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verda ugnies jureje
Užėjo ant minos ir nuskendo didis Anglijos garlaivis.
Dėl bloko su
tautininkais
Tautos nelaimės, jos kritiš
kas padėjimas veste veda prie
to, kad visi tikrieji tautinin
kai, tėvynės mylėtojai sueitų

nusprendimų. Submarinų koBOSTON, MASS- _ Daug
mandantai jau gavo įsakymus jurininkų, buvę ant internuotų
ir nurodymus, kokius gar- šio mieso uoste vokiečių laivų
iaivius skandyti.
i išreiškė norą pasilikti šioje šai lyje ir pastoti jos piliečiais-

i NEIŠPASAKYTAS

KRAUJO
PRALIEJIMAS.

Francijoj ant
Verduno fronto tebeina tasai
baisusis kraujo praliejimas,;
kokio dar nebuvo nuo pradžios Į
šios karės. Paskutinėmis die-Į
nomis Verduno apygardoj'
francuzų drutvietės trūko vie-!
na po kitai ir vienas miestelis Į
po kitam teko vokiečiams.
Londonas.

DIDIS POETAS NETEKS
AKIES.

NEW YORK.—Joseph Pulter
prisipažino, jog jis pade
Londonas. — Iš Romos atė! jo žinia, jog garsusis Italijos gęs tame mieste 30 namų.
į bendrą darbą gelbėti Lietu
poetas Gabriele D ’Annunzio,
vą nuo pražūties.
Visi, ku
BOSTON, MASS. — Išplau
kurs dalyvavo mūšiuose, buvo
rie tikrai tėvynę myli, turi
sužeistas ir gal apiaksiąs ant kė iš Liverpool garlaivio Desuprasti ir atjausti tos vieny
Mūšiai ugnies jurėj.
vonian. Išvežė 1.100 arklių,
’ vienos akies.
bės reikalą.
į
116.000 bušelių grudų, 3.400
Vokiečių laikraštis FrankKad lietuviai katalikai my
RYMAS. — Oficialiai pas bačkų obuolių, daug miltų ir
li savo tėvynę — apie tai, ro furter Zeitung aprašydamas!
kelbta, jog italai pasitraukė kitokios provizijos.
dos, ir abejonių negalėtų bū to susirėmimo baisumą rašo, Į
į iš Albanijos miesto Durazzo. į
ti. Būta abejonių tik apie jog vokiečių pulkai “grumiasi \
TOKYO. — Svetimų reika
—
taip vadinamus tautininkus. ugnies jurėj.”
lų ministeris parlamente pas
Vokiečiai griauja ir užimiKUROPATKINAS VADAS
Pakol juos vedė Dr. Šliupas,
kelbė, jog Japonija nemanan
RYGOS FRONTE.
Račkauskas ir Rimka, mums, į nėja francuzų drutvietes, bet
ti
siųsti savo armijos rusams
katalikams atrodė, jog jiems tą padaro tik po baisiij nuos-1
Petrogradas. — Gen Kuro- talkon.
tėvynės reikalai rūpi kuoma- , tolių. Atakuojantieji vokiepatkin paskirtas vyriausiu ar
žiausiai, kad jų pirmasis gy i čiai papuola francuzų kulkos- į
mijos
vadu ant fronto tarp
VISA GYVENIMĄ IŠ
venimo ir veikimo tikslas — valdžių ugnin ir tirpsta vienas i
Rygos
ir
Dvinsko.
BUVO LOPŠYJE.
tai platinimas laisvamanybes. pulkas po kitam. Bet ata-1
Yra
galimas
daiktas,
kad
...
„
Reading, Pa. Mirė Diana
Tečiau šie paskutinieji metai kuojančius remia šimtai di-1
A‘?1US ,Adams, 26 metų kūdikis merdžiausiu
armotų
ir
galų
gale
' parodė, jog ir jų tarpe esama
į mus ant vokiečių, kad ati- 4gaitė. Ji visą sa
žiu iš
tikrųjų tautininkų. Šie apsi- vokiečiai, kur užsispiria, pa
i
traukus
jų
atydą
nuo
Verduno
gulėjo lopšyje.
ji bu
'
.j
r_, reiškė per tautininkų suvažia stato ant savo.
j Francijoj.
vo
dar
kel
j
_
Ir
taip
vokiečiai
apie
Verį
vimą Pbiladelphijoje 1 ir 2
■’n
jai ištiko nelaime,
sausio šių metų. Nebuvome duną užėmė Champneuville,
MERGINŲ APGAUDINĖTO
Cotellate,
Marmont,
Beau,
sai
negalėjo
augti. Neišmoko
tame suvažiavime, mūsų ko
JAS KALĖJIMAN.
mont,
Chambrettes,
ir
Omes.
vaikščioti.
nei
respondentas negalėjo mus tin
Boston, Mass. — John Kel
kamai painformuoti. Žinias Tai po tų nuoveikalių vokie,
Iv
nuteistas
kalėjiman dviem GALIMA SUSIRAŠINĖTI.
apie tą suvažiavimą ėmėme iš į čiai prisiartino prie Verduno
Į
metam.
Jis
piršosi daugeliui
Biskį pirmiaus Lietuvių
kitų laikraščių. Negalėjome fortų. Prigabeno milžiniška-,
merginoms
ir
viliojo iš jų pi- Centraliniam komitetui pasise
sias
armotas
ir
ėmė
versti
praj
pagauti tikrojo ūpo ir įžvelgti
; nigus.
Nuo vienos išviliojęs kė gauti leidimą ant gavimo
Nė- i
tikrosios svarbos. Ištyrus vi garo bombas ant fortų.
$100,
o
nuo
kitos net $475. i iš vietų, užimtų vokiečiais,
sus ten buvusiu* atsitikimus, ra pasaulyje taip kieto, taip
Jis
piršosi
bent
120 merginų, ; trumpi? susinėsimų, talpinan
prisižiūrėjus arčiau naujiems drūto daikto, kurio tos dimoterų ir našlių.
čių atsakymus ant tam tyč nu
tautininkų veikėjams — paaiš i džiosios armotos negalėtų suĮ
daužyti.
Ir
pirmas
Verduno
rodytų
klausimų. Šiuomi lai
kėjo, jog Philadelphijos su
APLINK ŽEME PADAN
fortas
Douaumont
griuvo
ir
ku, pirmininkas Lietuvių Cenvažiavimas buvo tai svarbus
GĖMIS.
tralio komiteto Valstybinės
persilaužvmas viduriniųjų tar pateko į vokiečių rankas. Pa(1) Parodoma kaizerio įpėdinis (viduryje) ir jo stalas. Jis vadovauja vokiečiams prie
?
skui
francuzai
darė
kontrata

Durnos
narys M. M. Yčas gavoSan
Francisco,
Cal.
—
Bospe. Veikimo sunkuma, va
Verduno. (2) Gen. Joffre (didesnysis) vyriausysis francuzų vadas ir gen. Castelneau, ko
kas,
kad
tą
fortą
atgavus,
j
tonietis Peter Adams ketina telegramą nuo ingaliotinio ccndovavimas perėjo iš rankų lai
mendantas Verduno tvirtovės, žemlapis parodo Verduną ir jo apygardų, kur eina bai
svamanių į rankas tikrųjų tau Darė net penkias atakas ir be i siausi mūšiai.
dirbti greitu laiku hydroplaną, 1 ralio komiteto, prisiųsto prie
kuriuom lėks aplink žemę. Iš Lietuvių komiteto Stockholme
tininkų, gerbiančių krikščio- Įi pasisekimo.
Nuostoliai
baisūs
iš
abiejų
lėks iš San Francisco į Tlono- pono Augštuolio, apie tai,
nystę ir jos principus ir gei- į
pusių.
Užėjus
ant
minos
ištiko
šalčiai
vargu
sustabdys
mū'
šios
šalies
istorijoj.
Ir
sta. lulu, Manila, Chiniją, Indi- j kad Lietuvių komitetui pave
džiančių sueiti į bendrą darbą
Vokiečiams vadovauja pats šius.
tymas vis didinasi kas mėnuo. baisi ekspliozija. Jūrių mil ją, Port Said ir-Išpaniją, o lyta, apart to, persiuntinėti
su katalikais.
Nežiūrint į tai, kad daug: Užsakymų yra tiek, kad viso- žinas visas susipurtė. Kapi iš ten per Atlantiką į Bostoną, ir smulkmeniškus
:
laiškus į
Mums, lietuviams katali- j kaizeris ir jo įpėdinis, o fran!
cūzams
atpyškėjo
vadovauti
tonas
išvydęs
pavojų,
tuoj
su

irancūzų
drutviečių
pateko
se
dirbtuvėse
darbai
rūks
per
kams, labai svarbu yra su
i Už keturių mėnesių jo mašina šias vokiečių užimtąsias vietas: Vilnių, Kauną, Suvalšiais tikraisiais naujo typo i pats vyriausysis francūzų ar vokiečiams, visvien francū- šiuos metus ir per 1917 m. Nuo ko krantan. Bet mašininis busianti gatava
tautininkais, sueiti į artimes mijos vadas gen. Joffre. Vo zai nesusi rupinę. Labai pasi liepos mėnesio pastatita 39 di garlaivio skyrius prisipildė
Hydroplanas yra orlaivis,;, !.kas,, Grodną, Panevėžį, Šiauvandeniu ir turėjo sustoti.
taip padarytas, kad jis, kaip liūs, Vil kariškį, Augustavą,
nę pažintį ir į bendrą darbą. kiečių pusėj grumiasi šauniau tiki, jog linija nebus perlauž deli garlaiviai.
I
sieji
ir
mylimiausieji
kaizerio
Daug
garlaivių
paskubo
pataNet
jei
ir
Verdun
pul

Dabar
pradėta
jau
statyti
Ingalioti Tautos Tarybos
girinė antis, gali ir oru lėkti Kelmę, Alytų ir Bauską.
gelbon. Oficialiai buvo pas ir vandeniu plaukti.
siąs, tai ir tai nedidi bėda 230 garlaivių.
(Tš Rieč No. 13, 1916)
— kun. Bartuška, Dr.' Biels- į korpusai.
Visi
Anglijos
laikraščiai
■
kelbta,
jog
žuvo
40
žmonių,
tebusianti.
kis ir kun. Kemėšis tarėsi 24;
bet Times rašo, kad žuvę 147
SAUGOJA KAIZERIO
CHICAGO, ILL.
vas. Philadelphijoje apie su pripažįsta, jog Verduno mū
Nedėlioj vokiečiai buvo lyg
DETROIT, MICh. — Henry Į
šiai
yra
baisiausieji
šioje
kažmonės.
LAIVYNĄ.*
i Ford,
aprimę ir netaip smarkavo.
tartiną darbą katalikų su tau
savininkas didelių au-Į
Nauja LDS. kuopa ant
Londonas. — Labai budriai
Petrogradas. — Užkaukazytininkais. Buvo išdirbtas su ; rėje.
tomobilių dirbtuvių, pripažiBridgeporto.
SUTORPĖDAVO DU
daboja
anglai
Vokietijos
laivyje
rusai
kartais
brisdami
snie

tarties projektas, kurį nutar
j
no,
jog
dirbtuvės
nėra
apdrau

Praskiedžia savo liniją.
Nedėlioj, vasario 20 d. 1916,
GARLAIVIU.
gu iki juostos varosi pirmyn ir ną. Sutraukti Šiaurinėn Juta kol kas negarsinti spaudoje,
stos nuo ugnies.
1-mą vai. po pietų, įvyko su
Paryžius. — Teutonų sub------------Francuzai traukia į Verdu veja turkus.
rėn šauniausieji jūrės milžinai.
o duoti apsvarstyti pirma Tau
sirinkimas naujos LDS. kuo
WASHINGTON, D. C. — Iš pos Šv. Jurgio parapijinėje sa
Flushing, Holandija. — Ir tykoja ar nepasirodys kai- marinas sutorpėdavo Viduržetos Tarybai ir Sandaros val no apygardą daug sustiprini
minėj jurėj Anglijos Garlaivį Konstantinopolio parvažiavo lėje.
dybai. Reikia elgties atsar mų. Belgijoj anglai praskie Holandijos krasinis garlaivis zerio laivai.
Jurininkus išgelbė-J ambasadoriušz
'Morgenthau.
r---- *’
Anglai spėja dėl to, kad Fastnet.
giai, nes pasirodė, kad vie dė savo liniją, patęsia į Fran- Mecklenburg nuskendo. LaišKuopos valdyba išrinkta
jo.
Jurininkus
išgelbėjo
Franciją,
kad
leisti
franeuzams
su1
kai ir kiti siuntiniai išgelbėta- kaizeris, prieš nuvažiuojant
ni kitus dar mažai pažįstame
Buvo pas prezidentų ir kalbė sekanti: Pirm. J. E. Karosas,
Jurininkai
--------------taip-gi
_----------------------išsigelbėjo.. Verduno frontan, aplankė lai- cijos skraiduolis.
ir daug vieni kitų bijomės. tirštėti Verduno fronte.
jo apie armėnų skerdynes.
vice-pirm. M. Gurinskaitė, ra
Fastneto kapitonas sako1
Vokiečiai giriasi nelaisvėn
-----------------................................. vyną ir važiavo nuo WilhelmsTad ir žingsniai prie susiarti
štininke A. Nausiedienė. iždi
nimo daromi atsargiai. Te paėmę 15.000 sveikų frftncūzų. • KARĖ PASIBAIGS BALAN- haven į Kiel. Pirmiau po matęs tą patį submarmą torpėAMSTERDAM. —Laikraš ninkas J. Žakas ir kuopos dva
Švedijos garlaivį tis Echo Belge, kurio čia vie siškas direktorius kun. I. Al
Verduno fronte vokiečiai
DŽIO 15 D.
kaizerio atsilankymo laivyne, duojant
čiau vis dėlto galima tikėties,
būdavo daromi veikimai ant Tornbory.
jog sutartis, anksčiau ar vė- turi sutraukę apie 20 armijos
nas numeris pakliuvo, rašo, bavičius.
Washington. — Vokietijos
AtVAIVO ■ .
•
divizijų, o francuzai ten turi
i, turės būtinai įvykti.
jog Berlyne buvę smarkios
oficie-^unų‘
__________
Kuopos pirmininkas atida
valdžia pranešė savo u**~*^-i
Žmogus, kurs nieko nevei
kia yra aršiausias kritikuoto
jas tų, kurie veikia

Tik tuomet, kuomet žmok daug išmoksta tepamato,
jis mažai temoka
Žmogus auga, o jo protas
neišeina iš vystyklų

Australijoj gyventojų yra 5
milijonai, o ten vietos yra 50
milijonų.

NEW YORK. — Atplaukė riaušės. Kavalerija vaikė mi
apie 15 divizijų. ' Francijos
rė susirinkimą, gražiai ir nuo
riams, kurie yra ant internuo
garlaivis Napoli ant dėnio tu nias ir 100 žmonių buvę už
kareiviai paleisti pasilsėti tuoj
DIDIS ANGLUOS GAR
dugniai išaiškindamas L. D. S.
ti? Amerikos uostuose laivų,
pašaukti veikiančion armijon.
rėjo dvi anuotas.
Tai jau mušti.
LAIVIS NUSKENDO.
konstituciją ir tos organizaci
kad jie bal. 15. d. suistvarkyDidis sujudimas ir veikimas
Dover. — Anglijos garlai trečias ginkluotas Italijos gar
jos tikslą, kviesdamas darbi
tų savo laivus išplaukti tą die
ir veikimas ant viso fronto.
vis Maloja, 12.431 tonos, u- laivis pribuvo šin uostau.
PRITRUKS BULVIŲ.
j
ninkus dėties prie Sąjungos.
ną namo. Nes apie, tą laiką
<
Kaip truputį anksčiau didį
žėjo ant minos ir už pusvalan
Prie
kuopos prisirašė 14 na
Amsterdam.
—
Berlino
laik

karė pasibaigsianti.
kraujo pralėjimą buvo sutrukdžio nuskendo. Buvo už 2 my SKANDYS GINKLUOTUS
raštis Vassische Zeitung rašo, rių.
Vokiečių pergalės šiuo lai
džius baisi viesulą su lietumi,
GARLAIVIUS.
lių nuo uosto Dover.
■i
Ši kuopa likosi sutverta ajog Vokietijoj galėsiu pritruk
ku ant visų frontų atneš taiką.
kuomet žemė buvo pabliurus,
Washington. — Į Suv. Val
40 su viršum žmonių nu
ti bulvių.
Dresdene jau tik čiū pnasidarbavimui p. J. E.
tai dabar tam baisiam mūšiui
stijų protestų prieš Vokietijos
skendo arba buvo užmušti.
r—o— tikietus
_____ _________________
pagal
teišduodama Karoso, kaip girdėjome paDAUG GARLAIVIŲ STATO
Maloja
išplaukęs
buvo
iš
į
nusprendimą skandyti ginkeinant apsireiškė kitas gamtos
btririų. ^Ant žmogaus po 1, dės jis tvertis kuopoms ir prie
MA
prajovus.
Užėjo dideli šal
Anglįjos uosto Tilbury ir ne- į luotus prekinius garlaivius be
svarą dienai teduoda. Dabar,kitų parapijų Chieagoje, tad
čiai ir labai daug prisnigo. Ei ti Suvienytų Valstijųgąriaįfį šinosi
__
_
į Bombav._ Pasažierių
,
jokio persergėjimo Vokieti
9HHL . , r. kloties dąrbinindariffjmi,
ją -4buvo tjos
,. . valdžia
atsakė;i«įog daroma Vokietijoj ,zibulvių cen-, geriausios
na dideli pustymai ir labai vių dirbtuvėse taip smarkiai į ant to didžio garlaivio
ras,
Pamatyta bus «r galės kams tr visai L. D. S.
Bet 1 eina darbai, kaip nekuomet' 119, o jurininkų 200.
nieko nepaisys, o elgsis pagal
trukdo karinį veikimą.
bulvių pritrukti.
Darbininkė..
I

'v-

.. ■
j do
vanotų daiktą liotenjas lei
džiant keliems vienu kartu šį
tą išlaimėt!.
Patartiną. T. F. skyriams,
parsitraukti iš Tautos Fonde
raštininko, adv. A, Šlakio,
3255 So. Halsted st, Cbieagi,
UI. T. F. išleistą knygelių:
“Tėvynės Ašaros” ir “Kokia
Autonomija Lietuvai Reikar
linga.”
Tas knygeles reikia
pardavinėti po 10c.
Lai T.
Fondo skyriai tą knygelių už
sisako, o jiems bus veikiai
jos prisiųstos.

r*
w '■ I

Eina iš So. Bostono utaminkais, ketvergais ir subatomis
Leidžia Am. Lietuvią Rymo Kataliką Šv. Juozapo
Darbininką Sąjunga.
numeratos
kaina:
P r e
Metams tris kartus savaitėje-------------------------- $3.00
”
”
__________________ $1.50
Pusmečiui ”
Atskiras numeris
J3c.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
“DARBININKĄ

; .3 priedermė Liei__ i savųjų va .
dšinti...

---- ..

vu1 .į

Cęęvnkui ant smuikos.
Pub dyba ateinančiam bertainiua.
likos buvo nedaug, bet visgi Išrinkta: pirm. p. Yovaiša,
lįjks pelno apie pora desėtką rašt. p. Bimba. Mokytojas
dolerių.
~
Vakaras
atsibuvo. knygiai ir kasininkėm liko bu
bažnytinėj svetanėj.
vusieji. Valdybą išrinkus bu
Darbininkas.
vo svarstoma dr-jos reikalai.
Vasario 12 d. įvyko lietuvią
N0RW00D, MASS.
ir lenką moksleivių, susirin
kimas.
Trumpai apkalbėjus,
Naudinga paskaitaapie lietuvią ir lenką vargin
Vas. 22 d. bažnytinėj sve- gą padėjimą Lietuvoj apie ge
tainėj vietos klebonas kun. A. resnę ateitį, karei užsibaigus/
Daugis laikė paskaitą temoje likos nutarta, kad būt išrin
Ar žmogus tūri dūšią ar ne. kta komisija iš lietuvią ir len
Paskaita sudaryta moksliškai. ką tarpo surengimui taukiaus
Nors jis aiškino kaip galint panašią susirinkimą.
suprantamai, bet žmogui ma
Viturys.

Vienybės šiam dąrbuį iešAr būsime mes prisirengę' kojimas u sūr iniais bū ais,
savo dvasia, darbais ir veiki sutartimis ne kuomi neparem
mu pakelti Lietuvos nupuolu tomis, tik darbą gali trukdy
Kas galės iš katalikų pa
sį ūpą, ar galėsime mes be ti.
sitikėti dar vakar Juos šmei
baimės stoti į darbą?
Grįžti Lietuvon skubės po žiančiais “tautininkais” ir sokarės dauguma Amerikos lie cijalistais. Kas gali užtikrin
tuvių; gal tūkstančiai plauks ti kad jie ryt su nauju Aršu
į tėvynę lietuviai.
mu ne pradės jie drapstyti
Kas-gi ją grįžimu pasirū purvais į kataliką pasaulį.'
pins, kas tvarkys
lietuvią
Mums darbo reikia ne šnek
tą.
Jei kas nori dirbti tegul
grįžimo darbą? .
Negalime tikėties pagelbos prisideda prie Lietuvos gelbė
Užvis didžiausį patarnavi suamerikonėjusią mūsą tautie jimo, kas nenori — lai Lietu
mą, beabejonės, Lietuvią Die čių, jiems tie dalykai sveti- vos išsigimėlių skaičių padidi žai išsilavinusiam bėda suprast
noje atlieka gerbiamieji para mi. Negalima tikėties para- na. Apseisime ir be ją.
viską. Šiaip-gi jis pasiaiški

S,”
<

242 W. Broadway,

—

So. Boston, Mass.

J

BRIDGEPORT, CONN.

Nelaukdami nieko, palikę no, kad rengėsi išleist didelę
piją klebonai, atlaikvadami mos ir žymios Amerikos lietuVa.lra.rp.lig su dainomis.
gedulingas šv. mišias už mūsą vią visuomenės dalies, nes vienybės šnektas ramesniems knygą, kurios rankraštis jau
“DARBININKAS”
žuvusiąją viengenčią dūšias, dauguma mėgins grįžimui į laikams, pradėkime žodžiu, gatavas. Taip-gi buvo rodo
Dr-tė šv. Kazimiero Kara
: darbu ir visais pajautimais or- mi stereotypiški paveikslai.
(The Worker)
pritaikindami tinkamus pa Lietuvą net kenkti.
laičio rengia vakarą subatoj
Reikia jau šiandieną prade- ganizuoti Amerikos lietuvių
mokslus, su kolekta bažnyčio
Pažymėtina, kad mūsų kle kovo 4 d. 1916 m. šv. Jurgio
The Lithuanian tri-weekly paper.
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Į tis. Nėra jokio susirinkimo, avė. Prasidės 7 vai. vakare
Kas lietuvis, teprisideda ant kurio jis nepribūtą ir ką ir trauksis iki 12 nakties. Lie
Subscription Rate s:
kalbas dėl aukų rinkimo tą pat tuojaus, ir tiems, kurie jau
! prie to darbo, kas Lietuvai nors gero nepatartų.
Yearly__________________________________________ $3.00
vakarą. Visiems pasidarbuo čiasi jame kompetentiški.
tuviai ir lietuvaitės, malonė
' nebetarnauja — nebetrukdyLietuviai
katalikai
pirmie

Darbininkas.
6 months-------------------------------------------------------- $1.50
jantiems, kaip T. F. skyriams,
kite atsilankyti j šį vakarėlį,
Advertising rates on application
draugijoms, pavieniams, gerb. ji pradėjo Lietuvą gelbėti, kite jam. f
nes dar mūsą mieste nėra bu
J—a.
MINERSVILLE, PA.
Address all communications o
kunigams iš anksto tariame pirmieji tegul pagalvoja, suvę tokio.
Muzika bus puiki,
nuoširdų ačių už šventąjį Lie
bus
White
Eagle Orchestra,
Sukruto.
DARBININK Ą.
tuvos gelbėjimo darbą.
ir bus šokiai po mėnulio švie
Čionykščiai lietuviai katali sa tai-gi kviečiami ko daugiau
242 W. Broadway,
So. Boston,
*
Lai bujoja mūsų tautoje pa
kai sukruto prie darbo- Taip sia jaunimo šokėją į šį vaka
šventimas ir artimo meilė,1
-gi vietinis Tautos Fondo sky rėlį.
VISKĄ Į ŠALĮ.
duotumėt paskutinį kąsnį. O tai Lietuva bus garbinga ir
rius surengė fėrus, kurie
veikiai susilauks liuosybės.
A...
Iki Lietuvią Dienai — šv. Lietuvoje yra šimtai, tūkstan Dabar-gi, visi kas tik gali, lai
prasidės
28
d.
vasario
ir
trauk

tik akis turi,) tai gan graži sis per ištisą savaitę. Prog
Kazimiero dienos — kovo 4 d. čiai tokių mažų kūdikėliu.
dirba Lietuvos labui.
NEW YORK CITY.
TAMAQUA, PA.
Dejavimai
permažai
sugrau

iš vidaus ir iš oro. Kai bus ramas puikiai išdirbtas. Pir
beliko tik kelios dienos. Tai
T.
Fondo
Valdyba.
Pirmą kart.
išvestos sienos ir bonės pasta mą vaakrą, atidarymui Fėrų
Utaminke vas 8 d. čia buvo
dabar reikia atmesti visus ki dina mūsą sielas, nes mes už
didmario
atsitolinę
nesupran

tytos,
tai
žinoma
kitaip
išrotus visuomenės reikaluose dar
Vas. 20 d. atsibuvo iškil
bus surengti lietuviški šokiai, atsilankęs kun. Dr. A. Maliaubus, o darbuotis tik tai šven tame tą balsų, kokius mums PRIE LIETUVOS ATBU- mingos vestuvės Jono Jurke dys .
kur vadovaus Vyčiai. Ant skis, laikė prakalbą. Prakalrytų vėjelis atpučia. Nesu
DAVOJIMO.
Dar
anasai
didelio
išmany

tei, tvarkyti kuogeriausia pra
vičiaus su Barbora Stankaite.
rą vakarą ir-gi vyčiai persta ■ bos buvo vakare Dubausko samo
koresp.
kabinasi
prie
mū

mogas, agituoti, kad kuodi- prantame ir sau linksminamės.
tys komedijas “Mamos neda- Į lėj. Žmonių prisirinko pilna
Europoje karės audros tebe- Į Laike vestuvią p. Kaz. Kausys
džiausios minios žmonių sueitų Ar mes galėtume trepsėti ir siaučia. Gaudžia anuotos, ir p. Dubisa sumanė daryt ko- sų gerb. klebono J. Amboto. supta” ir kitas veikalas. Tai- ’ salė. Kun. P. Gudaitis para
į tas iškilmes, kad knodaugiau- alų gerti, jeigu matytume tūk švilpia kulkos, — karės dievai lektą dėl karės nukentėju- Girdi koliojąs socijalistus. Jau po-gi bus dainos , deklemaci- pijos klebonas buvo prakalbą
sia aukų suplauktų tą dieną į stančius mūsų brolių didžiau- tis nebesuskaito savo aukų. siems. Kreipėsi prie vietinio trys metai čia klebonauja, o jos, duetai ir taip toliau.
i vedėju. Kalbėtojas pradėda
I
sį
vargą
kenčiant?
Lietuviai,
nei
bažnyčioj
nei
kur
kitur
jo

Tautos Fondą.
Trečią vakarą užims vietinė mas savo prakalbą prašė, kad
Mūsų tėvynės Lietuvos pa klebono kun. J. šeštoko, kad
vargą kęsdami nieko blogo akių koliojimų negirdėjau. Kad PI. Blaivininkų 15 kuopa. Bus visi užsilaikytų ramiai ir netparagintą
susirinkusius
audangės
gaisrų
pašvaistimi
žypie mus nemanė, nes nežino
čia nei nėr ką kolioti. So
I rugdytų kalbos. Bet kur tau.
ATSIŠAUKIMAS Į PRA
jo, kad mes . Amerikos lie buriuoja. Pelenų krūvos den kaut. Po prakalbėlės p. K. cijalistai čia nei išsižioti neturi prakalbos ir krutamieji pavei Vos kalbėtojas spėjo ištarti ke
KILNIUOSIUS LIETU
tuviai, per kiekvienus metus gia kuomet tai gražius sod Kaušis, Dubisa ir Klemensas progos. Yra keli šakininkai, kslai. Ketvirtą ir penktą va letą žodžių, tuojaus ir pasi
Lišauskas padarė kolektą ir
karą taipo-gi bus krutami pa
VIUS.
prageriame apie keturiasde- žius, ūkies, gyvenimus.
kurie nei mažiausio čia visuo veikslai ir loterijos. Vakarą rodė anot kalbėtojaus tasai
Mūsų
broliai
ir
sesės
krinta
surinko
$
14.60...
meninio kredito neturi.
Jau artinasi “Lietuvių Die- šimts milijonų dolerių. Tie nuo bado, ugnies ir kardo;:
______________
dienoj šv. Kazimiero bus su žvėriškumas, taip kad net kle
Ona
Kazlauskaitė _____
aukavo
milijonai
yra
reikalingi
Lietu” (kovo 4d.), kuri išban
tremtiniais pulkai lietuvių ke- daugiausia $2.00, kiti po dole- Į
Dvvai, kad “Amerikos Lie- rengtas balius dėl naudos pa bonas buvo priverstas įsimai
dys mūsų žmonių dvasios pra : vos mirštantiems mūsų vien liauja į Rusijos gilumą, kur rį ir mažiaus. Skaitlius žmo- tusis ’’ pasirodė nežinėliu taip rapijos šv. Pranciškaus.
šyti; idant įvykinti tvarką.
genčiams : tėvams, broliams,
kilnumą.
Bet
neilgai ir tas truko. Pra
šimtais
vaikų,
moterų
ir
se

Daug pasidarbavo tų Fėrų
j artimos jam kolonijos dalykų
mų buvo mažas.
Lietuvoje vargas, ašaros seserims. Mes dar nevisi au nelių miršta nuo šalčio ir alkio. *
dėjo
kalbėti apie mūsų tėvy
Neivjorkiečiai! darvdami stovio ir dėjo tokias kreivas kaip tai aukas rinkdamos šios
kojome
vienos
dienos
uždarbį:
badas, ligos ir mūsų visai tau
Lietuvos sunaikinimams ir vestuves, vakarėlius arba ba žinutes.
ypatos: Katarina Stankevi nės likimą ir mūsų brolių var
tai gr
ntis išnaikinimas kiti nei cento dar nedavėme. vargams nesimato nei pradžios lius savo linksmose valandose
čiūtė ir M. Pivnickiutė. Su gus, jųjų nelaimes, kuomet
A. J. Pateckas.
adidėjo už perei- Nors dabar, Lietuvių Dienai hei galo. Viskas paplūdo nepamirškite savo badaujančių
rinko $26. ir 35c. Elzbieta Bu- gailios ašaros krinta iš akių,
atėjus,
parodykime
savo
duosVisų karg§
krauju,, ašaroms ir vaitoji- giminių*^' vietaučių.
rinskaitė ir Alena INŲckiutė $23 tai mūsų “socijalistai” šaipo
WATERBURY, CONN.
rykštės nepaliestų lietuvių pa- numą, parodykime savo šir mais.
25c. Ver. Amrozevičiutė ir O- si sau.
Kun. J. šeštokas.
Vasario 23 d- š. m. T. F. ko- na Veliviutė $17.60- Jos viSekančios ypatos aukavo
sirįžimas ginti savo Tėvynę dies prakilnumą. Aukokime, Kenčia Lietuva — linksmai
kiek
kas
galime!
Į
mitetas
turėjo
surengęs
vaka

palaikymui
“Vilties”, kun.
nuo išnaikinimo ir gelbėti sa
sos yra vvtės.
švaistosi Amerikos lietuviai
PHILADELPHIA, PA.
Aukas
reikia
money
orderiu
rą,
paminėjimui
tautiškos
P. Gudaitis-50 dol., kun. K.
vuosius nelaimėje, privalėtų,
po pokylius, balius, vakarus
’ šventės.
Didžios prakalbos.
Čėsna-1 dol., ponia O. ŠukeviTamsybės apsireiškimai.
ir-gi, šimteriopai padidėti už siųsti p. B. Vaišnoras, Pitts- ir šokius.
Vakaras buvo suregtas su
čienė-1 dol.
Smulkių auką
praėjusi!) metų labdaringumą. burgh, Pa. bet per T. F. raš
Sibyro sniegynuose rauda
Kovo'4 d. kalbės gerb. kun. plačiu programų.
Tuo tarpu kaip katalikai tapo surinkta apie 12 dol. tad
tininką,
adv.
A.
A.
Šlakį,
3255
Reikia šimteriopai smarkiau
seselės, močiutės; kūdikiai Dr. A. Maliauskas. PennsylPirmiausia labai gyvai ta atlieka naudingus darbus, ren
dirbti ir aukoti, savų viengen S. Halsted st., Chicago.
verkšlena — Amerikos lietu vanijos universiteto prof. M. po atvaidinta veikalėlis “Tė gia gražius vakarus, geras viso labo — 64 dol.
Ant galo-gi dar gerb. kal
čiu išgelbėjimui nuo mirties ir
viai atžagaria ranka nubloškę M. Šlikas, kaipo gabus lietu vynės Ašaros.’’’'
pramogas, tai nusmukusieji bėtojas ragino po karei gryžti
mūsų Tėvynės Lietuvos nuo
LIETUVIŲ DIENOS
tiems vargšams išmaldos cen vis, daug ko naudinga bus ma
“Tėvynės Ašaros” yra pa- laisvamaniai buvo -parsirabangalutinio išnaikinimo.
TVARKA.
tą, — ramia sąžine sėdasi prie lonu išgirsti. - Be to bus loš prastas gražus veikalėlis, bet tavę velnių pardavinėtoją Mo į tėvynę pirkti žemės.
Tvirtai tikime, kad lietuvių
Lietuvių Dienoj (Kovo 4 I stalo,'skaniais valgiais ir gėri- ta Operetė “Nastutė” Bus
ckų, kad tas dar daugiau ją
prakilnioji dvasia kas kartas diena) visiems lietuviams pri- j mais apkrauto ir kelia tartus labai dailių lietuviškų tautiškų čia vaidinant, kada p. J. V.
KEWANEE, ILL.
tamsius protus apkvailytų.
Kovas
pridėjo
prie
jo
dar
ne

didėja, bręsta ir pradeda at-'j valu pasirodyti pasauliui su sa | už savo didvyrius, kurių nuo- dainelių, o tą visą atliks mūSesutė.
Darbai eina gerai, net vis
jausti visos mūsų tautos rei- .vais prakilniausiais darbais. pelnas tik Amerikos lietuvių ir sų gabūs lošėjai šv. Kazimiero mažai pasidarbavimo, tai vi
kas
braška. Dirba pilnas die
sas
lošimas
išėjo
kaipo
opere

kalus. Mes turime vilties, •Visokie susirinkimai, apvaik- apkainuojamas.
parapijos Bažnytinis choras, tė.
PITTSTON, PA.
nas
ir
3 vakarus ant savaitės
kad šį metą per Lietuvių die ščiojimai, vakarai turi būti
Žūsta
visų
lietuvių
tėvyne,
PJ
“
T
va
?°S5!,P
p
S
'
Kvietkaus
dirba
viršlaiko.
Čia apie vi
Prie “T. A.” buvo pridėta
Kuomet praeito gruodžio
ną Tautos Fondan suplauks
ir
J.
J.
Hodelio.
“ blaivūs.
dar daugiaus eilių, kur buvo I lankėsi Pittstone p. Račkus su durį sausio mėnesio buvo pa
— o mes čia Amerikoje taria-,
keleriopai gausesnės aukos už
Lai visos katalikiškai-tau- mės metus, ar galima bendrą I
Tą
visą
sumanė
ir
parengė
.
pusiau
sakomos pusiau choro I prakalbomis nurodinėdamas garsinta angliškuose laikraš
praėjusiųjų Lietuvių Dienų tiškos draugijos savose apieT.
Fskyriaus
komitetas,
pai
dainuojamos.
Prakalbą apie cicilikų mokslo skystumą ir čiuose, jog bus padidinta mo
aukas, nes mes visi nuodug-1 linkėse sudaro bendrus susi visų tėvynę visiems vaikams minėjimui Lietuvią Dienos, šv.
niau suprantame Lietuvai pa rinkimus, geriausieji kalbėto lygiai gelbėti. Šnekame, gin Kazimiero dienos kovo 4-tą d. tėvynės vargus pasakė kun. J. pasekmes, tai dabartės jie iš kestis ant 25c. ant dienos, nuo
Ambotas iš TTartford, Conn. nusiminimo šaukėsi dėl sustip 1 d. vasario, bet ligšiol dar
čijamės, politikuojame ir ko- Į
vojų.
jai lai aiškina mūsų viengen kių ten vienybių ieškome. Mes ir visas pelnas to vakaro bus
Po prakalbai dar skaitlin rinimo savo dvasios Šliupo, nieko negirdėt. Žmoneliai ti
-‘Karė, tai pragaras’’ pa čiams Lietuvos gelbėjimo prie Amerikos lietuviai, ant sa-. skiriamas šelpimui lietuvią dėl gas choras sudainavo “Už gi Živatkausko, Pruseikos ir ki kisi kaip paims pėdės ant 25
sakė generolas Sherman. Mū dermes.
šio mėnesio, tai pamatys, nes
vo brolių kapo šypsomės Me-Į karės nuketėjusią. Tas vis ružės teka upė” ir kitas. Au
Lietuvių Politiškasis Sei i fislofelio šaipa ir tik, žiūrime, kas atsibus šv. Kazimiero para ką dėl karės nukentėjusiems tų. Žinoma, kalbėtojai kai Čia moka pėdės į dvi savaites.
sų tėvynė Lietuva tame pra
po norėdami savo pasekėjus
gare merdėja jau netoli dvie mas pripažino už pareigą ar negalima kur nors sau su pijos Bažnytinėj Svetainėj ant surinko $129.00 su centais.
užganėdinti, tai pagiria kegu- Ligšiol mokėjo N. T. Co. dieni
Wharton gatvės. Kovo 4 d
jų metų.
Tūkstančiai lietu kiekvienam tikram lietuviui ir rasti geresnės garbės plutą.
Už tokį gražų išpildytą pro tę, išniekina katalikų sakra niams žemiausia $1.95 už 10 v.
vią jau nebešaukia mūsų pa- Į lietuvaitei, kad Lietuvią Die
o kurie dirba šmotais, tai pa
Daug mes prikalbėjome,; Prasidės apie 8 vai. vakare. gramą garbė priguli vietos mentus ir vyčius.
gelbos, nes motina žemelė juos Į noje, paaukoti Lietuvos rei- j daug prirašėme, bet ar daug Kviečiame visus be skirtumo, vargoninkui p- J. V. Kovui.
daro nuo $3.00 iki $6.00 dol.
“
Vien.
Lietūvininkų
”
No.
7
priėmė savon prieglobon. Šim-| kalams bent vienos dienos už mes padirbame?
įžanga nuo 10c. ligi 25c.
Ištikrųją p. Kovas čia nemažai
Vasario 13 d. turėjo pusme
T. F. skyriaus Komitetas. moka pasidarbuoti ir prirengti viešai per laikraštį pameluota tinį susirinkimą dr-tė šv. Antai tūkstančių lietuvių, ne iš darbį.
Vargais-negal ais sumėtėme
Lietuvią Diena yra tautiš kelias dešimts tūkstančių dole
savo noro, Siberijos sniegy
tamtikrai atsakančius vakarus. būk vyčiai pradėjo elgtis ne 1ano ir nutarė galutinai, kad
mandagiai ir 31 d. sausio ba vienyties su visomis kitomis
HARTFORD, CONN.
nuose ir tolimuose Europos kosios dvasios sustiprinimo rių, kurie yra lašas Lietuvos
Svečias.
liuje pradėję rodyti kumštis ir katalikiškoms dr-joms, kad
Parodė savo išmanymą.
Rusijos miestuose vargsta, di- proga visiems tiems, kurie ne varguose.
prasidėjęs mūšis ir keli pak būtą vienybė tarp visą lietu
• ‘ Amerikos Lietuvio ” No.
džinusį skurdą atjauzdami- O į sirūpina Lietuvos ir mūsų tau
N0RW00D, MASS.
Bet pinigas mums šiandie
liuvę į čypę. Kame p. P-s. višką katalikišką dr-ją, tai
juk jie visi, pirma šios ka tos likimu. Per ištisus me ną ne taip reikalingas, kaip 8 š. m. randame koresponden
Palinksmino
publiką.
nužiūrėjo vyčius, kad Pitts- prisaugotų ir tokius draugus,
rės, buvo pasiturintieji ūki tus “svetimiems dievams tar dvasia. Ar mes jos daug tu- ciją iš Hartford’o. Pasira
šęs H-tis.
Vas. 19 d. L. D. Sąjungos rone aš manau nei vieno vyčio kurie gauna pašelpą visai krei
ninkai, ar šiaip gerbiami navę,” Lietuvių Dienoje via riąie.
Tasai koresp. lietuvią pris 3-čia kuopa surengė vakarą su nėra ir iš kitų miestą nebuvo vai suvis nesirgdami, tai to
žmonės.
Dabar jie elgetos! privalo susilyginti ir atgimti Užsibaigs Europos karės au
Kad mūsą žmonėms būtą tautiškoje dvasioje.
Pirmiau ir nedalyvavo toje muštynėje. kiu būdu kreipėsi į visas kitas
dros, nutils šiandieną, rytoj kaitė čia tarp 3-4 tūkstančių. įvairiu programų.
Galima sudėti ant Lietuvos smarkusios viesulos Lietuvoj. Bet iš tikro čia tėra taip 1.500 sia buvo perstatyta du veika Teisingai pasakius tai toje pašelpinią dr-ją valdybas.
leista laiškais į mus kreiptis
ir prastu nemokintu raštu pa aukuro ne vien auką pinigais Ant Lietuvos griuvėsių sužy- ir 2.000 lietuvią. Nedaugiau. lai. Buvo perstatytas “Tarp muštynėje ne vyčiai dalyvavo,
Baisi nelaime iš gaisro.
Neblogiau nukalbėjo koresp. dilgėlių Rožės” ir “Neužmo bet “Šakės,” “Keleivio” ir
sakyti, kaip labai kankinami ar daiktais, bet ir įvairiau bės atgijimo saulė.
Vas 18 d. 916 Cambridge
ir apie kitus jo paliestus daly kėjęs pabėgo”. Nekurie atli kitų tam panašią pasekėjai. gatvės ištiko gaisras Aleksanir persekiojami, jie daug, daug* siais labdaringais sumany
Kaip mes ją patiksime?
mais. Štai pavyzdžią: laikro
Gal vėl naujais barniais kus. Bažnyčia girdi, kaip ko gan gerai, kiti- biskį silp O gal ir pats P-s. gavo per dors Povilausko namuose ir
ką nušviestą.
Tai iš piktu sudegė ten motina ir dvi duk
Gėda niau, bet abelnai imant nusi nakvot cypėje.
Lietuviai! Savo dvasios a- dėlio ar kokią kitą daiktų lai ginčais, kas tą atgijimo dar- ant juoko pastatyta.
mo
nors
ant
vyčią
primetė bė
Gal atė esą ir pažiūrėti.
Matyt, jog sekė neblogai.
kimis permatykite ir supras mėjimai, išpardavinėjant bi bą^turėtą pradėti?
Taip-gi buvo
terys, viena 7 metą amžiaus
kite savas priedermes prie sa lietėlius nuo 25c. iki $1.00, sa jus smarkaus darbo valandai, koresp. apie stylią tiek išma deklemaciją ir dainą. Dekle- dą.
o antra 5 metą. Kas ten buvo

Kas girdėti Lietuvių kolonijose
w

1

4

w

I

vos Tevynės-Lietuvos, ir prie
mūsų badaujančią gimdytoją,
prie kankinamą mūsą sesučių,
prie mirštančią mūsą mažą
vaikelių delei stokos “juodos
duonelės.”
Viengenčiai! jei
gu jus savomis akimis regėtu
mėte kūdikius alkanus, ar
jūs tą kūdikių nepapenėtumė
te ’
Nuo burnos atitraukę

kysime 25 seriją skaitliuje, ga
li duoti ineigą $81.25.
Žino
ma, visi bilietėliai turi būt
išparduoti pirma laimėjimo.
Vietinio T. Fondo Skyriaus
Valdyba po išlaimėjimui tu
rėdama pinigą, gali nupirkti
vyrišką ar moterišką laikrodė
lį, už kokius $20 00, o Tau
tos Fondui liktą suvirš $60.00.

Kfi

pradėsime išnaujo po partiją
ir srovią vienybes švaistyties?
— Grįžk lietuvį į tėvynę,
— jau girdžiasi iš Lietuvos
balsai.
— Rengkis prie atstatymo
sugriauto gyvenimo — pradės
vėliaus raginti mūsą giminės
iš vargą padangės.
— Broliai amerikiečiai! —

no, kiek kiaulė apie pipirus,
o apie parapijos reikalus tiek
žino, kiek kiaulė apie debe
sis.
Reikia žinoti, jog parapija
nutarė ne iš karto visą bažny
čią budavoti, o tik skiepą.
Dabar skiepas ir gatavas. At
sižvelgiant į tai, kad čia tik

skiepas, (ką visi mato,

mavo šios ypatos J. Kavaliaus
kas, P. Kučinskas, Aid. Jaruševičiutė, Biruta Jaruševičiutė ir J. Jaruševičiukas.
P. Kamiliukas prijuokino
publiką savo nudavimu “Viš
čiuko gaudymą” ir “Trūkio
ėjimą”. Galop padainavo porą
dainelių M. Karniliutė ir S.
kurie Atkačiuniutė,
t J.

Pittstonietis.

VALPARAISO, IND.

Iš moksleivių gyvenimo.
Vas. 18 d. buvo laikomas L.
L. D. V. U. susirinkimas, lie
tuvių kalboje Paprastai esant
rinkimams valdybos žėdno bertainio pabaigoje, taip-gi ir
šiame storinkime išrinkta val-

do priežastis, tai Dievas žino.
Namas suvis mažai teapdegė.
Gaisras iškilo apie 6 va! vaka
re.
Kalbama gal pati moti
na padarė gaisrą, kaip pasa
koja vyresnysis sūnus. Kaip
parėjo iš mokyklos 3 sūnus ir
duktė 7 metą, tai du vaikai
išbėgo pardavinėti laikraščių
e dvi mergaitės pasiliko n&-

1

Sujudo roo-j kad pralobo, bet pralobo gra-J
mie su motina.
Stubon motina pašaukė vyresnįjį sūnų! štiš prie Brocktone būsenčio žiai, teisingai.
Nieko netei
ir liepė nuet į Storą parnešti , Seimo. Vyčiai kviečiami: tal singumo jam primesti negalė
gazalino už 10c. busią reikią kon.
tų.
Būta gero lietuvio. Ne
Pilypas.
jai dresę “paklynyti.”. Vai
mokytas žmogus, bet abelną
kas tą padarė. Kaip parnešė
supratimą apie Lietuvą turėjo.
EKTRA
SUSIRINKIMAS.
gazalino, tada motina liepė ir
Mylėjo jos kalbą.
Gerbė jos
▼ei eit pamešt už 10c. keiksų.
praeitį. Kur tik klausimas
Sheboygan, Wis.
Vaikas nuėjo į Storą.
O ka
Lietuvos labui iškilo, Augus
da grįžo atgal, pamatė, kad
tas būdavo pirmas.
Priklau
Vas 21 d. 7:30 v. įvyko exjau visa stuba patvinus du
sė ir rėmė vietinę S. L. R. K. A.
rnuose.
Vaikas pribėgo prie tra susirinkimas “Jaunuome kuopą. Buvo uolus katalikas.
Atida
durių, durys užrakintos. Ėmė nės Dramos Dr-lės.”
Teisybė, laikė smuklę, bet
rius
pirm,
susirinkiiąą
paaiš

šaukt gvoltą. Kaimynas tuoj
jai gėdos niekad nepadarė.
šaukė ugnegesius, bet ant ne kėjo jog rengtasis, vakaras 5 Girtas gerti negaudavo. Apie
laimės, tą dieną ištiko 3 gai d. kovo perkeltas į 27 d. vasa bargą nei klausimo nebuvo.
srai, nuo pirmos valandos po rio, be programo nes per tru Moterims, vaikams viešai smu
pietų iki 6 vai. Tuo tarpu mpas laikas nes 4 d. kovo šv. klėje sukinėtis buvo grieštai
ugniagesiai darbavosi kitoj pu Kazimiero d. pos npūs bus ap- uždrausta. Šventomis dieno
sėj.
Kaip gavo žinią, kad vaikščiojimas 5 d. kur ims ir mis nei už jokį pinigą nieko
gaisras ant Cambridge str, mūsų dr-tė dalyvumą. Buvo gerti negavo.
Šv. Mišių pats
tuoj sukosi čia, o tas buvo atsišaukimas vietinio klebono niekad nepraleizdavo ir ki
du '
labai sunku, nes buvo labai per narį kad išrikntų du
Žodžiu,
delegatu iš “Jaunuomenės Dr. | tiems tai patardavo.
didelis purvynas. Ugnegesiai
tai buvo pramoninkas, lietuvažiavo tik žingine. Kaip pri drjos. Vienu balsu priimtas vys, katalikas kupinoje žod
buvo, tai ugnegesiai išmušė tas atsišaukimas ir išrinkta p. žio prasmėje.
Vasario 9 iš
Juozas" Mickeliunas ir p-lė Ona
duris, nes buvo
šauksmas
kilmingai buvo praleistas į šv.
kur dalyvaus
xad žmonės dega. Ugnege Ližanskiutė,
Kazimiero šventorių. A. A.
Tautos
Fondo
komiteto susi
siai apžiurėjo po vidų ant pir
duok jo dūšiai Viešpatie.
mų lubų nerado nieko, eina rinkimuose ^su mandatais ir
Nelaimė kasykloje.
ant ąntrų lubų ir ten užrakin darbuosis dėl labo brolių lie
tuvių.
ta.
Išmušė duris, bet jau
Vasario 8, 1916 m. 11 kaNaris.
kada visi 3 negyvi besą. Ugnis
sykloj neišgydomai apdegino
tik buvo įsimušus per vieną
Antaną Sabauskį, Miką MikeBROCKTON, MASS.
langą į lauką.

;

Agota Žvirbliene
Agota Žvirblienė buvo naš
lė, bet našlė ne bil kokia —
puiki našlė.
Vaikų neturėjo, nabašninkas Žvirblys mirdamas paliko
kelis šimtus dolerių banke ir
$1.000 pomirtinės S. L. R. K.
Amerikoje.
Agota palaidojus Žvirblį,
kaip išpuola gerai žmonai, ku
ri myli savo nabašninką ir ži
no papročius Amerikos lietu
vių; tai dar ir marmorinį pa
minklą pastatė ant nabašninko kapo, x kad jam linksmiau
būtų ilsėties amžiname patalė
lyje po Šv. Kryžium.
Dar
sakė ir ant keturnedėlio mi
šias užpirkus ir kaimynus pu
sėtinai nugirdžiusi už nabašninko dūšelę.

.

r

nebegalįs nei

kojų pavilkt...
Gurg_..< >2pydar.iasis la
pės šypsą užganėdintas išėjo
iLmo, o Karštapėdįs mmmmM
mane nuraminti, nėr kam tą
Ar dar jie ilgai ^-ži
sunkų akmenį nuo širdelės nu vojo.
nosi
ir
mylėjosi,
tai niekas M
versti, visas svietas man ap
ne
žino
,
bo
niekas
jų nematė
temęs kaip nebtekau savo ge
riausiojo vyrelio.
Ko man ir niekam apie tai galvos ne
Žinoma išskyrus
pirmai reikėjo, buvau pilna po skaudėjo.
Gurgulį
su
Keide.
Bet tiedu
ni, o dabar kas iš manęs —
džiaugėsi
ir
kvatojo
savo pie
nelaiminga našlė.
— Nelaiminga kaiminkėle, nų gudrumą girdami ir jau
nesivadink, tavasis, kad ir tikėjosi, kad Živrblienės pi
mirė, Dieve, duok jam dan nigėliai taip kaip ir jų krep
Gal jiems tas būtų ir
gų, bet tamstelę paliko aprū šyje.
pinęs, pinigėlių gerą pluoštą pavykę, bet mažas dalykėlis
paliko, o tuos turint, tai bė pastojo kelią ir išardė visus jų
dos nematysi, tai dar neesi gudriuosius suktybės pienus ir
sumanymus.
nelaiminga.
Karštapėdis pergreit įsimy
— Nelaiminga -kaiminkėli,
Ėmė
nelaiminga; kaip tik moteriš lėjo į skaisčiąją našlę.
kė neturi paties, tai ir nelai ir išbliovė jai apie visus sugalvotus pienus, o našlės bū
minga.
— Ale kaiminkėle paklausk, ta daug gudresnės ne kaip apie ją manyta.
'
ko atėjau pas tamstą.
Našlė
apsivedė
su
Karšta— A-gi nemažytė sesi, pasi
pėdžiu,
bet
piningų
jam
nesakysi ir pati.
Į
davė
nei
cento.
Ir
Gurgulis
— Pas mūsų poną Gurgulį
atvažiavo iš New Yorko jo ge už savo piršliavimą negavo nei

nutį ir kūdą — tai ir visa Agota.
Ne, dar nevisa.
Dar tu
rėjo vieną daiktelį, kurio pa
vartojimu didžiai buvo pasi
žymėjusi. O tas daiktelis, tai
buvo Agotos — liežuvėlis.
Jau jeigu visuom kuom bu
vo Viešpaties apdovanota tin
kamai, tai liežuvį ir perdaug
gerą turėjo.
Su tuom liežu
viu pakedendavo kaimynų šei
myniškus santikius, padulkin
davo mergelių ir moterių padalkas, žodžiu visiems tas lie
žuvėlis įkirėdavo kaip kokia
yla.
Ir iš tos priežasties, Agota, nelabai gerą vardą tu
rėjo tarpe kaimynų ir pažįsta
mųjų.
Bet jeigu liežuvis būtų gali
ma numest į šalį, tai Agota
būtų nei šio nei to bobelka, ras pažįstamas ponas Karštaį pėdis. Jisai dabar turįs liuosba širdį turėjo neblogiausią,
ypač ant tų, kurie jai patai i laikį-vikeišiną net ant visos
Bešnekant apie vi
kaudavo, arba pagirdavo jo j savaitės.
sokius
atsitikimus,
tai ir išsi
sios gražumą ar kitą kurią iš
šnekome
ir
apie
tamstos
žmogeresniųjų asmeniškų ypaty
I gelio mirtį ir žinotumėte, kaip
bių.

Gailėjo, gailėjo Žvirblio ir
dėkų, nei išgrauš.
nusibodo begailint, ir pradė
F. V.
jo užmiršt, ir nubūt. Mano
sau: kas mirė, tai mirė, gai
APIE NASHUOS STREIKĄ
lesčiu jo neprikelsi o su aša
Nashuos audėjų streikas telionį, ant vietos užmušė. M. roms kito neprisiviliosi.
O
Drumsčia vandenį.
bsitęsia. Ten streikuojančių
Pavilauskis buvo priešingas
Mikelionis netikėjo nei į Die nuramintojas vis-gi būtų neyra 1.800. O didižiuma jų
prieš bažnyčią ir dažnai pasi
vą. Bet-gi “porterį’ net pa prošalį, . arba tikriau sakant,
Pradedama
tverti
lietuvių
jisai
labai
susigraudino
net
su
yra lietuviai.
juokdavo iš tų, kurie eina į
juodęs maukė. Mikelionį “ge
Dabar nei pasis
Pirmą ležinių” bambizas atprovyda-l pravartu.
•
•
į
ašaromis
verkė. Sako, kad
Streikas eina nuo spalio 4
bažnyčią ir priguli prie para tautišką parapiją.
kųst nėra kam, nei paguos
•
•
•
I jiedu buvę kitą kart draugais d. Streikas įvyko, kompa
pijos. Alek. Povilauskis jau susirinkimą laikė 20 d- vas., mas ‘polskai konduktus”, ap kas rūpesčiams užėjus, nei
gyvena čia apie 6 metus, bet ; kur iškilo netvarka. Tai bu- rūpino.
Tame pačiame miestelyje ir kartu per vienas mares į A- nija prašalino darbininkų
pasiusi į miestą kokiam rei
I
vo
pašaukta
policija
daryt
niekas nėra jo matęs bažnyKovo 5, 1916., po bažnyčia, kalui pasitaikius; dieną dar gyveno saliūninink^s Gurgulis meriką atvažiavę ir jau dabar kompaniją, kuri išstatė darbi
v* •
j
tvarką.
Nežinia
iš
kur
pribu

C1OJ.
vakare, šv. Kazimiero parapi kaip ten nebuvo, o vakare, tai laisvamanių šulas ir gana visų daugelis metų kaip nesimatė. ninkų reikalavimus.
Kaip organizatorius Mc MaBet buvo padaryta kolekta vęs “kunigas” A. Buczvs ir jos jaunimas rengiasi turėti jau visai vienai baisu stuboj girtuoklių gerbiamas žmogus Tai jisai ir važiavęs Gurguli ir
ėmė
žvejoti.
Montello
lietuTai
dabar
hon
iš United Textile Worir buvo palaidota su bažnytinė
; vakarą su programų. Geriau ir nejauku, ypač jeigu žiurkės kurs pardavinėdavo girtuok- ^av3Jl aplankyt,
vių.
Antrą
susirinkimą
lai

keęs, unijos aiškina, tai vimis apeigomis.
sios kloties!
arba katės pradeda po skiepą liams rojaus skystimėlį, kurį
vo
užuojautą,
ir
meldžia
tam

Parapijonas. kė 22 d. vasario ir išrinko ko
dutiniškos
darbininkų algos
Rep.
braškyties, tai vis rodosi, kad išmintingi žmonės vadindavo I
lektorių dėl rinkimo aukų ir
stą,
kad
pavelytumėte
su
po

buvo
$8.70
savaitėje,
Nebunabašninko dūšelė į lovą ra- nuodais, alkoliu. Jisai gy
dasižinojimo
kiek
turės
paranu
Gurguliu
atsilankyti
pas
BURLINGTON, N. J.
vo duodama laiko pietums.
PASIAIŠKINIMAS.
bantuojasi pasišildyt pas savo veno su viena Keide, moteriš
i pijonų. Viršininku yra tgTai
mane
kuri
prisilaikė
laisvijjų
tamstą
šį
vakarą.
Reikėjo be atilsio, be pertrū
ka,
1
.
Vas. 23 ant N. M. C. D. našlelę, o tokia atšalus naba pažiūrų lyties ir meilės daly tyčia dėl to tiktai vieninteliai kio dirbti nuo 7 ryto iki 5 vai.
20 d. vasario Jonas Bačiulis Į nas Petrauskas 22 Merton st.
Philadelphia, Pa. pas Jur- Nuo reporterių viską slepia. Pittstone buvo paregtas vaka gėlė, kad ant vienos mieties a- kuose ir uoliai platindavo liuo- ir pasiuntė pas tamstą, kad vak. Darbininkai reikalavo
Janulį Burlingtone laike Utarninko vak. buvo prie du- rėlis, su mano judančiais pa pie ją. Agotą šiurpas ir drebu sosios meilės praktiką tarpe sužinočiau.
i dažymo skyriuje $ 10.50 ir
krikštynų surinko nukentėju rių sargai,, kad neįeitų katali I veikslais. Buvo angliškame lys perimdavo, pereidavo per ištikimųjų saliūno svečių, nuoTegul
ateina,
tegul
ateihaltomajame $ 11 ir valandos
siems nuo karės lietuviams kai. Ši parapija vadysis lie laikraštyj “Pittston Gazette” | visą kūną, nuo galvos plaukų
na,
su
atvira
širdžia
priimsiu
pietums,
verpeto liki pačių koją padų, latinių lankytojų.
$10.65. Aukojo po dolerį šie tuvių tautiška parapija. ‘ ‘ Ku pagarsinta, kad dalis pelno( Ir
užsiklodavo su antklode gal-j
Patsai Gurgulis atsižymėjo visus savo žmogelio draugus. Į" Pastaruoju laiku kompanija
akmenys: V. Malinauskienė, nigas” A. Buczys sakė, kad eis nukentėjusiems dėl karės,
ir susiriesdavo į kamuolį viena visiem saliūnininkams Juk manasis su bile kuom ne pasiūlė taiką ir būt susitaikę,
M. Narutis, J. Jodeika. Po pradėsiąs neprigulmingą ba- o dalis lietuviškam knygynui,’į .vą,
ir kvėpuodavo greitai, grei- bendra yda, — tai nesvietišku draugavo, jis pats buvo geras bet kompanija pasakė, jog
pusę dolerio: J. Janulis, J. žnyčią. * Dabar jau apsigyve- Turiu pasiaiškinti, kad tas
godumu ant pinigų, Jo aky- !ir j° drau-ai Seri.’ ačia labai darbininkus atgal priiminės,
Grigaliūnas, M. Valiutas, K. nęs pas Igną Petrahiską 22 yra netiesa nes skiriamas nuo-’Į tai, kad tik viską kogreičiau- se pinigas buvo visukuom, ir ir ponui Gurguliui už visą ge- kaip vietos bus. Aišku, jog
išimtis ėjo vien dėl nukentėju- siai užmiršti ir užmigt saldžiu dėl jo įgyjimo jisai pasirengęs i rą ir tamstėliai, labai ačiū.
Klinga, Jonas Bačiulis, A. Merton Str.
kompanija būtų nepriėmus la
miegeliu.
Marcinkevičienė, L. Mikalai
—
Na
tai
ir
sudievu
tuom
Reporteriai gavę žinių nuo ' šių dėl karės.
biau
susipratusių darbininką.
Bet ir užmigus neturėdavo buvo aukot viską pasaulyje.
tis, J. Jusius, Mikaliūnas 75 parapijonų sako,, kad tai agi
Kad nebūtų nesusipratimas
kartu,
ir
aš
negaliu
gaišuot
Tai ir neįvyko taika.
Vietinio, miestelio. žmones
c A. Vištajūnas 30c. Po 25c. tacija seno komiteto prieš šv. tarp manęs ir šios apielinkės"-r-amybės-.—-Sapnuodavęs! na- jis pažinojo taip, kaip žydas turiu bėgt dar į miestą su rei-~
aukojo: J. Žilinskas, K. Dau- Roko parapiją.
j tautiečių aš paskelbsiu, kad bašninkas: tai kaip jiedu pir berlinką, bo ir kas-gi galėtų kalais, sudievu kaiminkėle,:
mu kartu susipažino, tai kaip
žickas, P. Malinauskas, A.
1913 m. pribuvo į šią ko- I turiu raštelį nuo knygyno na- praleisdavo savo jaunystės viską geriaus žinot už saliū- . sudievu.
užkaM^^^
Bačiulienė, U. Vatekienė, A. lioniją gerb. kun. K. Urbana ' rių, kad tas yra netiesa, nes
Ir išbėgo per duris namo, i
nininką, pas kurį visi reika
’
dienas
jo
draugystėje,
tai
kar

Cleveland, . Omio. — Viena
Berkauzer, A. Budauskiutė, vičius. Jis rado labai didelę kaip minėjau buvo dalis
Žvirblienė pasidabino grinlai viešai apsvarstoma, ir apA. Kaziuniutė, A. Roščius, J. netvarką. Jis pasidarbavo ir skiriama vien dėl karės nuken tais ir iš anapus grabo praneš diskusuojama net ir tokie da . čią, pasisteliavo ko reikia sve moteris ėjo gatve čeverykuose
davo kokį šposą....
iš katės kailio su vilnomis ant
Mikalaitis, J. Dauzickas 10c. sutvarkė viską, kad dabar jau tėjusių.
Galiūnai pradėjo kas-kart lykai, apie kuriuos niekas ne čių priėmimui ir laukia vaka-! viršaus. Pamatęs šuo tuoj šoTie pinigai 24 vas. išsiųsta viskas gerai. Parapijonų yra
Paskelbimą į laikraštį pa
Bet tai ro ir svečių.
tie sapnai ir svajoėns būt ne žino ir nesupranta.
B. Vaišnorai, Tautos Fondo 800 ir vis da prisideda. Mai davė U. M. C. D. manogerius,
Svečiai neužvylė
atėjo. ' ko, pamanęs, kad katė ir
ant to ir saliūnas yra, kad
v
apdraskė čevervką.
iždininkui, per advokatą Šla I štininkai matydami tai, nori už tatai, kad jis nežinojo tik’ taip aiškūs, paveikslas naba- visos srutos išputotų, išrugtų
Ilgai, ilgai šnekėjo, uzį
šninko
pradėjo
lyg
kokiuose
kį T. F. rašt. Labai sektinas kaip galėdami užkenkti, kad rai kas rengia ir būtent, kad
vieną kardinėjo ir gersnojo po stikrūkuose kavoties ir nykti, pra ir susikristalizuotų į
GELEŽINKELIŲ KOM
šis Burlingtoniečiii pavyzdis. ne jų valdoma, o viskas gerai knygyno nariai kadaisę ant U.
lėlį, po stiklelį ir ant galo
dėjo jau jį užmiršti ir visiš biaurybių chaosą, mišinį.
PANIJŲ PELNAS AUGA.
Jei visur per krikštynas, ir einasi.
pasigėrė
tik
žinoma
ne
M. C. D. turė savo susirinki
visi.
Gurgulis labai gerai žinojo
kai užmiršo.
kitas pramogas taip būtų da
P. V. K. mus ir mokyklą angliškos kal
ir apie Žvirblienės gyvenimą Kaip ant pažiūros, tai išrodė,
Washington. — Geležinke
roma, tai kartu su pasilinks
bos. Jis matydamas, kad
visas smulkmenas ir ilgai, la kad girčiausia Žvirblienė, bet lių kompaniji]_ pelnas baisiai
minimu daugeliui badaujan
lietuvis rodys paveikslus, tuo
SHEBOYGAN, WIS.
bai ilgai galvojo savo makau ištiesų tai girčiuasiu buvo Kar- paaugo. Komercijos komisi
čių lietuvių sušelptumėm, o ir
štapėdis, o Gurgulis tik taip ją praneša, jog per gruodžio
jaus ir paskelbė į anglišką lai
Agota ant veido buvo gana lėje kaip tuos pinigėlius iš jos
Pavogė
čarterį.
mums patiems malonesnis yra
kraštį kad knygyno narių dė daili moteriškė: apskrito vei iščiulpus ir į savo kišenių susi sau drąsoje.
mėnesį 1914 m. pelno turėjo
•pasilinksminimas, jeigu jau
Galiausiai Gurgulis tu 59.834.023; o 1915 m. pelno
Čia yra nemažas būrelis lie ka viskas rengiama.
do, melsvų akučių smaili no kimšus.
čiame ką gero padarę.
rėjo Karštapėdį palikt nakvot turėjo per gruodį 103.484.047.
Todėl būtų geistina dėl ma sikė, smakriuks mažytis, lū
tuvių, iš jų visokių atsiranda.
Na ir sugalvojo..........
Kun. I. Zimblys. Čia yra 7-nios dr-tės pašalpi- nęs ir mano biznio, kad nekupas Žvirblienę, nes šis prisi T. y. daugiau ant 43.650.024.
pos siaurutės, raudonos, kak
pažino, kad ji perdaug jį nu- i, giau ant 43.650 024.
rios
ypatos
apie
mane
taip
ne
nės, jų vardai šv. Jurgio ir
ta nusklembta o plaukai gelto
CLEVELAND, OHIO.
•
•
•
manytų,
nes
aš
vienas
ren

šv. Kazimiero, Amerikos Lie I
ni.
Dantis turėjo, bet katra
giau ir dalis pelno eis nukentė Amerikos moterų jų neturi
— Panie Gurguli, kaip aš
tuvių
Ukėsų
Kliubas,
“
Poli

Linksmas vakarėlis.
Y
jusiems
dėl
karės
tiktai.
tikos” dr-ja, Lietuvos Sūnų
tikrai ar pirktiniai ar dirbti galiu eit pas ją piršties, kad
A- S. Račiūnas
Vasario 20 d. Lietuvių Ne- “tautiška” dr-ja, pasilinsminiai, ar prigimtu būdu išau aš esu nuogas, plikas kaip
145 S. Meade str.
prigulmingas kliubas buvo su nimo (dailės) “Birutės Rate
gę, tai viens Dievulis težino turkų šventasis.
Wilkes
Barre
Pa.
— Nebūk kvailys atsidėk Kunigas A. Maliauskis Filosofijos ir Sociologijos Daktaras,
rengęs pasilinksminimo vaka lis” ir Jaunimo Dramos dr-ja,
jo ir pati Agota, ale tai tas
rėlį su visokiais juokingais Be to A. L. R. K. Moterų Są
mums ir nelabai svarbu. Po ant manęs, o viską padarysi
ateinančią savaitę, S o. Bostone Bažnyti
Philadelphijos majoras Sžaidimais; griežė C. L. T. Be jungos kuopa. Čia pasirodė
Ir pinigė
akimis buvo melsvi bruoželai me kopuikiausiai.
nėje Salėje, laikys konferencijas apie
nas. Viso vakaro pelną sky prastas atsitikimas. Nežinia mith apreiškė, jog bile darbi I bet ir tas ne ką kenkė, o ką liai bus pas manę kišeniuje ir
svarbiausius gyvenimo klausimus.. Konferencijų
rė L. Vyčių 254os kuopos kny kokis tai nedoras žmogus pa ninkas, atliekąs miesto darbą vištos kojos pėdžiukė ant kak tu turėsi nekurį laiką našlės
tematai bus gvildenami tokioje tvarkoje:
gyno naudai.
vogė čarterį “Lietuvos Sūnų” rastas įsigėrusiu bus pavary tos, tai tik juokas, ir tos nei malonę, o sakau tau, kaip
Panedėlyje, 28 Febr.: AR YRA DIEVAS, AR NE?
1.
tas namo, o kartais ir atsta
minėti nevertėtų jeigu taip ne geriausiam draugui, kad naš
AR KRISTUS YRA DIEVU?
2. Utarnyke
29 ”
Už tokį prakilnų sumanymą dr-jos. Tas atsitiko B-čia ne- tytas nuo darbo.
lė kaip rožė tik ką tas liežu
dėlią
vasario
bažnytinėj
sve

būtų labai žymu.
March:
AR ŽMOGUS TURI DUŽIĄ?
3.
Seredoje
1
ir prielankumą Vyčiams, kliu
Bet ką tas žmogus
Nors veidas, akys ir galva vis perilgas, ale ką padaryt,
tainėj,
”
AR
ŽMOGUS PAEINA NUO
2
4.
Ketverge
bas užsipelno širdingiausios
LONDONAS. — Vokiečiai
tai sunku suprasti,
labiausiai skiria vieną žmogų juk nerasi nei varnos, nei be
veiks,
BEŽDŽIONĖS?
padėkos ir pagyrimo.
pranešinėjo, jog Viduržemi99
nuo kito, ir tuomi daugiausiai ždžionės be uodegos.
viršininkai pranešė poDr-tės
l'ėtnyčioje
SKAITYMAS GERŲ IR BLOGŲ
3
5.
Šis vakarėlis buvo pilnas
nėj jurej esą Japonijos laivy
Tai bandykiva, žūt būt;
vadovaujamės atskirdami as
Tai policija labai sulicijai.
RAŠTŲ
: čia bus paaiškinta ko ver
gyvumo; jaunuomenė gražiai
nas.
Anglai sako, jog aa
menis, bet ir kitos kūno da kad vieną kvailę ant kelio at
sinervavo
”
.
ti užmėtinėjimai katalikystės
pasilinksmino, pažaidė, dau
paskala neturinti pamato.
lys taip-pat kiekvieno asmens, vesime, tai vis bus nauda,
Žilaplaukis Senelis.
priešininkų apie Macochą, apie
giausiai pašokta lietuviškų šo
kuomi nors įvairuoja, kuomi kad ir ne žmonijai tai bent
Baltramiejaus naktį, inkviziciją
kių, kas ir pridavė tipk gyvu
Naujoji Zelandija yra tokio nors skiriasi nuo tų pačių kū mums!..
PLYMOUTH, PA
ir
Ferrerą.
mo; publikos buvo pilna sve
pat didumo,
kaip Didžioji no dalių kitų žmonių.
99
Ir dar ilgai tartasi, galvo
APIE SOCIJALIZMĄ^ jo istorija
6. Subatoje > 4
tainė; visi buvo užganėdinti
A. f A.
Britanija.
Naujojoj ZedandiTaip ir Agota.
Kojas tu ta, svarstyta liki galutinai iš
mokslas ir kokia laimė įvyktų
Šiuo vakarėliu.
joj gyv. yra 1 milijonas D. rėjo smulkutes, dailias,
Augustas Vyšniauskas.
ir dirbta visas pelnas, ir aplieta

Konferencijos

V*

Močiutės dukrelė.

MONTELLO, MASS.

Darbininkai. — Baisiai kru
ta!
Darbuojasi savo organo,
organizacijos ir visuomenės
naudai. Su kitoms vietinėms
dr-joms susidėjo kiekvieną ne
dėlios vakarą rodo stereotypiškus paveikslus su naudin
gais paaiškinimais.
Vietiniai
moksleiviai prisideda paaiškiuunnose, prakalbose ir tt

Vasario 5 d. 1916 m. mirė
A.
Augustas Vyšniauskas,
Jo gyvenimas trumpai sakant buvo tokis: gimė 1862 m.
Kapčiukų kaime, Kapčemiesčio parapijoje. Suvaiką gub. iš
labai vargingų tėvų. 1889 m.
atvyko Amerikon.
Neužilgo
apsigyveno Plymouth’e, kur
ir mirė. Tai būta gabaus pra
moninko! Iš penkių pirštų su
vijo turtus siekenčius į šimtą
tūkstančių dolerių.. Negana,

Britanioj 45 milijonai.

RUBSIUVIŲ STREIKAS.
Philadelphia, Pa. — Sus
treikavo tarp 3.000 ir 4.000
rubsiuvių. Rikalauja algų padidinimo ant 20 nuoš. ir 48 va
landą savaitėje.
Florencija, Italija. — Grei
tasis traukinys, ėjęs iš Rymo
nusprudo nuo rėlių.
Devyni
pasažieriai užmušti ir daug su
žeistą.

biskelį kreiptas į lauką, bet
kliša nebuvo ir šokdavo ba
liuose kaip pasiutus, Liemenį turėjo vidutinį: nei ilgą,
nei trumpą, nei storą, nei
ploną, nei plokščią, nei apskritą, beveik visai tokį pat
kaip šimtai kitų moteriškių jos
amžiaus ir luomo.
Rankas turėjo smulkias,
pirščiukus smailius su dailiais
mažyčiais nagyčiais. Krutinę
neperdrūčiausią ir kaklą plo-

f

I

degtine ir rudžiu dėl geresnio
pasisekimo.
A *•

•

•

•

•

•

— Geras rytas Agotėle-kaimynkėle, atleisk man, ką aš
pas Tamstelę taip anksti atei
nu, bet turiu labai, labai
svarbų reikalą.
—Geras, geras kaiminkėle,
meldžiu sėstis pasiilgstu aš da
bar viena našlaitėlė. Nėr kam

pasaulyje jei socijalistai paim
tų viršų.
99
po Sumai bažnyčioje, bus užbaigia
7. Nedėliojo
5
masis pamokslas, kur bus padary
tos išvados iš tų konferencijų.
Taip-pat Nedėlioję (5 March) Bažnytinėje Salėje 8 vaL
vakare bus kunigo Maliauskio prakalbos. Gerbiamasis sve
čias iš Lietuvos kplbės apie baisybes kokios dabar dedasi Lie
tuvoje.
Į Konferencijas yra kviečiami visi Lietuviai be skirtu
mo pažiūrų, gi į nedėldienio prakalbas tik tie kurie nuošir
džiai užjaučia Katalikiškos Lietuvos reikalams.

Su tikra pagarba
K L 1 B O 5 A S
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Didesne!

Didesne!

Nesutikima* tarp lietuvių.
Vasario 20 d. L. Vyčių 45
kuopa turėjo mėnesinį savo
susirinkimą.
Nutarė sureng
ti kaukių balių, 4 dien. kovo
s. m. Ale sužinojo ant rytojaus
21 d- vasario S. L. A. 179-tos
kuopos pirmininkas su rašti
ninku, kad vyčiai rengia šo
kius 4 d. kovo, tai abu sutarė
ant keršto surengti tą pačią
dieną 4 kovo daryti šokius ir
be minėtos kupoos žinios, ir
pirimninkas Valerijonas Navitckas nuėjo paimti svetainę
tą pačią, kurią Vyčiai nutarė
imti.
Bet nesisekė paimti,
22 d. vasario vakare padarė
ekstra susirinkimą ne svetai
nėj, kur visada laiko susirin
kimus 179 kuopa, ale beveik
slapta pekamėj, pas F. T. į
Martinkų po No- 1209 So. 3 st.
ir nedavė visiems nariams ži
noti tik tiems, kurie
yra
priešingi Vyčiams!

DR.F. MATULAITIS

“Tikyba ir Dora

~~-į 'jin
XP.X.f-»PJt.

OyfeviMttea Icae
Pliek™ AkiaJae.

419 Beybtoi St, Bortai, Man.

Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo
tikėjimisko ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek
pirma buvo. (Kiekvienas tų 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:

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

“TIKYBA IR DORA,“
1631 W. NORTH AVĖ.,
CHICAGO, ILL.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,S«. Boston, JUs*.
PRIE DORCHRSTEE ST.
; Vaamčo.
■uo » vaL ryta
iki S. vaL vakare.

Jau išėjo pirmas numeris

Mat S- L. A. 179 kuopoj yra
daug Vyčių. Jeigu visus su
šauksi tai žinoma bus labai
priešingi kenkti Vyčiams. Vie
ni laisvamaniai su cicilikais
susirinkę ir nutarė kenkti Vy
čiams, dabar Vyčiai dažinoję
apie kuopos valdybos sauvalia
vimą kilo didelis tarpe sro
vių nesutikimas ir nekurie na
riai S. L. A. 179 kuopos ku
riems nedavė žinoti apie eks
tra susirinkimą žada kuopos
valdybą skųsti centrui už ne
pildymą konstitucijos ir už ne
davimą visiems nariams žinoti
apie ekstra susirinkimą. Vis
tai raudonkaklių darbeliai,
mat nesenai cicilikai buvo su
rengę šokius o Vyčiai nutarė
neiti ir nėjo, mat nabagėliai
pralošė kaip teko girdėti gavo
pridėti apie $14.00 ar $15.00.
Už tai gi jie panorėjo atkeršy
ti. Bet kas tautininkams, juk
Vyčiai ėjo ant tautininkų ba
liaus. Matvties kad cicilikai
tautininkus pasižabojo.

NedSM.au
i» !• vai. ryta
iki 4 vaL vakare.

Pajieikau darbo skutykloje
(Barber Shop).
Esu dirbęs 2
metu ir apsipažinęs su tuo ama
tu, pilnai suprantu visų darbų.
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir angliškai.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

relephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras

MIKOLAINIS,
D. — Route 2,
Hudson, N. Y

“MUZIKA”

indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorys
tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St
SO. BOSTON, MASS.

Tel. Oxford 4900.
Ant pardavimo fornieiai dėl tri
jų kambarių. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į kitų miestų.

J. P. TUINYLA

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

M. A. NORKŪNAS,

P. ŠILEIKA,
8 Heath Place,
Roxbury, Mass.

166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.

Vienatine Lietuviška

A P T I E K A

Karvelis.
IŠVAŽIUOS KARĖN

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

Krutanti paveikslai

Ottawa, Ont. — Gen

Vienas negras buvo sugautas
j svetimus namus belendant ir
uždarytas kalėjimam
Gauja
susitaisė, išėmė jį iš kalėjimo
ir pakorė jjrie telegrafo stulpo
prieš pat miesto salę.

kare

Kovo, (March)

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
ant lengvų išlygų Reikalauja
ine agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
nau- čiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo ai
25 centus štampų
J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass
<
M
~ •

DARBININKO”

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

Gyduolės dėl pataisyme
apetito
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
Gyduolės nt*o vištakių
(corn’s)
15, 20 ir
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
Proškos nuo nerviško g
vos skaudėjimo 10 ir

Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25e.
Pertu mos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

keliaujantis

-ŠOKIAI-

AGENTAS.

Surengti Lietuvių Jaunimo Ratelio

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

BUS UTARNINKE,
7 D. KOVO - MARCH 1916.
Prasidės 7-tą vai. vakare ir tęsis iki vėlai naktį,
L_X..E. T U V I Ų__ S A L Ė J _,
KAMP. E IR SILVER GAT.,
SO. BOSTON, MASS.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katų, kreipkitės pcs mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

Šiuorri užprašome visus lietuvius ir lietuvaitės atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai ant šių puikių šokių, kur
galėsite linksmiai ir smagiai laiką praleisti ir iki valiai
prisišokti. Jurgio Dragašiaus Orchestra grajis visokius
naujausios mados šokius.
Inžanga: vyrams tikietai po 35 centus,
moterims ir merginoms po 25 centus.
VISUS ŠIRDINGAI UŽPRAŠO
KOMITETAS

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus lokius moki
na po No. 1140 Columbus
Avė., Room 44 Roibury
Crossing.
Pamokos atsibūna utarninko ir ketvergo vakarais
Conon Hali 20 Conont str.
Mokytojas E BROWNING
(H Rusijos)

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

Wcrcester’io Puikiausias

Teatras ir Šokiai.
^Ketverge, 2 d. Kovo - March, 1916.
Lietuvių Svetainėje, 20 Waverly gatv.
RENGIA A L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 5 KUOP.
labai puikų teatrą ir šokius.
Įdomu tas, kad šis veikalas “N ESIPRIEŠIN K“
i dar niekuomet Worcester’yje nebuvo lošiamas. Loš puikiau
si Worcester’io artistai.
Į
Grieš puikiausia Worcester’io orchestra po vadovyste p.
A.‘Dirvelio.
Prasidės muzika 7:30 valandą, Teatras pr
asidės 3-tą valandą.
Po tam t O K I A L

Visus Worcester’io ir apie linkės lietuvės ir lietuvius
nuošridžai kviečiame atsilankyti į viršminetą vakarą. Nes
atsilankiusiejie turėsite progą linksmai pasišokti ir pasižiūrėti puikaus teatro.
t 4

Į

Tai gi visi jauni ir seni — kas gyvas ant

Įinga tiktai 25 c.

B » 1 i » 1 1

*

oceoooooeeocoooccoccsoccoooooeoocooaaoooot
Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų
ėevervkų, tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj
yra užlaikomi geriausi taborai.
CEVERYKAI. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge
riausia padaryti, pagal naujausių madų, kožna
pora gvarantuojama.
'
VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ
Šiaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdaium.
marškinius, sveteriua, pirktines ir t. L
MOŠŲ KAINOS ŽEMESNES UŽ KITŲ
NUOtlRDMAI UŽPRAŠOME.

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kainą.

Visi skaitykit ir platinkite

