolinęs badą ir laimina tą, kuris jį sušelpia.B
rašo galima spėti, jog philadu trečdaliu tos sumos, o teu
artimą, prieš
ir prieš Viešpatį Teisy llll Tai mano nuomonė.
Apie tai turėtunB
delphiečių lietuvių nebus dautonai vieną trečdalį. Bet karės
bių.
me visi lietuviai pagalvoti ir pasistengti kofl
vedimo brangumas kįla. kė
Dievas teisingas, Die- kiaušiai įvykinti.
liau ji atsieis po 100 milionus
Dievas — Išmintis
dienoje. . • .<’
,
O visokis darbas sistematiškai vi
paoauazia ir vei prv
Anglijos lordų rūmuose kal
neša.
Ir mums re
svietus, ir
bama apie valstybių bankrutiO milžiniškos dalyl
jimą.
e. *Ir savo brolius ir tėvyne si
Tuo tarpu Amerikon auk-

Broliai ir Sesers Lietuviai!

ku

e

b

•ai •<

“DARB

HESTFIELD, MASS.
* kapo paminklo. Blai- pardavėjo ir pirkėjo nekokia, I
Smarkiai kįla.
ninkai ir veikia.
Veikia, nes yra daug, kurie . reikale |
uojant iš
Bostono, (žinoma, ir kitos čia draugi- perka daiktus ne krautuvėje
y N. J., tuoj už jos, nes be didžio ir santaikinmgfield, Mass. užvažiavau go veikimo kolonia lietuviškoWestfield. t ji nebūtų taip grait ir taip la>mų miestelį
jį kolkas nedaug ką te-; bai pasiyrusi pirmyn,
Lai
žinojau, ir tik sykį tebuvau [ji tą daro ir toliau.
Lai apie
buvęs jame.
Bet dabar, pa ją daugiau kas ir rašo,
Prie to viso dar man buvo
buvęs Westfielde kiek ilgiau, j
pamačiau ir sužinojau daug ko ( Westfieldiečiai
giriami
už
gero apie jį. Anot vieno West- skaitymą laikraščių.
fieldiečio:
“Tik niekas apie
Man pranešta, kad čion
mus nerašo.
O medegos ra (kuone visi katalikiškiejie laik
šymui mes turime daugiau nei raščiai yra skaitomi.
O socikitų miestų gyventojai”.
jalistiškiejie metami
Šalin.
Šiaip išsitarė man vienas iš i‘Darbininkas” čion esąs my
lietuvių.
Ir jis taip kalbėda limas.
“Draugas”
ir kiti
mas turėjo mintyje lietuvius. ! taip-gi parsiduoda labai skaitKuomi tat šis miestas ir yra įlingai.
Jonas Donavičius čia
mums indomus. —Mat mūsų j daugiausia laikraščių parduobrolių ten randasi ir triūsia. dąs.
O apie brolių padėjimą visada
Darbininkas.
yra žingeidi žinutė.
Westfield yra gražus mie
NEWARK, N. J.
stelis.
Jie niukso
lankoje
Tai bent vyrai.
šalę poros kalnų.
Lanką bei
Šv. Jurgio,dr-tė paskyrė už
laukus vadinasi field. Westmokestį visiem darbininkam,
field lietuviškai jau būtų —
dirbantiems ant Naujų Metų
lanka į vakarus bei vakarinė
baliaus, kiekvienam darbinin
lanka.
Ją riežia viena iš
kui užmokestį pagal darbo
Connecticut upės šakų.
svarba.
Kada minėti darbin
Ten*darbai kiek įvairus.
inkai gavo užmokestį, tai dau
Bet geležinės užima* didesnę
guma paskyrė tą uždarbi dėl
dalį ’ Westfieldo industrijos.
brolių lietuvių nuo karės nu
Gyventoj ten yra 19.000. Gy
kentėjusių. Aaukotojų vardai
ventojai yra labai maišytų
šie: P. Bražauskas, $2.00; D.
tautų.
Po miestelį vaikščio
Dominauskas, $1.00 (pusė už
damas tai tik skaityk įvairio
darbio); K. Vaškevičius $1.00;
mis kalbomis bažnyčių vardus.
T. Senkevičius $.95; S. MaliuUžtinki ten visų pirmiau dvi
!šis $.40; F. Gečis $1.00; T. Joairių bažnyčias, paskui slavo- i! tautas $1.00; A. Stankevičius
kiį, lenkų ir lietuvių.
Lie- •
$1.00; A. Miškunas $1.00; T.
tuvių čion kolkas tik svetainė
Kuisis $.50 ir T. Papartis $1.00
yra vartojama bažnytinėms a(du paskutiniai neuždirbę au
peigoms.)
Yra
protestonų
kavo). Viso $10.80.
bažnyčių. Žingeidžiausia ži
Perdaviau minėtus piningus
nutė bus iš lietuvių gyvenimo.
Tautos Fondo Newarko Sky
Westfielde randasi apie 600
riaus iždininkui S. Praniui.
lietuvių; kaip girdėjau. Dau
Aukuotoji] ingaliotinis,
giausia uždirba tie, kurie dir
A. J. Staknevičius.
ba geležinėse.
Jie turi šičia
savo parapiją ir daug draugi
ATHOL, MASS.
jųGaisras.
Parapija, kaip teko nuo
Gruodžio 19 d. 2 vai. po pieklebono girdėti, labai gerai
tų
iš nežinomos priežasties
gyvuoja.
Dar
nėra
metų
kilo gaisras p. P. Buzevičiaus
kaip šį Westfieldo lietuvių pa
rubsiuvykloje.
Nors gaisrą
rapija uždėta,
kaip kunigas
ir pasisekė greit užgesinti, teK. Vasiliauskas atvyko čion
čiaus iš to nuostolio yra vis
nizav ją, o galybės
ir suorganijavo
gi nemažai.
—darbų nuveikta.
Baž
Gera proga lietuviams.
nyčiai lotai nupirkti, kleboni
Tiems lietuviams, kurie no
ja pastatyta nauja, kaip žvakė,
ri prigulėti prie lietuvių pair išvaizdinta, kaip koks gra
šalpinių draugijų dabar ytin
žus gamtos paveikslas.
Be
atsivėrė gera proga įstoti į
to tiaug dalykų supirkta laiki
vietinę šv. Pranciškaus vyrų
nai bažnyčiai.
Pamaldos yra
ir moterų draugiją.
Toji drlaikomos Lietuvių svetainėje.
ja laikytame mėnesiniame su
Ten užtat randasi daug para
sirinkime 19 d. gruodžio nuta
pijinės nuosavybės.
Suolai,
rė ant metinio susirinkimo,
altorius, gražus arnotai ir t.t.
kuris atsibus 16 d. sausio, 1916
Gruodžio 26 d. čia l^ro du
m., priimti naujus narius už
gražiu atsitikimu.
Iš ryto 11
pusę įstojimo mokesties. To
vai. kun. Aug. Petraitis iš
je draugijoj prigulėdami na
Worcester’io laikė čia iškil
riai moka po 25 centus ant
mingas mišias.
Asistoje tar
mėnesio ir gauna pašalpos li
navo šie: Vietinis klebonai-goje $ 5.00 savaitėje ir $ 150
kun. K. Vasiliauskas antidiapomirtinės.
konu, lenkų vietinis vikaras
Lietuviams, privalėtų ne
kun. Ant. Žehner—diakonu,
pamiršti dienos metinio susi
kl. Pranas
Vermauskas iš
rinkimo, nes tokios lengvos
Brocktono subdiakonų ir kle
įstojimo sąlygos bus tik tą vie
rikas P. Juškaitis iš Brockton
ną dieną.
Beje,
netoliau,
ceremonistu.
Žmonių neperkaip penkias mylias gyvenan
daug būta, nes oras buvo bai
tieji nuo Athol’io taipgi ga
siai biaurus.
Visą naktį į neli įstoti šion draugijom
dėlią išauštant lijo.
O išauA K. Losius.
s,K tai snigo ir pustė iki po
Šv. Pr. V. ir M. dr-jos rašt.
etų.
Bet kurie išdrįso atisti į bažnyčią tokioje pugoMAHANOY CITY, PA
tai labai apeigomis gėrėjoLietuviai turi daug biznių.
-net džiaugėsi
atėję, nes
Labai retai tenka užtėmyti
apturėjo palaiminimą nuo
žinučių iš šito miesto ir tas
tik įšventinto kunigėlio A.
taip atrodo, kad čion lietuvių
raičio.
Antras
dalykas,
būtų visai mažai, bet atpenč
tą pačią dieną žymus WestMahanoy city yra viena iš se
po lietuvių istorijoje atsinesniųjų didesniųjų lietuviškų
as buvo tai klebonijos
kolonijų Amerike.
Priežastis
mtinimas. Bažnyčioje agal yra ir tame, kad čion išei
s užbaigę kunigai ir klena lietuviškas laikraštis “Sau
parėjo į naują Westfieldo
lė,” kuris informuoja visuo
rių klebonijos namą, čion
menę apie mahanojiečių gyve
buvo ir daugiau kunigų
L
Tuoj ir klebonijos nimą, bet man atrodo, kad
^imo ceremonijos pra- permažai kiti laikraščiai gauna žinių iš šito miestelio.
ai Da

t

tiškus
MASS. . įkalbėjo ilgai ir puikiai nupieW0RCES
L. Vyčių(26 kuopos auka,
lu paremtu
šė dalyką.
I
Po prakalbų jaunimas dar bus papuoš
Paskutinį
vakarą
Dailės
Pa-1
žaidė
ilgokai.
Platesnes
tautiečio, kur galėtų už tą pat
A. K. Losius. vus adminis
kainą gauti, o daug kartų dą | rodos, 29 d. gruodžio laikė
paduos paskiau per laikraš
pigiau, bet jie perka pas žy-| prakalbą klerikas Virmauskis
CHIOAGO,
ILL.
čius, kurių stokuoja dar šiuoinkta
iš Brockton. Aiškindamas apie
dą.
/i
mi
sykiu.
Per klaidą buto
Vyčius, daug gerų dalykų pa
Administarcijos komisijos Į pasakyta $6,60
centų,
sakė.
Po prakalbos parinko Moterų Sąjungos 1 kuopos
susirinkimas.
antrašas:
liaus bus aukotojų vardai ir
•
aukų į Vyčių organo Fondą.
324 Wharton st., Philadelphia, Į pravardės.
Ištarta širdinga
Paaukojo:
, Gruodžio 26 d. Šv. Jurgio Pa.
įpadėkavonė
visiems
aukai^-><
Kun. Meškauskas______ $5.00
par. salėje Ima kuopo A. R-K.
Dabarties norintiems susi- jams.
Kun. Raštutis---------------- 1.00
M. Sąjungos laikė savo metinį rašyti gali kreipties kun. J. j
Tolesniai po vakarienės ir
Prisirašė trys Kaulakio vardu.
pat moterų sąjungos, nei Jonas Vaitkus____________ 50 susirinkimą.
| po draugiškų pasikalbėjimu
Likosi išrinkta
liniukų kuopų nėra.
Ver Jonas Cižauskas---------- —50 naujos narės.
Rašt. J. Valančiunas. vėlei sueita į kitą šokių kambag
komisija dėl surengimo vakar- Į
tėtų, lietuviams čion turėti
——
Įrį, kur buvo šokiai ir Ža^H
I Smulkių įėjo-----------------6.01
ėlio, kuris įvyks 23 d. Sausio
vo locną banką, nes turi iško, I
aukJ?
BROOKLYN, N. Y.
iki 11 tai valandai, visi lifeM
____ $13.51
tik gaili, kad nėra kam suor"U
1916m. ant 3čiu lubu Šv. Jur- j
Nedėlioj
26
atsibuvo
drausmi atsisveikindami išsiski
Vytis
gio par. salėje, iš sekančių: giškas vakarėlis Liet. Vyčių j sau ant pasilsio.
ganizuoti.
M. Overlingaitė, A Valančiu- 41 kuopos kun. Petkaus para-:
Darbai čion gerai eina ka
Kp. Korespondt
MONTELLO, MASS.
naitė. S. Sntkauskaitė ir O.
syklose dirba kasdien.
pijos mokyklos name,
ELIZABETHPORT, N.
Tamošiūnaitė.
i
Vakarėlio programas susi
J. K. Daržininkas. L. D. S. H Kuopos prakalbos.
Darbai
Apsvarščius kitus dar svar dėjo iš lietuviškų žaislių ir
Darbai
šiuom kartų labai
Nedėlios vakare, Sausio 2, besnius kuopos reikalus sekė
draugiškų
pasikalbėjimų.
gerai eina, prastesniose vieto
PITTSTON, PA
1916, Šv. Roko svetainėje at rinkimas
naujos valdybos.
Taipgi turėjome gražią va se trūksta darbininku,
tik
Gruodžio 26 dieną atsilan sibuvo prakalbos surengtos L. Kuopos dvasiškui vadovui at karienę, pagamintą įš visokių
tinginiai
nedirba.
Mano
nuo___
Žmonių pri silankius narės vienbalsiai nu
kė su prakalboms pas mus p. D. S. II kuopos.
saldumynų ir šilto gardaus ko mone Sąjunga daug pasekmių- |H
A Račkus, studentas Loyolos sirinko pilna salė ir visi prakal tarė, kad ir ateinančių metų, ko.
Apie stalus susėdus vi giau plėtotus, jeigu kuopos' 1
pasiliktų dvasišku vadovu ir, siems svečiams, buvo trum
Universitatės Chieagoje. Pra bų su atyda klausėsi.
paduotų laikraštyje, kur bū
Pirmininkas kuopos, Juozas Kun. Albavičiui su gražiais
kalbos įvyko lietuvių bažny
pos prakalbėlėš, kuriose kiek na susirinkimai ir kada, kafl^M
atidarydamas va linkėjimais kuopai prisiėmus,
tinėj svetainėj, žmonių susirin Vaičiūnas,
vienas išreiškė savo mintis.
ra dieną. Tada žinoma mat!
karą
paaiškino
apie tikslą pra narės atsistojimu ištarė Ačių.
ko nemažas būrelis—apskritai
Visiems išreiškus savo min tus, kur esama jau kuoJ
sakant apie 400.
Kalbė kalbų ir tikslą L. D. S. organi Teipos-gi vienbalsiai nutarta tis ir linkėjimus—bei veliji
tai rastus žmonių norinčių ufl
Jis tada perstatė se likti tą pat valdybą ir dėl 1916
tojas pirmoj savo kalboj pui zacijos.
mus vyčų jaunimui, kaipo na sirašyti ir žinotų, kur ir kfl
kiai nušvietė ką padarė kata minarijos auklėtinį Praną Juš- t. y. Pirm. — A. Nausėdienė, riai taip ir svečiai, kurie buvo
nuveit, o kur dar nėra, JI
likų bažnyčia žmonijai iš mok kaitį, kuris plačiai kalbėjo Vice-Pirm — S. Satkauskaitė, užkviesti narių. Paskiaus bu
M. Overlingaitė, vo paaiškinta ir perskaitytas ma būtų sutveri naują.
slo atžvilgio, iš antrosios pu apie L. D. S. ir platinima kata Prot. Rašt.
Tik bėda Elizabete su fl
sės nurodė ką pagamino soci- likiškosios spaudos. Jo kalba Fin-Rašt. — J. Adamavičiutė, atsišaukimas prisiųstas iš Vy
močiute
girtybe. ji dauB
jalizmas lietuvių tarpe, ir kur buvo gana ilga, bet žmonėms Išdininkė — Dr. S. A. Šlakienė čių centro reikale įsteigimo
teršia ir neleidžia vykinti gerui
galutinai atsidurtų žmonija į- gerai patiko, nes nurodinėjo Išdo globėjos P. Elijošaitė ir paminklo ant kapo mūsų sesy
užmanvmu
su žmonėms sušne-^
Ši valdyba su
vykus socijalizmui.
Aiškino daug svarbių faktų apie mūsų H. Jovašaitė.
tės vytės p-lės Petronėlės Lau- j fcgt negalima,
S. Mar—čr. ■
Po jo kalbos pir sideda iš gabių narių, iš kur- i
taipgi apie mūsų eicilikus, ku gyvenimą.
rie skelbia esą didžiausiais mininkas savo karštais, jaut ių galima tikėtis nemaž gyvu
NE VISI DAR ŽINO,
Teipos-gi rei
mokslinčiais, niekindami lie riais žodžiais ragino lietuvius mo ir darbo.
kad
Metraštis
yra vienas tų retų leidinių, kiurį ja
prisidėti
prie
Lietuvių
Darbin

kia
priminti,
kad
ši
kuopa
pa

tuvius katalikus ir jų veikėjus,
nusipirkęs
niekas nesigaili.
inkų
Sąjungos.
aukavo $34.50 į Moterių Kalėo tuom tarpu būdami patys
O
geras
Metraštis
buvo ir bus kiekvienam reikalia-'|
dinį
Fondą
ir
teip-gi
kitos
kuo
'
Tada padeklamavo p-lė Visdidžiausiais ištvirkėliais, lie
?u dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti.
M e
tuvių tautą ant pajuokos iš montaitė. Po deklamacijos bu pos gausiai aukavo, teip kad K
A
visais
atžvilgiais
moterių
Fonraščio
reikia
pasigauti
per
ištisus
metus
kas
savaitė
po
keletą!
vo
perstatytas
moksleivis
Pr.
stato svetimtaučių akyse, o
Virmauskas.
Jis
kalbėjo
apie
das
nusisekė,
nes
ką
Moterių
kartų.
apie socijalizmą tiek apsipažiDauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė kM
delko Sąjunga sumano visuomet ge- j
nę, kiek vilkas apie žydų pik literatūrą. ' Išaiškino
lendoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spal
Adomui ir Jievai nereikėjo lit rai pavyksta.
niką.
Korespondentė
da buvo užginta mūsų tėvynėje.
eratūros
ir
dėlko
mums
jos
Antroje savo kalboje p. Ra
_________
Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių š v i
reikia.
Paaiškino
apie
gerą
čkus gražiai nurodė katalikų
PHILADELPHIA,
PA.
ė
j
ų, v i s o k i ų
ž i n i ų, p a ta r i m ą, Tr4.1
bažnyčios įtekmę tautų paliuo- ir prastą literatūrą. Jo kalba
Naujas sumanymas. Gruod- straipsnių
pasiskaitymų teikėju — žodžM
savime iš vergijos, gi socija buvo gyva ir žmonės užinteresžio
30
d.
1915
m.
Philadelpkalendorius
tuomet
užvadavo
laikraščius ir knygas.
avo.
Ant
užbaigos
kalbėjo
J.,
lizmui įvykus pasaulyj, užvieš
hios
lietuvių
InformacijosBiu:
Vienok
tuometiniai
kalendoriai
buvo ir neišvengtinai turėjoj
Jis ragino
patautų biauriausios
rūšies J. Ramanauskas.
vergija. Galutinai paskutinėj žmones mest skaityti nedons ro skyrius laikė metinį susirin- būti mažyčiai,
Kas
kita šiais laikais. Kitokie laikai, kitokios gyvi
Prirodinėjo, kad kimąj Pirm. gerb. J. J. Kau----------kalboj aiškino apie spaudą ir laikraščius.
žmogus
negali,
vįsus
lailmiš--4&kišl-ųe§alėdamas
—
dal-yvaati
įsėtegas-kitoks
.gyveniaas—Turime visokiu^- v
skaitymą gerų laikraščių ir
apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas
knygų. Persergėjo lietuvius čius skaityti be skirtumo ir lik tame susirinkime įgaliavo savo
ti
su
sveiku
protu.
Ragino
im

pagelbininką
moksleivį
J.
Vadaug
jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai
katalikus nuo blogų laikraš
ties
už
amatų
ir
mesti
girtuok

lančiuną
su
tam
tikrais
patašviečia
geri
laikraščiai.
\ - - čių, o ypač mūsų eicilikų iš
1
•
•
•
v*. « •
. •
Prie
šitokio
atsimainiusio
gyvenimo
turi
būti m
Trumpa prakalba, bet rimais.
leidžiamų, nes blogi laikraš lystę.
kalendorius arba metraštis.
Išeis angliškas laikraštis.
čiai gamina didžiausius žmo buvo pilna gyvumo.
Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos
Buvo
pagarsinta,
kad
dar
Tasai
susirinkimas
svarbus
nijai prasikaltėlius, krimina
prie
šiandieninio
gyvenimo pritaikytą M e t r a š
kalbės
ir
Pranas
Viraks,
vie

tuo, kad mūsų skyrius pagei
listus, kurie paskutiniuose lai
Kat.
Spaudos
Dr-ja.
kuose lietuvių tarpe apsireiš nas. iš “Darbininko” redakto daudamas uoliai veikti iš tauTik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prieB
Bet dėl kokios tai prie tiško-politiško atžvilgio su in
kė.
Žmonės kiek girdėjo la rių.
veninio
pritaikytas.
'
žasties
jis
negalėjo
atvažiuoti.
formavimu, bet patyręs, kaip
bai buvo patenkinti prakalbo
NReikėtu
daugiau
panašių
Šiais
laikais
turime
visokių
veikėjų, laikraštininkų^
sunku tas darbas per svetimą
mis, ir kaip vienas išsireiškė,
kad girdi būtų labai naudin prakalbų, ypač čia Montelloje, spaudą vykinti, todėl šiame ninku, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų,
įsisteigti svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indod
ga kas mėnuo surengti pana nes čia lietuviai baisiai pas susirinkime tarėsi
kendę
girtoklybėje,
o
kur
dau

nuosava angliškos kalbos laik jame.
šias prakalbas. Laisvamaniai
Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų |
ir cicilikai žinoma peikia, nes giau girtoklystės, tai ten ir raštuką, per kurį liuosai bus
kas jiems patiks, jei ne jų daugiausiai visokį nedori dar galimą Lietuvos vargus ir rei- didžiame Metraštyje.
Mes Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, baži
dūdą pučia.
Laike prakalbų bai ir netikę laikraščiai yra kalus informuoti svętimtautišmokyklų.
Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame
kai visuomenei ir surasti per
bažnytinis choras sudainavo prasiplatinę.
raštyje.
Jo Mylista.
juos užuoautą.
keletą
dainelių.
Prakalbos
Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, iu
Pradedant
svarstymus
per(
užsibaigė chorui sudainavus
LAWRENCE,
MASS.
dingų
dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti
Apie vfi
kratyta praeito laikatarpio
Lietuvių himną.
Ačių p. Radidžiąsias
organizacijas
gražias
ir
aiškius
aprašymus
atrasi
g’/
Krutamieji paveikslai.
darbavimąsi ir priėjo prie
čkui ir podraug chorui už pa
Gruodžio 31 d. 1915 m. len svarstymo:
ar
reikalingas ž i a m e Metraštyje.
sidarbavimą.
Katalįkams indomu, , svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalU
kų
svetainėj
p.
Račiūnas
rodė
mums
nuosavas
angliškos
Vargšas.
Amerikoje,
kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai
krutančius paveikslus. Pirm kalbos
laikraštukas?
Ap
iausia apie karės pradžią,dau- svarsčius, vienbalsiai pripa šiai žinių rasi puošniame Metraštyje.
BROCKTON,
MASS.
Baisi karė eina Europoje.
Apskrita tos karės, apibudini
gįausia iš Rusijos.
Paskum žinta
reikalingu.
Toliau
Gruodžio buvo čia Blai parode “Vestuves’’ ir vaizdelį svarstant
apie laikraštuko ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.]
vininkų susirinkimas bei pra iš lietuvos gyvenimo^ ir dar leidimo lėšas, tai nekurie
Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. N|
kalbos.
Prakalbos prasidėjo porą.
.
* >
pradėjo abejoti apie jo bu- dugnų tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą,
nuo aštuntos valandos vakare.
Paveikslai gražus, aiškus. siantį finansišką stovį.
Bet įsi rimtame Metraštyje.
Katalikų priešininkai be paliovos ^puldinėja, peikia,
Vėliokai delei to kad žmonių (Apie karės vaizdelius p. Ra- į susirinkimo vedėjas paaiškino, I
neperdaugiausiai tesusirinko. (čiunas aiškindamas perdaug i jog galima padaryti mūsų j na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją.
Kiekvienas katalikas pi
Vis laukta būrio didesnio. (laikės vokiečių puses. Žinias I skyrių į dvi grupi: tie, kurie i suprasti nepamatingumą tų užmčtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia
Žinom kaip dar Blaivininkų i paaiškinimui taip gi matytrp. finansiškai apsiima tą laikraš- j išrado ir nuveiks katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, a
Brocktone nedaug tai ir tas Račiūnas kažin iš kur ima,nes tuką palaikyti, ir tie teturi tos, įžangos srityje rasi viską apimančiu
būrelis duoda viltį Blaivybės Amerikos laikraščiuose, ypač vardą leidėjų; kiti negalėda- Metraštyje.
,
įvykimui, bet palei skaitlingo lietuviškuos neteko tokiu žin mi daug ką remti pinigais, jie
Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie B
Lietuvių Brocktone apsigyve ių pastebėti, kokias p. Račiū raštais ir agitavimu ir kitaip stebuklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų f
nimo, tai toks susirinkimas nas pasako.
pasidarbuos; ta grupa vadin- i žiu, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiąv
biski būtų lyg permazas. Kaip ie'į Žmonių buvo pilna svetainė, sis bendradarbiai. Sekantieji, miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.
1Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra m i 1 ž
nebūtų visgi yra viltis Blaivy įžanga 25 centai. Dalis pelno išrinkta dadguma balsų:'laik-Į
bės prasiplatinimui ir Brock- rodos eis nukentiejusiems dėl raščio vedėju M. Slikas (mok- Į k a m e Metraštyje,
‘
Kitą metą čia bus karės. iBe'to dar pora vaiku- sleivis juristas:) į literatišką
Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių
į
..
Blaivininkų Seimas.
Prie to čių gražiai padainavo “Paša- komisiją kun. J. j. Kaulakis, kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, si
T\— A
1 TS
__ 1_____ 1__
lkun.
__ T X kių, kiek ant žemės
»_______
, L1.1
_
hanjų metų geros rezoliucijos 1______ ■__ ____ 11^___ 1___ ,,
Dr.
Dambrauskas,
yra________
tikėjimų•_
ir___
pot-kiek
kiekviena
ir kiti dalykai rasi sukels :irZimblys: į administracijos ko turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek U
čia Blaivybės dvasią.
misiją: kun. J. J. Kaulakis, kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000
ATHOL, MASS.
p-lė St Brazaičiutė, P. D. kun. kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur
Susirinkime kalbėjo vietin
Ka
lbėjo
apie
darbininkų
M. Šedvydis ir kun. J. Zimblys. pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus
iai moksleiviai ir vietiniai
judėjimą.
Sutvarkymas ir smulkesni ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet
Blaivininkai. Svarstyta apie
Gruodžio 27 d. šv. Kazimie nutarimai pavesti administra vis vien nesurašysi visako, kas yra
didesnį skleidimą Blaivybės.
Nutarta turėti dar ir kitą Mass ro Pil. BĮ. 24 kuopa surengė cijos komisijai per mėnesio Metraštyje.
Ant prakalbų bu tarplaikio sudaryti taip, kad
Apie ką tik indomauji, apie tą
Susirinkimą Kalėdų laike pa prakalbas.
r

•

I

Lenkų vietinis kleboYra čion daugiau, kaip 75
. J. Va. Roth, šventino
salinnai, taipos-gi nestokuoja
ją. Po tam pietus ir
ir kitokių biznių kaipo: drapa
išsiskirstimas.
Kun.
nų,
čeverykų, groserių , krau
kraitis likosi prie savo
tuvių ir mėsinių.
Yra viena
nos draugo kun. Vašilietuviška aptieka (drugstdte.)
lant trumpų vaišių,
Lpas jam suteikė porą abelnai imant, lietuviai čion
gerai gyvena, didžiuma turi
■yklaikio.
Kiių draugijų gyve- savo locnus namus. Yra keli
kol, girdi, moksleiviai yra ant vo laukta atvažiuojant pakal- vasario mėneeį būtų gali
Hėjau visko gerai suįausko iš pradėti.
■irdėjau, kad ten yra
Minėtasis laikn
neatvažiaopa. Jie ten veiSv. Pran- knygos pavidale,
iri savo vakarines
nuo 24 poslapių bus
pamokas.
Sudėjeigu tik turte užtektinai
pastatymo ant
Išeis kas mėnuo.
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“Oželis” mišriam chorui prie pijano_______________60c.
“Scherzo” pijanui (solo) —- ------------------------- 60c.
Šią nedėlėlę” mišriam chorui prie pijano_________ 25c.
“Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų

chorui prie pijano_________________________ _ _______ 40c.
Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijoje:

Pajieškau Juozo Jociaus Kau
3214 CEDAR STR.,
PHILADELPHIA, PA.
no gub., Šiaulių pav., Vaigovos
Ten pat galima gauti “Keturios dainos” vienam balsui
par., Adosiškių palivarko.
Pajieškau
Adomo
Tamulėno,
prie
pijano — 80c. Daug užsisakant — didelė nuolaida.
Malonėkite atsišaukti pats ar
apie 36 m. amžiaus. Asiūklės kai
kas kitas po šiuo adresu:
mo, Balbieriškio vai., Marijampo
Stanislovas šeštbkas,
lės apskričio, Suvalkų* gub. Jis
320 Gipson Str.,
Scranton, Pa.
pats, ar kas kitas prašau pra
nešti šiuo adresu:
P. Karaliūtė,
654 W. Saratogo St.
Baltimore, Md.

Savas Pas Savą Remkit Savuosi us

Telephope So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras
indeda telephonus^ dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadvvay, 133 Bowen St
SO. BOSTON, MASS.

TeL Oxford 4900.

ledinis
prezentai gilus gurbas,
smailaplunksnių
ras sau vietą

uozeli,

J. P. TUINYLA
PRASIDĖS PAMOKOS.

- ŠOKIŲ MOKYKLA.
Ateinančią pėtnyčią ir suNuo sausio 5 d. 1916 m., asubatą prasidės lietuvių kal
tidariau
šokių mokyklą, ku
bos, istorijos ir geografijos
pamokos.
Jaunimas kviečia rioje bus mokinama visokie
šokiai, kiekvieną vakarą nuo
mas lankytis.
8 iki 10 vai.
Dienomis mokinama pagal
sutarties.
Esu gerai išsipraktikavęs, bu
vau Rygoje mokytojom, taip
gi ir čia Amerikoje, todėl gerb.
norėdami išmokti gerai šokti,
ateikite pas mane.
~ Edw. Erovmiiig Ames Build.
Room 44
Wallingford, Conn.
Užlaikom didžiausia krautuvę
1140 Columbus Avė.,
Rosbury Crossing. deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
<ne agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj,’di
DR.F. MATULAITIS delį nuošimtį duodam perkup
eiams, didelį, naują katalogų
siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus štampų.
419 Beylston St, Boston, Mass.
J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

ne

1916 METŲ 2000 GRAŽIŲ KALENDORIŲ DYKAI.
Visiems mano Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems. To
dėl kurie gyvenate arti mano offiso, malonėkite pasiskubinti užei
ti ir paimti iš mūsų GRAŽIĄ DOVANĄ.
Kurie man suteiks vieną ar daugiau adresų savo pažįstamų ku
rie turi pinigų ir manytų pirkti Namą, Ūkę, Lotą arba užsidėti
bei kokį nors biznį tai apturės nuo mūsų gerą dovaną.
(Į kitas valstijas Dovanų nesiuntinėjame.)
LITHUANIAN AGENCY,
_
(A Ivaškevič valdvtojas)
315 W. BROADVAY,
SOUTH, BOSTON, MASS.

Webster, Mass.
se didelėse

Aštuonioaudiminėse dirb-

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

M. A. NORKŪNAS
MONTELLO, MASS

Vienatine Lietuviška
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
te gaut‘kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.
i

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

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

C. & P. Phone St. Paul 5947

Lietuvių Ko-cperatyviškos Draugystes

SVETAINĖJE RODDY HALL,
88 MARKET

STm

BRIGHTON, MASS.

Grabininkas ir Balzamuotojas
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.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadvvay,kerte C St, So. Boston,

Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane.
Ofisas

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

Siutus padarau ant užsakinio nuo $20
ir aukščiau.
,

