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Svarstė apie' praplatinimų žū- lių. Gen.-gub. kunigaikštis Apie tai pasakoja dvi ameri- purvo į akis ir parstūmė. Atė tuvė priguli Anglios lordui
klavimo. Tik štai 8:30 vai. Connaught, išvydęs pleškan- konės slaugo toj os, kurios bu mė paskui iš jo $900. Negali North cliffe, kurs valdo daug
pasigirsta baisus trenksmas ir čius rumus, sėdo automobi- vo Rusijoj ir dabar grįžta na- duoti jokių nufodymų policijai didžiausių Anglijos laikraščių
Jau 18-as mėnuo eina, kaip Dieve, kad visos tos aukos pagražinimai nukrinta ant as liun ir atpyškėjo prie degan- mo.
kad sugavus užpuolikus.
Londonas — Rumunijos lai
los. Tik atbėga tuoj sar čių rūmų, kuriam kampinį ’------------baisioji karė prasidėjo, o dar ne veltui būtų daromos.
kraštis
Adeverul, einųs iš BuWASHINGTON. — Viena UŽMUŠĖ IR SUŽEIDĖ 160.
nematyt josios galo.
Nauda iš^tų pasibaisėtinų gas ir sušunka: “Gaisras, gel akmenį padėjo jo brolis.
charesto,
paskelbė, jog Ru
Pusiaunaktį atstovų ir se- panaitė 19 metų amžiaus, pa
Žinome tiktai, kad šian- aukų galės būti tik tada, jei bėkitės. ’ ’
LONDONAS. — Anglijos munija ir Graikija sutarė ir
Kilo didžiausias sujudimas, I nato salės jau buvo supieškė- j sinaudodama pribuišavų metų valdžia skelbia apie zeppelynų
dien labiau neašku, kuri pusė po karės įvyksiančiame kong
• •
J
.
atstovai
bėgo prie durų, bet I jusios.
Liepsnos jau laižė di- teise, išsiėmė apsivedimo lai- atakos pasekmes. Vokiečių pasirašė, jog nei viena jų
laimės, negu, kad buvo ka rese dalyvaus su sprendžia
i sni su vaikinu 20 metų. Bet I pasigyrimai esą tušti. Visai nestos karėn. Ta žinia Londorės pradžioje ir kad abi pusi muoju balsu ir neutralės ša- čia į juos trenkė liepsnos ir dįjį bokštų.
vaikinas sugražino laisnį ir vokiečiai neparodė to, ką skel I nan atėjo iš Rymo.
yra pasiryžusi kovoti iki pas ilip, (k. a. ir Amerika,) ku durnai. Posėdžių salė prisi
VOKIEČIAI
Paskutinį kartų mušė
pasakė teismo rūmuose: “Jei bia.
kutiniosios.
rios galės pastatyti dienos pildė dūmais.
Liepsnos
ūždamos
sklido
DŽIAUGIASI
PASISEKI
laikrodis.
aš norėsiu apsivesti, tai pats
Naujasai Rusijos premje klausimu ir prispaustųjų tau
Bombomis buvę užmušta
I
po
visus
karidorius.
MAIS.
ras šiomis dienomis paskelbė, tų klausimų.
■ateisiu laisnio išsiimti.”
vyrų 33, moterų 20, vaikų 6.
•IV*
Apkvaišę
atstovai
mindžio

kad Rusija negalinti nei būti
Bet jeigu teisinga yra žinia,
Bokšto bonėj buvo milziIšviso 59.
Berlinas. — Vokiečių lai
karės nuvarginta, nei tos ka seniau pasirodžiusi laikraščiu jo vieni antrus. Negalėdami niškas laikrodis.
Cleveland, Ohio. — Miestas
Sužeidė vyrų 51, moterų kraščiai su džiaugsmu ir pasi
rės pralaimėti.
ose, kad dar pradžioje karės per duris išbėgti dėl ugnies,
Ir štai liepsnojančioj bonėj įsteigė taip vadinamų labora- 48, vaikų 2. Išviso 101.
didžiavimu atsiliepia apie pa
Vokiečių valdžia geriausiai Francija, Anglija ir Rusija metėsi prie langų ir nepaisy užgaudė laikrodis ir išmušė torijų. Ton laboratorijon gali
Išviso bombų numesta apie sekmingų zeppelinų atakų ant
ruošiasi prie ilgos karės. Kai 'sutarusios (pasiūlius Franci- dami užsimušimų ir susižeidi- 12 — paskutiniu kartu.
eiti bile vyras, bile moteris 300.
Anglijos.
Miestai, kuriuos
zerio valdžia daro indomiau- jai,) neduot balso neutralėms mų, ėmė šokti per langus.
t*.
?
Viena bažnyčia, viena ko atakavo, to užsipelnę.
ir gauti sveikatos paliudijimų,
Ant galerijų buvo dar bai
Kas kaltas
sius eksperimentus su savo pi j šalims, o tik pačioms vienoms
ypač prieš apsivedimų. Ap plyčia ir viena klebonija buvę
Liverpool, kurs buvo ata
liečiais, norėdama prisiruošti diktuoti taikos sųlygas-tai ir siau. Ten buvo moters su
sugriauti.
Sugriauta
14
na

kuotas,
yra svarbiausias An
žiūrėjimas ir paliudijimas vi
Buvo ten ir parla
ilgai karei. Neužteko paim šis klausimas lieka dar neaiš vaikais.
mų ir daug sugadyta.
Žinoma čia intariami voglijos uostas, per kur iš Ati savo globon visus valgomuo kus. Lietuviai, žinoma, tu mento prez. Sevigny’o pati su kiečiai. Jau nuo karės pra- sai už dykų, nes miesto už
Dvi dirbtuvės sugadyta.
merikos
daugiausia pribuna
sius produktus. Dabar laik rėtų pageidauti, kad tame kon vaikais. Tuo tarpu pribuvo džios rūmai buvo saugojami. laikomas.
i
i
amunicijos.
O to6 amuni
raščiai praneša, jog tapo val grese galėtų dalyvauti" ir sprę- gaisrininkai ir Ištiesė tinklus. Bet mat piktadėjas rado būdų
DĖS, MOINES, JA. — Po cijos sunaikinimas esanti vodžios konfiskuoti visi drabu ti visų valstijų atstovai, nes Prezidento žmona švietė vai įsigauti į rūmus ir juodų dar
nia Wilsonienė, prezidento i kiečių šventa priedermė.
NELAISVIUS ANT APPAM
žiai ir -drabužių dirbtuvės. Gy tokia taryba duos cįųr. *xu kus į tinklų, o paskui pati į bų atlikti.
žmona, kuri važinėja su savo
Manchester, vokiečiai rašo,
PALEIDO.
ventojams palikti tik prastes garantijos, kad bus užtx„rinta jį šoko. Nuo galerijų į kari
vyru
po
vakarines
valstijas,
yra
miestas, kur yra dideli
dorius ir-gi niekas negalėjo
ni drabužiai. Geruosius dra pastovi taika.
Nevzport News, Va. — An sulaužė Jowa Valstijos įstaty bovelnos sandeliai. O bovelna ŽUVO TURKUOS
bėgti. Visi šoko per langus į
bužius pardavusi, vokiečių
PRINCUS.
glijos didis garlaivis Appam, mų, nes ji hotelyje davė tar reikalinga kariniams tikslams..
tinklus. Didžiai daug, žmonių
valdžiai tikisi padaryti nema BAISUS NUOTIKIS
kurį
vokiečiai apvaldė Afrikos naitei penkinę. O Valstijos
Londonas. —, Turkijos sulIr kiti atakuotieji miestai—
v •
J i * ir imti
J•
KANADOS SOSTINĖJ. krito žemėn, baisiai susižeizža šviežio jnnigo. Gyventojai
pakrantėj ir juo atplaukė į
duoti
tanas
net<
_
Tasai
Not
tingham^Aefireld. i^ Ya^
——-AT
hėpy^sfi''ūž~lų eksproprijaci- Otiawa, Knnada, — Tų nakfru- idcrė Dėdei
gal. js&sip’
įpėdinis, ?
______ , __
.1
svarbų^^^MI
tb
jų Suprantu kad dabar atėjęs tį iš ketverge į pėtnyčių Ka- įsų ligoninių sulėkė
vo intartas, jog pritaria tal daug keblumų. Anglija pa mų duodųs ir imųs baudžia
Vokietijos
valdžia
nuo sa
laikas visiems atsižadėjimo ir uados sostinėj pasidarė negir- įsai, daktarai aprūpyti sužeis kininkams, suokalbininkavęs reikalavo, kad Dėdė Šamas mas $25 arba 10 dienų kalėji vęs nieko nesako apie užpuo
pasišventimo. Laikraščiai pri- dėtas triukšmas. Ištiko pra- tuosius. Visi policmonai su- nuversti nuo sosto sultaną ir tų garlaivį sugrąžytų Angli mam Bet prezidento žmonai limų, o tik paantrina, kad nei
ėmę šių naujieną labai prie- garinis sprogimas parlamento i lėkė gelbėti ir teikti
įleisti talkininkus per Darda- jos savininkams, o Vokietijos dovanota, nešaukta prieš tei vienas zeppelinas nežuvo ir nei
valdžia sako, kad tas garlai sėjų.
lankiai. ; ■
-j rūmuose. Tuoj liepsnos ėmė tiems pagelbų.
nelius.
I vienas nebuvo pagadytas.
Tikrai
kiek
žuvo
ir
susivis dabar vokiečių ir kad
Anglija taip-pat nejuokais ryti puošnius rūmus,
Princas
buvo
uždarytas
ka

Reikia vokiečiams pripažySuv. Valstijos turi jį internuo
ruošiasi kariauti iki paskutiKai ėmė griūti sienos, tai žeidė dar nesužinota.
iman
ir
nežinia
ar
jis
nusi

lėj
John ti didį gabumų ir drąsų BuvoNASHUA, N. H.
Pirmas iš rūmų išbėgo
ti, tai yra laikyti pas save, Golden prezidentas audėjų u- abejojima begu galės vokie
niosios. Šiais metais ji žada jos prislėgė ir užmušė du po- s
žudė
ar
badu
numarindino.
Currie.
Jis tuoj. suorkarei išleisti
8 milijardus
dole- | ntuiunu
licmonu xx
ir XX
duu civiliu
civiliu žmogų, pulk.
01U1OU u
mni.iuiuuo uviv
~
.v
, ,
..
Tik atėjo žinia, kad princas kol karė tęsis.
nijos pasakė, jog Nashuos au čiai savo zeppelinais Londonu
Iš
tų
du
milijardu
žada
kurie
bandė
išgelbėti
parla^
an
^
vo
1S
atstovų
gaisnninSuv. Valstijų valdžia dar dėjų streikas urnai pasibaig- pasiekti, o dabar jie perlėkė
rių.
_
jau . pabaigė savo gyvenimo
1 mento dokumentus ir rekorbri&ad4 ir Padėjo darbų. dienas.
nenusprendė kų darys, bet siųs. Jisai matėsi su kompa per visų Angliju.
surinkti iš padidintų mokėsBet
baisus karštis juos nuva
nių.
Kitus žada skolinties. į dus.
jau paliepė paleisti nuo gar nijos atstovais ir streikinin
PRANEŠIMAS.
laivio visus anglus ir vokie kais ir pasakė, jog pasitikįs,
Daugiausiai žada gauti pasko- j
Rūmų viduryje suspirgo rė tolyn.
Vokiečiai Šeimininkauja.
Sprogimas
buvo
toks
baiŠiuomi
pranešame gerb. vi
čius, kurie buvo anglų nelai kad streikas urnai pasibaigs ir
los iš savo piliečių, kurių dvi moteri.
■
pataptos
rvtą
1:30
vai.
kad
,,
buv0
,
pcr
‘
suomenei,
jog Jurgis Tamuturtas siekiąs 75 milijardų,
Sužinota, kad Dardane- svėj. Turėjo liktis tik vo labi pusi bus patenkintos. Jau
_.-™„
blokšti
zemen
ir
kaikurių
kammetinės gi ineigos-12 milijar- griuvo augščiausysis
liuose turkai pavaduoti vokie kiečiai jurininkai, kurie pa ketvirtas mėnuo, kaip tasai sonis 3427 Auburn Avė., ChiVisai
mažai
vilties
ba
™»
dur
^
s
truko
'
dų. Žadama gauti dar pinigų bokštas,
čiais. : Konstantinopolyje pil gavo ir apvaldė Appam.
! vargingas streikas ten tęsiasi. cago, III. yra mūsų agentu,
pas kurį galite užsirašyti
ir iš Amerikos. Ketinama beliko išgelbėti milžiniškų
nai šeimininkauja vokiečiai.
Kas
do
rūmai
buvo.
“Darbininkų” ir duoti “Dar
ŽUVO ZEPPELINAS IR
pritraukti daug pinigų į vals knygynų.
Pasirengę nuslopyti visokį
ST. JOHN’S, N. F. — Har- bininkui” apgarsinimus. Pas
20
LAKŪNŲ.
tijos pačto kasas. Lig tol tos
3:00 vai. ryto liepsnos ėmė
sukilimų.
Parlamento rūmai buvo pa
msworth popieros dirbtuvės jį taip-gi galite gauti kitus ka
kasos mokėjo tik 2į nuoš, da ryti senato rūmus. Gaisri
Londonas. — Vokietijos
statyti
1859
—
65
m.
Garsiausi
bar žadama mokėti net 5. Val ninkai iš visų pajėgų darbuo
ATMETA MAINIERIŲ
zeppelinas
su 20 lakūnų nu sudegė daug medžio, iš kurio talikiškus laikraščius.
“Darbininko”
džia nuolat ragina savo pilie jasi, kad sustabdžius ugnį ir architektai yra pasakę, kad
REIKALAVIMUS.
skendo Šiaurinėj jurėj. Gali popiera dirbama. Nuostolių
I
tai
gražiausi
rūmai
gotiško
Administracija.
busiu
už
$
100.000.
Ta
dirbčius būti taupiais. Mažiau nedaleidus pagriebti gretimai
New York. — Kietųjų an mas daiktas, kad jis buvo
styliaus
visoje
Amerikoje.
siai esu taupūs darbininkai. stovinčius namus aplink par
Vienas
Kampinį akmenį padėjo kara glių mainų savininkai atsisa holandų pašautas.
Čia berods Anglijos valdžia lamentų.
Anglijos
žvejų
garlaivis
at
ko
išpildyti
reikalavimų
pa
lius Edwardas VII, tuomet
galėtų pasigailėti, kad neįve
Su naujais 1916 metais pradėjo eiti toliau reguleplaukė
Londonan
ir
sakė
ma

kelti algas ant 20 nuoš. ir pribuvęs Valijos princu.
dė, kaip Rusija visuotino už-i
Šnipo darbas.
riai
kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, vi
Rūmai buvo pastatyti ant pažyti unijų. Sako, kad to tę Zeppelinų L—19 plūduriuo
draudimo išdirbti ir pardavi
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —
kie klausimai tik per derybas jantį jurėj, o į jį buvo la
nėti svaigalus, pasigailėjusi
Visų nelaimę padarė vokie keturių akerių. Rūmai susi tegali būti išrišti.
kūnai
įsikibę.
Anglai
nėjo
bravarininkų interesų. Laike čių šnipas, kurs padėjo bom dėjo iš 19 namų.
jų gelbėti, nes ant garlaivio
karės žymiai padidėjo darbi bų rūmų prieangyje.
PABAIGĖ ILGĄ
anglų buvę mažiau, negu vo
ninkų uždarbiai. Tečiau ir
Iš visų aplinkių sušaukti
Kaip degė.
GELEŽINKELĮ. kiečių prie plūduriuojančio
gerta pereitais metais daug talkon gaisrininkai. Greitai
Petrogradas. — Rusijos so zeppelino.
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
daugiau, negu 1914 metais. siais traukiniais atpyŠkėjo
Kaip tik ištiko sprogimas, stinė tapo sujungta geležinke
Tasai zeppelinas lėkė per
siems
lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams.
Taip kad uždarbių padidėji „
gaisrininkai su mašinomis iš tai pilnas tas kambarys prisi- liu su miestu Soroka prie Bal Holandijų ir apie 50 šūvių bu
“
PAŽANGA
” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos ;
mas nepadidins darbininkų ge aplinkinių miestų 150 myl. at- pildė apjakinančios šviesos; tosios jūrės. Geležinkelis y- vo paleista į jį.
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina- .
rovės, nei turto. Valdžia stu nuo Ottavos.
tuoj sekė antras sprogimas ir ra 530 mylių ilgio.
Tai da
liais
raštais.
.
gudriai sumanė dar vienų re
Nežiūrint į didžias pastan- taip smarkus buvo, kad už bar Rusija turi antrų uostų
LONDONAS. — Vokietijos t
“
PAŽANGOJ
”
gvildenama
aktualiai
lietuvių
tautos
,
formų, kuri iš vienos pusės gas pasimatė, kad nebus ga- kelių minutų pilni karidoriai prie Baltosios jūrės, kur eina zeppelinai, atakavę Angliju, j
klausimai.
duos jai pinigų karės vedimui, I Įima rūmų išgelbėti.
Pagal, buvo dūmų ir visai užtemdė
geležinkelis. Pirmasis uostas grįždami metė bombas į
-“PAŽANGOJ” rasi dailiosios-literatūros, nes jai ben- .
iš antros pusės-privers darbi- vėliausių pranešimų tai didžio- elektrikos šviesas,
šviesas.
Atsirado yra Archangelskas.
anglis vežantį garlaivį Franz į
dradarbiauja talentingi Amerikoa ir Europos literatai.

Kares galo dar nematyt.
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į

niūkūs taupyti savo uždarbį, ji dalis tų puošniausių gotiškų tiek daug gazų ir karščio, kad
Pagal to projekto kiekvienas rūmų visoje Amerikoje, grin- jie švystelėjo rūmų stogų itBROCKTON. — Įsteigė
darbininkas, uždirbantis dau-; vo.
Užgriuvo keletu polic- Į tas būt buvęs koks popierinis nauja arabų kompanija vardo
giau, kaip 10 doL sav., gaus monų ir gaisrininkų ir nežinia I uždangalas.
Paskui ' ugnis Dalton Shoe kompanija. Dar
| ūžtelėjo, kaip iš kokio vulka
tik 10 dol-, kitus gi bus pri- ar pasiseks juos išgelbėti,
iai tuoj prasidės ir bus išdirverstas dėti į taupomųjų kasų
r- - - daug
Tai-gi
gyvasčių žus1 no.
Baisus liepsnos stulpas binėjama po 100 porų čeveryŽinoma, tokia reforma ramiu prie to gaisro.
O pinigiški. iškilo į padanges.
Stulpas kų kasdien.
laiku iššauktų didžiausius pro- | nuostoliai neišpasakyti — a- buvo apie 20 pėdų storumo ir
Į
tešjus, dabar gi be abejo bus|pie 10 milijonų dolerių,
100 pėdų augštumo.
BERLYNAS. — Rusijoj pa
priimta. ■
į.; .*Už daug mylių matėsi nu sibaisėtinai plėtojasi džiova.
matom tat, mobili-1
Ėjo sesijos.
šviesta padangė.
[Ypač tose vietose, knr’Sugznojjama visos ja jėgos. Dar
rusti nelaisviai ir pabėgėliai
daug žmonių kraujo ir ašarų
' Jei nebus smarkaus ir greito
buk išlieta, daug turto išeik-Į tuomet, kada ėjo sesijos. Sa«
teikimo prieš tų figų, tai ji
vdt*į k1al/',te lir6-^M>ta»0'lėj bu^ apie

paliaus siautęs.

Fischer ir per 2 minuti nuskandino.
Iš 15 jurininkų
tik 3 teišsigelbėjo.
•

Londonas.—1§ Amsterdamo
būk Vokietijos į
atėjo žinia,
valdžia išleidus vasario 1 d.
įstatymų, kuriuo buvo sukonfiskuota didesnė dalis audeklų.
Vokietijos laikraščiai ste-1
besi, kad valdžia pasiėmė ga- i
tavus audimus,
o ne žalių)
medžiagų. 4. 2 oįfe ■;

Peabody, Mass. — Seb. Bu-1
cikieri
ėjlo keliu ir buvo arti
iprasiplatvs -amai po visų RaDuok tiktai daug publikos ant galerijų? riaus rfinudyK už dviejų nry-arių irao krašto^-iki krašto, savu namų. Netikietei ožpBfrr 7»
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“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausimus 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 reikatvose krešpkitės lino adresu:

"PAŽANGA” \
J?. O BOX 204,

GIRARDVrLLE, >A
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n. y.
__ rų to tautininkais
pasitarimas.

jokios intekmės nedarė ant su
sivažiavusiųjų.
Įntekmingiausiais it žimiausiais buvo kun. Dobužinskas ir J. O. Sirvydas. Tarpe
susirinkusiųjų svečių girdėti
buvo kalbos, kad A. Rimka
nenorėjęs
su katalikais
susi..
x . . ,
,
• , - «i

As M/c"

Sausio 30 d. Tonys hotelyje
145 Broadvay Brooklyn, N. Y.
buvo susirinkimas komisijų
nuo katalikų ir tautininkų
griovių delei sudarymo bloko
bandęs visokių
kliūčių lettoti,
ieškoti, nes
nes jisai vis
vis
tarpe tų dviejų sriovių.
klinčių
Nuo katalikų veikėjų buvo band«s Pa‘ra“ktl tautininkus
nuo žmonių,
kun.Dobužinskas ir A.Stanke- į’ pusę atsimetėlių
•—

Solo

vičius abu iš Newark, N. J. socijalistų.
Kaip ten nebūtų visgi susi
Tautininkų sriovių atstovavo
rinkimas
atsibuvo labai ra
išrinktoji komisija Philidelphijos susivažiavimo, J. O. miai, be mažiausių ginčų. Ma
Sirvydas iš Brooklyn, N. Y., tyti, kad visiems lygiai rūpė
A. Rimka iš Boston, Mass. ir jo Lietuvos padėjimas.
Korespondentas.
Dr. Dambrauskas iš Philadel-------------------phijos. Be komisijos narių
PITTSTON, pa.
buvo daug ir šiaip pašalinių
žmonių—inteligentų, kuriems
Dramatiško kliubo va
buvo suteiktas patariamas
karas.
balsas. Tarpe, susirinkusiųjų
buvo ir trys kunigai N. Petkus,
Sausio 30 d. š. m. L. Dra
Švagždys ir Pakalnis
..___
matiškas kliubas turėjo surenSusirinkimų atidarė J. O. ges tiesiog nepaprastų vakarų.
Sirvydas perskaitydamas rezo- Kuris buvo to kliubo, gyveliucijų išneštų Philidelphijos nime pirmutinis. NepaprasVsusivažiavimo delei koalicijos, tas dėlto, kad pirmų sykį lieTųlesniai priėjo prie rinkimo tuvių scenoje toks vakaras teAuksuotos ir deimantuotos,. Ant dumpų guolis ir ruimas, Alkoholis numylėtas,
Ko dejuoji, darbininke,
Ir bravorninko taipogi.
prezidiumo. Pirmininku iš ko matyti. Kaip apie pirmų
Valgis ir gerovė.
Bravoras, saliūnas.
Žėri šilkuos, šnabžda,
Jie abudu stotus
Kad basas nuplyšęs.
sirinko pašalinį nepriklausan tai šiek tiek plačiaus.
Lai juosius nors tuojaus,žiemų
Kas-gi visas tas nelaimes
O pas tave baltos blusos
Žiūrėk pono saliūninko
Jų vaikučiai apsirėdę,
tį prie komisijos p. Vinikaitį
Ant tavęs ^užkrovė —
Trenkia pats perkūnas!!!
Pi^as atsikišęs.
Apykaklėj šnabžda.
Jų pačios pilvotos,
ir New Yorko.
Sekretorium Didis ir šauniai išpildytas
pirmuoju A. Rimkų, antruo
programas.
WATERBURY, CONN.
tų vakarų pasirodė. O visi bu- dorių dr-jėlė po vardu Šv. Ce- lėlį duetas jausmingai atliko ge vietinių Tautos Fondo skyju kun. Dobužinskų.
rių
išrinko
penkis
vyrus
rin

panelės,
lietuviškuose,
tautiš

vo atlošti ne tik gerai, bet cilijos bažnytinis choras,
Vietinis “Tautos Fondo”
Tolesnei pranešė, kad susi- [
Viso vakaro programas su [tiesiog artistiškai.
Turim vidutiniško didumo kuose rūbuose apsirengusios, kimui aukų nukentėjusiems
komitetas veiika.
važiavime dalyvauja dvi srio- [ sidėjo iš trumpų šmotelių,
Kun. Miliausko nuopelnas mūrinę bažnytėlę Šv. Kazimie Kunigunda Masaitė ir Mari dėl karės. Tų vyrų vardai:
“
Tautos
Fondo” komisijos
vės, katalikų ir tautininkų; | Kaip tai:
“Karės pantomiTaip gi reikia pažymėti, ro karalaičio, nesant nuolati jona Sadauskaitė, kun. P. Juozas Aluzas, Jonas Miko
[
nariu
J.
V.
Kovas
pasitardinęs
;sočijalistai atsisakę eiti į kokį na” 7-se atidengimuose. Pan- kad visas šio vakaro progra- nio vietinio kunigo, parapi Vaitoniui akompaniuojant ant liūnas, Jonas Banevičia, Juo
nors blokų su kuria nors srio- tomina buvo parodyta gyvais mas išskiriant “Daktaro Kabi- jos reikalai nekaip ėjo, bet fortepijono. Paskui p-lė Ma zas Kuodis, Donatas Selevi- | su vietiniu klebonu, ir su li
ve.
paveikslais pritaikant elekt- inete” ir Gustaičio eiles, yra dabar ačiū Dievui jau 5 mė rijona Sadauskaitė padekle- čius. Du rinks vakarinėje tais vietinio komiteto nariais,
Perskaičius iš naujo rezo- rikos š viešų I pav. Lie- I parašyti ir sutaisyti paties to nesiai kai turime nenuilstantį mavo
pritariant smuikui. Chester’io dalyje, o trys ryti i vėl atsišaukė į visas vietines
katalikiškas dr-jas prašydaliucijų kaslink bloko Philadel- tuvos šeimininko grinčia. IIĮ vakaro režisieriaus gerb kun. darbštų jaunų kunigų gerb. P. “Permatymas ir atsiminimas nėje.
Į
phijos susivažiavimo, iš tau- lauke rugius piaunant, klekkiek- Miliausko.
Vaitonį, kurio rūpesčiu ti Lietuvos,” kas matyti padarė Tikimės, kad Chester’io lie mi kad draugijos paskirtų satininkų sriovės ^atstovai už- i vienas prie savo darbo. IJT, Į
Kun. Miliauskas, nemažai kimės, kad parapijos reika į klausytojus jausmingų įspū tuviai katalikai bus prielan ivo atstovus į vietinę “T. F”
klausė katalikų atstovų, ar taip-pat lauke rugius piau- Į[turėjo padėti darbo ir galvo- lai eis kuogeriausiai, kaip dį.
kūs tam dalykui, nes mūsų komisijų. Sausio 30 d. įvyko
jie sutinka eiti į blokų. At- Į[ nant ir apreiškiant karę, i sūkio" pakol visa ta sutvarkė skaitlium parapijonų,
Galop sekė “Lietuva Tėvy šventa priedermė šelpti savo draugijų atstovų susirinkimas.
taip
sakė, kad sutinka delei dviejų; TV Ūkininko grinčia, atsi-Į ir išvedė. Priegtam dar tu ir iš medžiagiško atžvilgio.
nė mūsų,” atliko pagirtinai artimus didžiame varge skęs Gerb. kun. P. Saurusaitis
atidarė susirinkimų, ir paska
.^dalykų: šelpimo Lietuvos ir sveikinimas, iškeliavimas į rėjo net keletą dienų pašvęsti
viršminėtas Šv. Cecilijos cho tančius.
išgavimo liuosybės. Prie to i karę,
V Lauke smarkus padirbimui ir išmaliavojimui
Perai nusisekė.
Negalime kožnas savo gi tino atstovus ir vėl prie dide
ras, tik gaila, kad hymnų
kun. Dobužinskas pabrėžė, kad priešų susikirtimas, \ kovos tam vakarui pritaikintų scenegiedant daugelis sėdėjo. Po minėms siųsti, tai siųskime lio darbo, tai yra prierinkimo
aukų dėl karės nukentėjusių.
jisai nėra pilnai ingaliotas1 laukas,
VI. Mūšio vietoj : rijų. Padirbtos kun. Miliaus Gerb. mūsų klebonas kun. to iki 12 valandai nakties per Tautos Fondų.
Tapo išrinkta nauja valdyba,
tarybos vesti, kokia ištikrųjų kapai, kryžiai. Aplanko mi- ko scenerijos atrodo labai gra P. Vaitonis daug pasidarbavo traukėsi šokiai ir skrajojanti
Kun. Ign. Zimblys.
pirmininku p. B. Buškus, viceturi būti sutartis, bet nuo sa- rusių seserys. mo?
vai žiai ir liksis scenoje ant visa vykindamas ant naudos para krasa, muzika neblogai grojo
pirm. p. S. Cibulskis, rašti-y^
P^lB^pilnai tiki, kai. Meldžii
ę ant dos.
pijos ^bazųrų.-Apie 6 savaitės yienis lietuvių benas.
PITTSTOl^ PA.
■
v
ninku p. 'X Bėndziungšf~^aS^
cNffjų. Griuvių
‘Sriovrų <sartu tnyl
^^Ead tarpe šių cWSjų
Pilblikos
vakare'^'jLtSilal!!#*
laiko
darbavosi'•^Pe^tuodams
VII
v£E!iras ’fiavė jninku, p. S. Kulikauskas.
laikraštija sušvelnėtų, o ypač 1Tušti namai.
Griaudingiau- gana daug, pilna svetainė. pas Racino gyventojus ir ver plaukų $145.69.
Grūmėsi rusai su austrais
Sutvarkius vidurinius daly
s : tautininkų kuri tankiai aštriai <sias ir tiesiog širdį veriantis Pelno kliubui liko virš $100.00 telgas vien tik pas svetimtau
ir bulgarais.
kus, atstovai tapo paskirti į
užsipuola ant katalikų. J. O. ?uvo tai VI atidengimas-ka- Visas pelnas bus suvartotas čius ir tokiu būdu pririnko
Įsitaisėme vargonus.
Sirvydas aiškina, kad jeigu pai. Apie kų gali kiekvienas išpuošimui ir pagerinimui tos nemažai įvairių dalykų. Pir
Sausio 31 d. ištiko didelis ratelius komitetų, kurie kiek
30 d. sausio turėjome pro
šios dvi sriovės susiartins, tu- :nusimanyti.
pačios scenos ir svetainėj įtai mų dienų tapo atidarytas ba- gų mūsų bažnyčioje išgirsti susirėmimas ant North Side, vienas užsii minės savo darbų,
rėš išnykti iš laikraštijos vi
Toliau ant programo sekė symui tinkamesnių sėdynių.
zaras (ferai) ir traukės per pirmų kartų dailų balsų naujų kur dalyvavo austrai, rusai rinkime aukų, drapanų ir t.t.
sokį nemandagumo užsipuldi- juokai:
■
“Keturi Driskiai”,
Ant toliaus Pittstoniečiai [keturias dienas t. y. 25 ir 26 vargonų.
ir bulgarai. Tame susirėmi Atstovų atsilankė trisdešimts
Dėjimai vieni ant kitų. Nu D. H.,•> L. V.,•J B. O.,•> D. rengiasi pastatyti: “Lietuvių 1 dd. gruodžio 1915 m. ir 1 ir
me buvo keletas sužeista. Bet asmenų, ir tie asmenįs ieškos
taria, kad abi sriovi nemato L. W.,
Milijonierių”, “Concilium Fa- 2 dienose sausio 1916 m. Mi
Pirmeivių mandagumas.
kuomet pribuvo rusams pagel- visokius būdus, ' kaip bus
kliūčių delei bloko klausime
“Keturi Driskiai” tai pap cultatis” ir “Septyni žodžiai nėti ferai davė įplaukų $710,ba, tai keli bulgarai pateko į nuosekliau rinkti ir ant toliaus
aukas.
šelpimo Lietuvos ir išgavimo rasti miesto bomai-plėšikai. ant kryžiaus.”
[85. Daug pasidarbavo p. Jur Neprošalį būtų priminti pir nelaisvę.
Toliau svarstyta ir įvyklaisvės.
Virš paminėtos raidės, sudaNesupranta tragedijos
gis Dobužinskas, katras pali meivių darbelius. 23 d. sau
Tai-gi tokiuose dideliuose
Tolesniai klausimas “lygus do Pittstono 4 kampus, kur
Publikos, kaip daugelyj kęs savo biznį ant svetimų sio mums atidarius svetainę, susirėmimuose ncžiūroma nei dinta švęsti tautos dienų, tai
to lygiais” Lietuvių Taryboje. kiekvienas iš jų turi daugiau vietų kitur, taip ir čia užsilai- rankų per visų laikų kasdiena ateina koks ten J. K. Mitchu neutraliteto,
prtat daugu yra 4d.Kovo, dienų šv. Kazi
miero. Sulig vietinių aplin
Katalikų atstovai aiškina, kad sia savo apsigyvenimo vietų. kimas keistas. Tas keistu gelbėjo klebonui kolektuoti.
lis, su pasididžiavimu apreiš mas nukentėjo ir neutralių.
dabartinėn Tautos Tarybon
Lošimas
nusisekė labai mas apsireiškia tame, kad ne
kė savo norų dalinti plakatus
Mat čionai yra papratimas kybių, ta diena pasirodė ne
gali siųsti atstovų visos did puikiai. Daugiausia dainos turi jokio supratimo, atjauti
Gražus vakaras.
tarp
lietuvių daryti balius. paranki, taigi paskyrė apvaik
apie būsiantį 30 d. sausio te
žiosios organizacijos turinčios — “Driskių” kvartetas. Roles mo kas dedasi scenoje.
Paatrų parengtų S. L. A. 100 Tai dr-jos kelia, tai našlei, li- ščioti tų šventę su plačia
nemažiau kaip 1000 narių išpildė J. Mališauskas, K. veizdan: Kada po kovos ka
23 d. sausio atsibuvo ant kuopos kartu pardavinėjant kušiai biednai su vaikučiais, programa, 23 d. vasario.
gi turinčios nemažiau, kaip Šakočius, V. Pilkionius, L. rės lauke atidengia kapus naudos vietos Šv. Kazimiero mums tikietus ir dalinant sušelpimui. Anasai balius buKomisijų rateliai, apsiėmė
maloniai
dirbti, kiekvienų
5000—po 2.
Vasauskas.
sulošta
vakaras
;
daugelis garsiai pradeda juo- parapijos
mums savo programas. Gavo vo laikomas sušelpimui našlės,
Išsiaiškinus pripažinta, kad Toliaus sekė “Izabelė” vie ktis. Arba, kada tėvas gir-H Degtinė.” Veikiančios ypa- patarimų, kad nemaišyti dve- Įžanga buvo dykai. Pertai jiems paskirtų darbų.
pagal Tautos Tarybos nusta no veiksmo- drama iš Ameri tuoklis pargryžęs girtas na tos: Kondorą, ūkininkas Juoz. jopų dalykų kartu, jam pato- susirinko visokių spielių, o paToliau, tęsėsi jieškojimai
tytos tvarkos kaslink atstovų, kos lietuvių gyvenimo.
Vai mo traukia iš lovos savo ser Dokšas, Solomėja, jo žmona giausias laikas išdalinti laike skui skaldo pakaušius vieni būdų, kaip būtų geriau ir pagalima bus prieiti prie susi zdelis perstato paprastų ne gančių moterį visaip jų tųsy- — plė Marijona Lukauskaitė, pertraukų, Bet Mitchulis su antriems. O dar ir nekaltiems sekmingiau rinkti aukas.
taikymo.
laimingos girtuoklio šeiminos damas, keikdamas, tai pu- jų vaikai: Onutė — Viktorija tokiu patarimu nesutiko ir j užkliūva. O tai vis tamsu Gerb. klebonas kun. P. Sau
rusaitis pasiūlo atstovams įblika pasileidžia gardžiais Mylimiutė, Petrukas - N. tuom tikslu kreipės į kunigų, mo pasekmės.
Tolesniai jokių nutarimų gyvenimų.
vykinti “Tag Day,” ir galu
Paskui
buvo
“
cicilikb
mo

juokais.
'
Ir
taip
panašiai
nedarė, nes katalikų ""atstovai
Mažulėlis.
Mylimas, Magdutė - Vale- katras taip-pat patarė, na ži
tinai įvyksta sumanymas, kad
nebuvo ingalioti derybų vesti, nologas”. Šiame monologe mūsų lietuviškoj publikoj la rija Norkiutė, Stasys, Salomė noma toksai apšviestūnas pra
pasiūlyti Centraliai Valdybai
tad nutarė, kad šaukti antrų dailiai nupieštas tikro lietuviš bai tankiai galima tokius jos brolis — J. Stauška, Šal- dėjo kunigui duoti pamokslų,
RUMFORD, ME.
tų sumanymų, kad įvyktų, ir
susirinkimų greitu laiku ir ko susipratusio ciciliko typas apsireiškimus pastebėti. Kal tyšius — Petras Umbrozas, sakydamas, kad kunigai ir jų
paskirt vienų dienų, kad vi
ir
kalba
ir
papročiai
labai
prie
prašyti Tautos Ą Tarybos, kad
bėtojai ar laikraščiai ga-| jauni vaikinai: Simonas—Pet- pasekėjai nemok ų protauti ir
Extra nešvari kalba.
sose vietose Suv. Valstijose,
Sekė “Piano lėtų dažnai mūsų visuome-I ras Kukauckas,
ji ingaliotų į tų antrų susirin ’o pritaikinti.
Pranas — varė kitokius pirmeiviškus
kimų savus atstovus su pilnai <raustymas,” dalyvauja trys nei painformuoti, kad jie Petras Atkočiūnas, Juozas — gudrumus. Kunigas tuo lai
Saūsio 30 d. atsibuvo šia- lietuvių užgyventose sykiu
•sprendžiamu balsu derybose vpatos. Vaizdelis gana juo daugiau pradėtų suprasti ir Pranciškus Tilas.
ku buvo užimtas rengimu lo me mieste lietuvių prakalbos. vienų dienų rinktų aukas,
Toliau buvo “Maži atjausti sceniškus perstatymus.
arba būtų “Tag Day.” Bet
■delei koalicijos. Antrų susi kingas.
Buvo daina “Sugrįžk,” at šėjų, neturėdamas Lųiko tokių Prakalba buvo extra riebi.
rinkimų nutarė laikyti New- iktoriai.” Šitų veiksmų iš
Keleivis.
liko vietos Šv. Cecilijos ba išvadžiojimų klausyti, papra
Priminęs, kad žemė pati pirma reiktų išgauti leidimų
dildė 2 maži vaikučiai. įš
Yorke 22 d. vasario 1916 m.
žnytinis choras, susidedantis šė prasišalinti, kas matyti susitvėrė, kad žmogus pats iš šįo miesto majoro. Nutar
aldymas
buvo
tiesiog
artistiš

R
A
CINE,
WIS.
Iš šalies žiūrint ir klausant
iš 16-kos ypatų vedamas vie jam labai galvų sumaišė, nes atsirado, pradėjo kalbėtojas ta, kad ta diena įvyktų
kalbų atstovų lyg atsirado vil kas. '
tinio vargonininko Juozapo “Naujienų” No. 21, 26 d. sau riebalus versti. Girdi tie pa nevėliau, kaip 30 dienų gegu
Lošė “Daktaro Kabinete.”
ties, kad blokas įvyks. Šiek
Organizacijos.
Lazdausko, kas labai stebėti sio 1916 m. išgyrė savo teatrų. II siutėliai kunigai, tos pasiu žio — “Dienoje vainikų.”
tiek keistokų įspūdį darė, tai Sakė eiles kun. Dr. M. Gustai
Peržiūrėta atskaitos, ar
na, kad minėtas choras susi O ištikro tas jų teatras turė tėlės davatkos tegu sau mel
čio,
apie
karės
nuteriotų
ir
atstovas tautininkų sriovės A.
Nors man neteko dar suži- tvėrė vos tik 5 d. gruodžio jo atsibūti ir atsibuvo 30 d. džias, tegul ir pasiunta besi- daug buvo surinkta aukų
Rimka, kuris savo kalbose, leriojamų tėvynę Lietuvą.
noti tikro skaitliaus šio mies 1915 m. praktikas dainavimo sausio 1916 m. Mus visus ir melzdami, tegul sau šliaužia Waterbury per praėjusį laikų
Galop buvo koks tai neaiš to lietuvių, bet galima spėti, s darė tik 5 vakarus, bet labai kunigų išvadino juodadarbiais ant pilvų stacijas, tegu grei aukų dėl karės nukentėju
o jų labai daug jisai kalbėjo,
į
pabrėždavo kokių tai baimę kus, nežinomo autoriaus vei kad jų abelnas skaitlius šie- gerai savo užduotis atliko ir ir būk kunigas ir parapijonai čiau eina į savo tų dangų. Vi siems.
| kad katalikai negautų viršaus kalas “Žydija.”
Taigi nuo Chieagoje Seimo
kia arti 700 ypatų. Yra tar- įspūdį į klausytojus padarė sakę jam, kad bedievių pla- sų perlų čia nesuminavosi, o
Programas buvo labai ilgas, pe šio miesto lietuvių vertei- į Linkėtina geriausios kloties kalus nevalia dalyti.
I ir nepažabotų tautininkų. Prie
Matote gėda būt ir laikrašti daugiau viso surinkta $1.128-25c. (vie
| to dar pridėjo, ar girdi nebus i Pradėjus lygiai 8-tų vai. kaip gų: 4 saliūnai, 3 mėsinės kar- minėtam chorui toliaus dar- kokie jie: ateina malonės pra- dėti.
nas tūkstantis, vienas šimtas,
r
nesutikimų toje būsiančioje i buvo garsinta, tęsėsi veik iki tu su grosenėmis ir 1 duonke- buotis.
'Toliau
______________
sulošta “Žy- Syti, <o pasielgia, kaip totoBaigianties spyčiui, pasi dvidešimtis aštuoni, doleriai,
Taryboje,kuomet ateisiąs klau 11:30 vai.
Reikia pažymėti, pykla ir visiems einasi neblo- das ir Dzūkas.” Žydas — St ri*i
žvalgiau į žmones, atsiminiau ir dvidešimts penki centai.
simas universiteto, nes girdii kad kaip “Karės Pantomina,” gai.
Taip-pat randasi kelios -Statkevičius, Dzūkas — AnRacinietis.
Susirinkimai vietinio “T.
save ir mielinu: delko tie žmo
Seniausia ir gerai j driejus Gurauskas.
Nors lokatalikai
gali pareikalauti,, “Keturi Driskiai,” “Maži ar- dr-jos.
nės taip mažai išmano, taip F.” komiteto bus kas kiekvie
kgd ant universiteto turėt;,i tistai,” “Piano Kraustymas,” laikosi dr-ja šv. Kazimiero ; šėjai abiejų veikalų ant estramažai supranta, kad eina ir nų paskutinį sekmadienį kiek
CHE8TER, PA.
I{klauso tokių niekų, delko ir vieno mėnesio, pusiau septin
viršenybę kunigai. Kun. Do- “Žydija” buvo lošiama ne iš S. M. P. Ražancavos moterų ir dos pasirodė pirmų kartų, bet
. kali imli, im ant tų visų abejonių knygučių išsimokinus,
bet mergaičių, Tėvynės Mylėtojų savo roles atliko pagirtinai,
tų valandų vaare parapijos
aš čia esu.
Rinks aukas.
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labai rimtai aatsakė ir Rimka'vien
_
iš sumanaus režisieriaus dr-ja, S.L.A. 100 kuopa ir jau- matyti suprato reikšmę statonusiramino, nes ir taip jisai išgalvojimo.
Daug gabumų nutė nesenai susitvėrusi gie- mųjų veikalų.
,Anykščių
...............
Si-

Kalbėtojas buvo Bagočius.
30 sausio laikytame mitin-

8. Z.

svetainėje.

Pa,-

CBlNltyKAK

.... Z

♦

S

cmicojo XOC Fili).
Kondro' tienė $150.
Po dolerį aukavo Šios ypatos: A Martinaitis, M. Matušis, A Kivinskis, A Tra
kas, J. Mickus,
R. Kurpeikienė, P. Rupšys,
A Bastkus, A Jakštas,
Vincentas
Vaitiekus, K. Vasiliauskas, K.
Dimša, A Jakštas, A Kloba,
J. Sakalas, M. Vitkus, J. Rū
kas, K Barius, O. Salatkienė, J. Vičius, S. Banys, S.
Šimkus, M. Grigaleviče
Smulkių aukų $8.50.

Drabužių rinkimas karės šio atsidarė vakarinė mokykla,
kankiniams taip pat nebuvo Kun. A Daugis moku
. _
kiną “
lietuužmirštas,
Renkama įvairiais į viškos rašybos taip-gi
p-gi angliš-

T

rų,

o moterų tik

ir

iki šioiiai ta 8a _
pri
4
Kalbėjo Šimkus.
griebdama laiko, Gir..
būdais:
nekurie pasiskolinę kos kalbos ir skaifHavimo, mo
Bet neturime sesytės užmesū
i
Nuo tenai laukiamas mūsų
vežimą nuo tūlo mėsininko kina ketvergo vakarais. Duo
viso darbo sunkumo ant tų k»-" Į
mūsų sąjunga
REIKIA SAVOLAIKatstovas p. S. Šimkus atsilan
pervažiavo visus lietuvius ver da lekcijas pats kun. A Dau
lių moterų bei merginų, bet
RAAČIO BET...
“Idėjos, jei didžios nemir- \
kė pas mus sausio 20 d. apsa
telgas ir tokiu būdu surinko gis.
Lekcijos atsibuna baž
visos
kiek išgali privalo prisi
Pirmasis Moterų Sąjungos
šta kaip žmonės”—taip sako,
kyti nelaimes tėvynės.
Kal
nemenką pluoštą, užtektinai nytinėj svetainėj.
dėti.
Seimas nutarė, kad moterims
bėtojas kalbėjo apie tėvynės
apdengti kokį 20 asmenų. Ddur
Reikėtų
nonvoodiečiams mūsų didysis poetą, Mairo- į
Reikalingas savo laikrašti^
būtinai
reikalinga savo lajkvargus ir jos likimą. Pub
gelis moterų pagal pagarsini naudoties ta proga, nes mok nis.
bet., kur busimosios jo kores
Bet—kas kita idėja, o kas raštis.
lika atidkūū klausė, užslaikymą bažnyčioje pačios atneša slas žmogui tai yra didelis tur
Tuo tikslu įsteigė laikraš pondentės ir bendradarbėet
kita įkūnijimas jos.
Taip ir
dama ramiai.
Nors maža te
pundus į paskirtą vietą. Tiki tas.
čio fondą, kuriame jau yra Senai jau laikas tuo dalyk*
buvo susirinkę vos apie 80
masi, kad galutinai susirinks
Darbininkas. su mūsų A.L.R.K. Moterų Są
pasirūpinti, taip mergužėlė*
junga Ji yra idėjinė organi ■ šiek tiek sušukuota, ir mano seserėlės
o aukų sudėjo $101.
Toliau
drabužių ypatingai viršutinių,
nebeduokime savo
zacija, jos tikslas platus ir ma, kad nuo antrojo seimo,
kalbėjo nurodydamas, kur bū
WORCESTER, MASS.
kokiai 30 asmenų apdengti o
plunksnomis
ilgiau
rūdėti,
kuris bus šimet, laikraščio
tų likti geriau po karės ar po
Tai tokios Didis apvaikščiojimas. — Kal prakilnus — bet kad įkūnyti
Koresp. gal ir daugiau.
kiekviena
pasistengkime
kas
įsteigimas liko faktu, o ne
rusu ar po vokiečiu.
Kalbė
vagos čionai tiesiama per vi bėjo p. Šimkus. — Gausios tas gražiąsias įdėjas, reikalin
savaitė ką nors parašyti į Mo
svajonė.
ga mamona—pinigas.
tojas nurodė publikai, kad
suomenės dirvą.
Galima bū
aukos.
WATERBURY, CONN.
terų
Dirvą “Darbininke” ar į
Bet... (mat be to mažučiuko
Vienas iš gražiausių tikslų
likus po. rusu būtų geriau. Ra
tų tikėtis daugiau, bet reikia
Sausio 23 d. Šv. Kazimiero
Moterų Sąjungos kuopa.
kitą
kokį
gerą laikraštį.
žodelio niekur negalima apsi
gino publiką, kad karei pasi
Neumai dr-ja apvaikščiojo 25 metų mūsų Są-gos tai yra platini eiti) kaip mes rengiamės ftrie
Sausio 31 d. čia susitėrė L. džiaugtis ir iš tp.
Nereikia nusiminti, jei koks
baigus gryštų Lietuvon. To R. K. Moterų Sąjungos nauja mūsų visuomenė įsijušinama. savo gyvavimo jubiliejų.
Iš mas apšvietos, taip mūs tam
mūsų
raštelis kai kada ir ne
savo laikraščio!
liau tęsė kalbėtojas apie dai kuopa.
Išrinkta
valdyba. Kad tik nors kiek juda tai yra kilmės atsibuvo A. O. H. salėj. sesnių sesučių, taip-gi įkūri
tilptų,
pasistengkime kitą ge
Kur-gi mūsų būsiamosios
nas ir muziką.
Ragino pub Pirm. p. Morta Zaylskienė, .viltis ateičiai.
Programas buvo puikiausias. mas pensijonatų, platinimas
riau
surašyti
ir vėl pasiųsti.
bendradarbės! (Bendradarbių
liką tverti chorus.
Pabaigęs viceptrm. p. Marijona RaŽiežvalgas. Griežė lietuvių benas, vedamas tautiško susipratimo ir t.t. Bet,
Dabar rašinėdamos į mote
suradimas daugiausia priklaukalbą pakvietė publiką atsi nė, sekret. p. Ona StočkuvieJ. Našukaičio, sujudino visus kad visus tuos gražius suma
rų
skyrių
geriaus prasilavinsi
! so nuo redakcijos.
Taigi mo
imti paliudijimus.
Taip zp. nė, ižd. p-lė Anastazija PetWORCESTER, MASS.
p. St. Šimkus savo iškalba, nymus įkūnijus, reikia trijų
me
ir
ruošimės
prie savo laik
terims, mūsų nuomone, svar
R. Kundrotas užklausė p. kal rauskiutė.
Prakilnios vestuves.
džiaugino visus bažnytinis cho daiktų: pasišventimo, ištver
biausias uždavinys bus surasti raščio, kad jam pasirodžius *
bėtojo, kur dėsi suaukautus
Sausio 19 d. Pijusas Sidab ras, p. J. Cižausko, vargoni mės ir pinigų.
Valio Waterburio moterė
galėtumėm jį užpildyti gyvais
Jau keletas šimtų, esančių tinkamą redaktorę. Red.)
pinigus.
Kalbėtojas atsakė lės ir merginos.
ras vedė Oną Vaitkevičiūtę. ninko vedamas, kalbėjo gerb.
Pažvelgkime į esančius lie ir rimtais straipsniais, ir tuo
Sąjungiečių, parodė tiek susi
pasiųsiu Lietuvon. ’ R. Kund
Vestuvės buvo labai gražios. kun. J. J. Jakaitis.
mi padarius jį priežastimi
Panenupis.
pasišventimo, kad tuvių laikraščius, į pavestus
rotas kelia lermą, neduokim
Nors pramoga buvo su įžan pratimo,
Padavė sumanymą J. Cižausjuose moterims skyrius ir kas džiaugsmo ir pasididžiavimo,
girdi Šimkui pinigų, jisai sau
kas ir Ona Vaitkevičiūtė pa gą, bet žmonių buvo daug. Va moka į apšvietos skyrių po 10 pasirodo!
o ne apgailėjimo, kad laikpasilieka.
Buvo
trukšmas.
E. PITTSBURG, PA.
rinkti aukų nukentėjusiems karo išlaidos padengė pati dr- c. į mėnesį, nei kokios iš to
^raščio
vardą nešioja.
Gi tai, jog kuone visuose <
Padaryta balsavimai. 78 iš
Visos įplaukos, kurių marijališkos naudos nematy laikraščiuose moterų skyriai i
dėl karės,
surinko $12.10. ja.
Bet atminkime, jog prie
reiškė p. Šimkui pasitikėjimą,
buvo $317.17 paskirta nuken damos, jeigu tik naudodamos
Pusgalvio kalba.
Tai yra pagirtinas darbelis.
yra užpildyti—vyrų redakto to daeisime tik subruzdus daro du buvo priešingi.
Tegyvuoja mokykla, įkurta vienos ant
Vardai aukavusių: P. Sidab tėjusiai tėvynei.
įbuoties ir užpildant raštais sa
ros veiklesnės kuopos—nors rių! Bet ir tų skyrių skyrė- i
Įstojo į Lietuvių Draugijos
Sausio 30 d. šios apielinkės ras $.50, Ona Sidabrienė ir Šv. Kažimiero dr-ja!
vo skyrių.
pusė to mokesnio t.y. 5c. eina lių nekas savaite talpinami.
Narius Šelpėjus V. Zarembo cieilikai parodė savo veiklumą, J. M. Čižauskas po $.75, Po
Tad sesutės daugiau ener
Vargo Vaikas
Ant kiek man žinoma tik
į busiančio laikraščio fondą—
$4.00, E. Kondrotas $2.50 J. surengę Mockus prakalbas. $1.00, Juozas Cemerka, Ant.
gijos,
daugiau gyvumo paro
vis-gi tikrai puikus dalykas, keturiuose laikraščiuose mote
Kundrotienė $2.50, A. Jodei- Kaip ten nebūtų, bet sveiko Palubeckis, Jonas Meliauskas,
dykime.
WOBCESTER, MASS.
neregėti, bet įtikėti, taip ir rys teužpildė savo skyrius.
kiutė $250, U. Ukanaitė $2.- proto žmogus negali tokių nie Magde Kulišauskienė ir Mat.
(Visiškai pritariame vado
“Amerikos Lietuvis” (ku
su mūsų sąjungietėmis-išangs50, po $2.00 T. Masavičia, A. kų pliaukšti.
Ne geresni ga- Paliukonis.
Po $.50 M. Vait
Tautos Fondo susirinkimas to šelpia laikraščio fondą, rį redaguoja p-lė M. Avieteniu. vaujamai minčiai p. Nenuora
Gobis, A. Kikutis, A. Žukaus Ii būti ir tie, kurie jį remia kevičiūtė, Jurgis Vaitekūnas,
mos.
Moters turėtų labiau
ir prakalbos.
nors jo dar nėra< bet duok tė) “Darbininkas,” “Drau
kas, J. BLinksienė, O. Petre- ir jam patiki,
Šneka, kad Tarnas Mincevičius, Ona Painteresuoties
savo reikalais ir
TeDieve, kad nuo antrojo seimo, gas” ir “Katalikas.”
naitė, A Andrejunienė,
Y. pekloj yra geras gyvenimas liukonienė. Po $.30 V. Montvi
miklinti
plunksnas.
Sausio 30 d. atsibuvo Tau
čiaus ir tie ne visi liuosi nuo uoliau
Gobis, P. Grinkevičia, O. Stes- ir kad į peklą galima nuva la ir Juozas N. Po $.25 Vine. tos Fondo skyriaus susirinki jau taptų išleistas, bet galime
Red.)
Nenuorama.
vyrų raštų.
kiutė,
K. Slaugienė, J. Vi žiuoti už du šimtu dolerių ir Cirvinskas,
Jurgis Ulevičius mas. Pirmučiausia gerb. kun. džiaugtis, kad ištvermės ir pa
(Išskyrus
‘ ‘ Darbininką ’ ’,
rinas, J. Sviatyko, O. Svia- daug niekų pripliauškė.
Gerafin, Kazys Malulis, Jie. J. Jakaitis paaiškino kas do sišventimo pas mus matosi.
kur
vien
pačios
moterys į sa
Taigi, kaipgi dabar gaut
tykienė, L. Jakaitis, P. KutDaugiedžiutė,
Uršula
Adoma

tikslas
susirinkimo.
Paskui
Katalikas.
vo skyrių rašo. Red.)
kus, A Zupkus, R. Kondro
vičiūtė, M. Maksimavičiutė, buvo išduotos skyriaus valdy tą trečiąjį dalyką—pinigus,
Nekalbėsiu čia apie “Drau
idant įkūnijus visus mūsų nau
tas, A šinkevičia, V. OlkoJuze Žemaitaitienė, Adomas bos raportas.
Pasirodė, kad
N0RW00D, MASS.
BERŽAS.
dingus sumanymus? Kaip in go” ir “Kataliko” moterių
vikas, J. Vaičiūnienė, J. Vai
iš viso surinkta $3.000 su vir
Sausio 23 d. man teko būti Bučinskas.
Eina
vėjas,
švilpia vėjas.
gyti tą reikalingą kapitalą? skyrių, nes jų kaip ir neturi.
čiūnas, K. Matuliukia, O. De
J.
Olšauskas.
šum
aukų
dėl
karės
nukentė

Lankiausi
ant
Montelloj.
Šaltas rudenėlis.
pasirodo
Gal rengiant vakarėlius, teat Tiesa, retkarčiais
lninis, Jae Janavičia K. Žu
jusiems.
Po tam buvo ren
Montelliečiai dar
Prie
kelelio stovi beržas
pamaldų.
rus?
Tas kiek gelbėtų, bet juose vienos kitos moters strakauskas, M- Zarembienė, K.
kama
valdyba
ant
šių
metų.
nepasistatydino bažnyčios, bet
Vienas,
vienutėlis.
NEWARK, N. J.
idant pastačius Sąjungą ant psniukas, bet reguliariško sa
Bučis.
Paskui
kun
J.
Jakaitis
pasakė
skiepas jau yra gatavas. Žmo:
Nuogas dreba, tas berželis
Šv. P. ir Pov. Dr-ja laikė prakalbą, ką mes turim to tikrai tvirto pamato tai rei vaitinio skyriaus nėra.
Aukava po $1.
J. Raza- nių į pamaldas nemažai atsiLapai nubirėjo.
Pažiūrėkime
į
‘
‘
Amerikos
kia didelio kapitalo, o tą ka
Kliamka,
maS’ xY.
J'^F
ain^a’ * Z. Tvariu-" Į lankė, bet iš tokios kolonijos mėnesinį susirinkimą, ant ku liau veikti ir skaitė iš “Darbi
Blaško
vėjas tą medelį
pitalą sudėt tegali, tik pašal Lietuvio” ir “Darbininko”
Zumas, A. Ranjutis, rojos galėjo būt daugiau. Kai rio dar prisirašė keli nauji ninko” apie kątik parkrikšGaila
vargdienėlio.
pos ir apsaugos skyriuos są moterų skyrių, kas gero juo
A Miškmts, Martinas Kušlei- j pažvelgi, tai senesnėse, dides- nariai, taipogi buvo renkama tytus “sandariečius” ir paaiš
P. A.
jungos narės. Į tuos skyrius, se matosi: pirmojo skiltys už
.sa,
P. Bernotas, A. Narju- ngse kolonijose vis dailiau at- nauja valdyba kitiems metams. kino publikai kaip jų vadai
tepriguli vos^pra šimtų narių, pildytos įvairių įvairiausiom
nas, M. Lazauskmtė, A. Ma- rodo ir geriau vedama tvarka. Pirim tapo- išrinktas -Jurgis elgiasi.
Pptam įnešė,
kad
trumpom žinutėm, parinktom
VEIDRODIS.
vičiutė, S. Kikutienė, V. Si- Didžiųjų ir mažųjų chorai besą Matušis, o kiti visi liko tie reikia ant pradžios naujos (nors su apšvietos skyrio na
iš svetimtaučių laikraščių apie
rėms
ir
randasi
su
virš
500
są

Vieną
kart gyveno ūkinin
patys.
'
Po
tam
buvo
užma

manavičia,
N. Rastenas,
J. gerai sutvarkyti.
valdybos parinkti aukų, ir
Kaip vieno
moteris
ir
jų
veikimą.
Ant

jungiečių,)
bet
turime
turėt
kas
prie
gražios
upės.
Nu
Masaitis, J. Masiulevičia. K. taip ir kito malonu klausytis. nyta, kad dr-ja prisidėtų prie tapo surinkta 9 dol. su centais.
rojo
skiltys
dažniausia
margu

tūkstančius
narių
pašelpiniavažiavęs vieną dieną į miestą
Simūntis, J. Gilis, G. Gobis, Montelliečiai gali džiaugtis ir Tautos Fondo skyriaus ir nu Paskui kun. J. Jakaitis pers
liuoja agitatyviškais straips jisai nusipirko veidrodį. Tuom
me
ir
apsaugos
skyriųje-tada
tarta
prisidėt.
Išrinkti
ats

D. Taparauskas, V. šlinkšio, brangyti,
tatė kalbėtoją klieriką Joną
tokį vargonininką
V. Prunckuniutė, J. Nakute- turėdami, kurs jaunuolius ir tovai: J. Jurkša, A. Bartkus Bakšį, Kalbėjo apie tėvynės tik galėsime jaustis tvirtai sto neliais, (geri ir jie Red.) ir laiku veidrodžiai buvo didi
vinčios.
Tas mūsų gerasis kai kada beletristikos ar poe retenybė ir labai brangūs. ABuvo daugu meilę.
nia, O. Mališauskiutė, Pet. jaunimą taip išlavino giedoji ir J. Daukšys.
Ant galo
Tautos
kąsneliais pagamintų nas veidrodis buvo įdėtas me
prietelius,
laikraštis ‘ ‘ Darbi zijos
Staliukaitis.
ma balsų reikalauta, kad vi Fondo skyriaus valdyba atlai
me.
Labai gražiai gieda ro
mūsų
sesučių.
(O tą ir inkai- dinėje dėžutėje.
ninkas
”
jau
paleido
obalsį
si nariai turėtų paliudijimus kė susirinkimą kokiuo būdu
Stambių aukų $95.00 smul žančių ir karunką.
Kuomet jisai parvažiavo
atbuvimo
Velykinės.
Nors turim pradėti rinkti aukas. “1000 narių Mot. Są-goje iki nuoti sunku? Red.)
kių $6.00, visų aukų suplaukė
Ir Norwoodečiams patartina
Reikalingos
mums
trumpos
Seimui
”
—
mes
visos
privalo

namo, tai padavė pačiai ir
$101.00.
Išlaidos už svetainę būtų pasekti tame dalyke Mon buvo ir tokių, kad palikt Vai Po kiek svarstymo nutarė Lie
nai nors dr-ja sutverta ant ka tuvių Dieną, šv. Kazimiero me me taupyti pinigus juodai žinutės ir agitatyviški straips liepė žiūrėt į jį ir pasakyt ką.
laike prakalbų $5.00 L. Dr-jai telliečius.
pvų
įtopę
-o;um rf
dėl K. N. atstovui p. S. Šim Pasižvalgykime, susipažinki talikiškų pamatų ir konstitu dieną surengti prakalbas už dienai. Kiekvienas vyras,lietu neliai, bet jų neužtenka!
Kur mūsų namų ruošos ir ji mato jauną mėlynuose rū
cijoj tas paragrafas yra indė- kviesti lietuvių beną ir prisi vis — katalikas, privalo apsikui įduota $ 96.00
me vieni su kitais, vienos ko
tas.
Bet pasirodo, kad du laikant Chicagoš Seimo rink \draust savo Susiv. L.R.K.A.— dailės plati ir neišakėta dirva? buose merginą kuri nuolat,
lonijos su kitomis, prisižiurė*T Fondo rašt.
nariu atsisako išpildyt katali ti aukas, skiriant dienos už o kiekviena katalikė lietuvaitė Kur išdėstymai auklėjimo pa šypsojasi.
kime kuri turi ko gero, tai tą
A L. R. K. Mot. Sąjungoje, matų?
Kur nurodymai man
“Tai tavo veidas,” sakė vy
kų "priedermes.
Vienas pasi darbį.
įveskime pas savę.
NEW BBITAIN, CONN.
tad
nors
iš
mažo
uždarbio
ir
dagumo
formų
visuose atsiti- ras juokdamasis.
•
sakė esąs žydas, o antras vėl
Prot.
Rašt.
Tiesos Draugas
sunku padėt kiek pinigų ant kumuose, namuose ir svetur?
Moteris neatsidžiaugė vei
kad jisai neinąs į bažnyčią,
Įsitaiaystme vargonus.
šalies—-bet menkos duoklės, Kur pasidalinimai savo prity drodžiu ir žiūrėdavo į jį po
NORWOOD, MASS.
INDIANA HARBOR, IND. "aigi laikas katalikams apsikaip va mokesnis į Mot. Są rimų, kurie palengvina darbą kelis kartus dienoje ir potam
žiurėt.
Tai dar turbūt pirma žinutė
Sausio 29 d. L. Vyčiai turė jungos pašelpinį skyrių, kiek ir gyvenimą ar sutaupia skati
Dabar mūsų klebonas kun.
atgal padėdavo medinėn skryDilgelė.
jo gražų vakarų.
Programas viena lengvai gali užsimokė ką?
Grikis lanko savo parapijonus “Darb.” iš šios apielinkės.
nukėn ir paslėpdavo tarp savo
susidėjo iš monologų, lošimo. ti—25c. į mėnesį, už kuriuos
—kalėdoja-kartu renka aukas Šios vietelės vardas nėra po
Kur pagaliaus šimtai dalykų brangumynų.
NEWARK, K. J.
Paskui vyčių orkestrai grie ligoj, gaus $5.00 pašelpos į sa ir moterų
▼argonams.
Vienas atsirado laikraščius minavojamas.
pasaulio,
kurie
Vyras ir moteris gyveno lo
Vienuok apie ką mažai gir
geradėjas, kurs tam reikalui
L. D. S.14kuopa laikė mė žiant prasidėjo žaismės šokiai. vaitę ir $5.00 ant mėnesio į at privalo rasti sau vietą moterų bai laimingai su savo maža
paaukojo stambią sumą, net disi tai tankiai turbut ir nėra nesinį susirinkimą.
Užsimo Visi turėjo smagų laikotarpį. sargos fondą, iš kurio bus iš skyriuose ?
dukrele ilgą laiką, bet moti
Pasitaiko, kad kėjus nariams duokles, prisi
Senelis. mokėta pomirtinė $150.00. To
$200.
Tas geras žmogus yra kas girdėti.
Gal laukiama savo laikraš na jautėsi, kad reikės neužil
vien koks nelemtas atsitikimas rašė dą vienas naujas narys.
tai Jonas Skritulskas.
kie maži mokesniai, rodos pri čio, kad jame subruzdus apie go mirt.
Sausio 31 d. buvo rengiami iškelia į aikštę kokią visų už Po tam buvo kalbama link dar
ATHOL. MASS.
einami kiekvienai. Narės į tą tą visą kalbėti—rašyti ? O gal
Susirgo ir gulėjo ant mir
kratomieji paveikslai.
Pel mirštą vietele. Nelaukiant kad bo biuro.
Nors darbo biuro
skyrių, priimamos, jeigu ge tai tik paprastas nerangumo tino patalo; kuotnet vyras ir
nas skiriamas vargonų įstaty kokis skandalas mūsų koloni komisija pereitą mėnesį ne
Aukos.
rai sveikos, nuo 16 iki 45 me apsireiškimas, neužsiinteresa- mergaitė gailestavo ir verkė,
mui.
Žmonių buvo
gana I ją pagarsys lietuvių visuome.- daug ką nuveikusi, bet tiki
tų amžiaus.
vimas tuo, kas mums turi rū tai pasišaukė dukrelę prie sa
daug ir gražiai praleido laiką. nei, pasiryžau pranešti apie masi, kad ateinantį mėnesį
Sausio 31 d., besilinksmin
Taigi mes Sąjungietės, tu pėti?
vęs ir tarė jai:
jos buvimą pagarsindamas pa daugiau pasidarbuos. Taipo-gi dami pas P. Piragį per krikš rėtume labiau pasidarbuoti,
Noroms nenoroms reikia
V. G.
“Eik, atnešk man visas
girtinus jos darbus.
laikui bėgant kuopa žada su tynas, vienas iš svečių D. K. dėl padidinimo tų skyrių, ne- pripažinti, kad pastaroji prie brangenybes.”
✓
Šiais baisiais laikais, ko rengti vrakalbas, kad supažin- prisiminė apie baisią karę mū atsidėdamos
ant kitų,
tik žastis tikroji.
Mergaitė atnešė ir su jais
kius pergyvena mūsų tauta, ir dyt lietuvius darbininkus su sų tėvynėj, apie vargstančius kiekviena agituokime, dirbki
EKPORT, PA
Jei ir įsteigę laikraštį tiek atnešė ir veidrodį.
Vyras
Amerikos lietuviai lyg smar taip prakilnia ir naudinga or brolius ir seseles.
Sumanė me dėl sąjungos, prikalbinė juo tesiinteresuosime,
kiek tuomkart buvo visai užmiršęs
Ir Harboro lietu ganizacija nes daugelis lietu sumest po keletą centų. An kime ir gražiai išaiškinkime dabar savo skyriais ir jeigu
Sausio 27 d. atlankė mūsų kiau juda.
apie veidrodį ir nežinojo apie
miestelį gerb. kun. Dr. Ma- viai, kurie dar lig šiol neat vių katalikų nesupranta svar avo:
dar neprigulinčioms į Sąjungą, taip teužpildysime jį savo raš ką pati mąsto.
liauskas.
Gerb. svečias tą sižymėjo dideliu darbštumu, bos Lietuvių Darbininkų Są
Barbora Morkeičiutė $1.00. jos naudą ir reikalingumą. tais — apgailėtina ateitis lau
Ligonė paėmė veidrodį ir
patį vakarą kalbėjo į susirin dabar truputį sukruto prie vi jungos.
Kad suprastų tai vi Po 50c. J. Latvėnas ir Deun Kiekviena mąstanti lietuvaitė, kia mūsų ir to dar negimusio
parodžius mergaitei tarė:
Prieš po si spiestus į krūvą kaip bitutės Calvet (svetimtau.)— Po 25c. pamatys svarbą ir naudą iš laikraštėlio.
kusius vietos lietuvius
Pa suomeniško darbo.
“Vaikeli, aš neužilgo mir
pasakojo daug karės nuotikių ra savaičių sutvėrė Tautos į avilį ir dirbtų visi iš vien Domininkas Matulis, Jonas prigulėjimo į Sąjungą ir ap
Kokią naudą turėsime, jei siu; bet aš tau paliksiu savo
Lietuvoje.
Jo kalba taip bu Fondo skyrių ir nutarė aukas darbininkų gerovei. Lietuviai j Povilonis, Povilas Pralinckas, sidraudimą savęs joje.
užmesime visą naštą redaga paveikslą.
Prižadėk
man,
vo jausminga, kad dauguma rinkti pagal tą naujausį su katalikai darbininkai, prigu- įStanis. Peterškis, Gai Benozi
Lai visos Sąjuhgietės, dir vimo ir pripildymo savo laik kad visuomet žiūrėsi į jį.”
klausytojų, kaip moterų, taip manymą, ty. išdalinant blan lėkim prie L. D. S.
Galėsim ! (svetimt.) Antanas Kenešis, ba kaip bitelės, lai nebunie raščio redaktoriai! Kas geroj
Mergaitė prižadėjo ir tuoLeon tranų mūsų Sąjungoje, kurios
ir vyrų nesusilaikė nuo ašarų. kas po namus ir renkant kas nuveikti didžiausius darbus, Į Domininkas Koroblis,
iš to, jei mes sėdėsime ranke- i jaus po tam motina mirė.
reikia pasišven- j galėsim steigt darbo biurius, Pettus (svetimt.) Izabelė Vi- Į tik moka kritikuot - o ne veikt, j les sudėję, misdamos kitų j
<Čia
................
Kaip kitur, taip ir pas mus mėnesį.
Po motinos mirčiai, merbuvo renkamos aukos palai timo, kurio tankiai taip lie-igalėmm steigt kooperacijas ir į dugirene, Marcijona Pralins- |Juo didesnę garbę užsipelnytų į mintimi, o savo nei trigrašio
Įgaitė
kožną ryta atsikėlus
kymui Katalikiškos spaudos tuvių
pritrūksta.
Vienuok tuo būdu mes pradėsim kovą i kienė, St. Vasiliauskas, Gasp. Sąjungietės, didindamos spar- nepridėdamos!
I žiūrfd
veidrodį ir eidaLietuvoje.
Čia ezportiškiai tarp mūsų išsirado keletas su su kapitalizmu ir galėsim pa- ‘ Nięvekas Kastancija Nievekie- čiai savo Sąjungą, nes šiuoAtminkime
įmaažiūrėdavo į jį.
parodė nemažą savo sielos prakilniomis Širdimis (o tie geryt savo būvį,
jne, Juozas Srioga. Smulkių jse laikuose ypač sunku, nes sis moterų laik
lą, apsipillumą.
Būdami
visai yra Kat
Sus-mo nariais)
Dilge 1$. jaukų 15c.
' jau tiek turime idėjinių orga-: pinigišl
lis,
parna?
apie
dingi (vos 40 šeiminų) kurie liuosnoriai apsiėmė £Sda-|‘
Viso labo$5.40.
nizacijų — tieisog reikia dvi- reikalai
įdienos sunkiRDVbos.
ės suankavo $33.00.
I- ' lyti Haikas ir surinkti aukas
Ten tavęs.
gubai dė£ jėgas. Tad lai lis- sų
pr
Ir taip širta iaima Tnenraiti
: roporcijonališkai lietu- kas mėnesis. Tas šventas dar- i
tuvaičių vardas, bus užrašytas raštų,
"7“ i’/
'
paKiliKO
jrnr
eiškia “subyti- bas dar tik pradėtas VaisiaiI.
AR — J pietus nuo auksinėmis
i j _—
BERLINA8.
raidėmis mūsų
piat:
.y.
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aavo tautiečių I dar nepasirodė-vienuok linkė-i
Somme upės franeuzai išnau- tautos istorijoje!
suomen
1 veidan
“aai ia trt
n. A Jurgutis I tina kuogeriausių pr-tėkmių.
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no lietuvių katalikų širdis ir |
Geresniam mūs siekių su- pasirūpinti, kad visi tie iš tė- Vienos ėmė lietuvaitės
O na, tik S_ friprg)Tia
protus... ir prasidėjo atgimi- pratimui reikia pabrėžti keletą -vynės išvytieji pabėgėliai — Už būvį streikuoti,
eiti į savo hotel’ius nesmagu,
nfes daug pažįsta mus.
Einą iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis mas. 1906 metais katalikai į-, skirtumų tarpu mūsų mokslo Į visi ir visi galėtų grįžti ir grįAntros už akių užbėgo
steigė savo Federaciją, ■ kuri ir kaikurių kitų sistemų pos- žtų į Lietuvą.
Uždavinys Pradėjo skebuoti.
. idžia Am. Ldetmių Rymo Katalikų Sv. Juozapo
—Daug juins tas pasivažinė
turėjo vienyti visas jų pajė-1 tulatų.
sunkus ir keblus, jam atlikti
Darbininkų Sąjunga.
jimas lėšavof—Žinoma, nema
reikia sumaningumo ir energi Tai apverktinas ir graudus
gas, pastangas ir nuveikia
(Bus daugiaus)
žai, reikia už “tymą’*; už va
Prenumeratos
kaina:
jos. Jis negali būti atliktas Toksai padėjimas,
mus darbus.
$3.0O
karienę užmokėt, vis dubulMetams tris kartus savaitėje—
99
99
Šiemet eina dešimti metai APIE GRĮŽIMĄ I LIETUVĄ I gerai, jeigu bus paliktas pats Tokis mūsų lietuvaičių
__ $1.50
tai, už save ir už merginą
Pusmečiui ”
>9
99
nuo
Federacijos
įsteigimo.
sau.
Norint
gerai
atlikti,
rei__
75c.
taip
ir iššoko keletas dolerių,
Trims mėn. “
Zem’s pasielgimas.
“
Lietuvių
Balsas
“
No.
24
ra

Ligšiol ji turėjo 5 savo kon
kia pradėti išanksto ruošties,
3c.
ale buvo užką ir mokėt—vis
Atskiras numeris
gresus. Tik aklas galėtų ne šo:
reikia sudaryti lanksti didelė Kad nors būtų svetimtautės, kas sportiškai ir daugiau
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
matyti tos milžiniškos naudos
Tos valandos,
Visiems įdomu, kas bus po organizacija.
nesigailęčiau už tokius vaka
Bet tikros tautietės
‘ “D ARBININKA S,”
mūsų tautai, kurių Federaci karo. Visi tuo klausimu su kada jau reikės pradėti tas Ir dar vienos net giedorkos rus — pasakojo baigdamas
ja atnešė. Šių metų kongre sirūpinę ir stengiasi prisireng darbas, nieks nežino. Todėl Būta sųjungietės.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
kalbų.
sas bus kaip ir jubiliejinis. Ti ti tai valandai, kada karas atidėlioti jo negalima, o reikia
Ant galo baigiant atsitolint
kimės, kad jis bus pasekmin- pasibaigs ir kada reikės pradė imties tuojau.
Pirmų pirmi Ji pirmiausia sužinojo,
“I) ARBININKA S“
dar priminiau: ar negeriau
giausias iš visų ligšiol buvu ti nauju gyvenimu gyventi. iausiai,
šalip šelpimo, tas Kad žada streikuoti,
būtumėt padarę, kad tuos pi
(The Worker)
sių
ir
kad
šiemet
daugelis
darbas
turi
rūpėti
CentraliBegalvojant
apie
tai,
kįla
nigus
paaukavę T. Fondan nu
Atsisakė
nuo
Sąjungos
/ The Lithuanian tri-weekly paper.
naujų parapijų ir draugijų bus daugybės įvairių už kits kitų niam Lietuvių Komitetui. Jis Pradėjo skepuoti.
kentėjusiems
dėl karės.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by prisidėjusios prie Federacijos svarbesnių klausimų-problemų iyra kompetentingiausią įstaiga
—Mes ir beto anąsyk ren
St. Josepli’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Federacijos programas ir ir tos valandos reikalų. Kam kuri gali imties to darbo ir jį
kant
davėme po dolerį. Te
Nors
turėjo
gerų
darbų,
Subscription Rate s:
konstitucija, tai išraiška mū kam, o mums lietuviams rei ištesėti.
gul
tik
visi taip atjaučia-užBet metė ir ėjo,
Yearly____________________________________ $3.00
sų idealo, platformos ir viso kia daug galvoti apie tų val
I
baigė.
Turbūt senų vokietukų
6 montlis______________________________ _ $1.50
- —
veikimo pieno. Pirmuoju au andų ir pasirūpinti, kad mes
Tai bent atjaučiama.
T.
Labai pamylėjo.
Advertising
rates
on
application
torių to viso buvo a.a. kun. A. jos sulauktume prisirengę.
f
Fondan
doleris,
o
bereikalin

Address all communications to
Kaupas (padėjo surašyti ir
Tarp svarbiųjų klausimų
gam
pasivažinėjimui
keli
doleIr atėjus giesmininkėms
*
keli kiti komisijos nariai). Il bus ir tas, kad karas, be kitų
DARBININKAS,
' riai.
Net girtis pradėjo:
gainiui tas programas, ypač blogybių, bus labai ištuštinęs
Mes panašiai elgdamiesi;
Mes
jau
dirbam
jųsų
vietoj
—
j
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
ta dalis, kuri paliečia susi mūsų žemę, išblaškęs mūsų (Tikras šių dienų atsitikimas.) Mokesnio uždėjo.
gaišiname laikų, kurį galėtutvarkymą,
buvo dapildyta žmones po visas šalis.
ėmė sunaudoti dėl tėvynės la
■;
4-ojo ir 5-ojo Federacijos konSenai yra žinoma ir kalba- Keliais žodžiais aprašysiu
bo.
Vai sesutės susipraskim
Į greso.
|ma, kad Amerikoje esanti 'Mergelių liikmą
Ir
apsižvalgykim,
A. Grigaliūnas.
Kadangi Federacijos prog i visa ketvirtoji mūsų tautos j Negerą ir nemalonų
Kas dėl mūsų nemalonu,
ramas ir konstitucija neužims : dalis.
Bet į Amerikų pirm Šį atsitikimų,
■Kitiems
nedarykim.
HARTFORD, CONN.
BANDARIEČIŲ PAMATAI.
bai lengva pamainyti kitu, vi perdaug vietos, tad ir pasi- Į karo eidavo kasmet ne šimtai,
Panytės prakalba.
Kas
Hartforde
atsitiko
ryžome visa tai perleisti per o tik dešimtis tūkstančių, dažNesenai net keliuose “Dar- [ sai nauju jausmu.
Tik
prašalvkim
nekantų
Atvažiuoja mūsų brolelis iš H Darbininko“ skiltis. Daly- I nai tik klioliko arba ir kelios. Mūsų lietuvaitėms,
bininko ’ ’ numeriuose esame Į
Ir neprielankumų
Sausio 23 d. vakare A. L.
Lietuvos
geras, (nors negilus) • kas begalo svarbus, ypač Tad išėjo ne visi kartu, o tik Susipratusioms seselėms,
rašę gan plačiai apie mūsų
Nedarykim
dėl
tautiečių
R. K. Moterų Sąjungos 17-ta
Pabuvo porą-tre- šiais laikais. Mes turime ži- Iper ilgą laikų.
Į išėjusiųjų Padorioms mergaitėms.
sandariečių suvažiavimą, apie katalikas.
Skriaudos,
nesmagumo.
•o 4
kuopa
turėjo vakarą, kuria
jų partijos platformų ir prog ijatų metų cicilikų šeimynoje jnoti, ant ko stovime ir kur [vietą spėdavo priaugti naujų Vienoj prieglaudoj varguolių,
me
man
pirmą kartą teko iš
į ir virto piktu šakininku.
einame, kad kartais koks prie žmonių.
Bet ir taip vis tik
ramą.
Atsimykim,
kad
nekanta
girsti
tokią
gražią pamokinan
Įsisteigia katalikų draugi- šininkas užsimanęs vėl nenu- mažne jau nebebuvo Lietuvoje Kur dirbo tautietės,
Užmezgę savo organizaci
Pražūtin
vis
veda,
čią prakalbą, kurią pasakė pBeveik visos giesmininkės,
jų, sandariečiai su visu karš ! ja su katalikiška konstitucija. stumti; brolip kataliko iš jo namų, iš kurių vienas kitas Visos Sųjungietės.
Vien
tik
meilė
ir
vienybė
lė Ona Kašėtaitė iš Montello,
[nebūtų iškeliavęs į aną giriačių metėsi į agitaciją ir orga Praeina keli metai ir žiūrėk į kelio.
Mums
liuosybę
žada.
Mass. Ji nupekė tas mergi
Įmąjų aukso šalį.
Vietomis
nizavimo darbą: steigiamos ‘ ta draugija bekviečianti Ba- i
U.Gurkliutė.
nas,
kurios kiek pramokusios
jau buvo gerokai jaučiama di Ilgai dirbo savo darbų,
naujos kuopos, pritraukiamos gočių su prakalba arba benuTRUMPAS
angliškai, tuojaus nebenori ir
tarianti palikti nariams laisvę
delė stoka gerų, stiprių dar- Kiekviena mokėjo
į Sandarų jau buvusios orga
BLAIVININKU DIENOJE
A.
L.
R.
K.
FEDERACIJOS
kalbėti lietuviškai, tai ką jau
Vienybėje
kaip
sesutės
[bininkų. Kas bus dabar, kada
nizacijos.
Žinoma, galima eiti velykinės išpažinties, arba
LINKĖJIMAI.
PROGRAMAS
IR
norite
iš čia gimusių. Na ži
karo audra vienu metu išblaš Pas tėvų viešėjo.
paabejoti, ar tas tvirta ir ar neiti.
KONSTITUCIJA
Sveiki broliai, blaivininkai,
noma išmokę kalbėti angliškai
Visa tai atsitikdavo todėl,
kė iš šalies tiek pat žmonių,
ilgam. Juk kiekvienas na
Ir
brangios
seselės.
tankiausiai po gatves su ita
Sąžiningas
šeimininkas
[kiek per ilgus dešimtmečius
mų statytojas, turi visų-pir- kad mūsų brolai, lietuviai
L Pamatai.
|
Linksmi
būkim
susilaukę
lais, graikais ir žydais trinaI SI. Pasikalbėk su tokiomis
lyra iškeliavę užjūrin į Ameri Čion šemininkavo,
ma parūpinti gerų tvirtą pa I katalikai^ nebuvo gerai su
Gramnyčių
dienelės.
Linksmai dirbo, kaip pas tėvų
matą. Taip-pat kiekvienos pratę tų pamatų, ant kurių
Lietuvių Katalikų Federa ką, jei dar ne daugiau. Iš Tėvynėje savo.
Į merginomis tai patirsi, kad
politiškos partijos steigėjas, jie stovi ir kad, užpulti, ne cija, kaipo perdėm katalikiš blaškytųjų vieton juk nespės
Ta
dienelė
Lietuvoje
įjos jau turi po kavalierių, kuAuri apčiuopti po savimi tvir mokėjo jų ginti.
koji organizacija, remiasi ant stoti vienais metais nauja jau Bet nelaimė netikėta
Didžiai
iškilmingai
rie yra “čiutabakiai.“ Bet
Tuo-tarpu, ačiū Divui mū i katalikystės pamatų. Katali- noji karta. Kokia dabar tur
tus pamatus, ne vien vaiden
Yr
’
švenčiama
blaivininkų,
įjos su jais neapsiveda, o jei
Staigiai atsitiko,
tuvės pasiūlytus, bet paties sų gyvenimo ir veikimo pama Įkystė žiūri į pasaulį ir jo su- būti tuštuma Lietuvoje!
Garbinant
širdingai
ir apsiveda tai būva nelaimin
Mirtis
išvarė
iš
svieto
Ruošiamės' gaivinti tėvynę, Gerų šeimininkų.
rimtojo gyvenimo patiektus. tai yra tvirti, amžini, nes [ tvarkymų kitaip, nekaip stab
gos.
Toliau jam turi šviesti toksai ! patiekti paties Visatos Tvėrė meldystė, judaizmas ir įvairios kelti jų iš griuvėsių ir pelenų!
Globėjų
visos
blaivybės,
Kas čia kaltas! Daugiau
prakilnu^dealas, kursai ga- jo, Dievo. Dievus tverda- Į rūšies filozofiškos sistemos. Turime pagalvoti, ar bus kas Antrų gavom šeimininkų,
Panelės
Švenčiausios
sia motinos, kam neišauklėja,
.J° par imas žmogų, nurodė jam tik- .Katalikų £iliozofiįa neieško to tą darbų dirba, ar įstengsime Žilutį seniukų, ___
Užtarytojos
varguoliu
■
.
kam duoda ištvirkti. Juk ar
tijos žmonių širdis ir protus. I šių, davė jam Įstatymų. Am- bulybės ant žemės. Mokina jį mes patys padirbti, ar ne Turbut kaizerio sūnaitį
Visogalingiausios.
galima
pagirti tų dalykų, kad
Pagaliaus tam partijos kūnui, I žiams bėgant Dievo valia žmo-1 jinai aiškiai, jog visiško pa- užlies mūsų žemės svetimi gai- Tikrų vokietukų.
duktė
su
motina gatvėj susi
vis labiau
aiškėjo:
seno-!
ant tvirto pamato pastatytam įnėms
gamtos CMvaų
spėkų cauvii
saviem ! valai, stodami į trūkstamųjų,
_.
v •
i
•
—
Ijvergimo 4icxxixvv/o
Ir mes melskim Jos pagel- tikusi gėdijasi pasveikyti mo
ė t0. išblaškytųjų vietų.
ir skaistaus idealo apšviestam, jveje pranašai, paskui mus,, reikalam nesulanksi
bos,
tiną.
,T
------ ---------------------1.--- T~ iI
Išganytojas
_
pagaliaus
Jo
Mūsų vyriausias uždavinys®3- Tas antrasis negalėjo
reikia suteikti gerų organiza
Užtarties, malonės,
Paskui kalbėtoja ragino merRamiai
nusėdėti,
ciją, tvarkų, kad savo prakil mokslo skelbėja ir Jo valios -ios žem5s niekados nepasiek. padaryti taip, . kad mes patys
Kad
stiprėtumėm
blaivybėj
į ginas rašytis prie R. K. MoBet norėjo darbininkėms
niuosius tikslus galėtu pasek yykmtoja - Bažnyčia vede I im& B(Jt _ sako - _ tobnla galėtume užimti savo vietas, Arti ir akėti.
Mes varguoliai žmonės.
į terų Sąjungos ir lankytis į važmonių keliais to amžinojo tvarka
bet tiktai Dieraje. kad Lietuva išlaikytų savo iš
mingai siektu
i karines mokyklas. Ji taipgi
_
gv
t, t0. vaizdų, kad tėvynės žemė, tė
Lai dovanos broliai Sanda įstatymo uzbneztais.
Kad blaivybė tarp lietuvių
prisiminė ir apie lygias tei
Nusibodo
lietuvaitėms
y ūsų tautoje, kol niekas buią tvarkų vadina “amžinu vų protėvių išlaikyta, jų pra Kantrybėj kentėti,
riečiai, kad pas juos nieko
Klestėtų bujotų.
ses moterų su vyrais; ji pasapanašaus neįžiūrėjome. Vis nesikėsino rauti iš žmonių šir-1 įstatymu” (lex aeterna), ku- kaitu, o dabar mūsų brolių Vai seselės kų darysim,
O girtuoklių tarpe mūsų
; kė, kad jei ir gausime tas
kas buvo daroma taip ant džių tikėjimo, Dievo baimės rįu0 vardu vadiname prigimtą krauju ir seserų ašaromis ap- Ėmėsi kalbėti.
Nieks nei nežinotų.
į teises, tai nemokėsime jomis
greitosios ir. taip paviršuti ' ir meilės — lietuviams katali- j žmonėms teisybės pajautimų ir Į Irstyta, netektų svetimiems,
naudotis, jei nesusiorganizuoJeigu skaitoma, kad Amer- Ir ant galo susitarę,
niškai, jogei darė įspūdį, kad kams užteko savo Bažnyčių, tobulesnės tvarkos troškimų.
Kad ir vardas jų tarp mūsų I sime.
apie ke.tvirt?W Pradėjo sakyti,
štai mes turime prieš sa Ikad išbuvus gerais katali- Kitais žodžiais tariant, prigim- įikoĮe ™ŪS1}
Išgaištų prasmegtų,
Buvo sakomi monologai,—
| įagis įstatymas yra lyg kokiu dalį visos tautos, jeigu tiek Reikia senų vokietukų
vę karštų kalhėtojų Rusi : kais.
O blaivybė viešpatautų
puikiai išėjo, taipgi nusisekė
■r»_
siiĮgim
U amžinojo įstatymo. Pa^ 7Ta išsiblaškę pabėgėliais Biskį pamokyti.
BetA atėjo priešininkai ir -ė-kįš___
o_________
jos revoliucijos laikų, kurs
Visi blaivūs taptų.
ir kiti lošimėliai, ypač gerai
šaukia mostiguodamas į mi mė dėti savo pastangas, kad Tasai tobulybės išsiilgimas P° vis$ Rusijų, tai reiškia, kad
F. V.
buvo suloštos “Kūmutės“
(prigimtasis įstatymas;
įstatymas) gimuo
gimdo apie pusę lietuvių yra ne na Iškeliavo visos sykiu
Lits. išgriovus
i^huvuj tikinčiųjų
LiMiivių.ji/ pašaupaoau- ^prigimtasis
nias, patsai svyruodamas ant įtik
tame veikalėlyj buvo pajuok
išklydę po svetimus
savo silpno pamato, nes arba ležiūrų, kad tik išplėšus tikę- žmonių įstatymų (lex humana)' mie,
TAI BENT ATJAUČIAMA. tos mūsų kūmutės,
kurios
Į
subatos
dienų,
oo reguliuojantį
___ •_____ .•
___
.__ •
kraštus. Kaip padaryti, kad Pasiliko vokietukui
knygas
ant kokio plytgalio, arba ant jimų: leido ir platino u>^
savytarpinius
Liūdna darosi prisiminus vyrams išėjus į darbų su Rud
bačkos pasilipęs. Ir tik bi ir laikraščius, steigė viešas ir santikius žmonių su žmonėmis. Lietuvoje tų išblaškytųjų vie Tik pačiutė viena.
Lietuvų ir jos vargus; taip-gi žiu nešinasi ir bonkutes tušti
jai žmogus, kad tasai jo “pa slaptas organizacijas.
Bet žmonės ir j savytarpiniai tos neužimtų svetimi Lieka
ir mūsų lietuvių amerikiečių na.
Ypač tas niekšiškas darbas santikiai nuolatos mainosi — tik du keliu — kad visi tuč Ir nei viena lietuvaitė
matas“ jam iš po kojų neiš
nekuriu apsileidimų Tėvynės
Geriausia Dudienės rolė at
sprūstų ir kad ponas agitato išaugo pasibaisėtinai Rusijos nuosekliai ir žmonių įstatymai tuojau grįžtų tėvynėn, kaip Likti nenorėjo
reikale, neatjautimų josios likta. Malonu ir žiūrėt kaip
rius nenumarmėtų žemėn su revoliucijos laikais. Po tos privalo mainytis.
Kadangi, tik karas pasibaigs: ir pabėgė Nes seniukas vokietukas
vargų.
gudriai ir puikiai ji mokėjo
nenusisekusios
revoliucijos
visa savo agitacija.
antrų vertus, žmonių gyveni liai iš Rusijos, ir mūsų išei Baisiai įkirėjo.
Štai vienų vakarų eidamas sirgti, kuomet vyras parėjo iš
Trečia ir ketvirta savaitė daugelis triukšmingų jos da mo siekiu yra galutinas pasie viai iš Amerikos.
miesto gatve pastebėjau ne darbo. Apskritai imant, tai
Tas klausimas yra taip svar Viskas per niekų nuėjo,
po Philadelphijos Seimo jau rytojų, (kurie visi pasirodė kimas tobulos tvarkos (numi
paprastų vežimų, pilnų prisi- pirmas taip gerai nusisekęs
parodė atslūgimų to didelio kartu ir bedievybės apašta rus, pas Dievų), tai ir žmonių bus, kad mes turėtume nuolat Kitaip atsitiko,
kimšusį man gerai pažįstamų vakaras. Žmonės pilnai už
sandariečių karščio, kurs, ro lais), atsikraustė (nes buvo įstatymų mainymasis turi bū jį atminti ir rūpinties kuoge- Tas senasis vokietukas
ypatų, juosius vargiai trau ganėdinti. Ant pabaigos kal
Čia tinai eiti nuolatinio tobulinimo riausiai išrišti. Amerika da Vienas nepaliko.
dos, buvo dirbtinas, netik priversti) ir į Amerikų.
kia pora diktų arklių. Na bėjo vietinis kun. J. Ambotas
ras.
Jų laikraščiai kaž-kas jau rado gerai prirengtų dir- si keliu. Vadovu tame kelyje bar sunkiai pasiekiama, tad
kur jie dabar važiuotų prieš apie Lietuvos praeitį. Pa
nebepraneša apie naujų kuopų vųD-ro Šliupo. Reikėjo va turi būti prigimtasis įstatymas reikalinga, kad Amerikos lie Kaip tik kitos lietuvaites
naktį,—tariau sau praeidamas tartina lietuviams ir kitur
steigimų, arba naujų draugi ryti tik toliau. Tad ir pasi saugojamas ir paaiškinamas tuviai patys jį iškeltų ir gvil Mūsų sužinojo
pro šalį.
kviesti už kalbėtojų p-lę O.
ją prisidėjimų.
Nors reikia pylė nuo estradų pliovonės Dievo apreiškimų, visoje pil dytų atsidėję. Amerika nuo Bėgė greitai iškilmingai
Ant rytojaus, sutikęs vie Kašėtaitę.
Ten yra
pripažinti, kad sandariečiai prieš Dievų, tikėjimų, kuni- nybėje užlaikomų Katalikų karo nenuvargusi.
nų draugų iš žingeidumo pak
Pasveikinti jojo.
Gluosnis.
susidėję
kapitalai,
ten
žmonės
turi savo tarpe ir rimtų, ga- gus, ėmė dygti vienas po ki Bažnyčioje.
Tai-gi :lausiau—na kur jūs vakar va
bių žmonių, kurie žinoma, ne- to bedieviški šlamštai, ėmė
Iš pamatinių Lietuvių Ka yra įgiję daug gerų žinių, pri Ir nubėgę su seniuku
BERLINAS. — Kaizeris
kare važiavote.
apsileis taip greitai ir savo dauginties ir augti laisvama talikų Federacijos siekių yra sižiūrėję kultūros gyvenimui, Tuoj susipažino,
—Ogi į “E.” miestų, ho yra visai sveikas ir važinėja
Sandarų tur-būt augins ir žo niškos organizacijos.
bendromis visų lietuvių katali daug ko išmokę. Tokie žmo Potam pulkų lietuvaičių
iš vieno karės lauko kitan.
tel į“, — atsakė.
Bet tuo pačiu laiku buvo kų spėkomis gaivinti savo tar nės, kupini energijos, įgiję Dirbti nuvadino.
liaus.
— Tai jau jums vietos Jo liga esanti Vokietijos prie
sukrutę ir tikintieji žmonės. pe augštesnį, tobulesnį, dores daug patyrimo ir žinių, po ka
hotel’iai perprasti, — tariau. šų svajonė.
MŪSŲ PAMATAI.
Pamatė jie aiškiai, kad jiems ni ir teisingesnį naminį, riešą ro bus be galo reikalingi Lie
nebeužtenka melsties Bažny draugišką ir politikiškų gyve- tuvai. Amerikos lietuvių visuo
Bet neužtenka kitus kriti čioje ir laukti iš Dievo stebuk nymą.
Vadovu tame darbe menė ir spauda turėtų gerai į±
svarstyti
kuoti (tai nėra sunkus dar- lų, bet kad reikia eiti į vie bus Kristaus Ynokslas. Federa aidėti šį klausimų,
oas), reikia ir apie savę ap- šąjį gyvenimų ir ginti savo cija ieškos artesnių tarpusavi- jį ir gvildyti, kad grįžimas
r
->ti. Labai daugelis mū- brangenybes
ten,-> kur jos y----- o—
- Inio lietuvių katalikų susižino- Lietuvon nebūt vien palaidas
-*ą brolių katalikų patys lig ra užpuolamos ir ginties tais jimo, pasekmingesnio bendrų atskirų žmonių noras, bet or
oti aiškiai nežinojo, nesupra- pačiais ginklais, kuriuos var- j reikalą aprūpinimo ir, apskri- ganizuotas ir rimtai sutvarky
4% ant kokių pamatų jie sto- toja bedieviai.
g
Tad
' tai, prašalinimo kenksmingų tas dalykas. Amerikiečiams
Jie tik jautė tų pamatų steigti savo spaudą ir organi- lietuvių katalikų visuomenei tas darbas tuo labiau įkanda■ i' stiprumų, bet kada tik buvo zuoties.
apsireiškimų ir pagaminimo to ■ mas, kad jie jau dabar leng>«ipėelami kitų srovių žmonių
Katalikų judėjimas ;prasi- visko, kas reikalinga jos ge viau gali pasiekti Lietuvų,
dėjo
Pensylvanijoj 1906 m. rovei,
— 'ų ama : - - r ~ mokė
tarpimui ir pažangai. gali geriau ištirti, jos dabartinį
jo.
1■i
nors Mat tenai gyveno neužmiršti- Tautyrtės r dorvbės gaivini- padėjimų, jos reikalus ir prigslir.r ■
• as amerikiečių lietuvi ų va nimas, apšvieti™.o platinimas - i rengti ateičiai, negu galime
< "f1/
•- '-7^';~
US—-nai
-r-■■
. ■■■
das a.a. kun. A. Kaupas. Jo ■ r -ec.“
būrio
i esame Rusijoje
jausmą,
,eicu jisa, r. ė
■' -asia,
' - i mas — štai
■arodc pilnas sj
' ■■
’
■
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z
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a
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darbininkas

P

liuke daro taupumo stebuklus.
Dusyk, arba trisyk į savaitę

SAVO PAČIOS VYRAS
(Monologas) •

neverdame pietų.

(Įeina ir nusilenkia). At
siprašau, ar nėra čia mano
žmonos!
Beje,
tiesa, gal
tamstos manęs nepažystatė___
turiu pasisakyti kas esąs. Es-

Nusiunčia

PROVOKACIJA. 7

Tai ištikro, mister Raulinaiti, pabaiga svieto jau atei
na. Nes jau atėjo laikas^ kad
brolis brolio nepažįsta, kai
mynas kaimyno, o socialistas
socialisto, kaip tai “Kovoje”
No. 3 matosi.

r—
Kaliunas $150, po $1.00 V, įkas, Ptras Lozaraitis, Kazimie- j
Jukneviče, J. Kucevičfe,
V. ra Lukoševi&nė, J. Latvft, U.
Tamuleviče, F. Ligmckis, M. jZiogaitė, M. Bakšiutė, E. KuloZakareviče, S. Kučionis, D. šune, B. Jamkevičiute, J. Va-Į
Gumbickas, P. Jasinskas, J. 'linčius, J. Ptraška $2.00 O. AndBitinas, A. Tamuleviče, J. riuškaitė, J. Pauplis, M. Veniu.Vitkus, A. Mangaitis, S. Re- ke, J. Dominaičiute, J. Balčiumeika, V. Remeika, K. Ka- nas, Katarina Valiuniutt, Mar
tinas Valeika, Pranas Ponkus,
sėlis.
7
Stasis Kazemckas, Juozas Vsi
Viso $ 34.50.
Surinko šie kalektoriai: J. čiulis, Juozas Stočkus, jonas
į

“DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS

ma į kavinę pyragėlių ir kavos
parneštų, kadangi žmona ne
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.
turi laiko išvirti pietų ir tas
Ką jūs manysite, vyrai,
kuras toks brangus. Dievu apie tokį žmogų, kurs net du
agal Sumanymo tO3 blankos reikės mainyti
mi vyru ponios Anelės Dras- liau! kaip ji mažai sau reika socialistu randa “Darbinin- Vaičiūnas, J. Jaskeleviče, pa- Ramukevičia, Ona Liuterskiute,
kas mėnuo. Todėl atspauzdinome įvairių
eikiutės — Diegaitienės, tai lauja. Keletą skrybėlių, skrai ke” ir vardan social ištiškę gelbėjo vietiniai p. V. Tarnu- Vincas Kerišis, Magdė Karaliuvarsų ir pardavinėjame tuzinais.
yra, vadinuosi Diegaičiu. (Iš sčių ir suknelių užtenka jai iš principų varo provokaciją, leviče ir J. Pileckas. Vardan nine, Kazimieras Jamkus, Ona
siima vizitinę kortelę). Štai tisiems metams. Labai tan Na matote, broliai, kaip el- Montello Tautos Fondo kuopos Maliaučiutė, Petras Kandrutadarbininkę užtarėjai, tariame širdingą ačiū pirmiau visius, Jieva Frankiute, Kazys
prašau patikrinti, kad kalbu kiai pietų ir vakarienės valgo giasi
pas
tokius,
kaip
ji,
gailestin

“
darbininkiški
”
laikraščiai, siai p. V. Tamulevičiui ir p. Matulis, Ant Račkauskas, Pet
tiesą. — Anelė Drąseikiutė —
gas
drauges.
Vakar
pietų
kokią
sėklą
sėja.
■ Pileckui už pasidarbavimą ras Valatka, Petras Budvitis,
Diegaitienė su savo vyru. Ne
Imant nemažiaus, kaip 100 tuziny, atiduodame
valgė
pas
grovienę,
o
vaka

Mes “Darbininko” zeceriai tarp North Estoniečių. Tai Jonas Džiurvis, Damašius Kliu-;
mėgstu girtis, bet nematau
po 4 centus.
vėl priežasties slėptis su tuo, rienės pas baronienę. Ar ga einame ant betų, jeigu Rau- pogi visiems aukautojams var tas, Motiejus Rainis, Marė Ali-:
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko”
kad esmi savo pačios vyru. lima gyventi taupiau ! Kuri linaitis ras, kad. kuris iš mūs dan Montello kuopos tariam i kevičienė, Jonas Jatulis, Mar
iš
mūsų
moterų
stengtų
paro

cele
Stočkiutė,
Pranas
Monkeį
yra
socialistas,
tai
gaus
at

širdingą ačių už aukas. Pini
(Tyli) Taigi tamstos sakote,
Spaustuves tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj
kad jos čia nėra. Tat gaila, dyti tokį pasišventimą! Ne- lyginimo penkis grašius, o gai pasiusti Tautos Fondo Ka- vičius, Katarina Lekavičiūte, Ag
intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.
nieška Čepulienė, Ona Čirvins- j
labaL-gaila: jau dvi valandos , kartą supdamas Stasiuką, vys jei ne, tai teprisipažįsta prie sieriui B. Vaišnorai.
Juozas Vaičiūnas. kiute, Marė Grigienė, Monika
. jieškau Aneliutės po visą mie tydamas Jonuką, arba ny- melagystės.
Klenavičiutė, Elzbieta Šimkiutė,
niuodamas
dainelę
Onutei,
su
Nėra ko stebėtis iš Rauli- i Fin. Rašt.
stą. Atsiųsta jai pakvietimas
Uršulė Adomavičiūtė, Ona Manį amatorių teatro bandymą ašaromis akyse mastau apie naičio ir socialistų užsipuoli
labdaringam tikslui. Ji to ne savo gerą Aneliukę. Sugriš- mo ant “Darbininko.” Nes DIDŽIAUSIOS DOVANOS ' čienė, Ant. Gražulis, Juozas
I Siubaila, Ant. Bružis,
Joana
VISIEMS KOKIŲ DAR
žino, nes užimta turbūt kokiu ta namon pavargusi, nusip- kaip tik jis atsirado So. Bos
Krakauskiutė,
Jonas
Šliora,
lunkusi,
vaikai
jos
nelabai
tetone, tai tuoj padarė ermydeNIEKAD NEBUVO!
posėdžiu, arba dalina išmaldas.
pažysta,
namų
ruoša
apleista...
'
rį,
suirutę
tarpe
zecerių,
nes
Taigi
passikubinkite, nes ne Rozalija Balčiuniutė, Jonas VaiTaip, mano žmona yra la
tiekaitis, Ona Pokilė, Marč Jabai labdaringa, (Į vieną klau • mat toji tikroji artimo meilė sujudino prie unijos ir geriauvisuomet tai bus.
kaieiutė,
Baltrus ’Vaitiekaitis.
.B>wcnaiu»,
neduoda
jai
nei
valandėlės
pa■
šia
atmokėdamas
už
darbą
už
sytojų). Ką? Tamsta sakai,
Puiki kynga — šiemetinis ka Kasparas Mažeika, Juozas Sima
silsio.
Štai
ir
nūnai
JustinuR. šalininkus.
kad mano kuklioje vietelėje
kas
kažko
paraudęs,
gal
per

Na, kaip galima tylėti lendorius su visu Amer. lietuvių navičius, Zigmas Kiulakis, Pra-sunku užsiiminėti labdarybe?
kat. įžymesnių veikėjij paveiks
Ar aš tamstai pasisakiau ban šalęs. Reikėtų gydytojaus. >prieš tokį nenaudėlį “Darbi- lais ir daugybe draugijų paveik- į nas Zataveckas, Ona Gudeliutė,
kininku, arba kapitalistu?... Bet ar yra tam laiko? Kūdi ■ninką,” kurs socijalistiškų slų, tarp kurių rasite gal ne Alexandra Virbeliauskiutė, PraNemėgstu kaišytis povo plunk kis karštligėje, o mudu skęs- | laikraščių spaustuves privertė vieną savo pažįstami}, tai-gi su tazius Zavitaitis, Juozas Gilius,
suomis.
Kiekvienam kuris tava rūpesčiuose apie pavargė pakelti darbininkams algas į puikiausiais aprašymais ir daugy Magdė Javenauskiutė, Vincas
manės klausia, pasisakau, kad lių gerovę. Ji vargsta posė jben po griveną. Tai tikras be kiekvienam naudingų infor Liaudinskas, Simanas Stasevituriu- vos aštuonis šimtus me džiuose, o aš turiu štai jieš- atžagareivis, darbininkų prie- macijų bei pamokinimų. Knyga čius $3.00, Viktorija Šaulienė,
tinės algos, (k. a.) Iškur imasi koti tos geraširdės labdarės. šas, vienybės ir gerovės ar turi suvirs 400 puslapių ir verta Mrs Margarret $5.00 Vladas Kim
ša $2.50 Ant Mažeika $2.50 Vinmano žmonos labdarystė? Ži Gal kartais ji nuėjo į neišgy- dytojas tas “Darbininkas.”
NE VISI DAR ŽINO,
mažiausiai
$1.00,
bet
parsiduocas Galins,
Rokus Dvareckis,
Tai matome, kurie po
tamsta, juokini imanėj
nai, tamstą,
____ do™U skystapročių ligonbutį,
da tik už 75 centus.
kad Metraštis yra vienas tų retų leidinių, kurį
Ar tai būtinai reikia dalinti nes ten tariamasi apie koncėr- pelkes braido ir mėto purvus I Kas užsirašys metams vieną iš Petras Palevičius, Ant Sabaliau
nusipirkęs niekas nesigaili.
skas,
Juozas
Vigranialis,
$2.00
pinigus, kad gerai daryti pa- tą— ®tsiu ir aš^ten pažiūrėsiu., i ant žmonių.
■ sekančių 3-jų laikraščių, gaus Klimas Miklušis, Juozas GlavicO
geras
Metraštis
buvo ir bus kiekvienam reikalinZeceris
vargeliams?
Ka, ka, ka! (nusilenkia ir išeina.)
Į minėtą knygą dovanai, tik už kas, Ona Garmiukė, Julijonas gu dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. JI e tVersta iš Fr. Reinsteino.
Matyt, kad tamsta neturi to
persiuntimą reik pridėti 8 cenuts. Vaitkevičius $2.00 Juozas Galia- r a š č i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletą
MONTELLO, MASS.
kios žmonos, kaip mano Ane- i " PASIKALBĖJIMAS
“Darbininkas” geriausias ka vieius, Juozas Žagrevičius, Juo- kartų.
Atsiprašau, nenorėjau j
lė.
SANDARIEČIO SU
talikų. Darbininkų Laikraštis, ei-' zsa Savickas, Juozas Seilius,
Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė ka
Prakalbos.
įžeisti, bet kad tamsta žino- ‘ATEITIES” REDAKTORIŲ
na kas antra diena — $3.00.
lendoriai
arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spau
Juozas Ulikas, Juozas Šimkus,
tum, kas tai per galvelė, o'
“
Draugas
”
didžiausias
savai

Tadeušas Valutis,
Marė Miku- da buvo užginta mūsų tėvynėje.
L. Vyčių 1 kuopa įvykdino
tas darbštumas!
Atsitinka Sandarietis. Atnešiau tamistai
tinis
katalikų
laikraštis.
Kaina
Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių š v i e
žienė,
Stefonija
Zurliutė,
Marė
Prašyčiau mano tą sumanymą, kad kiekvienos
taip, kad iš ryto kolektuo- į rankraštį.
metams
$2.00.
t
ė
j
ų, visokių
žinių, pa ta rimų,
rodų
MoJuriaičiutė, Vincas Kela,
ja našlaičių naudai, vidurdie-; straipsnį įdėti artymiausiam i nedėlios vakarą surengti nau “žvaigždė” seniauisias
s
—
lietuvių
tie
jus
Navikas,
Viktorija
straipsnių
pasiskaitymų
teikėju
—
žodžiu
Zvarnyje lanko suparaližuotus, po numeryje kaipo įžengiamąjį. dingas prakalbas. Kad žmo kat. savaitinis laikraštis. Kaina čiukė,
Bronislova Marcinkaitė, kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.
pietų skirsto dovanėles pade-i Redaktorius. Labai gerai, la- nėms tas sumanymas patiko metams $2.00.
Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėjo
$2.00
Marė
Dabaravalskiutė.
gėlių loterijai, o vakare vaidi- į bai gerai. Mums rimtų straip • liudija jų lankymasis ant tų
“
Vytis
”
puikiausias
d
visa
vaij
būti
mažyčiai.
Aukos surinktos Bažnyčioj šv.
na mylėtoji} teatrą, arba par- i snių reikia. O apie ką Tami- prakalbų. Pora nedėlių taip tinis jaunimo laikraštis. Kaina Kazimiero par.
Kas kita šiais laikais.
Kitokie laikai, kitokios gyvenimo
sta
pabriežiai
?
Gal
klerikalams
prisigrūdo salė, kad daug ne
davinėja ženklelius. Parsi- •
metams
$1.50.
sąlygas
ir
kitoks
gyvenimas.
Turime visokių organizacijų, įstai- jtT;
Po
$1.00
Juozas
Vainius,
Juoį
įgalėjo įeiti į vidų. Tas fak
'įdirba vargšė savęs išsižadėda į gerai sudrožei? —
“
Žvirblis
”
mėnesinis
juokų
gų,
apsčiai
laikraščių,
knygų,
gyvenimas verda,
zas
Savickas,
Baltrus
Vaitiekaij
ma. (Susigraudindamas.) Sa Sandar. Ne, šiuo žygiu rašau tas liudija, ■ kad-ir -šios, kolo laikraštis. Kaina metams $1.00.' tis," Jonas Vaitkus, "5^50c. O. T daug 'jame' visokių ■apsireiškimų," jttrictus L
ažymi ir nu
vo namų laimės, savo tikrus ĮI apie naują sumanymą aukoms nijos gyventojai žino, kaip
“
Ežys
”
mėnesinis
juikų
laik

šviečia
geri
laikraščiai.
Veiverienė.
vaikus atnašauja ant visuome rinkti nukentėjusiems dėl ka skirti gera nuo blogo.
Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ir
Smulkių ūkų surinkta $45 80.
Mano sumanymą įvvkTautiškam name taipgi yra raštis, išeinąs Anglijoj. Kaina
nės labo aukuro. Ji panaši rės.
metams
$1.00.
kalendorius
arba metraštis.
Viso
$50.30.
tam pelikonui, kurs drasko j džius galima butų lengvai su laikomos prakalbos po globa
Prie
šių
ir-gi
duodamos
dova

Šiems, t..-y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir
Ant. Račkauskas smulkių au
krūtis, kad savo krauju mai brinkti kurį šimtą tūkstančių į“laisvųjų.”Ten svetainė dide- nų naudingos knygutės.
prie
šiandieninio
gyveninio pritaikytą Metraštį išleido Liet.
kų
surinko
$1.85
'snė, gražesnė ir patogioje vie
tinti alkanus... Ką aš sakau i dolerių.
Kas
myli
muziką,
gali
užsi

Kat.
Spaudos
Dr-ja.
Pr
prakalbas
kun.
A.
Maliauspelikonui!... Ji nelyginant tu Red. Ką? Aš tokio straipsnio toje, bet ten klausytojų atsi- rašyti mėnesinį žurnalą po vardu ko $219.70. Viso $271 85.
Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy
l lanko tik keletas, o šv. Roko
zinas pelikonų... garbės žodį 'nedėsiu!
“
Muzika,
”
rašo
apie
muziką
iri
venimo pritaikytas.
duodu. (Dairosi po salę.) Jei Sandar. Kodėl? Juk Lietuvai svetainė mažutė, sena, nepa dainas. Metaoms $3.00
Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuomeGIRARDVILLE,
PA.
togioje vietoje užtad kupinai
gu Aneliukės čia nėra, tai iš to būtų nauda.
Visais
reikalais
kreipkitės
per
ninkų,
įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų ir
AUKOS.
turiu eiti toliau... gal rasiu Red. Kokia nauda! Tieji pini 1 žmonių.
laiškus.
įdėdami
markę
atsakysvietiškių,
apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomanKun. Fr. Augustaitis $6.00;
Priešastis tame, kad toje j
ją pas kunigaikštienę Natali gai eiti] vien klerikalizmo sus
I
mui.
jame.
Pranciškus Misevičia $3.80.
i gražioje vietoje jie išgirsta,! JONAS K. MZ’IAUSKAS,
ją... (nori eiti, bet sugrįžta ir tiprinimui.
Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rasi
Po
1
doL
į užsipuolimų, šmeižimų ir ne 120 Grand st., Brooklyn, N. Y.
kalba paslaptingai.) Taip, Sandar. Kokiu būdu?
d
i
d
ž i ame Metraštyje.
Radzeviče, Kazimietikrai ji lankosi pas kunigaik Red. Tamista dar klausi. “Vie- švarių kalbų. O vyčiai steng- į Kas norėtų asmeniškai atsi- ras Jonas
Mes
Skystimas, Magdalena RaAmerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių,
ščius ir grovus... Šiąnakt !nybe Liet.” įdėjo tokį straips- damiesi prašalinti tą viską, i lankyti, gali mane rasti seredo- dzevičienė, Katarina Skysti mokyklų, Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame Matnei akių nesumerkė. Išraši Įnį. Kas gero iš to išėjo. Štai surengia prakalbas, naudin- j mas, ketvergais. subatomis ir ne-Įmienė, Motiejus Šalčius, Sta- raštyje.
nėjo pietų sąrašą, kuriuos ! klerikalai pasigavo muši} spau gas, pamokinančias. Taigi dčliomis vakarais knygyne, North nislovas Astromskis,, Vincas
Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, nau
taiso baronienė Pechvogel nau doje pasirodžiusį J. Butkaus tik neišmanėliai gali nesupras- 5-tos ir Hevemeyer str.JJroeklyn, Gelcius, Jon. Jankauskas, V. I dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti. Apie visas
dai tų, kurie drovisi elgetau sumanymą ir pradeda jau į gy ■ ti, kur jiems privalo lankytis, j N. Y.
Misevičia, Uršulė Ziegoraitie- didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi gra
Pereitą nedėldienį šv. Roko
ti. Aš, žinoma, jai pagel- venimą kūnyti.
nė, Ona Sizavičienė, Ona Ru- žiame Metraštyje.
bėjan ir dėlto, galite tamstos Sandar. Pagalios tegu aukas salėje kalbėjo J. J. Romanas
Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalikai
gienienė, Marijona Šlumbiepastebėti, kad mano akys tru renka ir klerikalai. Juk ir jie apie aplinkybes, jo kalba bu
WORCESTER,
MASS.
nė, V. Lapinskas (Iš Malianoy Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gau
vo iluostruota su stereoptišputį paraudę. Mano virši šelpia badaujančius.
siai žinių rasi puošniame Metraštyje.
City), U. Velivienė.
Kalbėjo
ninkas tikras triznius. Šian Red. O ar Tamista neskaitei kais paveikslais.
Aukos
surinktos
dėl
lietuvių
Baisi karė eina Europoje. Apskrita tos karės apibudinimą
Viso $29.00.
dien eina per mūsų biuro sa Žemaitės laiškų, ar negirdėjai Bostono Universiteto teisių nukentėjusių nuo karės, ir auko
ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.
lę ir mato, kad truputį snus apie katalikiška rėtį, per kurį skyriaus studentas K. Česnule tojų vardai..
“
ŽVIRBLIS
”
juokų
laikra
Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai Nuo
telėjau.
Tamsta Diegaiti, Lietuvių draugija sijoja žmo vičius apie naudingumą ap
Uršulė
Vasilaitė
$50.00
Juozas
štiš.
Kaina
metams
$1.00.
dugnų
tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ra
kalbėti bėgančius reikalus su- Alita $2.00, po $1.00 Branislova '
sako, purtindamas mano pe nės.
“
ŽVIRBLIS,
”
si
rimtame
Metraštyje.
tį,—čia ne miegamasis: pen Sandar. Girdėti girdėjau, bet susirinkimuose. Referatą apie Marcinkaitė, Andrius Matlaus-Box 576,
Forest
City,
Pa
Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemi
kių vaikų tėvas turėtų tvar tai neprirodyta. Rimti žmo Rusiją prieš karę skaitė Jonas
na
Bažnyčią,
tikybą, dvasiškiją. Kiekvienas katalikas privalo
kiau gyventi... nakties lėba nės kaip ve Basanavičius, Šim Želvys. Ponas M. A. Norkū
suprasti
nepamatingumą
tų užmėtinSjimų. Ką atliko Bažnyčia, ką
vimai duonos nepagamys. Ma kus tuos faktus užginčija. nas kalbėjo apie Vyčius, jo
išrado
ir
nuveikė
katalikų
mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvieno švelnumas žinomas, bet Galop visgi toji draugija iš kalba irgi buvo pamarginta su
tos, pažangos srityje rasi viską apimančiam*
negalėjau nukęsti šios virši gelbės nuo bado mirties ne paveikslais, kurie parodė vy
Metraštyje.
ninko neteisybės. — Tamsta, vieną lietuvį kad ir kataliką. čių veikimą.
Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourdo
Ateinantį nedėldienį, vasa
-atsakiau, aš nieko negėręs; Red. Dėl išgelbėjimo tai gal
stebuklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popie
jei nori, galiu kvėptelti. Tai išgelbės, bet paskum uždės rio 6, kalbės garsus rašytojas
žių, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausiųjų
mano pačios labdarybė neda savo klerikališką jungą, ku ir “Darbininko” redaktorius
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.
vė man miego; išrašinėjau ris gal baisesnis ir už pačią apie darbininkų reikalus. Prie
Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra milžiniš
pietų tvarką varguolių nau mirtį. Tokios nuomonės yra to dar studentas K. Česnulevi
kame
’ Metraštyje.
dai, tai yra, turtuoliams, ku mūsų gerbiamoji poni Žemai čius kalbės iš mokslo vadina
Metraštyje
rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, kiek
rie prisivalgys nebenaudos tė. Ar Tamista supranti tai!— mo chemija. Paskaitą duos
kurioj
yra
bajorų,
sodiedių, žydų, lietuvių, katalikų, stačiati
varguoliams.
(Tyli.) Žino Sandarietis vietoje atsakymo gerai žinomas atletas Maksikių, kiek 8nt žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjimas
te tamstos! palingavo galva gedėjęs nuleido nosį, dėda milionas Kubilius.
turi
išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų Europoje, po
Vakarų rengėjas, Vyčių įir nuėjo sau mumtelėjęs: Vė- mas į kišenių savo raštą. O
kiek
kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, po
jagalvis. Bet ko norėt iš žmo tas sandarietis buvo Karužos galiotas, šį mėnesį yra J. J.
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiausi
salėje kalbėjo J. Ramanauskas
gaus be augštesnių doros jaus- tipo.
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių
Šitą pasišnekėjimą perskai
Soph.
mų: augšta vieta galutinai
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerašyk

Tuzinas 5 centai.

v•

Tie, kurie turi

Metraštį,

j

sako, kad jame vi
sas pasaulis.

4_L
a

• v•

jį apakino.
Dievuliau mano! čius N. 13 “Ateities” išsivaiz
dino:
kad tai aš būčia viršininku,
Vaidentuvė
tai mano pavaldiniai turėtų
už ką nupirkti vaikams avaJČMĮSLIS.
iiM^. Neskaitykite man per
Dar tėvas neužgimė, o jau
biogą, kad neslepiu sav
sūnus į karę išjojo. 'Kas tai!
mo reikalų...
Esmi i
Atsakymas.
Tai Amerižmogumi,
pagaliais
1 Lietuvių Tautinė Sandara,
niekieno nežemina.
jo susiorganižuono mažiukai neturi svrikų tfei * jau joje atsirado frakcidrabnžių ir batelių, nors Ane-*
ką nori eiti į karę.

■

M*

MONTELLO, MASS.
t

Aukos.

Tautos Fondo Montello sky
rius surinko aukų North Eston, Mass.
Aukojo J. Pilec
kis $5.00^ .Jk Kaliunas $2.50.
P. Kaltūnas $2.50,
po $2.00
A. Jukneviče,
A. Sarafi n as,
P. Garbus, J. Jaskonia, ” M.

ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimų, veselijų, krikštynų ir U. KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.
s;
K SVAG2DYS,
242| W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
• (Virš “Darbininko” spaustuves)

Telephone So Boaton 620.

ris vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytam •
Metraštyje.
4
■
Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malonau
. ■
skaitymo.
Kaina 75c.
Drūtuose apdaruose $L28.
Išsirašykite ii “Darbininko” knygų krautuvės.
Adresu:

lis

galėtų pasisakyti: štai, pa-f ką turėjo mandreanio, vikrea-įti visuot Jį Lietuvos seimą
ko iš manęs, apiru- nio, Ukabingesnio ar teisiog mūsų šviesuomenė perskilo į
sios alstijos piliečio, pareiga | neramesnio.
Rinkosi kuopo dvi dali: nepartijiniai šaukė
reikalavo, kad ta valstija at- mis ir bepradėto svarstė, ko seimą, karštiniai kairieji priegytų ir sustiprėtų.
Anarch- gi čia dabar reikalauti, kad šinos ir griežtai nuo to darbo
istiškieji
pasikėsinimai ant iškarto užgytų visos žaizdos, atsimetė.
Kai tečiaus seimas
augštesniųjų administratorių, būtų išrautos visos gyvenimo vis dėlto buvo sušauktas, tie
kurių buvo griebusia ekspansi- rakštys.
Sukta galvos, ko patys kairieji subruzdo “pa
vioji jaunuomenė, nieko nepa gi čia dar ir dar “reikalauti” imti seimą į savo rankas”, ne
tenkino: negi nuo atskirų as ir visa tai, ar daug ar maža, partiniai demokratai nesidavė.
menų priderėjo valstijos page protinga ar ne, išpildoma ar Ir du tūkstančiu liaudies at
rėjimas.
Nuo kruvinojo te ne, dėta greta kits kito, kad stovų, pradedant nuo išvakar
roro, įbailinimo purtėsi šir nueitų į bendrą krūvą Lietu ių prieš seimą ir per ilgąją
dys.
Imta tad svajoti apie vos reikalavimų.
pusę dienos, buvo liudytojai
nekruvinąją revoluciją, apie
Stebuklingu bendru visoms skaidalinių imtynių mažutytė
tylią, per stiprų visų santarmę socijalėms ligoms vaistu taip je, sniygintoi, dalyje susi
valstijos tvarkos pervertimą. tvirtai tikėta, kad jau vienas rinkusių.
''

mes, mūsų, mums.
Bet taip
nachališkai nedrįso lįsti vi
siems į akis: ji savo nedrąsu
mu buvo kultūringesnė už savo
žiedus — šviesuomenę. Niekas
nesiklausė tos minios,* kur ji
prisiskiria ir ar supranta, kur
galima linkti: sočijalas, krik
ščionis ir demokratas,
kiek
vienas sau nutarė, jog ta mi
nia — jo, nes pati dar neturi
politikoje nuovokos. Buvo tat
taip ne “demokratinga”, kad
tik užgauti tegalėjo liaudį. Ir
ji . užsigavo;
ėmė nerimti;
kaikurie ėmė tarties grįžti na
mo be nieko, kiti stabdė: dar
seimo gi palaukime.— O daugumo

Dažnai ataeina girdėti, būk
1905 metai pasidarę dėl nelai
mingojo karo su japonais.
Tame manyme ir tvirtinime
tiek tėra teisybės, kad po ano
karo, pagalinus pratrūko ta
votis, kuri seniai, geniai
tvinko.
1915 metus padarė
karštas, taip karštas, kad
Tvarkai nustatytą
net nebesuvaldomas visuome Visiems buvo galvoje vylingas tų ligų nupasakojimas, lyg
nės troškimas reformų. Karas Suomių pavyzdys, neseniai at sąžiniška išpažintis, žymiai darbą jau iš vakaro sudarė te- akyse matės pykčio ir. kartaus
pasibaigus užvylio ašaros.
tik nudengė skraistę nuo se sitikęs ir labai padidinamas; ir palengvino visų sielas. Ūpas atro salėje tuoj,
Socijalai įsivaizdino dar
senėliaus
įvykęs
Norvegijoje,
geram
vaidinimui,
dr. D. mi
pasidarė dar geresnis, dar
mtosios dvasios valdininkų ir
plikai parodė, kaip jų būta atsiskiriant jai nuo Švedijos. pakilnesnis; visi pradrįso, pa nėtinai betakčiu ir negudriu vieną griežtai nedemokratingų
Lyg nebe tie isišokimu.
sudūlėta, kokio betvarkio bū Išgirsta milijonų Rusijos pi kėlė galvas.
Nė kieno neįga- tiesiog neinteligentingą dalyt
liečių
visai
negirdėtas,
milijo

žmonės,
lyg
labiaus
sueuropta jų valdymo, kaip jų pačių
liotas, ūmai striktelėjo ant ką būk viso seimo rezultatai
nų
labai
retai
tegirdėtas
iš
sve

ėję. Niekas nežinojo, iš ko kėdės, visas išblyškęs, pasi- priderės nuo to, koks susida
nebetikėta, jog jų darbas tvir
tas, galįs ateičiai duoti gei tur atkeliavęs žodis“streikas” gi viso to, visais tais 38 ^punk šiaušęs; rankas,
it Moizė, rys prezidiumas. Vadinas, jis
ir
vietinis,
naujai
nukaltas,
bet
tais,
kaip
žagariškių,
ar
dar
džiamųjų vaisių.
augštyn kilodamas, kažinko- sudarys rezolucijas, ne patys
tuojau
pamėgtas
—
“
zabastov
daugesnių, reikalauti; kas kiu nervingai - mistikiniu bal susirinkusieji jas priims, pri
Karas to laiko valdžios iš
mes jas, lyg kokį mechanikos
tikimybę buvo pakirtęs pačia ka”. Bet kaip visa tai padar turi išpildyti. Negi vyresnybė: su ėmė tiesiog šaukti:
juos lyg nebebuvo tuo laiku.
me pamate. Apie kų seniau ytina!
Aš toks ir toks! Aš įstei dalyką: Šekit jums padargas;
Savo
pačių
visuomenė!
Bet
Sielvartų ir be karo buvo
tebuvo rašoma, ir tai dau
gėjas Vilniuje sočiai - demok vartokite jį, nes jūs tik mech
o ne sau
giausia užsieniuose; apie kų gana. Kur jų nėra! Paklausi- ji dar neturėjo iš ko duoti, dar ratijos! Aš ten ir ten už tai anikos pajėga,
tebuvo pašnibždomis kalbama, nėk bykokį žmogelį, ir jis tau nebuvo savo dalykų į savo buvęs! Aš jus kviečiu dabar žmonės_ Visas beveik seimas
Bet tai jau tarties_ Kas nori kalbėti, matė natūralinį, taip sakant,
tai dabar gyvais faktais buvo dešimtį jų išskaitys. Norėta ir rankas nusitvėrusi.
jo pirmininkų, sumanytojų ir
prirodoma. Per gerų dešimtį jie visi panaikinti. Lyg būtų jau buvo antrinis dalykas. Lyg prašome ant scenos!!!
dr. Basanavičių,
metų prieš tai lietuvių užsie atėjęs laikas pramanyti visuo pažadėtasis dangus: kažin ka
Vieni, beūsiai pusbernėl sušaukėją
kurs tiek daug
nių spauda ujo vyresnybę. tinis pragumas visoms nelai da, kažin kur bus, bet tvirtai iai, nė durų neieškodami, lyg žmogų,
nusvėrė
Lietuvos
likime. Ant
tikima,
kad
bus.
Taip ujo, kad vyresnybė buvo mėms, visiems kivireiams paper tvorų, ritos tiesiai ant es
piršfų
suskaitomieji
socijalai
Ir plaukė terbeliotos minios trados ir ten prieš publiką ma
pradėjusi skųsties, jog ir ne daryti galų,
Kaip ir tai pakalčiausi jos parėdimai “pod- daryti! Ko pasiklausti, kas . tą žavėtinąjį Vilnių, kur lino nusmukusias kelines augš sumanė nuversti jį ir patys
Bet visi
vergajutsia samoj ozloblionn- žino tų didžių paslaptį!
Ir turės progos viešai, “visam tyn. Kiti, tai matydami, ėmė atsistoti jo vieton.
surinktieji
jų
nuopelnai
Lietu
oj kritikie”.
Tuo žvilgsniu virto 1915 metai mitingų, tar- svietui” girdint, pritariant šaipyties ir pykti.
Širdies
vos
visuomenei
nebūtų
galėję
nebuvo skirtumo tarp įvairių ybų, suvažiavimų, seimų lai- ir užjaučiant, sočiai pasiguos liga sergųs kun. S. tuo tarpu
krypsnių laikraščių: visų ne ku. Imta bėgti į kiekvienų, ti visu tuo, kas ant širdies: tokiu - pat nervingu tik nebe- atsverti nė vienos unicijos
bemanyta, kad dabartiniai kurs tik viešai išsižioja, ant ir kad laisvieji žmonės dar mistišku, greičiaus jerichon.- Basanavičiaus nuopelnų; tad
nesulyginti su išsipirkusiais, ir išku balsu ėmė gausti iš viškų: ir miniai jie visai nebuvo
valdžios atstovai begalėtų kų rinkų, bažnyčiose, salėse.
žinomi. Seįmas vesti — Lie
nors išmoningo sugalvoti ir iš
Lygiai klausytojai, lygiai kad servitutai varžo, ir kad
— Neklausykite! Ko reiks, tuva vesti. Pagalvojo ir tarė:
mintingai tai įvykinti Griež kalbėtojai, lygiai susirinkimų dvarininkai netaikus, ir kad rytoj seime pasakysite tokioje
— Ką Basanavičius išmano!
tai nebetikėta nei gera valia. sušaukėjai nei nuo ko nesislė valdžios atstovai nemandagūs tvarkoje, kaip bus nustatyta
Ot,
mes tai išmanome!
Tečiaus visai neteisingai už tų pė, nes niekas nemanė nuside- ir kad visokiariopų tikėjimo, seimo sumanytojų!!! Neklau
Ir pasipylė ant to garbaus
kritikų pyksta ant lietuvių dųs, bępildydamas visuome kalbos ir asmeks laisvių nebu sykite, eikite laukan iš salės!!
vyro
paniekos žodžiai.
Dėl
spaudos: visa tai žėrėjo ir iš nės troškimų.
“Visuomenės vo.
Kilo lermai. Vieni skubo tų nepelnytai iškentėtų dyglių
kiekvieno beveik pačių rusų valia” visų nuomonėje išaugo
Dabar
iŠ tų “deputatų tai brukos iš salės, kiti atgal
laikraščio.
į kažinkokią galybę, tiesiog su terbelėmis” juokiamasi. į salę. O vissiems šiuro kailiai; Basanavičiui reiktų gražųjį
Spaudos agitacija ir visoki materijalę didybę, kuriuos nie Tuomet nieko juokas neėmė: ėmė baimė, kad priešininkai žiedą įpinti į garbės vainikų.
Basanavičiui atstatė inžinie
“pasakymai”, kas darosi, pa kas pasaulyje nebegali sulauž daryta kuogeriausia valia, neimtų ryti kits kito, o minios
galios, sujudino tas minias, yti, kuri pilnai garantuoja at kuogiliausin įsitikinimu, jog nenuvestų ko dar blogesnio da rių K., Lietuvos istorijoje nekurioms, rodės, viskas buvo skirų žmonių laisvę ir nepalie- taip reikia padaryti. Daryta ryti. Taip viskas iš karto daugiaus, kaip skaisčiai blkir visados bus: labai tai man, čiamybę: “visuomenė” juk naiviai, vaikiškai. Bet kad tragingai pasirodė, kad per stelėjusį meteorą, kaip dabar
žinokitės! Pasirodė, kad mi apibendrina visus žmones; ir ir tebebuvome nebevaržomos visų naktį nebemiegota. Skau matome.
Pyksta Jablonskiai delei
nios dedasi į širdis visa tai, pačios valdžios atstovai juk politikos ir visuomenės darbe dėjo galvą nuo minties:
nesimatymo
etikos.
Trypia,
fefiS^ia paB^^a. ir užgauna.
dalys tos visuomenės, tad jos
it
ant
žarijų,
ligūstas,
ir be
Kaip žydas su žydiTnepra- valios pildytojai, o ne tramdy Svarbą ne kaip darytą su mų taip, tai kas gi bus per
to susinervinęs, a. a. Povilas
Tarp to laiko viešų maningai, tiksliai ar ne; svar patį seimų!
silenks keliye, nepasisakę, kų tojai.
Višinskis.
nauja žino, taip dabar darė kalbų, oracijų, pamokslų, ar bu, kad bent nuvoktą į kat
Neužsivilta.
Liaudis,
iš
— Vėl, vė Išlindo su savo
visi pilečiai.
Nebesisakyta, kaip kitaip pavadinsi, ir pir rų pusę krypti, kad buvo insusitikus, paprastas, inkyrė- mykščių šnekų tebuvo vienas stiktivai uodžiama laisvas vis tolimiausių kraštų subėgusi kromeliu__
Bėgo iš kairės į vidurį AJB.
jęs, nieko nereiškiųs: kas skirtumas: nebesivaidyta, sa uomenės valdymasis ir rimtas čia savo širdies, savo minties
(Tąsa ant 7 pusi.)
girdėti? Bet daug reiškiantis: kyta visa kas ir kaip toje val pilečių “tamsuolių” rūpin varginimus išdėstyti, savo šie
ar girdėjai, kaip kilo karas, andoje sukėsi ant liežuvio. Ir asi asmeniškaisiais savo pačių lavartų pasisakyti, išgirdo ir
kam jis buvo reikalingas, kaip niekas niekam nieko užtai ne dalykais ir visuomeniais savo tuo pradėjimu klausė, kaip
į tų karų nesiruošta ir vis dėl sakė, niekas nekliudė, ne krašto reikalais.
Abejotiną draskėsi, pešėsi, nesupaistoto pradėta, kaip neišmanoma stabdė, nebaidė bausmėmis. ar rimčiaus prieš dvejetų šim mi, nesuprantamo skirtumo so
Agentai.
kariauti ir elgiamasi nesųžiniš- Lyg ir ištikrųjų visuomenės tų metų Anglijoje daryta pir cialiniai demokratai, krikš
čionys
demokratai
ir
tiesiog
de
kni- Faktus tikrus ir kažin- valia buvo kuriam laikui tapusi mieji žingsniai į valdymųsi;
RAS KUKIUOS GALIMA UtSIkieno pramanomus skelbė, pla augščiausiu įstatymu: supre- tęviršt, nebematant ir nebe mokratai. Visi šaukė: mes, RAATTI “DARBININKĄ” IR
tino visi, neišskiriant ne^ pa ma lex; lyg buvo pripažinta jaučiau! globotojų palengvo į- mes, mes; mūsų, mūsų mūsų;
nūn pavieniais
čių valdininkų, net nei pačios jos autoritetas.
prantama ir tvirčiaus prade mums, mums, mums, per
EGZEMPLIORIAIS.
visus linksnius, ydant galėtų
policijos atstovų, susiėjus su
Štai, kokiomis laiko sąly dama vaikščioti.
jais už butelio ar kortų. Nei gomis prasidėjo visoje imper
Mums dar svarbiaus ir įdo- “paimti” visų seimų, lyg ko
Benediktas Jakutis,
18 Wiget St.
tai būdavo darbas partijų žmo ijoje didieji susirinkimai ir su miaus, kad Lietuvos žmonės, kių avinų būrį į savo gardų.
Polish
Industrial
Assn,
nių, nei jų siunčiamųjų kur važiavimai. Eita ir važiuota kaip sugebėjo, išreiškė savo Liatftiis, L y. 90 susirinku
Cross
St
stytojų. Skelbikai nedarė jo nebesutūrimomis miniomis vi valią ir norą beveik nėkieno siųjų turėjo taip pat savo:
BOSTON,
MASS.
kių išvadų iš savo nupasakoji sur, kur tik išgirsta šaukiant nekurstomi, neraginami. Ne
mų; nežinojo, kas gi reikia susirinkimų, mitingą Neįdo balsarėksniai jaunikliai, karš
daryti, kad taip nebebūtų, mauta ir neklausta, kas šau taširdžiai, bet ir žilgalviai,
kad genaus būtų; niekas nie kia.
Taip buvo Petrapilyj, vedė Lietuvos minias į Vil
ko nedarė, laiku susigalvojęs Maskvoje, Varšavoje; taip at niaus Seimą o paskui į jo repienų, neišskiriant nei pačių sitiko ir Vilniuje.
zolucijų pildymą bet amžių
sočiai - demokratų, kurie dar
— Visi dirba revoluciją — brendę, nors tamsokomis gal
yta ar kurių pačių darytasi to dirbkime, pons, ir mes!
vomis vyrai. Tai parodė pas
laiko politikos tėvais ir šeimi
Kurstęs vienas viekšniškis kui teisme kilusios bylos. Iš
ninkais. Norėta tik iŠpliopti, kanaun. Zaleskio nabaštiką visų tautų, įkliuvusių į 1915
OyvMt tiiavgMM- Sergaattaat Tinto! nrifauritom
kas sopina širdį, kas nevienam Zaleskis vis stabdęs ir patarin —6 metų sukurį, seniausius
BmkjM!
nebeduoda ramybės.
Minia ėjęs — palaukti.
“kaltininkus” davė lietuvių
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios
išėjo iš inertinio padėjimo.
Taip gal buvo ir tarpe Vil tauta: jų amžius aplamai ly
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
Tik dabar, visa tai pergy niaus rietuvių. Basanavičius ginos 31 metams, tuo tarpu
jų narių.
Bet gal da pat? gerbiamas nepamąstei,
venus, darosi aiški ir teisinga su kompanija nenorėjo atsilik kad kitų tautų kaltininkų am
4
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
kaikurių Europos valstijų ti nuo visos imperijos prakti žius — 21 metams, o žydų
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
praktika: tokiais dvasių suju kos. Sočiai - demokratai aržiai bundiečių siekė net 17 m.
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės <
dimo laikais padaromų veikalų jam prieštaravo, nepripažin
Liaudies buvo naivūs lauki
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
♦:
neskaityti nuodėmingais, t.y. dami suvažiavimo reikalo. mai, naivus darbai, bet pati
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė <
bloga valia, geru apgalvoji Pagalios, taip susikivirčytą taktika rimta. Ji ne tik mums,
po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
mu padoromais; rūgimui at kad pakvietimą į Seimą pasi bet visai valstijai parodė, ko
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
slūgus, tuoj duoti pilninteliau rašė vos trys žmonės. Pirmas galima laisvėje laukti iš pilie
4) Skleidžia apšvietą, išleidinčja gerus raštus ir
si amnestija, tuoj sugrąžinti — Basanavičius; tai dera. Bet čių, kad ir neapsišvietusių ir
dalina nariams dovanai.
f ,
O
visiems pilečiams per maišatį šalia jo du, nors žinomu, bet politikoje neišmanėlią Dabar
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody
o mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
prarastos teisės. Mūsų vyrės be jokia visuomenės užsitikėji- norisi tikėti, kad Lietuvoje
o
nybė taip nepadarė, tur būt, mo, asmeniu. Ta trijulė nor būtų galima net plebiscitas pa
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pio nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
tik dėlto, kad, žiauriai už maliu laiku jokiu būdu nebūtų daryti, prireikus pasiklausti,
gniaužusi revolucijinį judėji turėjusi teisės padaryti tokį kur jos sūnų ir dukrų širdys
įstaigas ir tt.
mą, vis dar nebuvo tikra, kad rimtą žingsnį. Bet anuočes— linksta Vilniaus Seimas pa
Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
ir jo šaknis išrovė.
Bet ne Išgirsta tik pašaukimas, visai rodė, jog Lietuvos liaudies
kestis
lengva. Norėdami gauti platesnes informa
o
tai mums tuo tarpu rūpi.
nematant šaukėjų, ir pakilta. nebėgama netvarkioe laukinių
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
Mums atsieina pažymėti,
Valščiai, parapijos, sodž minios.
,
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
jog visų imperijos kraštų: nuo iai rinko savo atstovus, dėjo
Griežtai priešinga jai pasi
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo ad
Baltijos ir lig Ramiojo okeano jiems kapeikas kelionei ir rodė tos liaudies šviesuomenė.
resu : —
skersai ir nuo Juodųjų lig Bal siuntė.
Atstovai, drobines Ji nebuvo naivi siekimuose,
tųjų marių išilgos, pilečiai terbelee pasiėmė, ėjo į Vilnių. tik neapsakomai nerimta ir
ėmė kankinties tuo pačiu klau- Nebuvo iš ko pasirinkti: visi net nedora taktikoje; ji neiš
.mu; tai kas gi dabar daryti, šviesesnieji lietuviai buvo laiko nė mažiausios kritikos.
kad palengvėtų ant Širdies,kad miestuose ar svetur. Rinko tad
Nuo-pat sumanymo sušank-

“Darbininko”

Susivienijimas Lietuvių
Rymo Katalikų Amerikoje.
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Bartkevičia P.
877 Cambridge Su
I. OAMBRIDfl, MAMA
Malukas J.,
16 Lincoln St,

BRIGMTOI, MASS.

Ramanauskas J.
OakSt
LANRMNC1, MASS.

Viesulą Kazimieras,
1160 TVaahington St
Jeruseviėia Jonas,
1048 Waahington St
Grigas Kazimieras,
y 1111 VTaahington St
NORWOOD, MASS.

Bilinskas Vincentas,
29 Morris St.
WEST LTNN, MASS.
Geros Fr.

40 Pearl St.
CHARLESTOWN, MASS.

Gailiunas Jonas,
The Lithuanian Store,
Antanas Baronas,
55 South St.
ATHOL, MASS.
“Amerikos Lietuvis,”
T5 Millbury St.
Migauskas T.
21 Ledge St.

Jurgelionis R.
So. Harlem St
Grigaitis K.
42 Suffolk St.
Zinkuvienė Cicilija,
8 Langdon St.
Zataveckas Pr.,
20 Hacker St
Pocius J.
25 Lafayette St.
WORCESTER,’ MASS.

Danisevičius J.
26 White St
WESTFIELD, MASS.

Abražinskas P.
187 Ames St
Vaitekūnas Bros.
10 Arthur St
Stiga J.
6 Arthur St.,
Meškinis B. P,
35 Arthur St
Peter Sharks
85 Vebeter St
MONTELLO, MASS.
Alubeckv Anthony,
43 Bissell St.
SO. MANCHNSTIR, COIN

Janulis J. A
1314 Merrimans Alley
S. S. PITTSBURGH, PA

Miliauskas Vincas
____ Box 599
FOREST CITY, PA
Striauka Stasys A,
656 Church St
KASTOM, PA

Skinskis Joe,
COALDALE, PA

Mileška F.
P. O. Box 659
DONORĄ PA

Balašauskas J.
232 Clay Avė.
Wm. Shirvinskas
222 Greenridge St
Barasauckas J.
232 Clay Avė.
DUNMORE, PA

Vaišnoras M.
318 4th At*.
HOMESTEAD^. PA
Palūpis Vladas
17 Morgan St
PITTSTON, PA
Jusas Vincas,
328 Lock Avė.
SCRANTON, PA
Križauskas I. P.
102 East Center St.
Zelionis Juozas,
Duteh Hill
8HENAMDOAH, PA

Ant. Rudokas
Box 198

Kizevičius Tamošius,
Box 97
Jonas Mikutavičius,
Lithuanian Church
MINERSVILLE, PA

Zavorskis Vincas,
507 East St
NEW. MAYTN, CONN.

Stankevičia Ed.
Willing St
TAMAQUA PA

POQUONOCI. CONN.

Šaučiunas J.
460 Park Avė.
BRIDGEPOBT, CONN.

Sarapas B.,
23 Sheldon St

Potecky Ant.
234 Park St
Kneižis St.

10 Hungerford St.

HARTFORD, CONN.
Gavronskis Ben.
49 Congress Avė.
Vasiliauskas J.
820 Bank St.
Buskus B. J.
866 Bank St
Kovas Juozas,
21 Congress Avė.
WAT1RBURT, CONN.

Valatka Simonas,
2903 Ann St.
Kvietkus Simonas,
333 Wharton St.
Mitkin J.
307 N. 6-th St
Sefeltaiti J.
1224 Nec tarine St,
Statkus P.
1306 Coalton St.
Švagždis
3604 Earp Si.
Trepkus F.
3585 Salmon St
Poteckas S.
2833 Winton St
PHILADELPHIA PA

Glemza A.
837 No. 8-thSt
SPRINGFIELD, ILL,

Petrulionis Pranciškus,
326 John St
HARISON, N. J.

Šlegalis Jonas A
1427 So. 48-tr Ct
CICERO, ILL.

Ulčinskas Ipolitas,
87 Franklin St.
PATKRSON, N. J.

Jonča Ant.
Box 569
MBLROSE PARK, ILL.

Lukšas P.
314 Walnut Št.
Švidžiutė A.
194 New York Avė.

Vaškevičiutė Barbora
71 Warwick St

Kralikauskas J.
91 Warwick St
NUTARK, N. J.

P. J- Garijonas,
23-So. 20-th St
IRVINGTON N. J.

Žindžius A
15 E. 23-rd St
BAYONNE, N. J.
Maksvitis Z.
271 E. 10-th St
NEW TORI, N. Y.

Mečionia K.
335 John 8t
HARRISON, N. J.

Balčiūnas Ignacas,
131 Inslee St.
RLZZASBT1, N. J.
Stanulevičius J.
291 Clinton St
BnrGRAMmN, w. t.
• X Spurgą
, *
184 Grand St
Struunskia Adolf,
184 Grand St,

Comenduly J.,
R. F. D I Box 151
HARRISBURG, ILL.
Lapinskas J.
2014 Peori* St.
Nausėda Antanas,
1656 Wabanria Are.,
Jurgis Tamošaitis,
3233 Auburn St
CHICAGO, ILL.
Venčius J.
35 Union 8t.
Dykehead Shotta
Lanarkshire
SCOTLAND.

Cepliauakas
64 New Orbistroim
BELLSHILL, SCOTLAND.
Naujokaitis J.
47 Planet St
Commercial Road East
LONDON, KNG.

Ramoška A,
654 W. Saratoga St
BALTIMORE, K).
Paul Šukys,
2120 St Clair Avė.

Bugnavičiuą
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nuo . mavo socijalai ir. rezoliucįjaa Seimas imponavo savo didu
I rašė taip-pat jie.
Suvargę mu. savo laisve kalbose. Jo
« į prezidi Į kūnais, sustipę nervais, bai- nusprendimus nevisai tesupra
♦
jumą mano vieton pašauktasis į giantis dienai, nebebalsavo re- to, bet pilnai tikėjo, jog tie,
prof. P. B. dėl netesėjimo zoliucijų, nei bepriėmė patai kurie tai surašė, visiškai ge
sų iš dešinės, nes rezoliuci t rai supranta, žino, ko nori,
žmoniškai susikalbėti:
Stiprinasi demokratai, įsi joms perbalsuoti, matės, bū kas gali būti ir kas ne, kas i----------------------------------- —-------------galima daryti ir kas ne, kad
traukdami Antanų Smetoną, tų reikėję antra tiek laiko.

z

y— Nepasiduokim, neapsileiskim! Socijalai nebeklau
so skambučio, neduodami ima
balsą. Advokatas V., literatė
Lazdynų Pelėda (tuomet ano
“tikėjimo.”) blaškos histeri
jose, kol negauna iš kaimynės
bobos kumščių į pašonę^ Riks
mas, šauksmas, skandalastai rinkiniai prezidento lig pat
vėlybų pietų, kol, pagaliams,
nesutinka susodinti greta Ba
aanavičiaus—socijalistas ir ku
nigas su jų visų draugais.
Minia jau jau pakėlusi spar
nūs iš salės išeiti ir pasiješko
ti kito buto susirinkimui, pa
liekant vieną prezidentą su so
cijalistais piauties, palieka
vietoje. Darpusvalandis tų
garbingų varžytinių ir seimo
nebūt buvę.
Ir pratrūko mitinginės kai
bos. Latakais, latakais te
kėjo-užė žodžiais vandenėlis,
dažniausia be prasmės ir turi
nio, nieko niekuo nepamainy
dami, nieko iš sopamųjų da
lykų neapšviesdami, beveik
nieko nepalytėdami; kas tik
rai skaudėjo lietuviams. Liau
dies atstovams leista malonin
gai išrokuoti jųjų “reikalavi
mus,” plota, bet nesvarsty
ta ir neformoluota Inteli
gentų vandenyje liaudininkų
trumpi, brendą pasakymai bu
vo tikri tirštimai; jiems plo
jo patys vandens tekintojai,
bet ir toliaus, nesusigėdę, vis
dėlto tekino.
Kalbėta, kalbėta be saiko
ir galo, kas ką tik atsiminė iš
paskaitytųjų knygų. Nei į te
mą, nei į sukeliamą, klausimą,
bet taip sau:- jeden do sasu,
drugi do lasu; vienas bi rea
linį dalyką, kitas fantaziją.
Vienas apie luomus, kitas tuoj
apie paukščių pieną.
Gražus ir simpatiškas stu
dentukas S. ne be pretencijinio
“skromnumo” išpasakojo išti
są. brošiūrėlę, kurios turinis
nieko bendra neturėjo su to
*' o reikalavimais. Kun. A.
per triskart ilgai malo tą patį,
atsiprašydamas, kad jis valdo
šešius margus; pagaliuos pa
modamas:
— Jūs kalbėkite.
Ir taip lig vakaro vienos
dienos ir lig vakaro antros,
Kol visi nepradėjo lėpti nuo
nuovargio ir į galą iš nuobod
žio. Reikėjo gi, pagalios,
kai kas užrašyti, malus, ma
lus ir per visą laiką ničnieko
neprotokolavus.
Kokios buvo tikybos, tokios
ir rezoliucijos. Tarybos ėjo
šian, rezoliucijos nuėjo ten.
Viena tebuvo tarp tarybų ir
rezoliucijų bendra: abidvi bu
vo bevar8ės, bekraujės, nors
per tarybas daugiausiai trukšLIETUVIAI PAVESKITE
DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir_ moteriš
kus drabužius, sulig naujau
sios mados.
Taisau, prosinu, valau ir
dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir
esu gerai įsipraktikavęs ta
me darbe, kaip Lietuvoje,
taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku greitai ir pi
giai.
Jeigu kas reikalauja, dar
bą pasiimu ir pristatau tie
siog j namus.
Tel. Charter 2354-4

Ir būtų visa minia išsisklaisčiusi, gėrę, valgę, burnoj
nieko neturėję, vienu triukš
mo užėsiu galvose, kad padė
jimo nebūtų išgelbėjusi nieko
bendra nei su socijalais, nei
Mokia ar tokia rezoliucija ne
turėjusi .Valstiečių Sąjunga,
Ly. keletas grynų realistų liaulininkų, kaip Galvanauskis,
?aršaitis ir kiti. Jie skyrium
sdę tarybas, netikėtai karšas, stačias, kas daryti pasa
kančias rezoliucijas pridėjo
nrie neva Seimo rezoliucijų,
lraugia jas išspauzdino, drau
ge išplatino ir padarė tai, kas
buvo atlikę 1905 ir 6 metais
Lietuvoje.
Ir šviesuolis, ir sodietis ly
biai jautė, išeidamas š iseimo
og tai ne tai, ko laukta, ti
kėtasi, kas bus, spėka. Te’iaus visų piliečių buvo toks
lidis troškimas, kad kas sta
liai teisingai ar ne, vis viena,
itsakytų į prakeiktąjį klausi
mą:
—Tai kas gi dabar daryti!
kad šūktelėjus:
—Kol išeisite iš šios salės,
□asižadėkite visa tai padaryti!
x Tokiuo širdies pagavimu
sušukta:
—Pildysime!
•Taipenergingai augštynkelta rankos, — kad visi Didžio
jo Lietuvos Seimo negerumai
nubluko ickažinkur iš atmin
čių išnyko.
Ir skirstėsi šeimininkai parsiveždami glėbius rezoliucijų
išdalyti, kaipo brangiausio
Vilniaus pyrago.
Ir priėmė savo atstovus lie
tuviai gera širdžia. Iš tolo

Skaityk “šviesą”

Adresas: “šviesą”
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♦♦♦ Padarom moteriškus drabu♦% žius, vasarinius ir žieminius
♦♦♦po naujausiai madai.

♦♦♦
A. CEPULIONIS,
♦♦♦
242J W. Broadway,
♦’♦ (V;rš “Darbininko” spaustuvės.)
So. Boston, Mass.
♦>
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Jei esi nuliūdęs, “Ežį” - Skaityk.
JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ” — RAŠYK.
NORI SVEIKO JUOKO? — PRIE — “EŽIO” EIK.
PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PEIK.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame
rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius.
Atsiųsk adresą ir
gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai
visad “Ežį” skaitvm. Kaina metams 75 centai, pusmečiui
40 centu.
Pinigai siunčiami monev orderiai*

“EŽIO” redakcijoj galima užsisakyti “ŽVIRBLĮ”.
A

KĄ TIK IŠĖJO Ii SPAUDOS NAUJOS KNYGELES.
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai
Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir
* ' kito‘ki'~skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams:
Kaina"
5c., imant (100 ) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeliu. ,
2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.
Surinkta: Dektemacijos, Eilės, Dainelės, Monologai,
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis,
Patarlės, Žaisi ės ir tt.
Ypač tinkanti, mūsų jauniems
scenos, ir juokų mylėtojams.
Medegos užtektinai ilgo
viešo vakaro papuošimui.
Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.
ŠI KNYGUTE KAINUOJA TIK 20c.
Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
sę, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam
vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.
Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų
pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių
nekaltų juokų.
Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui
pažaisti.
3) Dvi komediji. Vienoje knygutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJAS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.
Šie visi veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.
Tos visos knygutės galima gauti pas: .
- J. V. KOVAS,
___ 21 CONGRESS AVĖ., :::::::::: WATERBURY, CONN.
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)
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Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis

AKHIKlMmTVTII
3 ,

Vienintėlis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi

Kaina metams $1.50, Pusei meta 75c.,Kanadoje nžrube&au, $2.09
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiuršjima

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS
15 Millbury Street,

99

Worcester, Mass.

Jei trokšti apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvairinį
iliustruota jaunimo laikraštį
i ri
“Vytį.
”

“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis
Amerikoje.
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų,
literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau
nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organi
---- Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75*.
Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.
Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:

“Vytis,”
731 West 18-th str., Chicago, UI

“Draugas”- Nesugriaunama
Tvirtovė.
Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužomų,
neišgriaujamų tvirtovių. Netiesa.
Jau daug metų, kai socialistai ir laisvamaniai
sujungtomis spėkomis atkakliausia bombarduoja ir
antpuldinėja Amerikos lietuvių katalikų tvirtovę
“DRAUGĄ.” Ta tvirtovė netik kad atsilaikė,
netik kad nubloškinėjo visus priešų smūgius ir ant
puolius, bet dar išleido savo spėkų statyti tvirto
ves kitur, kur priešininkai yra įsigalėję.
Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus tas
laikraštis “DRAUGAS.” Jo spėkos yra šauniai
sumobilizuotos.
Stok ištvermingųjų, nepergali
mųjų pusėn, užsiprenumeruok “DRAUGĄ.”
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Adresas:

Karė, mobilizacija...
Visi tautiečiai, jauni ir seni, vyrai ir moters, mer
ginos ir vaikai, nei minutos neatidėliod^mi marš į mobili
zacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės į baisią, sunkią,
ilgą karę.
Sujungkime jėgas kariauti su baisiu, galingu,
beširdžiu priešu, kurs baigia mus terioti.
Baisusis prie
šas pasaiingu būdu įlindo mūsiškių tarpan ir skerdžia mū
siškius, kaip meitėlius.
Nejučiomis baisusis priešas pri
veisė tarp mūs visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių,
bjaurių šliūžių. Dėl to įsibriovusio priešo mūsų tarpan
mūsiškiai ėmė skęsti varguose, nedorybėse.
Todėl apšaukiame jam karę, kuri gal truks dešimtme
čius, gal šimtmečius.
\
Kelkime kovos balsą nuo krašto iki krašto, didmies
čiuose miestuose, miesteliuose visose kolonijose. Pakelki
me balsą, sujuskime, kad nuo mūsų balsų ir sujudimo
sudrebėtų žemė, suvirpėtų oras ir kad nuo to sugriūtų
paskutinės didžiausiojo priešo tvirtovės ir drutvietės.
Visokios informacijos, nurodymai, instrukcijos kari
niame muštre, strategikoj, ginklų, amunicijos, provizijos,
kreiptis į generalio štabo buveinę.
Nuolatinės instrukcijos leidžiamos kas mėnuo. Per metus
atsieina tik 50c. Generališko štabo adresas:

“Draugas” Publ. Co.
1800 W. 46 ST., :: ...

:: :: CHICAGO, ILL
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Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį
V’

‘Žvaigždę”
“tVAIGŽDE” yra seniausias lietuvių katalikų
laikraštis, 16 pusi, didumo suteikia įvairių žinių i*
Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.
METAMS ATSIEINA TIK *2.00.
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo ad

“Tautos Rytas”

“ŽVAIGŽDE”

Rev. J. Valaitis.

3654 RICHMOND ST

: SHAMOKIN, PA
co

t

Mikučių, Ke
li md4, kožiiH

nau i

WATERBURY, CONN.

*9^ ąVą

L1ETU VIAI! pasiskubinkite užsisakyti “Žvirblį” —
juokų ir satyros mėnesinį laikraštį, kurs yra jau žymiai
padidintas ir metams prėkiuoja tik 1 doleris.
“Žvirblio” redakcijoj galima užsisakyti ir garsų An
glijos “Ežį,” kurs metams prėkiuoja 75c.
Kas “Žvirb
liui” prisius 1 dol. ir 50 c., tas per ištisus metus gaus
“žvirblį” ir “Ežį.”
Antrašas:
“ŽVIRBLIS,”

94 JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN.

Užeik į mano naują krautuvę pampirkti laikrodėlį, žiedą, len
ciūgėlį ar kitokį auksinį daiktą
ant laisvų išmokėjimų. Užlaikau
visokios rūšies namų laikrodžius.
Tavoras l-mos rūšies.
Taisome visokių šalių laikro
džius, žiedus, branzolietus, lenČiugėlius. Padarome labai pigiai.
Darbas gvarantuojamas.
Šliubinia laisnis ir kiti patarnavimai dy-
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A. K. MAZALAS

Eidamas
pro šalį.

Rev. Jos. Norbut,

Nuo Naujų Metų eina padidinta.
Įvairaus skaitymo
tikėjimisko ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek
pirma buvo. (Kiekvienas tą laikraštį skaitydamas atras
nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini
mą visokių abejojimų ir užmėtinėjimų tikėjimo dalykuo
se.).
Laikraštis eina du kartu į mėnesį.
Kaina liko ta
pati: 75c. metams.
Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį
(štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.
Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
Adresas:
“TIKYBA IR DORA,”
1631 W. NORTH AVĖ.,
CHICAGO, ILL.

. rūbų ir gerų
>»tio krautuvėj

• tmirškil.

“Išeivių Draugą” «

“Tikyba ir Dora

■^aooooooooaa

^įpirkti ži<
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būtų nueita ten, kur žemės
rojus, kur visuomenės laimė. fužsirašik sau ar savo p.ažįstamie-f
Ir visą laiką paskui lietuviai
nebesvyravo, įsitikėję in ver- Ims Lietuvoj bei Amerikoj
bo magistru Ir veikė Galva
UI*
nauskai, Mickai, Smasčjiai;
veikiau aš ir kiti tikie; veikė
Kunickai su Siūleliais. Kaip
kas tesėjo, kaip kieno dora ir
temperamentas spyrė.
Nie kieno tuolaik dar nebū
ta brendusio politikoje; nei
ištirto savo partijų miklybėje.
Dažnas net farsu pavadinta tų
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS
pirmąjį lietuvių liuosą seimų.
IR PADAILINTAS, TALPINS:
Vis dėlto minėtinas tai ir įdo
1. Vėliausia* žinias iš karės.
mus buvo darbas. Tai buvo
»»
2. “Seno darbininko atminima*
” užvadintas “Svieto pe
lietuvių auka laikui. Savo au
rėjūnas
” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą ir
Korespondencijas.
ka, ne dėdės pakišta:
Daniją).
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
*
—Štai, vaikeli, kapeikėlė:
3. Dainas,
Kun. Norbuto.kelionę
užvardintą “Iš Škotijos
paveikslėlius, į Lietuvą,
straipsnius.
paduok jų nabagėliui.
į Lietuvątrumpiaus,
ant motocikletkoe.
” tapti vienu iš įvairiausių
Tariant
pasistengs
Auka brangi, nelaisvėje S? ir
4. skaitymui
“Škotijos Lietuviai
”
II
Lanarkshire,
III Linlithgowshire,
verčiausią laikraščių.
paskui pamirkyta.
IV
Midlothian,
V Dundee
ir tt.Lietuvoj, Amerikoj; meKaina
laikraščio
Britanijoj,
Lietuviai Vilniaus Seimu į
5. “Lietuviai
tams
8 šilingaiAnglijoj.
(2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Adįž resas:
bendrą anų metų istorijų įra §3
6šė vieną gyviausių lapų.
S7Ir jei šiandien mane pak
8.
laustų, ar tu, dabar, gyve
MOSSEND, LANARKSHIRE,
SCOTLAND.
nimą atgyvendamas, visoko
nrityręs, daug ką pasvarstęs
ir supratęs tikrą vertybę, be
norėtume! antro “tokio pat”
seimo su visais jo nedorumais,
III
negražumais, paklydimais-ai,
nesvyruodamas, atsakyčiau:
—Visa širdžia!
Dygliuotais, žeidžiančiais
DU-KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.
takais, klupščiojant, apsiba
JEI RŪPI BLAIVYBĖ.
rant eita; ale vis dėlto —pir
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ,
myn; klysta, bet vis gi tai
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,
beieškant teisybės.
SKAITYK “ŠVIESĄ.
Kas iš to gera, kad neklys
KAINA, METAMS 50c.; UŽ RUBEŽIO 75c.
ti, jei nei neklaidžioji, nie
PAVIENIS NUMERIS 5c.
kur iš vietos neidamas!—
(“Liet. Balsas”)
46 CONGRESS AVĖ.,
•>
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DARBININKO
ei au iutis

Krautuve X

AGENTAS.

Kuri užlaiko visokio ta- |
j* voro, reikalingo maine- V
£ nieriaps.
*♦*

£

V. LUKOSEVICIA,

*♦* Minersville,

£

- - Pa. *t*

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil-1

Ydant niekas daugiaus iš
lietuvių nebūtų skriaustas,
šiuomi pranešu visuomenei
apie Kazimierą Jocių, ku
ris nesenai buvo čia užsidėjęs
grosernę. Kaipo mano pažįs
tamas ir giminė ant pradžios
biznio pasiskolino pinigų $25.
00 ir iš kito pasiskolino $20.00.
Pagyveno porą mėnesių ir ne
žinomai kur pabėgo. Jis yra
apie 5 pėdų augščio, nestam
bus, juodi plaukai su sklasty
mu prvšakyje, ant kaktos biskį garbiniuoti, su iena akia,
nelabai šnekus į bažnyčią nei
na, rodos ne cicilikas. Pirmiaus jis buvo perliorium kny
gų ir agentu “Amerikos Lie
tuvio.” Taigi pranešu visuo
menei, kad tokio apsisaugotumet, kad kur užsidėjęs kokį
biznįneapgant . Jei kas man
apie jį praneštų, bučiau labai
dėkingas ir net dovanas sutei
kčiau.
K. V. Masaitis,
P.O.Box 18
Westfield, Mass.

Surengtas Lietuvių Jaunimo
Ratelio naudai Lietuvių
Labdarystės Draugijos.
Bus Subatoj, Vasario (Eeb.)
12 d. 1916 Prasidės 7-tą vai. va
kare ir tęsis iki vėlai naktį,
Lietuvių Salėj, kamp. E ir Silver
gat, So. Boston, Mass.
Šiuomi užprašome visus lietu
vius ir leituvaites atsilankyti koskaitlingiausiai ant šio puikaus
baliaus, kur galėsite linksmai ir
smagiai laiką praleisti ir iki va
liai prisišokti. Jurgio Dragašiaus
Orchestra grajis visokius naujau
sios mados šokius.
Bus taip-gi
skanių gėrimų ir užkandžių.
Inžanga: Porai arba vienam
Vyrui 50 centų, vienai MotereiMerginai 25 centai.
Tikietus iškalno nusipirkti ga
lima pas Lietuv. Jaun. Ratel. na
rius, K. Jurgeliuno krautuvėje,ir
“Ateities” ofise.
Visus širdingai užprašo
Rengėjai.

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
tuvėse ir prie namą darbo. Vi
sokią darbų vyrams.
S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
153 COURT ST. BOSTON, MASS.
ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus
Avė., Room 44 Roxbury
Crossing.
Pamokos atsibūna utarninko ir ketvergo vakarais
Conon Hali 20 Conont str.
Mokytojas E BR0WNTNG
(Iš Rusijos)
C. & P. Phone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuotojas

Pavrabus atlieku pigiai ir
gražiai.
Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir į kitus
miestus ir pargabenu iš kitų
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
iimo reikale visuomet kreipki
mės pas mane.
Ofisas
JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST.,
BALTIMORE, M. D.

MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR
DAINAS.

domi visai be skausmo, su ;
geriausiais prietaisais, su |

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame. ;

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

Nedaliomis
nuo 10 vai. ryti
iki 4 vai. vakare

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras
R. F. D. — Route 2,
indeda
telephonus,
dengia sto
Hudson, N. Y.
gus, ir atlieka visus staliorys
tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
SVARBUS PRANEŠIMAS
315
W.
Broadwav,
133
Bovven St
NEWARK’O N. J. IR APIESO. BOSTON, MASS.
LINKIŲ LIETUVIAMS,

jog naujai išleistą “Metraštį”
L. R. K. Spaudos Draugijos,
galima gauti klebonijoje po
( No. 207 Adams St., Newark,
j N. J. Patartina kiekvienam
jį įgyti, nes sulig jo vertės
visai nebrangus. Kaina be
apdarų 75c. Su apdarais $120.
Ant pardavimo forničiai dėl tri
jų kambarių. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į kitą miestą.
F. ŠILEIKA,
8 Heath Place,
Roxbury, Mass.
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__ Skaitykite ir platinkite
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.
Jei prenumerata baigiasi,
tai negaišuodamas atnaujvk.

UŽSIRAŠYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ

“SANTAIKA”
“SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rių pusi.,
didelio formato ir kainuoja metams tik $1.00, pusei me
tų 65c.
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias, netik iš
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias netik iš
karės lauko, bet ir iš viso pasaulio.
“SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija,
vaizdeliai ir satyra.
“SANTAIKA” eina katalikiškoje-tautiškoje dvasioje.
Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA
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166 MELROSE ST.,

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
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KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PROTELIAMS

MONTELLO, MASS.

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 25e.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.

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,

“SANTAIKA”
2120 ST. CLAIR AVĖ.,

fM

M. A. NORKŪNAS,

Užlaikom diuziausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių.
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
Pasiuv&m drapanas sulig nau eiams, didelį, naują katalogą
jausios mados ir pagal Jūsų noro. siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus štampų.
JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass.
J. P. TUINILA
822 Washington St., Boston. Mass
(CastleuJSauare’s Bloek’e.)
i-,
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Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikueių, metalinių anameliuotų ir padengtų ceJuloidu. 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.

8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš
simokinimo (notų) “Gaidų” am
visokių instrumentų, kad ir nėši
matęs gaidų, išmoksi be mokyto
jo, kuriam mokėtum 50c. už J
lekciją. Knyga $1.50, parduodu,
už $1.00 tik ant trumpo laiko 3
knygos už $2.00.
Adresuokit:
G. A. BARONAS,
PrO. MeKees Rocks, Pa.

CLEVELAND, OHIO.

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

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,kerte C St, So. Boston,

“TIKYBA IR DORA” dvi
savaitinis liet. kat. laikraštis.
Jame plačiai gvildenami tiky
biniai klausimai. Metams 75c.
“TIKYBA IR DORA,”

L
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LIETUVIS KRIAUCIU8.
Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus.
Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.

PETRAS

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo....... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo....... 10c
Aritmetika mokininiuisi 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 60c.
pigiau.
P. MIKOLAINIS,

1) “Ošelis” mišriam chorui pine pijano :---------- ' ... ...___ 60c,
2) “Scherzo”. pijanui (solo)----------------------------------- 60c.
3) Šią nedėlėlę” m'šriam chorui prie pijano___________ 25c.
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų
chorui prie pijano_____ [_________________________ 40c.
Galima gauti tiktai Muzikos” redakcijoje:
3214 CEDAR STR.
PHILADELPHIA, PA.
Ten pat galima gauti “Keturios dainos vienam balsui
prie pijano — 80c. Daug užsisakant
didelė nuolaida.

Siutus padarau ant užsakinio nuo $20.C0
ir aukščiau.

MAKAREVIČIUS,

(Arti lietuvių bažnyčios)

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kainą.

105 So. Meade Str.,

Naujas “Darbininko” leidinys
T72~Štate St., J | [Boston, Mass
U W' (Prieki! Custom House.)

l,Visi[skaitykit[ir platinkite
' į “Darbininką’B^ j

