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Baisios streikininkų riaušes Oh. V
Pabėgėlių dvasios reikalai
plačiau buvo rašvta “L. B.”
tam.
— o
i
•
. Kai Jribuvo gaisrininkai, SVHTD1OS ŽIBIOS iŠ
visai mažai aprūpinti. Būti
No 12.
tai riaušininkai plytgaliais ir
Ilgainiui pabėgėlių skaičius nai reikalingas kunigas, lietu
vėzdais išblaškė gaisrininkus.
Tuo reikalu buvo kreip
Dabar yra laikotarpis, kuo ėmė didėti. Atsirado ir dau- vis.
Pimą dienų pašautų žmo
met dr-jos laiko metinius susi giaus inteligentų, kurie, kiek tasi į vietinį klebonų kun. Ponių buvo 20. Daugiausia mir
tockį, ar jis negalėtų laikyti
rinkimus. Tuose susirinki galint, prisidėjo savo darbu.
Kun. Jonas Žilinskas rašė
tinai sužeisti.
bet,
gautas
malonus
atsaky

muose nutariami svarbesnieji Buvo pasamdytu du vyruku
iš
1
Tilžės
(7 lapkr. 1915 m.) saRiaušės prasidėjo kai dirb
dalykai.
Nemažai bus dr-jų, registruoti mieste pabėgėliams. mas. Tiesa, yra čionai kun.
vo
tuvės sargai šovė į streikinin • broliui kun. Tamošiui 21kurių vienas svarbesniųjų da Iki šiai dienaių užregistruota Razutis, bet sergąs. Nese
linskui: '
kus.
lykų bus tai nutarimas prisi 540 žmonių, kurie šiaip ski nai dar pakilęs iš patalo, pra
‘‘Viena dalis Pilviškių —
Krautuvės buvo apiplėštos
dėjo lankyties bažnyčioje ir
dėti prie Amer. L. R. K. Fe riasi:
šių
pus upės Pilvės yra sunai
ir gėrybės pasidalytos.
klausyti norinčių išpažinties,
vyrų 144
deracijos.
* Streikininkų didžiuma sve kinta. Bažnyčia išliko. Ma
bet vargšas kunigėlis, kaip
Prie šios progos gerbiamų- rnoterų 195
timtaučiai—graikai, italai, sla- rijampolė liko čiela. Kun. Aujų dr-jų atkreipiama domą į vaikų 202 (berniukų 106, įner jis nenorėtų, negali visų pavokai, lenkai, kroatai, tur gustaitis mirė. Kun. Uogintas
tai, kad su Federacija yra su-.gaičių 96.) Iš šių žmonių gy- tenkinti.
dabar klebonu. Liudvinavas
kai.
Vienatinis daugumos pabėrištas Tautos Iždas.
Taigi vena :augščiaus minėtuose navisiškai
sunaikintas, Liudvi
Kompanija nužiūri čia vo
.gėlių
skundas.
tai
kad
nėra
ku

dr-jos, svarsty damos apie pri- muose,, 30 žmonių Komiteto
kiečių intrigą, nes dirgtuvėse navo klebonas dabar gyvena
sidėjimą prie Federacijos, te- bendrabutyje ir apie 80 žmo- nigėlio, kuris pasakytų pa
išpildomi buvo talkininkų ka Marijampolėj. Didžioji dalis
Be Lietuvos
atskiria tuodu dalyku.
nią kitų tautinių organizacijų mokslą ir tt.
riniai užsakymai, Kompani- Bavarijos taip-pat išgriauta.
Galima prigulėti vien prie bendrabučiuose. Likusieji, apie pabėgėlių yra dar daug lietu
ja nužiūri, kad vokiečiai su Lietuvių mokyklos Gižuose ir
vių
katalikų
iš
Prūsų
Lietu

Federacijos ir taip-gi prigulė- pusketvirto šimto žmonių, gy
rengė streiką ir iškėlė riaušes. Kaune išliko čielos, taip-pat
ti kartu prie Federacijos ir vena įvairiose miesto dalyse; vos, ištremtų iš savo tėvynės.
Iš streikininkų pusės ‘'tas
jie gauna pašalpą pinigais. Tad kunigas, jei ne nuolat,
Tautos Iždo.
užginčijama. Sako, kad nors polėje ir valdiška seminarija
tai
bent
toks,
kuris
važinėtų
Dr-jos prigulėdamos prie Is viso pašalpomis naudojasi
uždirbdavę po $5 ir $ 10 dieno Veiveriuose. Kunigų semina
reikalingas.
labai
Federacijos mokės nuo nario 58 šeimynos, sudaranios 225
je, bet turėdavę dirbti po 10 rija Kaune apdaužyta. Kauna
Knygos ir laikraščiai ‘pabė
tik po du centu iš dr-jos iždo, žm., ir 19 atskirų žmonių. Pair 16 valandų ir blogose sąly majoru yra p. Daugirdas. Len
kai atidarė gimnazijų Vilniu
Prigulėdamos ir prie Tautos šalpų išdalyta spalių mėne- gėlių labai skaitomi ir kiekvie
gose.
na
žinelė
apie
Lietuvą
su
di

Iždo mokės dar po 10 c. nuo svje 697 rub. 35 kap. Iki šiam
Tarp Struthers ir East Yau- je, Lietuviai gi 4 klesų gimna
džiausia
atida
skaitoma.
Y
nario. Tai yra iš viso 12 c. laikui maž-daug buvo duodangtoAvn tiltas buvo sunaikv- zijų ir mokytojų seminarijų.
per metus nuo kiekvieno dr- ma maistui ir kambariui. Da- patingai subruzdo visi, kaip
tas, kad riaušininkai neateitų Taip-pat jie (lietuviai) žada
paskaitė
“
L.
B.
”
No.
14,
jo

atidaryti gimnazijų^Kaune trabartės
pašalpų
skirstymas
la

įos nario.
į Struthers.
ge!
galima
susirašinėti
su
Lie

v' Marijamnoįėje įryisgkįj*
Dr-jos iždininko rūpesnių biau tvarkomah. Geriaus yra
STREIKO LAUKE RAMU.
tuva.
Kiekvienas
nori
rašy

Jnfe- .prisiųstiĮ Federaciją ir šelpti. pahėgėlins.. įkūrus ben
Po didelių-rianšių.
krašte:
volaečių vaid»
drabučius, bet Saratove sun ti. Brangina dabar visi tėvy
Tautos Iždą įmokėjimus.
čioj visame Youngstovne ra me
leidžia
jiems
tai
daryti, bėt jil
nę
ir
nė
vienas
nesiskiria
su
ku
rasti
bendrabučiams
butų.
Siunčiant pinigus, reikia
mu.
Prasidėjo derybos tarp patys turi turėti pinigų ir pal
viltimi
kuogreičiausiai
pargrį

prisilaikyti šios tvarkos. Če Tikimasi po vasaitės atidary
streikininkų ir kompanijos.
tys turi apmokėti mokytojus
kiai, siunčiami į Federaciją ti bendrabutį 100 žm. už mies žti į tą šalį, nors akmenėlių
ir t. t.
Kur gavus pinigų?
išbučiuotų,
bet...
tarp
kvie

to.
Bet
yalgiu
ir
butu
dar
ne

privalo būt išrašyti ant vardo
PRISIPIRKO ARKLIŲ.
Rašyk
man
greitai.
kun. M. Pankausko, Federa pabaigtas pabėgėlių aprūpini čių yra ir kūkalių. PaskuEast
St.
Louis.
—
Vietinės
t
Jūsų JONAS.
cijos iždininko, o čekiai, siun mas. Artinasi Saratove žiema. tiniomis dienomis 4 moterišNational Stockyards kompani
čiami į Tautos Iždą, privalo Daugumas pabėgėlių nuplyšę įkes pakėlę sparnus išlėkė į
jos prezidentas Jones paskel- ■
PAĖMĖ ČARTORYSK.
būt išrašyti ant vardo B. Vai ir dėvi vasarinius rūbus. Ap Kaukazą, nes girdi ten šilta,
bė,
jog
talkininkai
nupirko
j
Rusų
kariumenė užėmė
šnoros, Tautos Iždo ižd. Vi- rėdyti reikės mažiausia pu vynuoges, vyną tik gerti ir
145.000
arklių.
Už
juos
užj
miestų Čartorysk ir aug
si čekiai privalo būti siun- strečio šimto žmonių ir iš jų tt. Paklausus ir bandžius įMONTENE&RO 3/YD HER MEI&HBOfBS
mokėjo 34 milijonus dolerių. du verstu nuo to miesto. Priė
čiami Federacijos rašt. Pra- pirmiausiai visi vaikai, nes, kalbinti grįžti Lietuvon gavau
černogorija, kurią dabar austrai stengiasi užkariauti.
tam rusams teko nelaisvėn
nas Gudas, 242 W. Broadway, neaprėdžius jų, negalės pra vienos atsakymą: “plevat man
- --------KONSULUS
ATVEŽĖ
Į
oficieriai, 76 kareiviai ir dau
dėti veikti ir mokykla, Vai- ant tos Lietuvos.” Gaila
So. Boston, Mass.
TULON.
BAISIOS
STREIKININKŲ
PETRAPILIS.
j dygliuotų vielų.
Federacija ir Tautos Iždas kai basi laksto po kambarius kad yra žmonių, kurie... klau
Dovanos
be
Paryžius.
—
Salonikuose
su

RIAUŠĖS.
Austrai norėjo atsiimti Čar-1
sos
visokių,
kaip
anoji
“
vie

ir
po
lauką
ir,
jeigu
ir
toliaus
nuodugniai išaiškinta “Darbi
Miestų
sąjungos
ės
beareštuoti
Turkijos,
Bulgari

toryską,
bet nepavyko.
na,
”
o
apšviestesnių
žmonių
Youngstown, Ohio. — Baiknygelėj jie taip bus neaprėdvti, žie
ninko,”
išleistoj
laisvių
skyrius
prie
jos,
Austrijos
ir
Vokietijos
Ties
Černovicų,
Bukovįl
etrapi-; sios riaušės iškilo šitame, mie“Imk ir Skaityk.” Federaci- mą galima laukti visokių ligų. patarimus laiko niekais.
Į ste. Sterikininkai Sheet and konsulai atgabenti Francijos noj, austrai bandė rusų po™
Tiek maž-daug žinių apie lės Apygardos Komit
jos naujai išleista kostitucija Vaikų dauguma sėdi be jokio
ninkauja,
perkant
O
cijas bombarduoti troškina^
pabėgėlius
Saratove.
Be
pa

dij°J
e
įTube kompanijos.susikirto su miestan Tulon.
siunčiama dykai . Reikalau- užsiėmimo ir laksto po gatves.
kaikuriuos
valgomus
įčiais
gazais, bet tas niekai
bėgėlių
Lietuvos,
yra
dar,
aiktus policija ir paskui buvo pašaukitę,
rašydami į “Darbinin- Apie 30 vaikų lanko lenkų mo
(sausainius,
dešrą,
s
_
__
___
___
_____
LIGONINĖ
ŠUNIMS.
i nuėjo.
rj, ar- kti pulkai sargybinių.
kyklą, kur lietuviai lenkina kaip minėjau, ir lietuvių iš
ką.”
r*
...................
Berlinas. — Vokietijos Je
- . kai-’
Trys
sargybinių
pulkai stomi labai malonia forma. Mo Prūsų Lietuvos. Teko kalbė- batą, čekoledą, taboką)
kytojos visos lenkės. Yra tarp ties su keliais apie vargą jų nininkų kainomis, siųšti į Vo- j0 prieš 20.000 streikininkų, nos mieste įtaisyta ligoninė ka ŽUVO DIDIS ŠARVUOČIUS.
SARATOVAS.
Ligoninę
Nuostolių pridaryta iki riniams šunims.
Londonas. — Anglai pergySpalių 30 d. Lietuvių drau jų viena šiek tiek mokanti lie kenčiamą, bet apie juos para kietios ir Austrijos karės bepastatė pasenę kareiviai. Da vienas smūgius.
gijos
įgaliotinio
Grinkevi tuviškai bei latviškai, tai ji ir šysiu plačiaus, surinkęs dau laisviams. Siunčia pėr tam i dviejų milijonų,
tikrą
įgaliotinį
Hagoje/
—
—
.
bar jau ten gydomi šnnes,
Vienas smūgis tai galutinas
giau
žinių.
Visas
East
Youngštovn
pamoko
lietuvius.
Didžiuma
vai

čiaus bute įvyko įsteigiamasis
pasitraukimas
nuo ( Galipolio
I
pažeisti,
mūšiuose
arba
šiaip
Duoda
žinių
ir
ima
pinigus
kliuvo
į
streikininkų
rankas
ir
Liet. Dr-jos d. k. n. š. skyriaus kų 1 skyriuje, kuriame yra
Dar yra viena pabėgėlių rū
Į
apsirgę.
'
-*
pusiausalio,
antras
smūgio
susirinkimas. Pradėjo jį Grin skyriami po dvi dieni rusų, šis Saratove — tai Kievo aug- karės belaisvių skyrius kas- įtūžusi minia pleškino ir naitai priverstinas kareiviavimai
11 štųjų mokyklų studentai. Jų dien nuo 11 lig 2 vai dieną iš- kino viską,
kevičius, kuris trumpai nupa lenkų ir lietuvių kalbai.
trečias smūgis tai žuvimas dil
ŽUVO
ZEPPELINAS.
skyrus
šventes
(Bol.
Koniušen;
Kuomet
vietos
policija
nemokoma “kolonija” iširo, nes medikai
sakojo,
kokiomis sąlygomis ir m skyr. Viskas
džio
šarvuotlaivio King EdJ
sugebėjo suvaldyti riaušinin
Londonas. — Belgijoj neti
prasidėjo pabėgėlių
šelpimo lenkiškai ir sunku žiūrėti, ir politechnikai likosi Kieve, naja 12).
ward
VII.
Tas laivas ūžėji
kų, tai pašaukta trys pulkai kėtai žuvo vokiečių zeppelinas.
darbas.
Slaptu balsavimu į kada vaikutis, nekalbėjęs nie o čionai atsikėlė tik 6 žmonės.
PETRAPILIS.
milicijos.
Zeppelinas leidosi žemyn ir ant minos ir nuskendo. Visi
prisiskaitę Saratovo
skyriaus prezidijumą išrinkti: kados namie lenkiškai, nieko Kiti,
Laike riaušių pirmą dieną įkliuvo į telegrafo vielas. Du jurininkai buvę išgelbėti.
pirmininku inžinieris Grinkęvi- nesuprazdamas, kankinasi, mo “baisenybių” pabijojo važiuo Lietuvių Kursai.
Pastatymas žuvusiojo laijl
lakunu žuvę.
Mokslo apygardos globėjo krito trys žmonės.
čius, jo padėjėjais inžineris kydamasis kas užduota. . Iš ti ir nutarė sau tūnėti ar tai
atsiėjo
8 milijonai. Buvo v®
Užgrobė dinamitą.
Nelaimė atsitiko ties Nasu vaikučiais Kieve ar kitur, turėdami tar- lietuvių priruošiamieji kursai
Morkūnas ir Dr. Ralys, iždi pasikalbėjimų
nas naujausių ir šauniau®
Vėlai vakare streikininkai mur.
•
Studentai visi gauna jau leisti. Mokslas prasidės
ninku advokatas K. Grinkevi vien tik ir girdėti jų skundai, iybą.
Anglijos karinių laivų.
čius ir sekretorium stud. Dai- kad sunku lenkiškai mękyties. pašalpos iš Centralinio Lietu lapkričio mėnesio 16 dienų va išplėšė vieną vagoną ir pa
i
MUŠIAI TIES RYGA.
Tenka sutik- karais nuo 5 vai. Mūsų kal siėmė 500 svarų dinamito. Su
Tad, kaip matome, lietu vių Komiteto.
lidavičius.
Petrogradas. — Rygos aps- VISAI PASITRAUKĖ
Saratovan lietuvių pradė viams mokykla būtinai reika-jti studentų iš Vilniaus guber- bos žinovas K. Būga skaitys dinamitu pribuvo į East YouGALIPOLI
j
krūtyje
ties Oll ir Zaall vokie
jo plaukti vasaros pabaigoje, linga. Tam jau daug yra pa nijos, žinoma lietuviška pa lietuvių kalbos lekcijas norin ngstovm ir grūmojo išnaikyLondonas.
— Of
čiai šaudė į rusus gazinėmis
kada vokiečiai vis toliaus ir daryta' ir stengiamasi kuogrei- varde, bet paklausus ^tautos, tiesiems pamatingiau savo kal sią visą miestą.
!
glijos
valdžia
pasl
Suplaišė ir apiplėšė krasos Į bombomis.
,
Paša bos pasimokyti. Tas lietuvių
toliaus grūmės Lietuvos šir- čiaus, bet painiausias dalykas atsako esu “žmogus.”
visi
kareivi
Vieną plėšiką policTies, Jacubstadtu 30 rusų
Pirma nebuvo kam rū- —butas. Jau buvo gauta vie linių darbų Saratove studenti- kalbos lekcijas (jų bus po dvi rumus.
pabėgėliais.
Esant noje gimnazijoje popiet vieta, ai nėra ir pertat daugumas per savaitę, galės lankyti ir monas pašovė, bet pašautasis įžvalgų buvo užvedę mūšį su įGalipoli.
j buriu
suklydusių
vokiečių sekęs gerai
iui vasaros metu Lie- bet paskiaus vėl atsakyta. Iš griebėsi juodo darbo. Įsikūrė ne nuolatiniai kursų klausyto pabėgo.

Rusai
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Riaušės prasidėjo sausio 7
Norintieji jos lankyti
jį buvo kreiptasi, įviso vaikų užregistruota mo “artelės” malkakirčių, vago jai.
nų kraustymo ir t. p. Lietuviai tegu užsirašo pas kursų vedė d. ir .naktį pasiekė didžiausio
apsiimtų tvarkyti Sa- kyklon 70 su viršum.
Medicinos pagalba pabėgė- kol kas tose “artelėse” neda jų A Pureną (Baskov 29). įnirtimo. Gaisrai tik kilo įvai
nabėgėlius lietuvius.
Centralinio Lietuvių iliams minėtuose namuose tei- lyvauja, • nes turi darbo su sa Kuriomis dienomis bus lietu riose vietose ir gaisrininkait
Sarato vių kalbos lekcijos skaitomos, buvo bejėgiai.
įgaliotas ir atvykęs kia miesto gydytojai, o Ko- vaisiais pabėgėliais.
• Riaušininkai plėšė saliunus
radėo tyrinėti,
ėti. ar nė- Į miteto bendrabutyje ir mieste vo Lietuvių Komiteto adresas bus netrukus paskelbta.
ir
padeginėjo juos.
Saratov,
Aleksandrovskaja
88
Užsirašiusieji
į
kurusus
ir
pyvenantiems
teikia
daktaras
se bendrabučiuo50 riaušininkų buvo suimta
Pasirodė, kad Į Ralys ir felčeris Bajorukas. n. Maslenikovo. Pašalpos duo- ipadavusieji prašymus kviečia
Pagaliau pasisekė1 Vaistai kol kas apmokami Ko- į damos kas vakaras nuo 6 vai. mi ateiti lapkričio 13 dienų 5 ir uždaryta kalėjimam
Riaušininkai
apsišarvavę
į vakaro.
Ten pat dalinami vai. vak. į kursų' butų (Basgal
išganti iš miesto miteto,
. . bet ilgainiui
- pasirevolveriais,
lazdomis,
plyt
kov
per.
29).
Užsirašiusieji
j
laikraščiai
ir
duodamos
kny

miesto vaistinė
vienus namus, ku- Įseks gauti
į
bus
skirstomi
grupėmis.
galiais dūko po miestą ir pa
j
įgyvendino apie 108 je ir Veltui.. Pirmutiniai žin- gos skaityti.
deginėjo namus vienas po kiL D.
(“L. Balsas.”).
Apie šiuos namus gsniai jau daromi.

žvalgų.
Daug vokiečių išba
dė.
Nelaisvėn paėmė 36 ir Anj
tas.
vienų oficierių.
si s
vo nuvezi
ŽUVO ANGLUOS SUB
buvo susi
MARINAS.

Londonas. — Valdžia pas žadė
kelbė, jog Holandijos pakraš
tyj p žuvo Anglijos snbmarinas.
Jurininkai išgelbėta.
Buvo užvažiavęs ant seklu
mos ir 'prasimušė dugnų.

širdie
valios i valios žmogus,
HEI KRISTAUS EVANGELI praktikuoja iš L
I tikėjimą. Mylim
tėvy‘Šią “pasaką* sakė Dakta JĄ VADINATE MYTHIB- Kristaus patarimą atsižadėję [nesiduos vadžioti
S UE
; nė Lietuva apsupta iš visų pu ras J. Bielskis, Waterbųry’je KAIS PADAVINTAIS KO (žemiškų turtų, naudojasi jais nosies vaikėzams, kurių vado
10 gyveno.
sių baisiais audringais debe (laike vakarienės, kuri atsibu DĖL KIMBATE PRIE JOS bendrai jokių kovų, kaip cici- vavimas jau mums įgriso ge
Seni ir jauni liudyti gali
siais riešui os,
perkūniški vo pirmą dieną Kalėdų ir ku KAIP MUSE PRIE MEDAUS į likai nori iškovoti ar kardais rai!
Kaip ji man brangi nuo seno
ugniniai griausmai degina, ri buvo parengta pasidarba NORS PATYS NESUPRAS (ar plnksnomis rašomomis.
Susipraskime, broliai.
naikina
viską
iš
pamatų
griauvus keletui iš Waterbury’io
Gal nemato nei šitos konPr. J.
DAMI?
Ji man’ augino, ji užnešiojo
ja,
baisiais
verpetais
po
kelis
jaunimo.
Pelnas iš šios va
tradikcijos savo laikraštyj kur
“
Kovos
”
No.
52
yra
straipAnt savo rankų liūliavo.
kartus sugrvždami maišo su karienės skiriamas nukentėju- sins dergiantis Katalikų ku sako: “Mes švenčiame Kalė
EKPORT, PA
Motina būti ji nenustojo
žemėmis,
naikina tas mylima/ siems nuo karės Lietuvoje).
das šiltose stubose bačkutė Kaip kipšas susisuko lizdą.
nigus
būk
už
iškreipimą
Kris

Prie širdies glaudė, bučiavo.
vieteles pievutes pripildytas
Vieną gražią vasaros dieną taus mokslo.
Sausio 2 dieną atsibuvo ka
Mat cicilikams mis alaus apsistatę,” o tame
kvepenčiais žolelių žiedeliais, saulė ką tik buvo iškrypusi iš regis būk Kristus skelbiąs to jau laikraštyje garsina “Vigor talikų Susivienijimo vietinės
Glaudė maloniai mus prie kru
ten mūsų jaunystės krito pa pietų. Kaitino lyg pasamdy kią jau lygybę, kokios jie gei Whiskey,” kas beabejonės yra kuopos metinis mitingas. Su
tinės
guodos
atžalėlės, ten knygeles ta. Visur viešpatavo tyla, dauja, o katalikų kunigija e- ir pačių karių priežastimi vi sirinkę nariai, nuskyrė bėgan
Sūnumis savo vadino.
beskaitant po gamtos grožybė kad net ir epušės lapai nekru santi visai priešinga tai lygy sų amžių. To nurodymas yra tiems metams valdybą, sumo
Kas apsakytų meilę tėvynės
mis veržėsi gilūs, meilūs at tėjo ir išrodė, lyg kad snau bei. Užbaigoje to straipsnio lengvas.
Kasdieniniai atsiti kėjo mėnesinius mokesčius, žo
Kokią dėl mūsų gamino:
sidūsėjimai prie Švenčiausios džia po saulės spinduliais.
uoliai šaukia visus darbo žmo kimai aiškiai parodo. Pradė džiu—viską sutvarkė sulyg
Marijos visų geriausios Moti
Laiks nuo laiko pertrauk nes kovon, “ir kovoti tol, dami gerti svaigalus parodo naujos konstitueios. Nesma
Žydinčios lankos miškai, eg
nėlės. Ten visa dangiška sal davo ramybę kranksėjimas kol nebus įkūnytas Kristaus viens kitam didžiausią meilę gu pripažinti, kad mūši} kuo
lynai
dybe gaivino mūsų sielas ir juodvarnių, kurie skrajojo idealas luomų lygybė. O tik užgėrimais ir atgėrimais net ir pa su šiais metais dikčiai su
Upės, kalneliai ir pievos,
mes ten be vaikščiodami sa mėlynoj padangėje.
Keli nariai atsisa
tuomet, kai pražus vargai, bučkiais, kaip tik alkolis kiek mažėjo.
Vaisingi medžiai sodnai, ber
kėm: Viešpatie gerai mums
Aplinkui buvo neišpasaky ašaros ir bėdos, užstos mums tiek įkaušina smegenis, tuo kė nuo Susiv. delei didelių
žynai
čia būtie, davei mums gražią tai
reginys: plati lan- Kalėdos.”
pradeda kovoti, kartais net mokesnių, kuriuos, kaipo se
Vyšnios,šermukšnės ir jievos.
tėvynę Lietuvą su kvepenčiuo- ka,
ginta krūmeliais,
Nesistengiu kritikuoti viso prie kėdžių puolasi, arba prie nyvo amžiaus žmonės, būtų
ju gaiviu oru. O vėl koks skyrė
Į
JI
vi
dali
upelis,
kuto straipsnio, kad neužsitrau peilių. Tai ar neaiški prad turėję dabar mokėti, bet did
Bet pamatvkim kas atsitiko, ten buvo malonumas kada paris pri
ės
spindulių
išrodė
kčiau ant savęs pašaipos pro žia karės? Kaip gali geras žiausias mūsų kuopos ėdikas
Į ką grožybė pavirto:
sisukam į mylimą mišką, čia lyg iš
ota sidabrinė juos- tingų žmonių, nes tas yra (laikraštis svaigalus girti arba pasirodė esąs “Aaugščiausios
Iš visų pusių priešai apnyko eglaitės ir žalios pušaitės, čia ta.
lanka
pripildyta į- žemiau kritikos. Vakar man garsyti, o kitiems jų sunaudo Prieglaudos” kliubas. Keli
Tėvynę mūsų pakirto.
prošvaistė puiki su samanėlė vairioi
elėmis, kurios tar teko pirmu kartu būti liudinin jimą prikišti. Jei Kristaus žodžiai prie o istorijos.
mis žolelė graži, minkšta
Jau nuo kelių metų uolus
ei tai užvvdėdamos ku, kaip tūlas vaikas nešinąs nevisi klausė arba vien mažas
Dabar suvargus ir sunaikinta (priglaudžia kojų padus į ki tum
puošė
‘riomis• spalvomis, pundą laikraščių šaukė visa skaičius klausė, tai negalima “kegučių” tuštintojai laužė
Pegelbos mūsų maldauja,
ltą pusę žemiau lazdynai rie kad į
gamtai, nežinoda gerkle: “ŠAKE” “NAUJIE- sakyti Jo mokslas negeras; jei sau galvą kaip užvedus ExporLiejasi kraujas,ašaros krinta, šutų, krūmai uogų ir medžių
mos,
vau jų gyvenimo NOS” KOVA” etc., vienok pe- kunigų nevisi klauso, tai ne te nuolatinį velniūkščio skys
Priešų prispausta vergauja. lapuotų, čia milijonai sparnuo
valau
rumpos, nes jau Įrėjo per visą ilgą gatvę ei galima išvesti būk jie Kristaus timo šaltinį, prie kurio būtų
čių giedorų įvairiais balseliais prasid
ienapiutė ir jau po nančių iš darbo lietuvių, o nei mokslą iškreipia. Kol svai galima kiekviename laike
Dabar prie mūsų šaukia kiek širdį graudina, tartum styga
pietų
vyrai su dalgiais, [vienas į jį nei pažiūrėti neno galų pasaulyje nebuvo nei ka atgaivinti širdelę, pasaldinti
gali,
j Dieviškos galybės groja.
kad j
piovus.
rėjo, kaikurie mačiau nusi rių nebuvo per šešoliką šimti] kartų angliakasio žmogaus gy
uobos

irgais ir
ių R. K. Sv
nj Sąjungos.
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Siųskim pagelbą, nes laikas.
Gailiai dejavo augštų eglių
liaus pasigirdo kle- šypsojo iš to vaiko uolumo. metų pirm Tvano. Ir dabar venimas. Daug kalbėta, daug
Miela sesute, brangus broleli, viršūnės, jos padangių augštuus kalbėjimas. Tai Kas gi jau gali imti į ran kur tik valdžia uždraudžia iš svajota, o pageidaujamos kar' gėsis,
Nes-ir tu esi jos vaikas.
moj rodosi jau ir tada atjau (darbin
i po pietų gryžo kas ir skaityti tokias nesąmo dirbti ir pardavinėti svaigalus, čemukės kaip nėra, taip nė
Čia pat pasigir- nes, kad autorius pats nema tuoj sumažėja skaičius užda ra. Yra sakoma, kad laimę,
Tas ne lietuvis, kurs nemylė tė šios baisios karės viesulą prie d
ų dainavimas. Vi- to ar nesistegia matyti savo ryti] kalėjimuose, bepročių na- arba nelaimę žmogus tankiau
savo graudžiu šniokštimu no do me
tų
rėjo tartie į mūsų jaunas šir Įsi buv inksmūs ir dainuoda- šlykščiausių kontradikcijų, ku muosia etc. Veik nei viena siai netikėtai patinka. Visai
Savo brangiausią tėvynę,
dis,
kad bus metai baisios ka mi pra jo savo darbą.
rias nupiešia ant popieros, įliuosnori žmogžudystė neatsi taip, kaip žmonės kalba, at
Prie pakėlimo neprisidėtų
Štai staigu pakilo vėjas, taippat ir laikraščio leidėjai ar tinka be svaigalų, tai ir nu sitiko su Exporto klubo užmarės,
ašarų
ir
bado,
kur
slėp

Kurią taip priešai numynė.
sis tūkstančiai našlaičių po jų pasigir o ošimas, trenksmas. nemato ar gal matyti nenori tų. žudymas Austrijos sosto įpė nytojais. Sykį mūsų Mikė,
tankiomis šakelėmis, bet ir Pasirodė dūmai. Iš vienos ir pat kontradikcijų. Kontra- dinio vargiai atsitiko be svai nusibaladojo Pittsburgan. Bū
Tas ne lietuvis, kurs atsakytų čia nebus ramios vietelės.
[ kitos pusės lankos pasirodė i dikcija yra štai kokia: Mytu galu. Tai galima spręsti tiks damas rudžio ir saldžiosios
Ištiesti rankų malonės,
Tada nei į mintį neparėjo (žmonės. Neilgai trukus lan -vadina Kristaus Evangelijos liai, kad ir prie šitos karės mylėtojas, kaip paprastai,
Tas ne lietuvis, kurs nematytų
pradėjo lankyti “gelžies mies
Kaip ten .nusilpę mus žmonės. tos baisenybės. Mes tik gė ka prisipildė žmonėmis ir ark mokslą, ir trokšta jį įvykdin- suagitavimo turėjo prisidėti to” lietuvių girtas įstaigas—
kus.
rėjomės grožybėmis ir viltimi liais ir tartum dangus su žeme ti; apgailestauja liejimą krau alkolis.
Taigi žmogaus pasisekimas
Kun. P. Saurnsaitis. kliubus. Prie stiklo alaus šnek
Lietuvos, girdami gražius sa pradėjo maišytis: tranksėji- jo ir ašarų, ir ragina visus
arba nepasisekimas daug pri Broliai,sesutės, vargą atminę,
ta nuvažiuoja apie Exporto
vo Tėvynės miškus. Tengi maš, arklių žvengimas, gink- žmones stoti į kovą prieš tur
guli nuo gyvenimo sąlygų, bet Šalį gimtinę vaduokim,
lietuvių didžiausią “bėdą”—
vėl Šešupės vingiuojasi kran ilų skambėjimas, sužeistų ir
taipgi labai daug priguli nuo Šelpkime brolius,savo tėvynę, tai, sriovė švelnaus vandenė mirštančių vaitojimas. Tas čius ir visus luomus. Ar tas
apie stoką “tautiškos” užei
autorius žino kas tai mytas?
Meilingą ranką paduokim.
paties žmogaus.
gos, kurioje būtų galima drą
viskas
susilėjęs
į
vieną
darė
lio budino tėvynės galingą
iMytas tai yra išgalvota apysa
Vakar, t.y. sausio 9 d. So.
siai be mažiausios suareštavi
_
U. Gurkliutė. meilę,
lygios lankos dirvos neišpasakytai baisi] įspūdį.
ka, netiesa. Kodėl nevadini
Bostone šv. Petro salėj kalbė
mo
baimės išmesti “bumiukę”
Tai buvo dvi plėšikų gau
dailiais kalneliais javais apsė
jo šlovingas blaivybės platv- DŪMOJANT APIE LIETU tos visa aplinkę puikiai dabi jos pasiskyrusios šią lanką Imytais viso pasaulio ištoriją?
ne vien paprastom dienom,
i ‘1 Kruvinas skerdynes brolžu
GIRARDVILLE, PA.
tojas gerb. kun. J. J. Jakaitis,
bet ir šventadieniais.
kovos
lauku.
Darbininkai,
no. O kapitalistų skriaudos
VĄ.
dystes priskaito netikusiems
Naujų
Metų
pasitikimas.
Worcesterio lietuvi
Nespėjo mūsų Mikė užčiau
ir bedarbės mums į mintį nesi kurie tik ką buvo susirinkę i žmonių mokytojams — kunigimūsų
lietuviai
ir
jau
Nors
pti
burną, kaip iš visų pusių
Baisioji karė išplėšė mūsų pynė, visada tik lietuviškų dai- prie darbo, dar kelios minupradeda
po.
truputį
-susiprasti,
—patari*
ytrfe tr jus kraują "išlakė, Į nėlių aidas ausis'kuteno?
Toš~^tain ątgaT~Imksmai'~snekii-'’ ant gražiai blizgančių dole
bet
žengimas
pirmyn
vis
dar
įvedė vieną gyvenimo pa- bado šmėkla baigia gyvastį.
mai
kaip,
tą
svaigalų
mylėto
Malonus šventos dienos ry čiavosi ir dainavo, dabar jau
labai lėtai teina. Užbaigė jų senai laukiamą “svetį-kliuį, kurs aiškiausia parodo, O kaip mums lietuviams slė- žtas. Visi anksti atsikėlę į daugumas iš jų užmušta, li rių.”
“ liūdnumas “širdį,
• ’• •kad' mū- bažnyčią ejome, pilnas rieške-. kusieji bėga, kur tik kas gali,
“Veidmaini! išmesk pirma senuosius ir pasitiko naujuo ,bą, Evportan “for šiur” par
g žmonės lygias sąlygas tu- Įlgia
rastą
iš savo akies, tuomet sius dar visai pagoniškai—gir gabenus. Bnkutės
cii krnno
’in'ii T.iotnvo
draugų
I rėdą m i, nueina skirtingais įsu
brangioji
Lietuva, nricriniprigim-1 lis pėkščių ir važiuotų, bernu ' kad ištrūkus iš mirties nagų.
tuokliavimais,
šūkavimais
per
matysi
kaip
išmesti
krislą
iš
'
nurodyti
keliai,
pasirodė
esą
I akeliais.
ta šalelė visa paplukusi krau- [kų ūkininkaičių, moterų ir
Tie darbininkai tai mūsų
Keletą metų atgal, pasa ju ir ašaromis mūsų tėvelių merginų, kurios po didžią gimdytojai, tai mūsų broliai akies tavo brolio.” Mat. 7. 5. visą naktį taip kad per Naujus1 neklaidingi. Netrukus exporCicilizmo uolieji skelbėjai, Metus į bažnyčią labai mažai tiečiai, tikrai susilaukia keis
liojo garbingas kunigas, atva- brolių ir sesučių, viską išnai maldų knygą ir gėlių punde ir seserį s. Ta lanka tai Lie
ant
kiek žinoma, daugiausiai kas teatsilankė, bet ir atėju tos viešnės—karčemukės, į ku
įžiavo į IVorcester du vedusiu kino kardas, ugnis, badas ir lius nešas, visi linksmais vei tuva, tai mūsų numylėta tėvy
kįla
daktarų tarpe, nesakysiu sieji išrodė, kaip ir rodos kas j rią tuoj pradėjo ateidinėti ir
lietuviu.
Atvažiavę abu bu- plėšrieji neprieteliai, nepalik dais eina Dievą pagarbint ir nė, kurios sprandui šiandiena
jg lygiai turtingu. Šiandie dami drabužių net duonos kąs savo širdis suramint, rodos mirtis galanda dalgį ir kuri [gerų daktarų, nes neturiu tie juos būtų kankinęs per visą!'visai jai (karčemukei) pritin
nas jų gyvena dailiai ištai- nelio mažutėliams. Tartum kad Dvasia Šventa dangiškas (atjausdama tą ištiesia rankas sos užgauti nei vieno luomo. naktį: išblyškę nosys kaip kąs laikraštis —“Laisvė”,
oj grintelėj, kambaryje yra Dievo Teismo diena prisiarti dovanas kožnam skleidžia, prie mūsų, deda visą viltį mu- Žinau labai gerų daktarų ka- slyvos, drebančiomis rankomis kaipo organas. Prie šito kliuianas, vaikai lanko high sch- no ant mūsų tėvų žemelės. liuosa širdis nuo pasaulio tuš-; mvse, kad tik mes Amerikos talikų, kurie su didžiausiu pa- į vos tik sučiupinėja maldakny- bo prisirašo ir keli Sunsivienilapus,
(jimo nariai su kuopos prezi
Vietinei lietuvių bažny- Jeigu gailestingasis V. Dievas tybių maloniai pasilsi.
lietu via i tegalime išgelbėti ją sišventimu jieško progos, ir giųTikri
degtinės
kankiniai
!
manęs
paties
prašo,
kad
juos
|
dentu priešakyje. Sykį pri
iai yra aukavęs $ 50.
nesulaikys tos bausmės rykštę,
O kad atsiklaupsi prie ai- iš baisi tt mirties nagų. O mes
Antras žmogus kitais ke tai turės užgesti kaip žvakė,, toriaus Panelės Švenčiausios, ką ant B ? Nagi vietoje su- pakviesčiau pas ligonius bedi- Džiaugiasi uždirbę per tuos sirašė—ką bepadarysi, tegu
tais ėjo. Bažnyčią niekino, mūsų motina brangioji Lietu- tai apima visą žmogaus širdį jungtoų■s pajėgomis imties nūs patarnauti jiems dovanai, savo nelemtus ir nelaiku da- sau sveiki savo troškulį mal
■adino ją išnaudojimo, tamsi- va,, netekusi sūnų ir dukterų kokia tai maloni ramybė prie paBlpos darbo, pasidali- kurie neturi kuomi užmokėti, rytus balius po keletą desėtkų šina nuodais suterštu skysti
tokie gydytojai niekuomet dolerių, bet po teisybei uždir- mėliu; bet ne, to negana, įk
■mo lizdu. Vienas jo sūnūs savo, kurie pradėjo vainikuo- jautiesi kaipo kūdikėlis prieg- nome I visokias partijas į-[tai
L
įneskelbs
socijalizmo. Bet ne- bo ne jie, tik bravorai!
limpęs pats į purvyną, nori
|Bdė imdamas šliubą pas teisė- tie pasaulėžvalgos garbę ir joslįoboj dangiškos
Motinos*,
_............
....
.
partijeik ir ginčijamės tuš;dori
gydytojai
kurie
yra
uo-j
—
Jiems
turėjome
sudėti
per
įtraukti ir kitą.
ją, paskui su moterim perais- vardą nušvietie ant visų didČia vėl mylimas kunigėlis jčiais tirais.
.
. . ......
................
,
kurie
neliauja
tą
vieną
naktį
mažiausia
$500.
Pradeda raginti glausties
kyrė ir be laiko mirė. Viena
,TS— žiujų
”
*
tautų.
,
užeina sakyklon Dievo žodžiu
Nors vienur ir kitur neku-1
kain
!
d
ra
P
s
tyti
purvais
ant
katali00
—
Kiek
draugystėms
iš
to
prie kliubiečių “bunčiaus” ir
jo dukterų už jankės ištekėjo
O kiti Lietuvos sunūs ištvir- suramina visų širdis. Taip, rie sujudo prie darbo, 1
Įkų
kunigų
visų
be
jokio
skiratliko!
Vos
tik
keli
desėtkai!
likusius kuopos narius, ypač
ir nelaimingai gyvena kur ten ko ir pamynė po Įjoju Šve«tą laimingi gryštame namo gėrė- kad ir £is vakarėlis parengtas
į
tumo,
išmetinėdami
jiems
goO
kur
dą
mūsų
nustota
sveikakalbina
perkelti kliuban kuo
New Yorke.
Tėvas dabar ne Tikėjimą išjuokė ir iššidijo pa- tis gamtos grožybėmis ir savo pastangomis keleto Waterbu- ^unio»
. .
,
tokie
patys
(
ta,
nuovargis,
svetimtaučių
pos mitingas. Išmintinges
ry’io jaunimo su tikslu kad durną ant pinigų,
turi jokios laimės* ir nesmagu tį Dievą; užtai dabar lai pa- savaitės darbu.
|
pinigus
labai
myli,
ir
vargšus
akyse
pasižeminimas,
mūsų
nieji kuopos nariai, supras
mus skandina svaigaluose.
žįsta jo galybę, kad sukrito
Kur dabar mūsų toji graži sušelpus nukentėjusius nuo
apiplėšia.
Buvau
liudininku
nesusipratimo
viešas
pasirodami, kad katalikiškai drau
Pasižvalgę tarp mūsų tau visos nepalaimos ant kaltų ir Lietuva? Išnaikinta; miškai, karės Lietuvoje,
gijai nepritinka mitingas ten,
prakilnus
darbas.
karne
nuo
vargšės
našlės
pasdymas,
prieš
mūsų
krikščiotiečių ar mažai rasime tokių nekaltų Lietuvos vaikelių ir kiemai ir nameliai išdeginta.
Tai yra j.
|
a
į
kutinį
dolerį
paėmė
gydytojas,
niškus
įsitikrinimus
prasiženkur didžiulis “aisbaksas” sto
pavyzdžių, kurie parodo, kaip gresia pavojus išnykimo mū- Tos mylimos bažnyčios išgriau- Bet tai darbas pavienių,
(Už
kiekvieną
atėjimą
gydytogirnas
ir
tt.
ir
’
tt.
Ar
tai,
vi prikimštas “bvro” ir Rye
prie dabartinių gyvenimo są- sų visos tautos. Bet turėkime tos kanuolių. Visa Lietuva lašas jūrėse. Mums reikia or-j
jo
į
namus
ligonių
po
dolerių,
(draugai,
tai
viskas
apsimokės
AVhiskev
buteliais, kur cicilygi] vieni dasikopia gerovės, (viltį pas V. Dievą, nes Jo ga- paversta į tyrvną žmonės iš- 4ganizuoto darbo. Reikia mums (
o
kartais
jiems
priseina
daruždirbtais
keliais
doleriais,
jeilikų
—
laisvamanių
laikraštis
kiti skursta, vargsta visą am- ileširdystė atgaivins ir prikels vaikyti po visas šalis kiti am- vienybės,
duotis,
diėnomis
ir
naktimis.
,
gu
jau
norėtume
pinigais
už
tai
gauna sau prieglaudą, atme
želi—iki grablentės.
iš griuvėsių didžius galiūnus,1 žinastvje ilsisi. O mūsų ištvirTai-gi kviečiu šio vakaro
Tūlas
gydytojas
mūsų
mieste
atsilyginti?!
Toli
gražu
ne!
tė .klubiečių pasiulijimą. Ir
B Nemažas tokių vargstančių-!kurie su tiesos žibančiu veidu kėliai iš tos nelaimės, kuri be gerbiamus svečius, kad prie)
į
kelis
metus
pristatė
tiek
naAr
negražiau
būtų
jeigu
gudriai padarė. Sausio 2 d.
skaičius skursta per kitus, i visokių bedievių supuvusias'pasigailėjimo katalikišką Lie- .kiekvienos progos panaudotų!
mų,
kad
jam
dabar
nereikėtų
Naujus
Metus
butume
pradėję
klubiečiai vėl mėgin kalbinti
At daugelis, oi labai dauge- intrigas išgainios iš mūsų my- tuvą sunaikino. Neilgas be- savo pastangas, savo įtekmę,:
nenaunei
gydyto
jauti,
galėtų
tik
iš
krikščioniškai?!
Ar
“
persimufuoti” kluban, bet
vargsta dėl savo pačių ydų,Įlimos šalelės. Tik mes turi- dievių džiaugsmas. Jis greit kad kuogreičiausiai padarius,
dingiau
būtume
dirstelėję
į
randų
geriausią
gyvenimą
paz
j
veltui.
Kuopa didžiuma bal
Ipnybių, blogų papročių. O me pašvęsti savo širdis meilės pasibaigs, o mūsų genčių krau- vienybę Amerikos lietuvių
praėjusių
metų
klaidas
ir
jųjų
sų
apsirinko
šiems metams
daryti.
Dar
tai
padaręs
va

1 ir didžiuma skurstančiųjų artymo, mylėdami viens kitą jas ir ašaros nenueis niekais tarpe,
Į
blogas
,
apverktinas
pasekmes
mitingams vietą p. S. Kundro
vargsta per savo ydas, savo negailėkime kelių centų Tau- pasigailės Dievas, pabudys mū- Tuomet ir tiktai tuomet te žiavo į Austrijos sostamiestį
ir
būtume
prisiketinę
kartu
su
to
šapą. Šito smūgio brava
ant
trijų
metų
mokytis
ant
,
rileidimą, girtukliarimą, o tos Fondui, ” kuris šelpia tuos sų užsnudusią dvasią, atžels galėsime išgelbėti žūstančią
krikščionišku
pasauliu
patairų
rėmėjai pakelti nebeįstengė.
specijalisto.
Tai
kodėl
jus
per kitus.
Lietuvos našlaitėlius išsklai- gražięs šakelės Katalikiškos mūsų tėvynę.
Išgirdę
nutarimą, kliubo už
uolieji cicilikėliai nenorite ma- syti, kas buvo pas mus nege----------------------------- [dintus po plačias Rusijos gub- Bažnyčios, atgys Lietuva, iš
tarytojai atsisakė nuo Susi
tyti to viso, tiktai kunigus ro?
Ų KARDINOLAS PAS bernias, ir likusius ant vietos pelenų kelsis didvyriai, vyrai
Klaidinga pažanga dažnai
Ar
ne
prakilniau,
jeigu
su

vienijimo.
Bravo kliubiečiai!
visus
be
jokio
skirtumo
der

POPIEŽIŲ.-------------- prūso nelaisvėj. Kada apsi- dvasios ir teisybės proto. Lie- eina petys į petį su palaikiaudėtus
bravorams
pinigus,
bū

Taip
visi
daro,
kurie savo
giate.
Nesistengiu pridengti
tymas. — Belgų kardinolas reikš krikščioniška artymo tuva ris nežus tik stiprinkime, sia atžagaryste. z
tiesos, išsiranda kunigų tarpe tume pasiuntę savo badaujan I smegenis alkoliu tt ’.do, o
ketina atvykti Ryman [meilė mūsų širdyje, tąsik spin- didinkime Tautos Fondą nesi-

Dažnai kenčia žmonės, kad
juos nuskriaudžia kiti. Daug
prikenčia darbininkai dėl dar
bdavių, kompanijų nelabumo.
Bet pažvelgus gyveniman pa
matysime, kad labai daugelio
nepalaimų žmonės patys yra
kalti, daug nelaimių žmonės
patys ant savęs užsitraukia.
Šiame surėdyme daug dar
bininkų skursta, bet taip-gi
nemažai jų gyvena labai dai
liai, išleidžia į mokslus vai

Kas girdėt lietuvių
kolonijose.

>
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iežių.
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Dalyvaus įš-Į dūliai Apveizdos Dievo sugnaujo belgų vysku-i ražįs ramybę ant mūsų šalelės.
Tiesa, dabar girdime, kad
sausio 15 d. busiąs j
>kietijos valdžia ne- j mūsų tėvų žemė nukankvta
irimui nei su-; baisiai, ant kurios stovi tvirta
(Rymo Katalikiška Bažnyčia
I kuri ir mums įliejo į širdis
[mieliausio Išganytojaus Die
višką mokslą, kad net bedieįriškos bangos iš Rusijos moksI laimų atplnduriuojanČios su
oeua gyva. jnedamokytais vyrukais neįs-

’
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tiems broliams Lietuvoje?! I dvasią peni ‘ ‘ Laisvė*, keptais
Laikas broliai atgimti krik “karveliais.”
Tikėkime, ateis laikas, ex
ščioniškoje dvasioje ir žengti
portiškiai susipras,
šiek tiek sparčiau pirmyn!
Laisvamanių dvasia,
ku kaipo nenaudinga,
riai taip noriai pritardavome, ti įstaiga žlugs,
darbą prigelbės a
matote, kur mus nuvedė!
Aklas tiktai nenorės matyti tįs žmonės, kui
mūsų nupuolimo, iki ausų į- daugiausia re
gybę, bet neprisakė. Kiek bridęs nedorybėse nestengs tik už jį gah
šiandien pasaulyje yra vie gal pradėti kitokio kelio, bet Exporto
nuolijų visokių rųšių, tai visi šiaip rodos kiekvienas geros nori tikėt

papiktinimai, nes ir apaštalų
tarpe buvo įsispraudęs Judas,
bet kaipo gydytojai berisi yra
J. P. K
Urnai mokąs vesti chorą, cicilikais, ir kunigija ne visa
daug blaivus, doras ir darbštus yra tokia šlykšti kaip mus ne
Kas nori apgauti
tikę laikraščiai stengiasi ją
žada, o kas nori suvadžioti —
perstatyti tamsesniems žmo
pataikauja.
nėms.
Išlygos geros.
Tiesa, Kristus patarė ly
2. Su stiklelio
Kreipkitės:

gai lėkime aukų kas kiek išgalim.
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Vargoninkas.
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Rev. Fr Augustaitis
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“DARBININKĄ
tįTdieną^ kurią pašvęs Lietu
žmogus mato kad toji organi
kino, kad nupirko, aparatą,
vos nnkentėjusiems aukų rin
zacija, vyčiai, teikia jauni
su kuriuo rodys stereoskopiškti.
Kalėdų šventė buvo tikmui tikrą progą lavinimui, pa
kua ir krutamus paveikslus,
irai pavyzdinga mūsų mieste
Tai-gi prašė pagelbon prie to lyje praleista. Bažnyčioje la-j silinksminimui.
Kp. Koresp.
darbo t. y. kurie gali aiškinti Įbai iškilmingai buvo apvaik
kokią istoriją.
Visi sutiko ir
ščiojamas iškilmėje dalyvavo
ČIOBRO, ILL.
nutarė prisidėt kiek galint1
lietuvių vietinė muzikališka
prie to darbo.
draugija, nes bažnyčioje gra
’RAŽti-ninlrMGražus vakaras, aukos.
žiai bei jausmingai su vietiniu
choru išpildė programą. Garbė
A. L. R. K. Moterų Sąjun
HARTFORD, CONN.
P. Kamantauskiui vargoninin
gos, 2-ra kuopa surengė vaka
Sausio 31 d. 1916 m. laikys
kui, už tokį gražų surėdymą
rienę su programų 1-mą d.
Darbo yra, bet tik sveikiems. tas susirinkimas A. L. R. K.
programo.
sausio 1916. Šv. Antano para
Mot. §-gos 17-tos kuopos.
3
. Dirba.
pijos svetainėje.
Šis miestelis nedidelis. Y- naujos narės prisirašė. To
Darbeliai
eina
gerai,
ir
kaip
Svečiams truputį pasistip
ra netoli Hartford’o. Čia yra liau buvo svarstomi kuopos
girdė
ties,
ti
merginų
ypatin

rinus,
prasidėjo programas.
lietuvių pusėtinas būrelis. Yra reikalai.
Nutarta lošti teat
gai,
dirbtuvėse
daug
reika

Programas buvo gana įvairus,
šilkų audimo dar-bai. Dirba rą su prakalboms ir merginą
susidėjo iš veikalo, dainų pijagerai. Tiktai kompanija pras kviesti kalbėti ir nutarta lai laujama.
Jonas.
no
skambinimo bei kalbos
tą užvedimą padarė priimda kyti paskaitas pirmo nedėldie-

dydams, kad pasauliui sutei
kia mokslo visokiose šakose.
būdami gerais Paskui išrodė, ką mūsų ciciir neblogiausiais ka- lizmas
______ duoda.
___ buvo
Publika
taiiKai, Supreme Lodgeof
užganėdinta išskiriant
Lithuanians išvys, kur pipi keletą cicilikų, kurie labai pik
rai auga su visais jos dvoken- tinos, kam juos išvadino žvd•čiais šlamštais — “Laisvėmis” berniais ir vabalėliais.
ir visi grįž į prakilniausią ABuvęs Pittstone.
merikos lietuvių organizaciją
— Susivienijimą Lietuvių R. SO. MANCHESTER, CONN.
Kataliką Amerikoje.

Ezportietis.

PITTSTON, PA
Kelionės įspūdžiai.

si

Važiavau traukiniu į NewYorką, kuris ėjo per Pittstoną. Sumaniau išlipti ir pasi
žiūrėti, nes girdėjau, jog yra
skaitlingai lietuvių. Einu gat ma į darbą darbininką labai nio vakare pobažnytinėje sve
Viskas abelnai pasisekė kopuiBROOKLYN,
N.
Y.
ve girdžiu skambina bažnyčios iškamantinėjus jo
kiausia. P. A. Linkus savo
sveikatą. tainėje. Daugiau svarbių nu
varpai. Sumaniau ir aš nu Pirma tik akis žiūrėdavo. Da tarimų nebuvo. Tik viena na
Karalienės aniolų parapijos kalboje išreiškė užuojautą
eiti atiduoti garbę kūdikėliui, bar girdėjau visą žmogų žiū rė prasišalino iš kuopos, labai vyčių kuopos buvo metinis su Lietuvai, skatino šelpti savo
mūsų Išganytojuj, nes tai bu ri, kad būtų sveikas. Dėlto> gaila. Nežinia dėl kokios sirinkimas po mišparų 4-tą va- brolius aukaudami į Tautos
vo Kalėdų dienoje. Po pa žiūri, kad šitoji dirbtuvė tu priežasties. Paskui pasiaiški- land. Prisirašė 6 nauji na- Fondą. Svečiai prijautė tam,
maldų klausau kunigėlis garsi ri apdraudos skyrių arba kaip• no, kad dėl negavimo lošti ria. Žėdną susirinkimą įsto ir prasidėjus rinkliavai auka
na prakalbas, kurios bus ant jie vadina Benefit Association teatrą. Nekurios davė savo ja naujų narių. Galima sa vo. Didesnės aukos buvo se
rytojaus, t y. 26 gruodžio, of Cheney Brothers. Visi dar roles, bet ji nenorėjo, sakė, kyti šita kuopa auga, kaip kančios: $5.00 kun. A. Ežerskalbės ponas Račkus iš Chi bininkai apdraudžiami. Tai-gi kad jau pervėlu.
ant mielių ir taip-gi yra vaka kis, po $1.00: J. Jakavičius,
cagos. Bus kas nors nepap- patariu lietuviams katrie silp
Tai menka priežastis,
Ne- rinė mokykla. Du vakaru mo Kairis, J. Šiomet, A. J. Lerasto, reikėtų išgirsti. Na- nų akių nevažiuoti čionai, nes išpuolėtų dėl tokio možmožio kinama. Lietuviškai, du an monras, M. Vii aite, J. Raulikvotie sumaniau kotelyje. Ei nepriima. Gauna darbą bet atsimesti nuo naudingos orga gliškai, du vakaru knygynas naitis, P. Juknienė, A. Šliaunu Main gatve, dairausi. O- nueina ant kvotimo ir nubro- nizacijos.
atdaras sykiu su blaivinin- teris, J. Maironis, A. Nausiegi žiūriu iškabo parašu“ Boar- kija. Aš pats mačiau, kaip
Sąjungietė.
draugija, tai iš to galima dienė, A Rutkauskienė, V.
ding House.” Pakeliu akis keletas lietuvių gavo darbą,
matyti, kad šita kuopa žen i Rutkauskas, K. Mikolaitis ir
augščiau—vėl parašas: “Lit ale ant akių nubrokijo. Tu
gia pirmyn. Buvo klausimas F. Ružgis, po 50 c. aukavo:
NEW BRITAIN’O
huanian Library.” Taigi ma rėjo išvažiuoti. Sveiki gali
kada bus galima teatrą suloš A Aušrienė, J. Jurgelevičius,
NAUJIENOS.
nau sau bus labai gera proga, gauti darbą. Pas mus kas
Retai labai matoma laikraš ti; atsakyta, prieš užgavė- M. Jasienė, T. Uginskienė,
pergulėsiu ir dar gausiu pasis kartas vis naujus išmislus čiuose apie New Britaino, ne®; Kurią dieną tai dar ne- M. Bolaun, N. Chekanauskaityti lietuviškų knygų. A- kompanija daro.
Conn. lietuvių veikimą. Tar j galiu pažymėt ir taip-gi nutar- kas, A Pocius, P. Chekanausle pasidairysiu kur eiti. Ugi Bedieviškiems laikraščiams tum, kad jau lietuviai mūsųĮta
surengti draugišką vakarė-, kas, H. Laurinaitė, F. Šivai'
žiūriu, jog apačioj smuklė. Na
lį
atsisveikinimui
vargoninin kauskas, P. Zdanevičius, J.
pranešimas.
miesto tebemiega saldžiu mie
vistiek per smuklę drožiu tie
ko
p.
P.
Razmanskio,
kuris Sukavičius, S. • Tamušiunas.
Pranešu laisvamanių laik- geliu. Bet priešingai didžiai
siog ant viršaus į lietuvišką■ raščių leidėjams, kad nesiųs bei narsiai netik dvasios dir- i yra daug gražių sumanymų į- K. Luzdauskas. Smulkių auknygyną, kur tikėjaus, kad tų man savo laikrašči^. Aš voje, bet ir tautiškuose rei nešęs.
Buvo renkama nau kų $5.11. Išviso 31.11. Su
imm suteiks vis, informacij,
ja
valdyba,
į kurią inėjo šios pinigai bus paskirti Moterų
kaluose.
A.A. KUN. V. VARNAGIRIS. legramą, kviečiančią jį, kad
kas link nakvynės. Lipdamas
ypatos:
prm.
— V. Abromavi Kalėdinin Fondan
-.
Jčiais. Aš platinu ir skaitau
Štai gruodžio 5 d. atsibuvo
augštyn trepais,
jgirdžiu.
‘
Dižiunas;
kacaiįkiškus laikraščius. Neži prakalbos kuriose gerb. kun. čius; prot. rašt. K.
• A. L. R. K. Moterų Sąjun Gruodžio 30 d. persiskyrė su kuogreičiausia paimtų po jam
“O mes jam parodysim,
nau, kaip mano antrašą gau- Kemėšis ir smulkmeniškai at fin. rašt. A. Juzaičiitė; ižd. A. gos 2-tra kuopa taria širdingą šiuo pasauliu Sheboygano, Aniolų Pan. Švenčiausios lie
Wis. lietuvių parapijos klebo tuvių parapiją Brooklyn’e.
teisybė. Tik pasimokyk ® na ir paskui siunčia savo šlam- kreipė klausančiųjų domą į Drabišius
ačiū visiems vdalyvavusiems
•
Kaipo klebonas, a.a. kun.
Tai buvo vienas stam
ir insidėkim daugiau pro
V. Abromavičius. programe, svečiams, bei au nas.
štus. Surado mano adresą Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Vin.
Vamagiris nebuvo labai
besniųjų
veikėjų.
galvą.” Manau sau turbūt n turbūt plunksnose “Žvirble reikalingumą.
kotojams.
papuliaris
ir dėl to neturėjo
Štai
kelios
ištraukos
iš
nepaprasti galvočiai ir iš
S. šlegaitė.
Gerb. kalbėtojas, kaip ant
lio,” kuris lakioja dabar po
didelio
pasisekimo.
iVenok
“Draugo” apie velionį:
gi jie to proto taip ima.
visą Ameriką ir kitur ir tas delno išdėstė Darb. Sąjungos
BROOKLYN, N. Y.
A.a. kun. Vincentas Varna- jam vis tik pasisekė parapijos
einu į vidų. Žiuriu guli
žvirblis toks jaukus, kad nie tikslą, būtent stiprinti narių
MUZIKOS MYLĖTOJAMS. giris gimė Vidgirėlių kaime, naudai nuveikti šituos darkė” ant stalo. Tai jų bibli ko nebijo ir lekia į kožną stu- tikyba ir dorą, prisilaikant
Surengs vakarą.
atnaujinti anuomet baž- j
ja, sako, iš jos mat jie vi.^ą bą. Nebijo, kad cicilikai nu visiškos vienybės su Katalikų
Po Naujų Metų Sausio mene Daukšių parapijoje, Marijam- bus:
polės
pavieto,
Suvalkų
gubernyčią,
nupirkti kleboniją ir į
protą ima. Apsidairiau
šautų.
Bažnyčia; daryti darbininkus
Sausio 3 d. 1916 m. L. D. S. syje pradės eiti laikraštis nijos.
į inkurti parapijinę mokyklą. 1
link, v Žiuriu stevi kampe ir
“MUZIKA”
Tai-gi vėlinu visiems lietu pilnateisiais ir naudingais šio 12 kuopos metiniame susirin
Buvo vikaru Miatskov’e ir Jam čia beklebonaujant, iš jo^
das su raudonos spalvos laj viams parsikviesti “Žvirblį” krašto piliečiais. Rišti dar kime be kuopos reikalų daug
pašvęstas vien Muzikos
dar vienoje vietoje Mozūrijoj, parapijos atsidalino ir
kais, visai panašiais į citųfli į savo namus. Žinoma taip bininkų klausymą Kristaus pakelta kitų klansimų. Galų;
reikalams.
knčių kaklarnikščins- Pap gi “Darbininką” ir kitus ka mokslo dvasioje ir pagal krikmZ gubernijoj. Tarp s ve* re d»p
tinai įnešta surengti vakaras Prenumerata ir apgarsinimai
rastai indas vadinamas kegutė. talikiškus laikraščius, Tai ščioniškos demokratijos nuro dėl pakėlimo žmonių susipra jau priimami. Siųsdami pre timtaučių būdamas, išgirdo, jos. Vienok jo parapija,
kad Anglijoj yra gana daug dos nei kiek nesumažėjo,
Manau sau nieko gero čia ne- turėsite savo namuose gerą į- dymą. Gerinti darbininkų luo
timo, supažindinimo su viešu numeratą ar šiaip kokiais rei lietuvių, o nei vieno. kunigo ji ateiviai iš Lietuvos ūži
pešiu. Eisiu toliau. Išėjęs rankį apsiginti nuo visokių at mo padėjimą, keliant juos kul gyvenimu, bet kaipo jaunu kalais kreipdamies, dėkite ad
lietuvio. Todėl, leidžiamas vo atsiskyrusiųjų vietas. Tai
ir vėl dairausi. Paėjęs vie skalūnų.
tūriškai, visuomeniškai ir ant tė kuopa, tai nutarė kreipties resą tokį:
a.a. kun. P. Krajevskio, tuo- gi darbo visuomet turėjo į
ną bloką, pakeliu akis augš
Tai-gi aš čia ir pasisakau, galo gerinant jų ekonominį į vietines kuopas prisidėt prie
Seinų vyskupijos Admi- i lias, o pagelbininką ne vii
met
tyn žiuriu parašas ant 3-čio au kad su Rojaus dirbėjais nesto- padėjimą.
“MUZIKA,”
Prakalbų vaisiai surengimo to dalyko.
nistratoriaus,
1898 metais iš-' da pasisekdavo turėti.
kšto lango L. U. V. K. dr-jos ju į darbą. Darbuokitės sau. tokie, ' kad po prakalbų, bu Taip-gi neužmiršta nei strei- 3214 Cedar Street.,
Išbuvęs tokiu būdu 15 m
Knygynas. Čion jau einu drą
Philadelphia, Pa. keliavo Škotijon, kur tada
A. Alubecky. vo matyti, kad gerb. kalbėto kierių fondo.
Noiįs nedaug
Aniolų
Švenčiausios Pane
buvo
daugiausia
lietuvių,
ir
siai, nieko nebijodams. U“MUZIKOJE” skaitytojai ras
jas padarė įspūdį ir kuopa ne surinkta, bet jau vis pradėta
parapijoje,
ir sumažėjus
apsigyveno
Glasgow
’
e.
žėjęs, klausau vieni linksmai
NORWOOD, MASS.
maža tapo sutverta.
Valdy veikti. Su laiku gal įstosime pamokinimų, kaip reikia muziką
sveikatai,
kun.
Vincentas’,
Velionis
buvo
didelis
tėvy

kalba apie Kalėdas,' kiti skai
suprasti ir kaip ją išreikšti.
ba kuopos — štai kokia: pirm. į vėžes veikėjų.
to treti šiaip kalbasi. Ir aš
“MUZIKOJE” nors ir bus vi- nainis. Matydamas, kaip -dau kodamas sau ramesnės vi
Vis daugiau ima veikti.
Juozapas Poškus, rašt. Anta
maloniai pasikalbėjau apie
<os muzikos judėjimo sryties ats gelis brolių lietuvių svetimoj pereitą žiemą išsikėlė
nas Naverdauskas, ižd. Tomas
Protestas.
darbus, apie draugijos stovį.
pindvs, bet daugiausia bus rašo šalyje, neturėdami kas juos Brooklyn’o. Pailsėjęs
Dieve, padėk
Sausio 5 d. 1916 m. atsibu Staškevičius.
vienija, nutausta, jisai inkū- laiką pas savo sandraugą k
Papasakojo jie man, jog dir vo pirmas korespondentų susi jaunai kuopai bujoti.
Po tam įnešta rezoliucija ir ma aprfe mūsų lietuviškąją muzi rė Glasgow’e laikraštį “ Val Kriaučiūną Chicagoje, p
ba kas tik nori ir darbas ne rinkimas pobažnytinėj svetai
Tą pat vakarėlį buvo Lietu vienbalsiai priimta prieš po ką ir jos apsireiškimus.
sunku gauti kasyklose drau nėj. Susirinkimą pradėjo gerb. vos vargstantiems aukij rinki- no A. Rimkos taip ntelemtą už
“MUZIKOJE” bus išguldoma dei yt ę,” kuri turėjo būti tuo žo eiti klebonauti į Slie
ryšiu visus Anglijos lietuvius gan, IVis.
gija gerai stovinti, kuri žada mūsų klebonas kun. A Dau mas. $36.70 buvo surinkta. sipuolimą laišku an kun. Ke- muzikos istorija ir teorija.
Štai gruodžio 30 dieną
investi skyrių dėl gavimo ukė- gis.
“MUZIKOJE” bus spausdina vienijančiu ir žadinančiu į
mėšlo. Paremdam -L. D. S.
bendrą darbą Bažnyčios ir ketai mirtis perkirto jo
siškų popierų. Labai tas ge i
' * 24 kuopos protestą, .padėsime ma gražiausios lietuvių liaudies
Vyčiai.
Sekė nutarimai arba:
Tėvynės labui. Neilgai vie nimo siūlą, atimdama Sli
rai tariau jiems, taigi būtų Į
1. Paskirtas vardas didžiu
iš rankų “Ateitį” ir tol neim lainos su gaidomis.
geniečiams kleboną, o visiem^
gerai visiem lietuviams jau ma balsų šitoks: “Simono
“MUZIKOJE” Dainininkas- nok teko čia kun. Vincentui lietuviams vieną iš gabesnių*
Vietinė vyčių Kuopa taip- sime, pakol A. Rimt a ją reda
darbuotis.
Štai
1900
metais
niems vaikinams prigulėti in Daukanto Literatūros Ratelis. pat nesnaudžia. Žada netik guos reikale stosim ; petys į solistas ras dainų vienam balsui
gauna netikėtai iš Brooklyn’o jų ir apšviestesniųjų kunigą
tokias draugijas.
2. Bus priimama į šį ratelį surengti vakarėlius Lietuvos petį gynime tikėjimo, katali- prie fortepijono.
N. Y., nuo kun. A. Miluko te- tėvynainiu.
Praleidęs porą valandų, sa tik geras katalikas ir tautie pašelpimui, bet iš savo pusės kiškų tiesų, kaipo A. Rimka
“MUZIKOJE” Dainininkaskiau reikia eiti ieškųti nakvy tis.
stengsis, kad pasidarbavus pasikėsino užginti katalikų choristas ir choro vedėjas kiek“MUZIKA” susidės iš 16 pus 000 vyrų.
nės. Taip vienas iš draugų
3. Įstojant nąujiems na moksliškoj bei kultūriškoj sri- kunigai pildyt kitalikiškas viename “Muzikos” numeryje lapių straipsnių, žinių ir 8 pus- Tai-gi aš jaučiuos, kad dai
sako: Ei va pas mane, aš tu- riams turi būti du liudytojai, jtyje» platinant gerus, naudin pareigas. Ne nuo savęs, bet įtras: dviems, trims ir keturiems i
ką būtų galima padaryti q
nu užtektinai vietos, ta, per- kurie turi
ie ra. gus laikraščius, knygas, stei vardan visos 12-tos kuopos pa- balsams dainų, o taip-pat ras ir Į lapių (didelio formato) gaidų.
Tai-gi.
Muzikos
Mylėtjoai,
su
gerovės
si veto.”
gulesnn.
Einam šnekuciuo- xtelį.
j:
lidesnių veikalų solistams ir cho i kruskite, kad mūsų laikraštis
gti knygyną kaipo šaltinį viso sarašo
(Iš Worfd.)
darni. Parinam į grinčią. Žiū-- -.......................
rams.
Priimama
bus slaptu balsa- gero; nepersenai buvo vaka
K. Dumblis.
J. K. Mi
j išsiplatintų kuoplačiausiai ir kad
riu visas stalas apkrautas me- vimu. Atsiradus trims prieš rėlis, kuris netik ką užganė
“MUZIKOJE” Mylėtojai ba I nuvekitų ktiodaugiausia.
džiaga iš kurios visi cicilikų- kebus priimamas.
dino vietinius lietuvius, bet
BROOKLYN, N. Y.
žnytinės muzikos, atras tipiškų
“MUZIKA” kaštuos metams VOKIEČIAI NUSIL
čiai protą semia, Mano drau4. Korespondentai turės žė- ir medžiagišką gerą atnešė.
ir gražių bažnytinių giesmių.
įlft.00, pusei metų $1.50. AtskiWashington. — Vokie
gas sako:
"
r dnas savo slapyvardį.
Blaivininkų kuopa savo mė
Vienybiniai galvočiai pir“MUZIKOJE” Skambinantie j ri numeriai 40 centų.
Eisim rytoj ant prakal-Į 5. Slapyvardis turi būti ži nesiniame susirinkime nutarė miaus išjuokdavo vyčius abel ji pianą, ras gražių veikalų pia- Į
valdžia atsiuntė
-Pardavinėtojams bus duoda Valstijų valdžiai užtikril
bų.”
nomas tik dvasiškam vadovui, i priimti “Tautos Rytą” kaipo nai visokiais būdais savo laik nui.
nas nuošimtis.
Jie sako: Kur?
jog Viduržeminėj jurėj si|
6. Kiekienas narys turi pa- kuopos organą,
Atsitinka ir raštyje.
Žodžiu — “Muzika” užganėrinų veikimas bus
“Ugi bažnytinėn svetai-Į rašyti nors sykį į du mėnesiu, čia kaip ir visur, tie užgaviToliaus pradėjo ypatas iš lins kuodaugiausiai muzikos my
prisilaikant
tarptau
nėn.”
HENRY
FORD
7.
Kuris
neparašys
jokios
mai
speciališkai
blaivininjuokti, kurie daugiaus prie lėtojų troškimus nešdama jiems
.-t
šių.
sako jie, jiems tik pi- žinutės per du mėnesiu du sy- kams: Mulkis esi, kad neno- lankūs vyčiams. Dar negana dvasinį ir grožės maistą.
Tarp kitko štai ką sako Ford
Vokietija taip-gi
nigus mesk tai būsi geras.” O kiu bus perspėjamas, o trečiu ri įsigerti alučio, bei degtinė to; pasitinka kur kad ir ant
“
MUZIKOJE
”
bus
spausdina

parvažiavęs iš Europos. Sa- jo užgana padaryti už
1__ - “aš niekadJ nei- ikartu
I
iv
_ A__ __
antras
sako:
bus ibaudžiamas
25c.
lės raudonos. Jeigu pas ma gatvės narius, labiausiai mer mi M. Petrausko, St Šimkaus irĮįį jci bįs reikalinga,'tai jis k
jei bus reikalinga, tai jis konus, žuvusius su
nu ir neduodu pinigų jiems.”
8. Prasižengęs prieš dorą ir ne nepraleisi, tai aš subankru- ginas, ir stengias juos ar jas kitų lietuvių kompozitorių veika- • ko,
su noru
j Europą_ atgal
Taip išėję į kitą kambarį Šim tikėjimą bus išbrauktas.
tysiu, paskui žydelį šelpsi. atkalbinėti, jei tas negelbsti, lai- _____
ir jei ką galėsiąs pagelbėti rei-1
DAUG MIRŠTA.
kau savo draugui: Gal jie
9. Valdyba susidės iš ketu Ir taip kas iš to, velyk ‘Svei tai pradėta pajuokti. Tai
“MUZIKOJE’’tilps paveikslai kale sutrumpinimo karės su •
turi dikčiai pinigų, kad ant rių ypatų: dvasiško vadovo, kas” — “Dėkui” — duok a- nuo pačių merginų girdėta
atsižymėjusių muzikos srytyje ir noru samdytų kitą .laivą ir
bažnyčios niekad neduoda.
pirmininko, sekretoriaus ir rielkos padėk sūrio ant toriel- šnekta.
geresnių lietuviškų chorų.
važiuotų.
Sakė: “Aš neda- j nė
“O, sako mano draugas, pa kasieriaus.
kos.
“Laisvės” mandragalviai
“MUZIKOJE” bendradarbiau- rau to dėl vpatiškos garbės. Įpartamentgs papkei
siskolino penkinę pas mane,
10. Valdvbon išrinkta šios
Lai boba rėkia sau aš ją pa savo “apšvietos” organe “Ša ti pasižadėjo viri lietuviai mūri- arba dėl apsigarsinimo.
tai dabar tokie gudrūs.” Ma ypatos: dvasiškas vadovas — rėjęs pamokysiu kaip rėkauji kėj” pliekia apie J. K. Mi
kai.
Aš turiu daugiaus pinigų danau sau visi tiek teturi kurie kun. A Dangis; pirm. — V. ant girtuoklio vyro.
liauską, vyčių narį, pajuok
AriSenei. prie "Mtalko.” «to- !*»"<■
•» Raliu suvartoti.,”
taip elgiasi. Atėjo prakalbų Kudirka; sekr. — K. D. Ak
dami, kad girdi vyčių kuopas
v«s
ir
j,
redspio.
viens,
„bta.
T
“
1
*™
“
' >“
.
laikas, nuėjau ir aš, žmonių stinas; kasierius—V. ŠireiRengs Tag Day.
organizuoja ir tt
Vienok,
.t, mos, munki}, St Staktų bai- . „ ‘J«
8*'Wau ™trnn’inė, visi ramiai užreikia ištarti garbės žodį, jei
Varfavos Konservatorijos varkarę, nors ant vttaos
i laukė pradedant
Prisirašė vienuolika narių.
Galop kadangi taip tankiai Miliauskas ar kas kitas užsi
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Susirinkimas likos uždarytas
ti ar Katali- 10:5 vakare per pirmininką daro
V. Kudirką.

Gerb. mūsų klebonas paai

įvarios tautos ima tvėrime tokių jaunimo
Tag Day, lie- kuopų, vyčių kurios
- tė
tei

akyri, ir Petrogrado Kon-

torijna komporieij
MUZIKA” iieidii

‘S?™
viską ką turiu. Viena

HAKHrxiXKAH

Turintis lietuvišką vertėją

ADVOKATAS
MORRIS KATZEFF

Vienatinė Lietuviška *1*

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio tavoro, reikaiingo mainenieriams.

DR. F. MATULAITIS
Gydo vuokiaa B«aa
Priskiria Akiniu*.

Ofiaoadynoe
l-»P.M.7-»PJt.

419 Boykton St, Boston, Mass.
KĄ TIK IŠĖJO IS SPAUDOS
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.

PIRMOS KLESOS

Vakarais nuo 7 iki 9 vai.

DANTISTAS
. WELLINGTON, Naujoji
Zelandija. — N. Zelandijos
valdžia uždraudė gabenti vil
nas i neutrales valstijas.
V’ORCESTER, MASS. —
Ant ežero Quinsigamond, beČiužinėjant įlūžo ledas. Vienas
žmogus palindo po ledu ir nu
skendo. Trys moters ištrauk
ta iš vandens.

’DARBININKO”
KELIAUJANTI
AGENTAI.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos

Su Naujais 1916 metais pradės eiti toliau reguleriai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, vi
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

“PAŽANGA” yra mėnraštis' ir skiriama prasilavinu
siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams.
“PAŽANGA”'sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina
liais raštais.
. “PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuviu tautos
klausimai.
_
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai.
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
_ “PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi
mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
•
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir
mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, atskiras
numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreip
kitės šiuo adresu:

REV. F. AUGUSTAITIS, PH. D.
P. O B0X 204,

GLRARDVILLE, PA.

kalbos mokytis l>e mo
kytojo (apdaryta) .....$1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo.:..... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdarvta) ........... 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60e.
pigiau.
P. MIKOLAINIS,
R. F. D« — Route 2,
į Hudson, N. Y. .

1) “Oželis” mišriam chorui prie pijano______________ 60c.
2) “Scherzo” pijanui (solo)______________________ 60c.
3) Šią nedėlėlę” nršriam chorui prie pijano__________ 25c.
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterą
chorui prie pijano________ ___________________________ 40c.
Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijoje:

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, .su
naujų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.
Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vaL vakare.

Nedėliomis
nuo 10 va t ryta
iki 4 vai. vakare
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gSavas Pas Savą Remkit Savuosius

į II 3
P
/
T ®■ ■y- , i H

Telephone So. Boston 605.

*

ANTANAS ŠAPALIS
meistras

indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorys
tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
ŠOKIŲ MOKYKLA.
Ofisas
Gyvenimas
Nuo sausio 5 d. 1916 m., a- 315 W. Broadwav, 133 Bowen St
SO. BOSTON, MASS.
tidariau špkių mokyklą, ku

rioje bus ’ mokinama visokie
šokiai, kiekvieną vakarą nuo
8 iki 10 vai.
Dienomis mokinama pagal
sutarties.
Esu gerai išsipraktikavęs, bu
vau Rygoje mokytojum, taip
gi ir čia Amerikoje, todėl gerb.
norėdami išmokti gerai šokti,
ateikite pas mane.
Edw. Browning Ames Build.
Room 44
1140 Columbus Avė.,
Roxbury Crossing.

-

J. P. TUINYLA

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS

Vienatinė Lietuviška

;

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass
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Visiems mano Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems. To K
dėl kurie gyvenate arti mano offiso, malonėkite pasiskubinti užei
1916 METŲ 2000 GRAŽIŲ KALENDORIŲ DYKAI.

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 valdytojas)

Jie dabar lankosi Naujoje
iglijoje.

315 W. BR0ADWAY,

SOUTH, BOSTON, MASS.

G

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
1.0C
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.

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 bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų. Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
espresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

VARBUS PRANEŠIMAS
EWARK’O N. J. IR APIELINKIŲ LIETUVIAMS,

•

r naujai išleistą “Metraštį”
IR. K. Spaudos Draugijos,
r"* na gauti klebonijoje po
, 207 Adams St., Newark,
■J.
Patartina kiekvienam
ągyti, nes sulig jo. vertės
sai nebrangus.
Kaina be
I
75 . Su apdarais $120.
mtu

APTIEK A

k Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. t Gyduolių galite gaut-kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
bi
ros sekančios gyduolės.

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
lam ant bargo ir ant išmokesČių
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
■ne agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
■ lėlį nuošimtį duodam perku p
Pasiuvant drapanas sulig nau ėiams, didelį, naują kataloge
jausios mados ir pagal Jūsų noro. siunčiame ant pareikalavimo ui
JONAS BERZELONIS & CO.
25 centus štampų.
Boston, Mass

O

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.

Tel. Oxford 4900.

LIETUVIAI PAS SAVUS

(Castle Sųuare’s Block’e.)

W

a

— Skaitykite ir platinkite
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.
J ei prenumerata baigiasi,
tai negaišuodamas atnaujyk.

LIETUVIAI REMKITE
TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI
“DARBININKE.”

28 Chandler Str.,

PHILADELPHIA, PA.

3214 CEDAR STR ,

Ten pat galima gauti “Keturios dainos vienam balsui
prie pijano — 80c. Daug užsisakant
didelė nuolaida.

c

Kare tai musų nuostolis.

K. ŠIDLAUSKAS

Geriausias Siuvėjas
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kaitą.

S. C. LILIENSTERN
nco Paukščio
:o, su kuriais
yvenome Rea-

Hbgford, (tam.

