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VOKIEČIAI SUSTABDYTI
Ar trumpam ar ilgam laikui
vokiečiai Rumunijoj tapo su
stabdyti. Rusai ir rumunai
susitvarkė ir pradėjo atsilaiky
ti. Vokiečiai dabar žymaus
žengimo pirmyn nedaro. Aus
trai, vienok, paėmę vieną ru
sų oficierį ir 230 kareivius ne
laisvėn.
Į pietus nuo Cituz
vieškelio austrai atmušę rusų
,gtagas.

Rumunai ir rusai savo keliu
■tušė priešininko atakas pa■Kasino upę. 0 ties Pralea
Rai ir rumunai apsupo vieną
■iečių drūtvietę ir privertė
Ršininkus pasiduoti.

Rusai bombarduoja miestus
Ra ir Iakča.
Tie miestai
R prie Dunojaus ant jo de■ojo kranto, tai rusai bomRuoja nuo kairiojo kranto.
■ yra bombos lekia per DuB. O bulgarų artilerija
Rarduoja rumunų pozicijas

PRIEŠ KAIZERĮ IR CARĄ.
Anglijos laikraštis Star y-

patingai prakalbo apie valdo
vus. Rašo, jog jei girdi, ką
gero ši baisi karė padarė, tai
panaikino paskutinį šešėlį pa
garbos tų karalių, kurie nėra
demokratiški.
Rašo,
jog
kaizeris pasmardinęs visas ka
rališkas gimines.
Lygiai smarkiai kerta tas
laikraštis carą.
Smerkia už
tai, kad jis pakrypo juodaši
mčių pusėn. Rašo, jog Fran
cija, Anglija ir Italija privalo
žiūrėti, kad Rusijos valdžia
apsivalytų nuo reakcijonierių.
Rusijos armija irDuma turi bū
ti apvalyta nuo intrigantų. Ca
ras ir jo rūmai turi apsivalyti
nuo juodašimčių.

laivas krikdo

I TIES SMURGAINE.

Plačiai psklido žinios apie
jokiečių jūrės baisūną — laivą
Plačiai pasklido žinios apie
skandinantį talkininkų prekiTasai vokiečių laivas veikia
plaukinėja pietinėj Atlontiko
dalyje ir naikina prekinius
talkininkų
garlaivius.
Per
mėnesį sunaikino į 23 garlai
vių.
Nuostolių tuomi talki
ninkams padaryta už -25.000.-

Vilniaus ir Minsko mū-

ūoo.

MINISTERIS IR DŪMOS
PIRMININKAS ŠNAIRAKIOJA. -

■calatz.

FRANCUOJ.
tingiai po didelių bombar[imų darė atakas ties Beaurt-Sur-Anere. Anglams pa:o atakos ir užsilaikė kelepokiečių pozicijų. Vogezų
nuošė, Lotaringijoj ir ties
Bsons artilerijs veikimas paidino.

suko ir pasakė f“ Niekuomet.”
Tuodu vyru viens ant antro la
bai įpykę ir spėjama, jog tarp
juodviejų būsianti dvikova.

TURI ĮVEIKTI VOKIEČIUS.

Anglijos užsienio reikalų
ministeris Arthur J. Ba7Įour
atsiuntė .prez. Wilsonui naują
notą, pridėčką prie sujungto
talkininkų atsakymo į prezi
dento pakvietimą, kad ka
riaujančios valstybės apreikšįbūtų taikos išlygos.
Šiame
VOKIEČIŲ VADAS PAS
būtų taikos illygos.
Šiame
■GRAIKIJOS KARALIŲ.
pridėčke patvirtinama reikala
■ Vokiečių garsus vadas von vimai užreikšti pirmoje notoje.
■lkenhayn buvęs pas Graiki- Pabriežiama, kad Francija tu
I karalių. Spėjama, kad jis ri atgauti Alzaciją ir Lotaringi
■ėjo atvykti į Graikiją afba ją, Italija Trentino, kad tur
Bmarinu iš Kava\ą į Atėnus kai turį būt išvyti iš Europos.
Ba orlaiviu.
Kad pastovi taika įvyktų, tai
reikią
būtinoi sutriuškinti Vo
■Dabar daroma įvairių spėkietiją.
■imų.
Spėjama, kad Grai■os karalius sutarė su vokie
Iš to matyt, kad talkinin
tis užpulti talkininkus. Dėl kai dabar purtosi nuo taikos.
lažmožių vokiečių vadas to Jiems rūpi įveikti vokiečius.
kios pavojingos kelionės neda- Taikos viltis atsitolina.

UŽPULSIĄ ŠVEICAMJĄ.

:DOVASOS DARBININKAMS

Šveicarijos laikraščiai ėmė
rašyti,, jog Vokietija ėmė kon
centruoti kariuomenę Šveicari
jos parubežyje.
Jau nuo senai buvo užsime
nama, jog gali vokiečiai užsi
manyti per Šveicariją, kaip jie
darė per Belgiją, užpulti Franciją. Bet kaip Belgija geruo
ju nesutiko leisti vokiečių per
savo žemę, tai taip ir Šveica
rija yra pasiryžus daryti. Ge
ruoju nepraleis vokiečių per sa
vo žemę.
Tai reikės vokie
čiams ginklu pasidaryti kelią
per Šveicariją į Franciją.
Šveicarija lyg ne gerą jaus
dama paskelbė mobilizaciją.

Lynn, Mass. — General Electric kompanįjos vedėjas Fish
apreiškė, jog sausio 23 d. bus
tos kompanijos darbininkams
išdalyta
$100.000.
Visiems
tiems klius, kurie per metus
gauna mažiau, kaip po $2.500.

Mass. — Nuo
Springfield, Mass.
sausio 2 <£ streikavo bučeriai.
Įsikišo į tą dalyką valstijos arbitracijos komitetas ir abi pusi
buvo sutaikintos.

DVIGUBAI PABRANGO.

Buffalo, N. Y. — Tame mie
ste mėsa veik dvigubai dabar
brangesnė, negu penki metai
atgal.

MA GALĄ GAVO.

,

.

■
neiro atplaukė Anglijos garlai
vis Jarrowdale su jurininkais
astuonių nuskandintų' garlai
vių.
Atsivežė 400 jurininkų.

“Žvirblis” jau
išskrydo.

Mfsj®
''

Kada vienybė nepavyksta,
nekurie. liberalai pasiskubina
aj^altinti kun. F. Kemešį. Gir
di, jis visų sutrukdąs. Jis ūL
ehetnumo
’l nuvytusias “cnaKiek pasaulis šiandien gal u
mA
.
...
timatamų ctatąa
Jis visiems
parapua auga ki
<*?■ J*
li “ter- katalikams diktuoju,
voja, rašo ir kalba apie tai- _
O ta- katalikai i
ir uždarbiai
kų Europoje, tieklietuvių iš-vonegodvoru.”
.cicilikams ne gy------------___
Einama, kua. F. Kemėšis
eivija veda ginčus dėl savo sal likai “Sechetnumo” nepaiso ir
Kewanee,
yra tai nedidelis sa ypa jų dar likusių ir Kewakatalikus labai gerbiamas
vių vienybės Amerikoje.
Ir prieš ponišką ’ pažangumą, nemietelis,
galintis
į vakarus neė’je ar puspenkto,
ir ti<
tai mūsų libe- ir įtekmingas. Bet daūgiaukur-gi nesiginčys, kad čia ei nnaikmkm,
čia patys yra pasidalinę į tris
na apie didžios svarbos daly ratai šaukią
mt krašto uranui- Jis skaitosi su katalikų visuo^5 šeimynas ir partijas^ ir kožna partija tu
kus, kurie atsilieptų į visos kia: “Tauta ant krašto prapul
“klerikalai ” to menės balsu ir tą balsą kuoaiš- raaz
^-^0 pavienių.
Lie- rinti savo kuopų, tai-gi prie
tautos vidujinį gyvenimų; o ties, o:' ’. Triadai ir tanSai liberalams U™^tikime„
.
vienos kuopos prigulidu, prie
padarytos klaidos pažeistų tau kie ir tokie nenorite vienybėje
. .
Uždarbiai,
nuo
$2,75
iki
antros nei mažiau nei daugiau
dirbti!
Nenorite mūsų parti- pakartoja. Kun. Kemėšio, kaitos Širdį.
$5.00.
Fabrikai
sekanti:
Nadu; jei iš viso yra 5, tai kiek
jos pripažinti!
Progresyvas P°
laikraščio redaktoVisos srovės, kalbėdamos
tional
TubeUo.
dirba
vyrų
ir
prie trečios prigult
jūsų ir ant riaus, ir yra priederme kataliapie vienybę, jos pamatan de
6.000,
Kewanee
Boi. kų nuomonę spaudoje tanikiai °?.erKtaų
Tikslas pirmosios kp. esąs
. rdaug
> j j _ karš-.«•
da lygybę. Tai, rodos, ben- vaikų
--jūsųb
• ” ,
aiškiai pabriežti.- Už- tai
OįįįĮ
i dirba 2.000. Brass išgriauti iš pamatų visoj pa
drų pamatų turint, galima bū-1
NSra'fenralo perdaug karšB*a merginų 800. gaulėj katalikiškas bažnyčias,
Juk jumis jaų‘- kęiiR jis yra ir bus gerbiamas. - -f®“’ —
tų ir susivienyti. Bet, ant ne čiuoties.
Dar yra pirštinių dirbtuvė, bet o jei to neįstengtų, tai nors
Gi liberalams ir socijalis neteko sužinoti kiek ten dirba. langus išdaužyti, ( ba jau pe
laimės, visi savaip tų lygybę kart pasakyta, kad katalikai
supranta.
■.
~ - jūsų partijas net& pripažįsta, tams reikėtų įsigyti nuovokų a- Yra čia mainų pora “shaptų,” reitų vasarų buvo išdaužę baž
_
kurį jie mano bet lietuviai ten nedirba.
Kairysis sparnas (socijalis bet pripažįsta joms visas teises spie_ principą,
nyčios langų Kewanee po AL
<y
vWi
tt
*r
plėtoties.
O
nesustatyti
vienybės
pamatan.
To
tai)
ir
dešinysis
sparnas
(ti_$3.00
Račkaus prakalbų). Antrosios
berajaijįako, kadjiegali™. titaai mūs, itewi&įe paeina principo jie vis dar nepajėgia
> - z
Kų turi lietuviai.
kuopos tikslas: platinti ciciliz- _
JOBO
"
Katalikų-gi pa
nybėje
dirbti
tik kaipo lygūs iš to, kad socijalistai ir libe nusistatyti.
Lietuviai čia turi savo baž mą, aprūpinti “draugus” su
ralai
nori
daugiau
apžioti,
nesiūlyto
principo
(rinkti Tarysu lygiais. Labai geri norai
nyčių ir svetainę apačioj. Sko “šakėms” ir “kardais,” kad
Dabar tik reiktų jiems susiras- gu gal nukąst&| nežiūrint, kad bon atstovus nuo organizacijų) los ant bažnyčios $9.000.
Čia priėjus cicilizmo galui, būtų
ti sau lygius ir dirbti šventoje Pus^ tautos alkana būtų,
neįstengia sukritikuoti arba
yra ir L. Vyčių kuopa, Tautos kuom apginti jį.
ramybėje. Bet vėl nelaimė:
Tad
Sunku būtų suieškoti ant savąjį geresnį pasiūlyti.
O trečioji kuopa turinti
Fondo skyrius- taip-gi ir kele
niekur nesusiranda sau dygių. šios žemelės kitų tautų, kuri kam-gi dar suvažiavimas? Atas pašelpinių dr-jų ir S. L. R. tikslų laidoti cicilikų dar ne
Katalikai, kurių yra 90 nuoš. turėtų tokius
progresyvius, pie kų-gi jame kalbėsite? Juk K. A. kuopa gerai gyvuoja, na gimusias mintis... Tai matot
visos išeivijos, nenori skaity- kokius mes turime.
Jei pasi pypkę ir namie galima parū rių turi per šimtų.
kokie darbštūs Kewanee’s ci
ties lygiais, t. y. nesutinka sektų surasti tokių tautų ar val kyti — ir sveikiau if pigiau.
Miestelis čia “sausas.” Kak cilikai!
būti tik 33 nuo. Tai čia, kaip stijų, tai tosios tautos valdan
Tai-gi, vyručiai. .Kad su- tų skaldytojams jokio “džiaDarbas lengva gauti.
mūsų oponentai turi apetitą čiose įstaigose
nesurastume ėjus-į vienybę su katalikais, bo” nėra, už tai čia gyventoerikos lietuvių katalikų nesu- manyti, yra kalti katalikai, pnogresyvųjų, nes jie, būdami
Yra mūsų tarpe žmonių, ku-JT;
reikia būti demokratiškais, t. jai labai ramūs, čia negirdėAtvykusiems į Kėvanee dar
i nei vieno žmogaus, kurs kam jie nesumažėja. Bet dar
rie linkę manyti, kad srovi
mažumoje, neitų išvien su ki y. daugumai duoti ir balsų dau- tis naktimis
‘ riksmų
•’
ant gatvių bas lengva gauti, o jau ran
Lietuvių Dienoje būtų savo au nelaimė: katalikai neturi straivienybė bent Lietuvos šelpi
tais dirbti. Pavyzdžiui, Suvie gumų.
Čia tai gludi kertinis taip, kaip kituose miestuose, dų pigumas, tai šiuose laikuose
kų ir darbų nukreipęs savo fon gės ypatybių ir jokiu būdu ne
reikalais yra reikalingu ir
nytų Valst. Reprezentantų Rū vienybės akmuo.
Ir kol prie kur veik ant kiekvieno kampo turbūt taip pigiai nei vie
dan, bet visi dėjo _ Lietuvių gali
susitraukti, pavirsti į me 1915 m. buvo vienų demo tos minties nepriaugsite —
lįmu dalyku.
Paprastai tvi
smuklė.
mieste nėra. Čia 4-5 ruimų na'
Dienos iždan tuo tarpu “Tė mikroskopiškus sutvėrimėlius,
tinama, kad partijiniai gi
kratų 232, o visų kitų partijų maža vilties, kad vienybė įuž $5.00 mėnesyje,
vynės” ir Liberalų Susivieni kurie nežino erdvės. Katali
Penki žmonės trys partijos. mas
ir principai susidūrę su
drauge paimtų tik 203.
Tai vyktų.
Juk
pasakydami,
kad
jei 7-8 kas moka, tai turi 6jimo šulai tų pačių dienų jau kai, kaipo kultūringi žmonės,
lietuvių bendru reikalu pri
tie 203 neitų kongresam, jeigu esate
nėkatalikais, “ueber- “Svieto lygintojų” čia vi ruimų puikų namelį.
O
skyrė
dolerius
Lietuvos
Gelbėir politikoje nori gyventi sulyg jie būtų taip pažangūs, kaip mensch’ais” dar nepasidarote.
lo pasitraukti į šalį ir užlei
'gi
ir
pirkti
kas
nori,
už
$D
jimon Fondam Ir dar paskiau hygienos taisyklių. Jie neno
Pirma čia jų bu
ti vietų solidariam visų lie
mūsų socijalistai ir liberalai. Todėl ir negalite savo “luo sai nedaug.
gali nupirkti puikų namelį an
vių veikimui. Tam pavyzdži drįso katalikus kaltinti sepera- ri apsirgti politiška džiova. O
Bet kitos tautos tokios ne mui didesnių teisių reikalauti. vę gana daug, bet išsikėlus
5-6 ruimų.
tizmo
skleidime.
Bet
geriau

nekurioms
dirbtuvėms
į
Gary,
katalikų oponentai kitaip daly santaikos ir suirutės nebeturi,
statoma įvykusi Ameri'
siu
pavyzdžiu
laisvamanių
be

Giriaties esu demokratais. Ind. tai ir jie visi ten išmarką aiškina. Jie (socijalistai ir kadangi jųjų progresyvieji išLietuvių Diena, kurioje tūla
Reikia lietuvio duonkepio.
gėdystės
lai
būna
šis
paskelbi

Bet už tai Gary’je da
Tai
ir būkite.
Ir mes demo mėjo.
liberalai)
kitaip
tautos
namus
kolonijose net socijalistai dir
tikro surinmtėjo, o peštukai į
Beje, čia trūksta lietuvi
Ir vienybė bus gali bar ten jų net knibžda, bet ir
bo išvien su katalikais ir libe mas, kurį Cambridge, Mass. dalina, sako: ‘‘Turime namus, archyvus tapo sukrauti, kaipo kratai.
Lietuvių
Dienos
Komitetas
pa

duonkepio,
kuris keptų “Ii
ten
neilgai
džiaugsis
savo
tvir

Tik išmokite pastovutrims šeimynoms paskirtus. Vi didvyriai su nekurtomis ožio y- ma
ralais. Bet kuomet rimtai
skleidė Kiekinės doros agitaci sos trys šeimynos turi lygias patybėmis.
tove, bo ir ten katamai ne tuviška” duonų, pav. Rasi kai
m’°į tokias “vienybes” pažvelgi
jai
Lietuvis čia
snaudžia.
Kunigas darbštus, Chicagoj..
K.
P.
teises, todėl ir namų gyvena
ir pasistengia jas privesti pri
Visas
nesutikimų
ratas,
ma

VISUOTINAS CAMBRID mi kambariai tari būti lygio
galutinos išvados — pasirodo,
tyti, sukasi apie bendrą visų
GE LIETUVIŲ SUSIRINKI mis dalimis pabalinti tarpe tri
kad praktikoje vienybės obaljų šeimynų.
Tada ir bus ra Amerikos lietuvių Tarybų. Li
siai ne tik nėra vykinami, bet
MAS su prakalbomis bus Ne mus ir patogus visų trijų šei- beralai ir socijalistai nori, kad
iekinami. Nežiūrint
dalioj, 21 d. Sausio-Jan. 1917,» mynų gyvenimas.” Geras su- toje Taryboje visos srovės tu
svarbos ir reikalo su“Kaip malonu ir miela nimo prigimtų malonumų, nes jisai savo p
rėtų pe lygų skaitlių atstovų.
yra
gyventi pasaulio grožio tą, savo jausmus užnuodija aljcoliaus nuo
Bet katalikai, 80 nuoš. visos
bangose. Kaip gerai džiaug- ir yra gavo šeimynos akyse ne ’
tautos, p
•ohtiskai nu. i V tik — Dievo rykŠRŲ kašjrtiktoiM.-...
ūdų iy žemos
ties S- sveikata, suv&rtojant
.
-r
catalikai
neskriausti,
-.^Sven-i!
ant
gero
Dievo
dovanų
gaumoteries
ir
vaikelių,
kaip
tik
gėrikas
jųjų
Na, daleiskim jau ir pari- norėdami
toužudysBRANGUS BROLIAI IR
šiaurius dalykus paverčia mu
sumą.”
rų ir kraujo.
Nelaimingas...
Kranstomės į rui tės akto,
tokios Taz
SESUTES! mingus tautos namus.
ge ir pirkliauja jais, kaipo ko
Soci ryboj sųstatos priimti, nes su Brolau ir sesele, lietuviai:
_ Girtuokliui nešviečia saulutė vilties į
kia nudėvėta marškone.
Ne
Nekartą jums prisėjo prisistebėti į saulu
jalistai
ir
liberalai,
turėdami
Lietuvių Dienos Komite
lyg skaitliaus liet, katalikų ir
resnę ateitį, nes jo visa viltis alkolyje: s
same mes priešais vienybei ir
tas šaukia visus susirinkti ant neskaitlingas šeimynas (vos po nekatalikų Tarybon tegalėtų tės skaisčios šviesos ir spindulių grožio įvairu Ietyje jo gyvenimas, jo laimė, jo džiau
visuomet mielai jai pritarsime,
Ar tai anksti ry
viršminėto laiko, nes yra la 5 narius) su visais savo rakan patekti tik 10 nuoš. nekatalikų. mą, gausumą ir puikumą.
jo rojus, jo dangus — o butelis tai girtu
bet kuomet vienybės vardan so- ■
tą,
kada
jinai
pro
tarpą
nuraudusių,
puikių
dais
ir
baldais
susikraustė
į
bai svarbių reikalų, liečian
cijalistų agitatoriai pradeda
Nesutikimuose tahkiai eina pazarėlės debesų iš rytų šalelės, parodo savo dievaitis, prieš kurį jisai ir po dumblynę kl
čių visų lietuvių labų. Kal tautos namus ir, būdami tik
skelbti revoliucijas ir klaidinti
ma į kompromisus.
Ir kata skaisčiai šviesų, malonų, spindintį šviesybės pinėdamas puldinėja.........
bės vietinis Klebonas KUN. J. 10, užėmė namuose vietų skir
likai nuo to neatsisako. Chica — savo veidų - *
žmones savo surūgusiomis idė
Visam pasauliui kas mielų rytelį ūžte
*
.
J. STRAZDAS ir gerb. F. J. tų 66 asmenims. Ir ištikro!
jomis — negi gali lietuviai ka
gos Politiškas Seimas 1914 m.
ir
šviečia
saulutė — motinėlė...
Ar
tai
vidurdienyje,
kuomet
augštai
pa

Jiems
erdvu
ir
sveika
ten
gy

BAGOČIUS. Dainuos abu
ir
patiesė
kaip
tik
labai
pato

talikai leisti jiems išnaudoti
O-gi
tau, girtuoklėli, kada patekės blai
čiame viršuje mėlynuojančio giedrojo dangaus
Jie užganėdinti “ant
vietiniai chorai. Taipgi p-lė venti!
žmones savo partijos tikslams,
gų
ir
labai
racijonalį
bendrai
skliaute šviesdama, visam pasauliui gyvybę, vybės saulė, kada tu susilauksi laimingos di
M. Čuinis padainuos keletą dūšios ir kūno.”
Tarybai pamatų — rinkti ats grožę, dailumų malonumą ir šilumą teikia. neles, kada tu būsi vertas žmogaus vardo, ka
kada visų bendras reikalas sto
Sulyg
sutarties
—
krausto

jausmingų dainelių. Bus ir
To ' Arba net ir vakaro metu, kuomet skais da tu būsi savo šeimynos tėvu, savo žmon
vi prieš akis.
O tokių atsiti
si ir katalikai.
Jiems duota tovus nuo organizacijų.
daugiau pamatginimų.
kimų buvo net keletas prieš iri
pamato
neįstengė
pakrikdyti
čioji saulutė leidosi už augštų kalnelių, už mylimu vyru, kada tu pamesi maukęs
-Pribūkite visi lygiai kaip vietos, kurioje sanitariškai te
laike Lietuvių Dienos.
Gi tu
net
ir
su
juomi
nesutinkantieji.
žalios girelės už juodųjų debesėlių.
Kaip-gi smirdančią brogų, kada paliausi savę nuodi
galėtų gyventi vos 33 žmonės.
7 valandą vakare.
jose kolonijose Lietuvių Dienos
Ir nuo kurio-gi galo tai kriti- malonios tosios valandos jums buvo, rasi, kaip jęs, savo gyvenimų trumpinęs, kada tu pra"
O
katalikų
šeimynoje
yra
90
Su pagarba
komitetai užbaigę rinkliava
_____Tai
________________
__ ;kuosi. Juk organizacijos ir jų kuris iš tų valandėlių, praslinlms keliems, ke- laivėsi, kada tu būsi — žmogus?...
žmonių!
33 sutilpo pasLIETUVIŲ DIENOS kirtoje jiems namų dalyje, o iJiarių skaičius tikrų-tikriau- letui arba net ir keliems dešimtmečiams, dar
darbų, nebeturėdami kur savi
Žinau ir suprantu, kad tavo širdyje
KOMITETAS. 57 liko ant gatvės po atviru' siai parodo
J
kiek kuri srovė’ jūsų omenyje aiškiai savo vaizdus rodo, kų- liko noras pasitaisymo. Dar tu visvien nen
pajėgų nukreipti, net laisva
maniškų parapijų agentų tar
sveria.
Liberalai ir socijalis -tik dabar ir prisiminusi jūsų širdelė dar tais būti amžinai nelaimingu, visų pajuokiamu, vi
“Ateities” spauda, 366 W. dangumi ir mąsto, ką čia papan atsidūrė. Rengia jie išsi
tai
pasižiūri
į svarstyklių ro maloniais gamtos grožės vaizdais gerėjasi, sų pirštais badomu, kojomis spardomu ir s
Broadway, So. Boston, Mass. darius: ar eiti į persikimšujuosę Mickams ir Mockams dir
sius katalikų kambarius, nak dyklę ir pamato, kad jų sro džiaugiasi ir jaučia savyj kkį tai užganėdini- domu — amžinu girtuokliu — valkata,
Nusmukusieji laisvamany- voti polovyje, gyventi dulkė vės, nors ir abi drauge paim mo dėkingumų.
vas ir drumsčia žmonių si
- Dar tu bent išsipagiriojęs supranti,
agentai griebiasi šelmysčių, se ir gauti džiovą, ar užvesti tos, vienu ar dviem svarais
keldami parapijose nesuripraKad girtuokl
Nebereikalo ir Lietuvos liaudies dainose gerdamas negerai darai.
vargiai jie savo menkas už čigonišką gyvenimą: kol šilta lengvesnės už katalikus.
timūs.
Liberalų agentai įsisJei saulutė apdainuojama maloniausiu “motinė tai tavo nelaimė užvis didžiausia.
Kad tavo
Su ir nelyja galima ir po laukus gu taip, tai sudiev demokra lės” vardu:
kverbę į Lietuvių Dienos ko mačias galės įvykdinti.
asmeniškai ir šeimyniškai laimei daugiausia
mitetas, pakreipė jųjų veiki pras lietuviai katalikai, kad bei miškus pasitrankyti, o tija!
Sudieg,
vienybė! —
Ir
- “Saulutė — motinėlė užtekėk, užtekėk.” pakenkė ir dar dabar kenkia, girtuoklystė.
mų laisvamanybūs platinimo Miekai, Strazdai ir kompani užėjus didesniems šalčiams ir šaukia liberalai su socijalistais.
laimingas,
O gera ta saulutėJinai šventai pildo jei paliautume! gėręs — būtumei
T
linkui ir taip toli nuėjo, kad ja nieko bendro neturi su Lie darganoms — belsti į liberalų Sako, lengvesniais mes neno Sutvertojo įstatymus ir bėga per dangaus turtingas, sveikas, linksmas ir viso pilnas,
Lietuvių Dienos komitetų var- tuvos reikalais ir atstatys juos ar soeijalistų duris: bene jie rime būti!
skliautų, kasdien užtekėdama ir nusileisdama; Plaukytum sau gėrybėse, kaip inkstas taukuoMūsų
du drįsta šaukti žmones į susi- kuo svetimo darbo,
priglaustų.
Tam savo lengvumui socija ir šviečia ir šildo visus — gerus ir b’ogus. Ar se... _
rinkimus, kuriuose būna ap visuomenė dar nėra ant tiek
. ’Tu tą. viską? žinai,
" J. bet nežinai *būdo,. kuŽinoma, priglaustų!
Tiklistai
____________________
___________
nenori tikėti ir
todėl tau- kas prašo ar kas nepęašo, saulutė kiekvienamJ
kad
aklai intikėtų
kalbami Mickaus mokinio ku- sugedusi,
.
..
_____ atiduok jiems savo dorų, tikėsuteikia
gausias
savo
dovanas
ir
malonią
gairiuomi
galėtumei
atsikratyt
nuo to amžino savo
bando- atstovauti “visą
nigužio Strazdo, aiškaus ne- ląisvamanių agentų nedorai a- jimą ir kultūrą — su mmta no- progresyvią visuomenę. ’ ’
” ■'
nevidono, nuo to alkobaus raugo — nuo girty
Nes jinai tam Viešpaties'
Li vinančią šilumą.
priguhn ingos doros apaštalo, gįtacijai.
Žmonių sąžinė pra- rų jie priglaus. Kur-gi nepri-£S^i^vo lengvumų nevy Dievo ir sutverta.
bės.
.
reikalai. Didesnės begėdystės b ils ir atskirs grūdus nuo pe- kaus?!
Tai. šita knygelė tau, brolau ar seselė,
Juk jie demokratai,
teisina.
Girdi, kada
Bet nevisi gal pasigirt tuomi, kad jiems
tik jau ir būti negali.
Šventų ta
tame dalyke prigelbės, tiktai jos netingėk skai
progresyvūs!..
•> *•
tyti.
Perskaityk ne vieną kartą, b^ kelius,
Lietuvos šelpimo darbų pavesti
Jeigu jie (socijalistai ir liVienybė mums reikalinga,
išgverusios doros muge tegalibet
__ _______
~__
_______ beralai) yra progresyvūs ir de
ir savo draugui duok pasiskaityti, o atmin
vienybė
ne________
laisvamaniška
tokie žmonės, kurie nei sąŽi- įr an<nj<Tiį#jžka) bet tikra lie- mokratai, tai Lietuvos bajorai,
si mano žodį —- nesigailėsi, ir, jeigu tik tik
tiki liberalų nuduotam žioplu
nės nei mažiausio pajautimo tuviska.
rai
panorėsi, tai ir prablaivėsi.
O net ir tik
neturime
linksimos
dienelės,
mes
nejaučiame
Kitokios
nepripa dvarponiai ir biurokratai ir-gi mui.
Gana atsiminti sutvėri
doros neturi.
Su tokiais rei žįstame.
progresyvūs ir
demokratai. mų jųjų fondų, įsisteigimą laimingos valandėlės; mes nelaimingi!!........ ruoju blaivininku tapsi.
kia ir tinkamai pasielgti, pas
TikSc manimi, kad blaivybė, į kurią
Mūs liberališkoji visuomenė Sandaros ir jos' žydėjimo lai
Nelaimingi....
merkiant jųjų nelemtųjį darbų.
mums (katalikams — 90 nuoš.) kus.
Ir kur-gi bus laimingi, kad net tomis gam ta žiūri neužsitikėdamas, o gal net ir pašiepi
Lietuviai katalikai, sueidami
teduoda trečdalį balsų. Pana
tos gėrybėmis ir malonumais, kurie visiems ją, manydamas, kad jinai nekam verta, savienybėn Lietuvių Dienos rei
Tai dabar aišku, kad vie už dykų duodama jie
šiai yra ir, pavyzdžiui, Kauno
jie nandoties
nandotie ir gerėties ne- kau, kad toji blaivybė, tai ir yra ta “šviesio
nybė
negalima
tol,
kol
kitos
kalais, pasišventė jiems su viji saulutė — motinėlė,” kuri tik viena tegali
rėdybojet kame gyvena valsgalisrovės nesusilygins su katali
> siela ir dirbo visai ne suvažiavimą.
Tame suvažia- 'JįjįJįį
Nelaimingi.... o tokių nelaimingų užvis tave padarytie žmogumi, padarytie laimin
igdami į savo partijų, vime
*140.006 žydų
žvdn ka
ko- S”-186' (S”1?* 188J »-.**«*><*<• kais,
I kais, kad galėtų rinkti lygų daugiausia aukso ir turto šalyje, laisvės Šalyje, gu. .. jeigu tik ta patsai to panorėtumei
vime sudėta $140.000
atstovų į | >endrą Tary
rūpėjo Lietuva! Gi mūTie
Blaivybė yra tai brangiausis
Ten 5 nuoš. bajorų nn- 'skaičių
Į
kapitalo šalyje — Amerikoje.
į legijai mieste Cincinnati.
Lisvamaniai ir socijalistai,
bų.
Bet
apie
su
ilyginimų
su
iek
O tais nelaimingaisiais yra nekas kitas, tiktai jos
t nuo pačių stambiųTai tą,
į balsų, kiek turi valstiečiai su['katalikais jie tik svajoti tega- [kaip tiktai mūsų broliai ir seselės girtuokliai ir žįsta.
ant pačiais smulGi
li.
.Užteks
jiems!
bent
užpakaišrodyt
tamstoms
šioje knysrelčie
C.
jų šeimynos.
PARDAVĖ VOKIEČIŲ LAI miestiečiais karta paimti.
Įsilikti.
Tą
j
nea
no tikslo nėrė
i mūs liberališkoji visuomenė lyie perteAi
Girtuoklis nežino, kas tai yra grožė, nes tik trokštu, kad tamsos
V4iškelti ir tai
taip smarkiai žengia pirmyn, mintį patvirtina | atbudimas jisai landžioja po bjauriausias vietas, kad tik mane žodžius ir jais prie
paaukoję^net
Anglijos valdžia pa
ir Lietuvos šlėktas tvirtai krikščioniškosios sąmonės tar tai prisilakt, kad tiktai pavirst į gyvulį,
z Tarpe A- kiečių garlaivį Prinz Adalbe
irįžo pralenkti, ant žūt ar P<* lietuvių liaudii ia ir inteli- (kiaulės draugą, į šunies brolį.
ti visas savo “šie- Įgentijos.
|
pardavė z $760.000.
Į
Girtuoklis neatjaučia šeimyniškojo gyve-|
(Bus daugiau

Vienybes pamatai

—m--

m*.,

Iš blaivybės dirvos trupiniai

Vienybės”/pasekmės.

T

|

1
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DARBININKAS.
darni klausimai, kad visus ge
bankrutijo, tik dėl to bankrutijo, kad davė
naus supažindinus su Vyčiais.
bargan savo prekes.
(B šv. Bedo kolegijos).
Po atsakymų prasidėjo rašinė- monologų ir deklemacijų. Bet
4) Parduodant teikyties rinkos kainų. Koo
labiausiai atsižymėjo vietinis,
Sausio 1 d. buvo L. R.-K.
peracija
neturi numušinėti rinkos kainų (nenesenai susitveręs .Vyčių cho
- A. —
M. S.
HI kuopos mėnesinis mokėjo įstojimų. Man teko
bent ant kai-kurių prekių būtų perdaug jau iš
re> _•< :> “AUSIAI
sosiriokima&A Nutarta sureng girdėti, kad suvirš 50 naujų ras, kuris sudainavo apie de
naudojama publika).
Numušdama
prekių
Kvartetas dai
ti vakarų apie Velykas Spring- narių prisirašė. Po priėmimo šimtį dainų.
VESTI KOOPERATYVIŠKAS
kainas, kooperacijos krautuvė suerzintų ir pa
-Valley’je. L. Šimutis ragino naujų
. ■ .narių-buvo
...renkama
TV navo: “V©6 tik mėnulis” ir
KRAUTUVES.
statytų prieš save visus pavienius pirklius, ku
visus moksleivius prisiryti
*U°P°*,
“Sudiev mano žemele.” P-lė
rie stengtųsi jai kenkti.
Kooperatoriams gi
L Visi nariai, nežiūrint skaičiaus pirktų
Lakštute
prie blaivybės ir rašyti straips- rinkti: J. Matulevičia — pirm., Z. Blažaitė dainavo solo “Ty
nėra
baimės
ir
brangiau
užmokėti
savo krautu
šėrų, turi tik po vienų, lygų tabu. r
nins į “Tautos Rytų” apie Juozas Radzevičia— vice-pir- kiai, tykiai Nemunėlis teka.”
vėje už prekes, nes pelnas juk ne kur kitur eis,
mininku, Simonas Galinis — Vietinis choro vedėjas p. P. Gu
Kooperacija — tai demokratiška draugija;
blaivybę.
o grįš į jų kišenes.
Visas svarbumas tik ta
NEWARK, N. J.
rašt^
Kaz.
Kluonis
—
ižd.,
J.
žas
dainavo
solo
“
Kur
bakūžė
Čia nėra nei penų, nei mužikų, nei turčių, nei me, kad būtų teisingai nustatytas pelno pa
L. moksleivių iš viso yra šio
Stravinskas ir Vincas Skriekis samanota.” Po to dainavo du beturčių; čia visi turi būti lygūs ir lygų balsų
L. Blaivininkų 3-čios kuo je kolegijoje trylika.
skirstymas.
— kasos globėjais. Mūsų gerb. etas “Tėvynės dainos jūs ma turėti, nežiūrint į tai, kaip turtingas buvo na
' PiemenSIis.
pos sausio 14 d. buvo laikomas
klebonas, matydamas jaunimų lonios” — p. P. Gužas ir M. rys, kada jisai į kooperacijų įstojo.
5) Pelnų dalyti, kaipo dividendų, tiems, kuTai-gi ar
metinis susirinkimas ir išrink
rašantis
prie
gerų
organizacijų
Mikštas.
Ant
pabaigos
cho

kas šimtų Šerų pirks ar tik vienų, tik vienų, rie tų pelnų padarė, pagal to, kiek koris narys
ta/nauja valdyba.
Pirm. F.
paaukavo
$5.00
kaipo
pradžių
ras
uždainavo
“
Vyčių
Hym

išpirko prekių. Kas perka, tas duoda krautu
balsų
teturės visuose balsavimuose.
CHICAGO, ILL.
Vileikis, vice-pirm. — D. Minaujai kuopai. Visi nariai su nų,” kuris publikai turbūt la
vei pelnų.
Teisinga tat yra, kad pelnų ir at
liauskiutė, prot. rašt — A.
Jeigu kiekvienas Šeras duotų vieno balso
(North Side’s Koncertas.)
didžiu linksmumu išsiskirstė biausia patiko, nes nepersto
siimtų tie, kurie tų pelnų padarė.
Kurie gi
Cialkis, fin. rašt — O. Žvingenamon.
jantis delnų plojimas išreikala teisę (kaip autai korporacijose), tada lygybės nieko iš krautuvės nepirko, tie negali nei turė
Sausio
14
d.,
šv.
Mykolo
pa

lienė, ižd. — Teresė Balčiunebebūtų.
įnešęs daugiau šėrų savo balsais
Scrantono Vyčiai žada už vo antru kartu dainuot.
ti pretensijos gauti iš krautuvės pelno, tik gal
rapijos šv. Cecilijos choras su
niutė, Marš. — F. Agentas.
kartais
galėtų
nusverti savo pusėn visus drau
imti
pirmas
eiles.
Lai
jiems
pa

Kuomet
dainos
pasibaigė,
mažų
nuošimtį už indėtų šėrų.
Blaivininkų kuopa nors ne rengė koncertų. Dėl publikos
gijos reikalus; o tas jau priešintus.lygybei ir
siseka.
tai
prasidėjo
maršavimas.
M.
didelė, bet vienok darbuojasi, vėlinimosi prasidėjo daug vė
Skiriant pelnų nariams nuo jų išpirktų
Kooperacijoje
Upelis.
Paušienei vedant maršavo cho kenktų draugijos reikalams.
liau, negu garsinta.
Publika
kiek tik pajėgia,
Čia labiau vertina- prekių, tuo pat paskatinami jie pirkti viskų
ras, susidedantis iš apie 30 y- visi turi jausties lygiais.
A. A. Č-kis Blaivininkas laukė koncerto su nekantrumu,
tik iš savo krautuvės, kur bus pažymėta kiek
mas
žmogus,
negu
jo
pinigas.
patų vyrų ir mergaičių, taip-gi
bet ir buvo ko laukti, nes cho
vienas
jų įmokėtas už prekes centas.
ST. OLAIR, PA.
daugelis publikos.
2. Vienas žmogus gali pirkti tik apribotų šė
ristai gerai išsilavinę pilnai už
Turiu priminti, kad Lewis- rų skaičių.
Kooperacijos krautuvės duoda kartais di
Nors visi ir lygų, tik vienų balsų
ganėdino publikų. > Pirmiau
CLEVELAND, OHIO.
Moters sujudo.
tone
yra
susitveręs
kitas
cho

videndų
net ir nenariams. Tik šiems daug ma
turės, tečiau kooperacija negalės priiminėti
sia dainavo maišytas choras,
Pas
mus
susitvėrė
“
Moterų
ras
vardu:
Pakuos
choras,
ku

Vyčiai nesigaili aukų.
negu nariams.
Sakysime, jei paša
per daug šėrų iš vieno žmogaus, nes tokio žesnį,
orkestrai pritariant
“Lietu
Sujungęs” kp.
Iš syk narių ris yra vedamas to paties p. žmogaus balsas faktiškai turėtų perdaug dide liečiams pirkėjams duodama du nuošimčiu diviais
esame
mes
gimę.
”
Po

Gruodžio 31 d. L Vyčiai, pa
prisirašė 15; visos į apšvietos Gužo ir matyt, jog už nekurio lę galybę ir nusvertų visų draugijos likimų, vidento, tai nariai gale metų turėtų gauti ma
lydėdami senus metus ir sutik tam puikiai padainavo solo p- skyrių.
Tapo išrinkta valdy laiko galės pasirodyt viešai sa kaip jisai norėtų.
Užtektų jam tiktai pagra žiausia keturis nuošimčius nuo savo išpirktų
dami Naujus Metus pp. A. Lu lė A. Barnackaitė “Ne bile do ba: Pirm. — Veronika Petraivo dainomis.
Tik nežinia del- syti, kad jis atsiims iš draugijos savo pinigus- prekių — abelnai imant tiek,, kiek išviso liks
bilas
pievoj
auga
”
ir
“
Happy
koševičius ir St. Stankevičius
Nenariai negali rogoti, gauda
Po to sekė
dainos tienė, vice pirm. — B. Stebin- ko varo konkurencijų prieš vy O tas draugijai kartais ir bankrotų reikštų. gryno pelno.
pasikvietė jaunimo, kuris gra Days.”
gienė,
ižd.
—
A.
Kundrotienė,
čių
chorų,
nes
iri
ant
minėto
mi
mažesnius
dividendus,
kaip nariai.
Juk
Dėlto skaičius vieno žmogaus šėrų turi būti apžiai pasilinksmino, padainavo. vyrų choro. Padainavo: “Liū iždo globėjomis — M. Lauri
koncerto
nei
vienas
iš
narių
ne

Draugija
rubežiuotas.
Kooperacijai geriau yra turėti ir jie gali lengvai nariais pastoti.
Taip-gi buvo ištaisyta puiki ir dnas balsas” ir “Jau slavai su naitienė ir O. Puišienė; dvasiš
atsilankė,
bet
surengė
šokius
visiems
turi
būti
prieinama.
Įstojimas
turi
daugiau
narių,
nors
ir
nepodaug
pinigų
jie
įne

Potam dainavo duetų
skani vakarienė.
Pavakarie kilo.”
ku
vadovu
—
kun.
M.
Duricantroj
svetainėj.
būti
palengvintas,
taip
kad
ir
biedniausias
ga
štų, negu gauti vienų — kitų turčių, kad ir su
niavus p. J. šeštokas padėkojo ‘ ‘ Skambančios stygos ” ir “ Co- kas.
Lai
tad
pasekmingai
gy

vyPatartina
Lewiston
’
o
stora mašna jie ateitų.
Kapitalas draugijai lėtų nariu pastoti. Užteks jam inešti pradžiai
svečiams už atsilankymų ir už me ye Disconsolate” p-lės A. vuoja M. S. kp.!
čiams nesekti jų pavyzdį, bet reikalingas, bet dar reikalingesni gyvi, soli- savo šėro vienų dolerį, ir jau galės skaityties
Barsiackaitė
ir
M.
Razmanssurengimų vakarėlio. Toliaus
lankytis ant jų rengiamų pra- dariški nariai, kurie augintų draugijų, užtik nariu. Kitus pinigus arba įmokės dalimis kasPadainavo puikiai, už
M. Šimonis, palinkėdamas ge kaitė.
Palinksmino.
mogų,
ir tuomi vesti ir paro rintų krautuvei didelę apieartų. Jei tų narių mėnuo, arba jo šėras priaugs iš jam skiriamų
riausių ateinančių metų davė kų gavo žėdna po raudonų gė
dyti
kelių
prie sutvarkymo vei bus daug, tai ir kapitalo susidarys pakanka dividendų, kuriuos jis uždirbs, bepirkdamas
Liet. Vyčių 70 kuopa per
Choras sudaina
sumanymų parinkti aukų. Au lių bukietų.
Kalėdas laikė pirmų vakarėlį. kimo visų geros valios tėvynai mai. (Dažniausia apsirubežiuojama $200.00 do iš savo krautuvės.
kavo: A. Ribinskas $2.25. Ad. vo: “Adoremus” ir “Kur bė
lerių).
” Potam sekė mer Sulošta: “Dvi Kūmutės” ir nių.
Lukoševičius $2.00, J. Versec ga• Šešupė.
6. Nariai turi būti raginami, kad savo divi
v•
Vargdienėlis.
“Pasikalbėjimas girtuoklės su
gaičių
choro
dainavimas:
kas $1.50. Po $1.00: K. Bagdo
3)
Pirkti
prekes
(tavorus)
ir pardavinėti už dendų metams pasibaigus neatsiimtų, bet"pablaivininku.”
Buvo taip-gi
nas, J. Čerkiesas, E. Zikevičiu- “Plaukė sau laivelis’ ’ir “O
Iš dividendų lai susida
gatavus pinigus. Kad uždėti krautuvę, reikia liktų juos krautuvėje.
deklamacijų
ir
dainų.
Publi
tė, F. Čiurgelienė, J. Ciurgelis, kai aš pas močiutę buvau.”
ro nauji šėrai.
Kiekvienas narys tokiu būdų
jau
išsyk
turėti
ne
visai
mažas
šėrų
kapitalas.
LAWRENCE,
MASS.
kai tas labai patiko, ir visi
St Stankevičius, R. Rakaus Prieš galų sudainavo gerai ži
Jo krau
Draugijai yra išrokavimas ir išpradžių susi gauna progų taupyti savo pinigus.
“Ne laukiame daugiau tokių sma Mickevičius nespausdins “ pa pirkti, ir paskui visuomet pirkti prekes už ga tuvė virsta jam banku.
kas, J. Petukauskas, K. Rama noma p-ni O. Pocienė
Draugijos
gi,
pinigų
gių vakarėlių, o Vyčiams už jų
rapijos” atskaitų.
nauskas, J. Dabkūnas ir A. Dzi- margi sakalėliai” ir “Oh!I
tavus .pinigus.
Perkant už gatavus, galima turėdamos, gali didinti krautuvę, platinti vei
pasidarbavimų labai esame dė
zkauski. ' Po 50c.: M. Jurkšai- would longer.” Ji gavo baltų
zkauski.
išsirinkti
geresnės
prekės, beto dar kiek pi- kimų; susijungusios gi gali dėti savo sutaupy
.. Nezaležninkai čia savo pa
Ji dar padai kingi.
tienė, Jj šeštokas, A. Gudaus- rožių bukietų.
Inpratus-gi imti prekes tus kapitalus į išdirbystes: į fabrikus, ūkius
Dėdė Martynas.
rapijos susirinkime nutarė ats giaus nuperkama.
kiutė, C. Matukaičiutė, J. Dau navo “Kur bakūžė samanota.”
pausdinti atskaitų iš savo “pa bargan — pasiduodama dažnai malonei pirklio, ir t.t.
girda, P. Masevičius, M. Vik- Paskiaus sudainavo choras or
rapijos” finansinio stovio. Vi kursai inkiša kartais ir prastų prekių.
Dividendus ir Šerus lai atsiima nariai tik
taraičiutė ir M. Šimonis.
Po kestrai pritariant: “Tegul at
HARTFORD,
CONN.
si
tikėjosi
pamatysiu
kaip
pi

Bet už vis svarbiausia tai ta taisyklė, kad svarbiausiam reikalui atsitikus, kaip antai išj
25c.: F? Yurkšaitis, K. Petke siveria dangaus vartai.” Ir užgiai jų “bažnyčia’^ yra užlai kooperacijos krautuvė turi pardavinėti tik už važiuojant į kitų vietų, arba nebetugflMHM
bai
giaint.
padainavo
Lietuvos
vičius ir B. Guščia.
Viso ,1aRengia nepaprastų pramogų. koma. Visi laukė to raporto,
gatavus pinigus.
Davimas bargan silpnina kių šaltinių pragyvenhnu*- ' 7
Pinigus p.^Ribinr Himnų. Abėlnai visų prc
kad
turėtų
iš
ko
pžrigirti.
Vel

Sausio 14<£ š. m. L. Vyčių
draugijų ir į pražūtį ję stumia.
____
AL __
Dange&jniBent dešimta dalis gryno pelno turi eiti
•duos T. F. ižd. kun. J. mą atliko Yūbpuikiausiai.
^au
M
v •
buvo nepaprastas susirinki tui jie lankė, nes nesulaukė. neša skolų, tuo apvogdami krautuvę,
bė
šv.
Cecilijos
choristams,
Belai.
į atsargos (geležinį) kapitalų.
To ir aiškinti
mas; tarp kitko nutarta prieš Štai nedėldienyj Mickevičius gija stinga apievartai pinigų-ji turi arba mažin
o
ypač
choro
vedėjui
vargoni

imas, sulaukęs 12 vai.
nereikia.
Gali užeiti nepasisekimai, nelai
ūžgavėnias surengti pasilinks net tam pritaikintų “priklo- ti apievartų, arba pasiduoti pirklio malonei.
lamies su Naujais Me- ninkui B. Lauraičiui.
mės,
tuomet
vienatinis draugijos išgelbėjimas
R. M. K-kas. minimo vakaras, kuris įvyks dų” išrėžė ir atsakita nebus Kaip be kraujo negali gyvuoti kūnas, taip ir bus atsargos kapitalas.
;smūs išsiskirstė namo.
“Parapijonys” krautuvė be pinigo.
19 d. vasario Convray’s svetai spausdinta.
Nuleisk kraujo perdaug
Vytis.
Dalį peipo reikės skirti, kaipo nuošim
nėje.
Bus pirmas tokis įvai nutarė. Bet ar Mickevičiui — kūnas turi mirti. Taip ir su krautuve. Iš
čius
šėrininkams
už jų šėros; bet tie nuošim
rus balius Hartforde, vadin rūpi, kų “parapijonys” nuta duok savo prekes bargan —* tuo pat prirooši
NEWHAVEN, CONN.
čiai
turi
būti
apriboti,
nedideli (nuo 4 iki 6).
sis kepurinis balius. Kas turės ria. Jis sakė nebus atskaitos savo krautuvei bankrotų.
■lrose park, ill.
L. D. Sų-gos ko. 28-tų lai
Ko daugiau norėti.
navatniausių kepurę, tas gaus ir nebus.
Kooperacijos taip-pat gerai padarys, jei
kys savo metinį susirinkimų
Beto davimas bargan gadina žmonių bū
Baip elgias S. L. A.
Tai
ne
pirmas
atsitikimas.
dovanų. Taip-gi bus lakiojan
gu tam tikrų dalį gryno pelno paskirs apšvie
ateinančių nedėlių t.y. 21 d.
Jau ir seniau buvo laikraščiuo dų, silpnina jų valių. Žmogus turi gyventi su timo reikalams, ypač kooperatyvio auklėji
ti
krasa.
Kas
gaus
daugiau

■prigulėjau prie S. L. A. sausio 4 vai. po pietų bažnyti
se rašyta: “Mickevičius kol rokunda. Jisai turi žinoti, kiek jisai turi in- mo ir kooperatyvės agitacijos reikalams.
Į■ane užpuolė liga, kad nei nėj svetainėj, St. John Štr. sia atviručių, tas laimės vienų
eigų, ir kiek jisai pagal tų savo ineigų gali da
kas
pinigų
sugriebia
Tik
ne

iš
geriausių
katalikiškų
laik

vairioms
paskaitoms,
kursams,
specijališHus negalėjau pažinti ir Visi nariai ir narės malonėkite
Lengvas gavimas prekių bar
žinia, kaip bus, kaip žmonės ryti išlaidų.
kiems žurnalams ir laikraščiams kooperatyvai
nepasiuntė
lankymo atsilankyti į virš minėtų susi raščių ant metų. Bus užkvies
žvilgterės į atskaitų knygas. gan žmogui esti stipria pagunda pradėti gy neturėtų gailėties pinigų.
tos
visos
Harfordo
ir
apylinkės
K į centrą.. Kada aš pa- rinkimų, nes turime daug nau
lietuviai skundžia- venti viršiau savo išgalių, viršiau ineigų, be
Pastaraisiais laikais visų šalių kooperaci
Bu. pasiunčiau blankų, tai jų ir svarbių nutarimų ir malo imt to vakaro katalikiškos dr- Providence
apsirokavimo.
Taip kad galų gale išeina jog
ri,
kad
dingę
už
ba'^akymų
jos veikėjai kreipia didžiausių domų į kooperaB ne laiku išpildytos, ne- nėsite nors po vienų naujų na jos.
pinigai.”
Tokia buvo seniau kreditas, barga pakenkia ir pačiam žmogui.
tyvį narių auklėjimų.
■įmokėti. Tada vėl rašau, rį atsivesti prirašyti, nes to
Mankštinasi.
žinia
Mažne
visos
draugijų
krautuvės,
kurios
Uosis.
■avau iš šv. Onos dr-jos reikalauja nuo mūsų garbinga
Vertėtų ir Lavrence’o nezaKą.
Tada paprašo pa- organizacija.
Sausio 14 d. vakare bažny
ležnininkams su atyda žvilgte
Bno.
Gavau paliudijimų
tinėj svetainėj buvo pirmas L.
Kuopos Rašt.,
rėti į savo “kunigužio” atskai
■iunčiau.
Po to jau ki1. Pradėti mokinties lietu lį, tai čia ir išgirdome iš ko
Vincas Zavorskas. Vyčių pamokos miklinimosi tų knygų. Nebereikalo jis ne viskas sekasi kogeriausia. Kliu
■mę gieda.
Girdi buvus
rankų, kojų ir maršavimo. La
bo tikslas yra rengti gražius viškų žaislų ir tautiškų šokių. misijos, kad jau balius įvyks
duoda tos atskaitos spausdintu
■du suspenduota, tai nebai skaitlingai buvo sususirinbalius ir visokius naujausius iš
2. Tuojaus po Velykų suren 28 d. sausio Schoenhofen svet,
Laikas parodys, ar pasisekė
■mokėti.
Aš nesuprantu,
WAUKEGAN, ILL.
kę kaip vyčių taip ir pašalie
1212-14 N. Ashland ir Milwauvažiavimus.
Nepersenai bu gti dailių vakarienę.
“kunignžiui” nukirpti savo ačių.
Visiems labai
patiko.
P iškarto taip nebuvo man
3. Vasarų surengti ekskursi kee Avė.
vome surengę šokius prie pa
Taigi visi .kviečia
veles ar ne. ' - ‘
Pakėlė algas.
lyta.
Antra tai aš visuoMokytojai yra gabūs vyčiai na
tamsio. Jaunimo prisirinko jų laivu, paimant gražiausių mi atsilankytFį mūsų pirmų
Jmaa J. Raaaasakcu.
lesu užsimokėjus, tų liūditiek, kiek tik svetainėn tilpo. laivų. Ekskursijon kviesti vi pasilinksminimų.
Chicago Hardware Found- riai A. Karolis ir J. Pliauga.
lano mokesčių knygutė. Aš
Praeitus
metus
buvo
Amerikos
Eks
Mūsų jaunimas myli patamsį. sas apie^nkės kuopas.
’ry nud Naujų Metų pakėlė al
kariumenėje.
Ir toliaus tęsis
>s negaliu būt kalta, jei kp.
Tiesa,
kaikuriems
nepatiko
kursijų
rengti
tų
nedėldienį
l
gas ant 10 nuoš. Toji kompa
BROOKLYN, N. Y.
lyba užlaikė pas save pinimūsų vištos, bet mes valgėme. prieš vyčių kongresų. ’
nija visiems darbininkams taip tos pamokos, bet tik dėl vyčių
dešinę, o “Keleivis”
Galop
pažaista
į1 vai-- narių.
’
_
_
Graži
pramoga.
4. Surengti vasarų autingų.
Dabar vėl buvome parengę fra
-gi dovanojo Kalėdoms po auk
rių lietuviškų žaislų, viri už
!š šv. Onos dr-jos pašelpų
“Sakės” pėdomis.
kų balių. Jaunuomenės ir čia
5. Po Velykų surengti kon
sinę penkdolerinę.
Labai
retai
tesimato
laikra

iu, o iš laisvamaniško SuAmerican Steel and Wire ganėdinti linksmai išsiskirstė. ščiuose iš C. Brooklyn’3 iš lie prisirinko daug, bet daugiaus certų. Visuose surengimuose
“Laisvės” socijalistai pri
snijimo negaunu.
Kuopos komp.
tokio neberengsime, perbran- dirba atskiros komisijos.
Go. pakėlė algas ant 10 nuoš.
pažįsta,
kad socijalizmas nu
tuvių katalikų kolonijos kores
Sėt ant to aš neapsistosiu,
gu!
Mat
patys
frakų
neturi

Blaivininkų
pramoga.
jau prieš Kalėdas.
Dabar vėl
puolęs visame pasaulyje ir pa
pondencijų.
O apie kų rašyti
palaušiu pašelpos kitais keBlaivininkų 3-čia kuopa ga taria draugams perdaug nenu
me, tai turėjome samdyti.
žada pakelti.
yra. Sausio 14 d- čia buvo la
Tiesa, nors samdėme iš aen- vėnioj statys scenoj dideiį vei krypti į kairę, esu siaurai soDirbtuvių nedaug čia yra,
bai gražus teatras šv. Jurgio
štorio, bet kų tu su žydais — kalų “Kova su girtuoklyste.” cijalizmu negalima užsiimti rei
bet moka neblogai ir ligšiol
pobažnytinėje svetainėje, Mo
V-te. klų ir visuomenės reikalavimų
rokuoja kaip už naujus.
Per
dirba gerai.
, ■•
terų Sąjungos rodos 49 kp. po
gavėnių balių nerengsime. Tuo
atsižiūrėti.
vadvyste p. Kvedaro, visų vei
ATHOL, MASS.
jaus po Velykų nutarėme su
Tai bus pirmas “Laisvės”
kalų sulošė labai gražiai. “Iš
įdarė svarbius nutarimus.'
rengti prosytų kelinių balių ir
žingsnis į dešinę. “Keleivis”
CHICAGO, ILL.
gama” ir “Linksmos Dienos”
i. D. S. 4 kuopa turėjo mevasarų prieš pat šv. Jonų “pe*■*
’ s jfctįiž
socijalizmų palieka savo pas
buvo lošta.
Paskui L. Vyčių
susirinkimų, kur užėmė
dikaučių” išvažiavimų. Ant
North
Sido.
kutiniam šėrininkui palaikyt,
44 kuopos choras, labai gfažiai
is nauja valdyba. Buvo
abiejų surengimų tikimės daug
° P**® svajoja apie visuomenės
padainavo ir mažučiai gabūs
Botas senosios valdybos ralaikė
jaunimo sutraukti.
™ pagelia bedievybe,
vaikučiai ir mergytės labai gra
Bas.
Prisirašė naujas naW4wHsirn ir tiems panašių aahr.
Vyrai kurie rengsitės ant pro susirinkimų 14 d. sausio 1917 . blevizgų
dalyžiai padeklamavo labai liūdnų
■ Kaz. Dragūnas.
JAI. pobažnytinije
pUUOZdlJ
svetainėje. Įį,v
-sytų kelnių baliaus, tai keli m.
i rlabai linksmų
amaeijų.
putarta surengti vakarų
Mažeika ^pradėjo
kovoja, tai kones galite nešti pas kriaučių Pirm: ?'■
mūe
publireikierių fondo naudai.
susinnkimų ir paprašė ^4 voja.
^rmaiusia su s^ijalisnes Nikštaitį, kuris prisižadėjo
kai, visi tapo
t Kooperacijos reikale nutar« v;
to stailo suprosyti. •
pradėt? dlrbuoti^ 7^^ štiros * ^ais ^7" ^^r ^psu
visi veikėjai nno
|ats išaukti į visas čionykštes
*
*
Pliuitistas.
■didžiausių puikiai
kanizacijas, kad išrinktų po
bent
lieJ . Vytis. L.
atstovus ir vas. U d. padaNEWARK, M. J.
ti onsi rinkimų, kuriame būnuveikti.
*-* ■
/ Vyčiai sujudo.
..-f
apsvarstyti kooperacijos da dyboe narys. P-nas Sėtinis aiš
Po
prakalbos
Vyčių
choras
kino apie Vyčių organizacijų^
paseL. Vyčių 29-ta kuopa laiky atrandame vienų dalykų, kuri kėjai sočijai isaorijalinno
tai.
IŠ mite kuopos išrinkt iškošė plunksnouždainavo Lietuvos hymnų. To
tame savo ekstra susirinkime mes nutarėme laikant priešineJ. A. Gailiunas, A. Oer- jos idealus, taip-gi naudų na- linus buvo sulošta trįs komedT
J
SU- sausio 15 d. padarė Šiuos nutaPereitų

rytų puikų pragyvenimų. Jis
varytų ?biznį” netik tarp lie
tuvių, bet ir tarp svetimtau
čių.
O dabar vargas, nesant
lietuvio
duonkepio.
Mūsų
moterėlės turi kepti juodų duo
nelę namie, o mūsų žmonės
4‘poniškos” Šiaudinės, baltos
mat nemėgsta.
> L'
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1917 metai ~
Nusipirkite “Lietuvių Darbininkų Kalendorių”

jfeM^Neužmiršlcite.

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
stogų • dengėjų, gak*o pritaisytojų, mūrininkų,
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.
Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų pririnkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

Paieškau brolio Jono Beinoriaus, paeina iš Repšių kai
mo, Šaulėnų parapijos, Šiau
lių pavieto, Kauno gubernijos.
Gyvena Chicagoje, BĮ.
Mel
džiu atsišaukti arba kas apie jį
žino pranešti seserei Reinoriukei šiuo antrašu:
Mrs. Zabelė Užinckienė,

18 So. Prospect St.,
Hartford, Conn.
(190)

“Devynios Dainos“ (Mišr. chor. ir tercetams). Kaina:
1 egz. — $1.00; 10 egz. — $7.00; 20 egz. — $10.00.
“Septynios Giesmės” (dviem balsam prie vargonų). Par
Moksleivis Kazys Kubilius
titūra — $1.00; balsai — po 10c.
paieško savo brolio Antano
Taipos-gi dar galima gauti šiuos St. Šimkaus muzikos Kubiliaus. Meldžiame atsi
veikalus:
šaukti šiuo antrašu:
Kazys Kubilius, Bogoro“Šių nedėlėlę“ (vienam balsui arba chorui prie piano)
dick, Tulskoi gub., Kovenskoje j
25c.
Sredne Selsko-Choziaistvenno-1
“Plaukia sau laivelis” (vienam balsui arba moterų cho ie Učilisče Russia. .
rui prie piano) 50c.
(190-193)
“Oželis” (mišr. chor. prie piano) 60c.
Parsiduoda rakandai (forScherzo “paukštute lakštute” (pianui solo) 60c.
niture) dėl trijų kambarių ir
“Mes padainuosim,”
virtuvės.
‘ ‘ Beauštanti aušrele, ’ ’
Parsiduos pigiai, tuojaus
“Ant tėvelio dvaro” ir daug kitų I-me ir Il-me “Muzi
kreipkitės šiuo adresu:
kos“ numeriuose.
Jurgis Dorilas,
3 Cripple PI., So. Boston, Mass.
Kreipkitės:
(190)

Paieškau savo draugo Sta
nislavo Norbuto 2 metai atgal
gyveno So. Wilmington, Mass.
dabar nežinau kur yra. Tu
riu svarbių reikalų, kas žino,
malonėkite pranešti ar anas
patsai atsišaukti šiuo adresu:

Prirengiam pilnai $150.00
laidotuves už
Užtikrinanšaus mokes

ti gvarantia arba vi-

69 j50

Jokių viržiu nėra.

362 Broadwayj So. Boston, Mass
Namai parsiduoda,

GAISRI,
SVEIKATOS,

kambariai parendavojami.

_

-

_____

SSS INSURANCE

Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, kurią išdirba Mentholatum
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai
pripažįsta geriausia.
Ištepant moste veidą prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis
išima visokius spuogus ir dėmes
(plėtmus) saulės nudegimus ir la
šus. Kaina dėžutės 50c. ir $1.00.

Tel. Main 2483 E. Bostonj79g-,W

George H. Shields

Advokatas
811-812 Old South Building
Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTONJ !
Tel 502 S. B.

Lietuviška-Polska
.VAISTINYČIA

197 Broadway, S. Boston, Mass.
Telefonas*^. Boston 1194-w

Daktarai dieną ir naktį.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir ketumsukai.

Ofiso valandos:
Ryt ūš iki 9 vai.
[Po piety 1 iki 3
Akių Speoijalistas,

Prirenka akinius

vakarais 6 iki 9

i
\

\

536 Broadway, So. Boston.

pranešim

Leonas Andrijauskis,

1089 Chene St., Detroit, Mich.
r
į

j. jįjį

k

t -
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Mes turime tris didžižM
storehouses pripildytas ra
Jog mes atidarom naujų dra dais (fūmi ture), kuriuos I
bužių krautuvę vyrų ir moterų. pirkome pirmiaus negu ka
Kuri visiems bus paranki. Ati : pakilo, todėl mes dabar 1
darysime apie 7 d. spalio. To Į duosime gerus rakandus
dėl visus širdingai kviečiam ; daug pigiaus negu kur kitų
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius
drabužius.
Tariame ačiū už pereitų
prielankumų ir pasitikim atei Kampas B ir B’wa
South Boston, Mass.
tyje.
Pinigais arba ant išmol
Pasiliekam su pagarba
■ mo.
Lietuviams ir Lietuvaitėms.

•f*

Paieškau savo Marijonos
Rožiutės-Pilipaitienės, paeina
iš Ciekių kaimo, Alytaus par.,
Suvalkų gub
Penki metai
'kaip gyvena Amerikoje, Atsišaukit ant šio antrašo:

• .1
H

Miss Ona Riekiutė

Edward L. Hopkins

: Krautuvė

AE NORI BŪTI GRAŽUS?

žino.

ELLIS McCLEARY CO

Vienatine Lietuviika

Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo maineLnieriams.

Skaityk Čia - .. .

KA TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS

HMeSMNMMt

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbsją šiq
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, "o ypatingai ko
kardų, guzikucių, 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.

STIKLUS,
(Plate glass)
AUTOMOBILIUS.

5 Catheraine St., Old Balfnel
Grow London N. E. England.
(190-193)
Paieškau savo draugės Ur
šulės Grumbliutės, paeina iš
Vaclauko kaimo, Alvito par.,
Suvalkų gub. 8 metai kaip
Amerikoje; girdėjau, kad išė
jo už vyro. Prašau atsišauk
ti ant šio antrašo:

James Ellis Cc

Jonas Berzelionis & Co.

4 Washington Str.,
Hay Market Sąuare,
Boston, Mass .

Miss Ona Valkauckiutė,

59 Crandaile St. Hoxton
London N. E. Englahd.
(190-193)

pirkdami pigių

Aš Stanis Šalčius paieškau
savo motinos Šalcuvienės, bro
lio Šalčiaus ir seseries Elzbie
tos Žukauskienės, prieš karę
gyveno Marvankos kaime, Ale
ksoto gminos,
Marijampolės
pavieto, Suvalkų gub. Atsišaukit šiuo antrašu:

Todėl reikalaukit visur “Brusga’s”

P. O. Box 167, Frankville, Pa.
. - - U. S. A. - .
(190-192)

Ne būkit apgauti,

Stanis Balčius,

VABTOjmAtt VhM
igMMI vtacrttti i vi*o«
tiek Mt vaa^MM, arte

Su prisinntimu.

V. P. GINKUS & CO
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.
Tclkpmonk So. Boston

605

Lietuviškas

ADVOKATAS

