
Organas Am. Lietuvių

Washington.

LONDONAS.

PETROGRADAS.

Vokie

VTENNA.

Princas Wied. KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

PETROGRADAS.

lektrikinėn ktedėn.

Suvienytų 
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Vokiečių 
kad kolo-

Bulgarija 
pradėjo drūtyti savo parubežį 
palei Rumuniją.

RYMAS. — Italijos valdžia 
sumanė padaryti javų cenzą.

h. , LIVRAI, Orio gub.
r Yra čia pabėgėlių lietuvių, 
nors jr nedaug. Šiomis die- 
■omis. nusižudė dėl nežinomos

"DARBININKE“ GAUNAMOS

AMERIKONINTOJŲ
PASTANGOS.

LONDONAS.
los gyventojai sudėjo 
svarų palengvinimui 
belaisvių padėjimo.

RUMUNIJA SUKRUTO. 
Londonas.

Austrijos val
džia paskelbė, jog černogorų 

i jau visa armija ndrinkluota.

WASHINGTON.
tija ir Austrija pranešė Suvie
nytoms Valstijoms, jog apsi
ginklavusius prekinius garlai
vius rokuos už karinius laivus 
ir nuo kovo 1 d. skandys juos 
be jokio persergėjimo.

Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame 
po 4 centus.

Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko” 
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj 

intraukta j aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

RYMAS
kurs buvo Albanijos karaliumi 
ir atsisakė nuo sosto 1914 m. 
pribuvo į Scutari.

lle Francijoj francuzai atmušė bia Francijoj Artois apskrity- 
vokiečių atakas

RYMAS. — Ateinančią sa
vaitę belgų kardinolas -Mer- 
ciel apleisiąs Rymą ir važiuo
siąs Belgijon.

San Francisco. — Iš Chini- 
jos atėjo žinia, jog Yunan 
provincijoj Yunan-Shi-kai ka
reiviai sumušė sukilėlius ir 
3b0, užmušė, o 200 Sukilėlių 
suėmė.

RYMAS. — Pribuvo Fran
cijos premjeras Briand. Ry
mas buvo išpuoštas Francijos 
ir Italijos vėliavomis. Pre- 
mieras važiuos pasimatyti su 
karalium, kurs yra karės lau
ke. Tikslas francuzo atsilan
kymo yra tai sudrutyti ryšius 
tarp talkininkų.

Rumunijos 
valdžia paliepė savo žmonėms 
Salonikuose grįžti namo be 
jokio lūkuriavimo.

Namie valdžia savo žmo
nėms patarė čėdyti pinigus ir 
pasidėti į valdiškas bankas.

SOFUA. —-Bulgarijos val
diškas laikraštis Narodnoi 
Prava skelbia, jog Bulgarija 
gatava atakuoti talkininkus 
Graikijoj. Bulgarija apsiima 
išvyti talkininkus iš Salonikų, 
tik nori, kad po karės tas 
miestas jai liktų.

Tik graikai labai nekenčia 
bulgarų.. Jei bulgarai įsi- 
briaus Graikijon, tai graikai 
gali griebtis ginklo ir pliekti 
bulgarus. Jei teutonams rū
pės apsilpnyti bulgarus, tai 
jie susiundys juos su graikais 
pasipešti.

Amsterdam. — 
laikraščiai skelbia, 
nijoj Afrikoj vokiečiai neatsi
laikę prieš anglus atsimetė 
į Išpanijos kolonijas. Civilių 
vokiečių ath^go 900, o karei
vių 14000. Jie bus nugink
luoti ir atgabenti Išpanijon.

Senatas pri- 
Bostono ėmė senatoriaus Lodge rezo- 
pasidėjo kurioj prašoma prex

Wlsono, kad jis paskirty 
ibsiuvių. armėnų dieną, kuomeet visub- 
ikavusių meng galėtų dėti aukas tos 

tautos "reikalams. •,

PARYŽIUS. -r iš Bushare- 
sto, Rumunijos sostinės atėjo 
žinia, jog Čekijoj, mieste 
Škoda ištikus baisi ekspliozija 
parako dirbtuvėj. . Užmušta 
ant vietos 300 darbininkų ir 
sužeista keletas šimtų. Per 
penkias dienas ši žinia nebuvo 
išėjus aikštn. •

agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
kas mėnuo. Todėl atspauzdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas S centai.

Ceilono sa-
1.000 
karės

KASTRAMA.
Lietuvių yra čia apie 600 

žmonių. Jais rūpinasi Lietu
vių Draugijos skyrius ir tos 
Dr-jos Centralinio Komiteto 
įgaliotinis. Įsteigta mokykla, 
nunuomuoti namai kanceleri- 
jai ir taisomi prieglaudai arba 
siuvyklai. Į Draugijos sky
riaus komitetą pakliuvo ener
gingi žmonės. Iš jų galima 
laukti daug naudingo darbo.

Daug lietuvių vaikų vis tik 
yra patekę į lenkų mokyklas 
ir prieglaudas. Dėl mokyk
lų kilo šiokių-tokių nesusipra
timų tarp lenk ir lietuvių. 
Žmonės įkalbami neleisti vai
kų lietuvių mokyklon. Rei
kia tikėties, kad tie nesusip
ratimai pranyks.

Čia nėra kunigo lietuvio. 
Tuo tarpu gi, būtinai yra rei
kalinga mokykla vaikų tiky
bos. Kunigas reikalingas ir 
šiaip visiems lietuviams, ku
rie dabar išsiblaškę svyruoja 
ir pradeda tirpti svetimųjų 
tarpe.

(<rL. Balsas.”)

ir
Vieni namai ir 

buvo nunuomoti
Pabėgėlių pri- 

Mitkus-Miekevi-

BERLINAS. — Bulgarijos 
caras Ferdinandas pribuvo 
kaizerio sostinėn ir aplankė 
kaizerį.

PARYŽIUS. — Iš Salonikų 
atėjo žinia, kad tajkininkai 
nuolatos kasdien tik išsodinė- 
ja ir išsodinėja kariuomenę ir 
didžių anuotų Salonikuose. 
Graikijos parubežiuose bulga
rus ir teutonus tvarko nuo vas. 
4 d. gen. Mackenęen.

vežasi visa tai su 
vardan ko galima 
kad jisai savo tų 

brangenybių, tie— 
esybės-išsižadėtų. 

Pagaliaus jo tautybė gali vi
sai nesipriešinti kad ir Ameri
kos idealams. Tik gal čia tų 
idealų srityje šis tas reikėtų iš 
naujo persvarstyti, išnaujo 
inkainoti. Ar nebūtų gerai, 
kad Anglijos išeiviai Ameri
konai panorėtų rimtai išklau
syti balso kitų tautų ateivių. 
Kad jį išgirstų, jisai turėtų 
būti kolektyvus. Gal tada ga
lima Į>ūtų prieiti prie kokio 
nors susipratimo. Bet apie tai 
plačiau pakalbėsime kitą sykį.

LONDONAS. — Anglijos 
pakrantėse vėl skrajojo vokie
čių aeroplanai, metė bombų, 
bet blėdies bombos nepadarė.

Senai laukiamoji 

Muzika 
jau pasklido po platųjį pasau
lį ir džiugina visus dainos, 
giesmės ir muzikos mylėtojus.

Muzikos mylėtojai, nebūki
te be

DYSNA,. Vilniaus gub.
Iškilus panikai, daugelis 

pabėgėlių nuo vakarų atsidūrė 
Dysnoje. Tarp jų buvo nema
žas nuošimtis lietuvių, — gali
ma būtų priskaityti iki pustre
čio šimto žmonių.

Ilgainiui, šiek-tiek aprimus 
kanonadai, kaikurie išsiskir
stė po pažįstamus, gimines, 
Dysnos parapijos kolonistus - 
lietuvius. Tokiu būdu jų skai
čius sumažėjo.

Įseigtas prieš tris mėne
sius Dysnos Lietuvių Dr. nu- 
kentėjusiemš dėl karo šelpti 
skyriaus gana gerai aprūpino 
ir aprūpina ne tiktai jų kūno, 
bet ir dvasios reikalus: pabė
gėliams' yra sakomi lietuviški 
pamokslai, mokantiems skai
tyti dalinami laikraščiai: “Ry
gos Garsas” ir “Lietuvių Bal
sas”, vaikučiams atidaryta 
pradedamoji mokykla. Ap
skritai, skyrius darbuojasi ga
na guviai,^ ne menkiau rūpin
damasis pabėgėlių reikalais-už 
kitus, daugiau pagarsėjusius 
skyrius.

J°s RUSAI VEIKIA 
tu- BUKOVINOJ.
rtP- Petrogradas. — Po smarkių 

mūšių Kalėdų laikų rusų su 
:ie" austrais ilgą laiką maž kas bu- 

vo girdima apie tolimesnį tose 
vietose veikimą. Mat ėjo pri- 
sirengimo darbas.

3eij Dabar jau prasideda labai 
bet smarkus veikimas. Labiau- 

šiai rusai veikia Bukovinoj. 
aes Rusai užėmė Uscieczko ir sten
gė giasi prasimušti linkui Čemo- 
‘bi* j vitzo.
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Reikia įsteigti dirbtuvių-mok- STREIKININKŲ P ADĖ] 
yklų: kurpiams, dailidėms, Nasliua, N. H.
įvairių rankų darbų iš medžio Feb. 10, 1!
ir kitos medžiagos, — skalby- ponuj pį., Virakui, 
kla, valgykla ir vakariniai go. Boston, Mass 
kursai. - Gerbiamasis :-

Kadangi dar daug lietuvių Laišką ir čekį ant $2 
gyvena svetimuose bendrabu- j nuo Tamstos apturėjau a 
čiuose, kurių sveikatos ir ki- | Ačiū kun. Kemešiui už jo 
tos gyvenimo sąlygos nėra pa- sidarbavimą dėl mūs. 
togios , todėl būtinai reikia I Streikas dar tebesiu 
atidaryti daugiau bendrabučių ues kompanijos nesutinka

Nors yra daug gydytoj imt daug straikiprių, 
vien pabėgėliams pasamdytu, Į Vasario 3 d. buvo un 
bet jų sveikatos reikalų jie prezidentas John Golden, 
kaip reikiant neaprūpina, — rėj0 pasikalbėjimą su ko 
reikės pasamdyti nuolatinis gy agentais; ir atėjęs ant s 
dytojas arba bent felčeris. rinkimo nudžiugino strei

Nėra kas mokytu vaikų nūs: girdi kompanijos be-' 
tikybos prieglaudose ir moky- ’ sutinką ir sakė, kad komp 
klose. Bažnyčioje lietuviai jos nori žinot kiek galimu 
negirdi pamokslo gimtąja kai- ;tų pastatyti darbininkų, 
ba^, ir, apskritai, jų dvasios j ūūtų sutaikytas streikas, 
reikalai yra blogai aprūpinami kaip surašg darbininkus, 
Tokiam dideliam žmonių skai- pįe gatavi stot prie darbo, 
čiui būtinai reikalingas yra didelė dalis dirba ir su: 
kunigas lietuvis, kuris nuolat propoziciją ant kurios da 
vietoje gyvendamas, galėtų ^ninkai sutinka, ir ant ku 
visuomet žmonėms nadėti. kompanija tur pasirašyt,

K. N. R. IrmTirmniio apmoto

RŽEVAS
Pabėgėlių lietuvių yra čia 

apie 200 žmonių. Beveik ligi 
i paskutinio laiko nebuvo kas 
jais pasirūpina. Tiesa, seniai 

į jau buvo įkurta prieglauda, 
į bet ir ta kuo neiširo, keliantis 
iš vienų namų į antrus, gana 
ankštus. Dėl to ankštumo buvo 
pradėję platinties ligdk Šiek 
tiek šviesiau pasidarė lietu
viams Lietuvių Draugijos sky
riui įkūrus. Dabar, nors ne
daug dar padarytao, betgi jau 

^lietuviai gauna pašalpos iš sa
vo komiteto. Jaunas komite
tas dar nesuskubo įkurti kokių 
nors įstaigų.

Reikia pasamdyti bendra
bučiai ir surinkti lietuviai, iš
blaškyti ne tik po visą miestą 
bet ir po sodžius, įkurti moky
kla ir padidinti prieglauda. 
Šiaip gi lietuviams gresia nu- 
tautimas, nes ir kunigas yra 
lenkas. Skyriaus vice-pirmin 
inkas praneša kad lietuvių da
bar esą apie 700 žmonių, todėl 
kunigas lietuvis tenai yra bū
tinai reikalingas.

K N. R.

ATSISTATYDINO KARĖS 
SEKRETORIUS.

Washington. — 
Valstijų karės sekr. 
rezignavo. Taip padarė to
dėl, kad griežtai skyrėsi su 
prez. Wilsonu kaslink armijos 
padidinimo. Prez. Wilson ne
pritarė sekretoriaus pienams 
ir tuomet sekr. parašė savo re
zignaciją. Prez. rezignaciją 
priėmė.

Laikinu sekr. yra Maj-gen. 
Scott, generalio štabo virši
ninkas.

Turbūt prezidentas pats 
kongrese išdėstinės ginklavi
mosi reikalus.

Atsistatydinęs sekrtorius 
taip-gi norėjo, kad prez. pa
skirtų laiką, kuomet suteiks 
Filipinams neprigulmybę.

Lengviau buvo ameriko
nams išrišti klausimą, kaip 
apgynus Ameriką nuo priešų 
užpuolimų, negu tą, kaip 
greičiausiai suvirškinus sua- 
merikoninus visus ateivius.
, Dalyvavusiems amerikonin- 
tojų komiteto konferencijoje 
Philadelphijoje 19, 20 sausio 
šių metų-vienas dalykas terū
pėjo: Visi, kurie gyvena A- 
merikoje, turi būti ameriko
nai. Arba betariant ex-prėzi- 
dento Roose velto žodžiais “ A- 
inerikonizmas reikalauja, kadj 
mes pridabotume, idant kiek
vienas ateivis pataptų tik A- 
merikos piliečiu ir daugau nie
kuo ir kad čiagimiai būtų vi
sa širdžia atsidavę tik Ameri-| 
kai.”

Kad tai pasiekus Philadel
phijos konferencija surado vi
są eilę priemonių. Teisybė 
reikalauja pripažinti, kad 
konferencija stengėsi gana gi
liai siekti, rišdama klausimą j 
amerikoninimo ateivių. Ji 
atrado, kad svarbiausioji kliū
tis ateiviams patapti piliečiais 
—yra tai suktybės, apgavys-*> 
tės, kurių pilnas yra Ameri
kos gyvenimas. Ji šaukė vi
sus amerikonus stoti į kovą su 
panašiais apsireiškimais.

Bet lengviau yra ką nors 
nutarti, negu gyveniman įvy
kinti. Ar galima tikėties, 
kad gyvas, susipratęs šviesus 
žmogus, mylintis savo tėvy
nę, kad atsižadėtų jos, už
mirštų nustotų ją jnylėjęs ir 
visomis savo pajėgomis atsi
duotų naujai ž šaliai, į kurią 
ką tik atkeliavo? Tai būtų 
prieš pačią žmogaus prigimtį. 
Juk meilė savo tėvų žemės 
kiekvienam žmogui ingimta. 
Tautinė dvasia auklėjama 
tūkstančiais metų, ji eina iš 
kartos į kartą. Reikalavimas 
atsižadėti tos dvasios vra 
priešgamtiškas, yra reikala
vimu būti išgama, dėlto yra 
negeras, neteisingas ir negali
mas. Jeigu amerikonai, iš
auki ėję čia Washingtono šalyje 
vos keliobką kartų, myli sa
vo šalį, tai labiau gali ateivis 
mylėti savo tikrąją tėvynę, su 
kuria jisai surištas jau tūks
tančius metų. Tas faktas, 
kad žmogus kuriam ląikui pa 
lieka savo kraštą, išvažiuoja 
kitur-nieko neatmaino. Juk 
žmogus, iš namų išvažiuoda
mas, nepalieka namie savo 
kalbos, jausmų, būdo, dva
sios. Jis 
savimi ir 
reikajauti, 
didžiausių 
siog savo

je paėmė dideles dalis francu- 
zų drutviečių.

Francuzai skelbia, jog mi- 
Nevą prieš žieminį caro palo- nėtame apskrityje eina smar- 
cių baigiama statyti didelis kūs armotų šaudymaisi. 
puikus tiltas. Buvo pradėtas 
dar prieš karę. Kaikurios 
tilto dalis buvo užsakytos Vo
kietijoj. Karei prasidėjus tos 
dalys buvo padirbdytos Šve
dijoj.

ATEIKITE VISI — TURĖSITE NAUDĄ IR SMAGUMĄ.
* Ateinančią nedėlią, vasario 13 d., Šv. Petro pobažayti- 

nėj salėj, So. Bostone, atsibus nepaprastas vakaras. Pro
gramas sudarytas taip, kad smagumas rišis su naudingu
mu.

Pirmiausia kun. F. Kemėšis nuodugniai išgvildęs vi
siems indomią temą
KOOPERACIJA IR SOCIALIZMAS. 

Po to bus .įvairių pamarginimų.
Galop bus didžiausias, smagiausias š n r u m b oru m. 
Įžanga 10c. Visas pelnas skiriamas įtaisymui toje salėje 

judamųjų paveikslų mašinos.
Kviečiamas ypač jaunimas. ' Išgirsite naudingų dalytų 

ir galų gale turėsite progą smagiai paūžti, pasilinkaįnyti, 
pasižmonėti, pažaisti.

PRADŽIA 7:00 VAL. VAK.7 ’ . _ -

RIBINSKAS
Lietuvių Draugijos Komite

to globoje buvo ligi 700 žmo
nių. Dabar jų yra daugiau. 
Daromas yra naujas surašy
mas ir spėjama, kad lietuvių 
atsirasią apie 1000.

Maisto ir drabužio duoda 
visiems pabėgėliams Miestų ir 
Žemietybių komitetai. Gi pats 
Lietuvių Draugijos Komite
tas laiko 5 bendrabučius, 2 
prieglaudi ir 1 mokyklą. Pa
skutiniu laiku yra pasamdyti 
namai raštinei, kepyklai ir 
krautuvei. Dar tebesiderama 
dėl buto, kuriame būsianti siu
vimo ir kirpimo dirbtuvė-mo- 
kykla. Mieste renkamos te- 
lonų knygutėmis aukos, o vie
name valščifaje buvo padaryta 
net tikra rinkliava visuose so
džiuose. Tų rinkliavų pasi
sekta: skaitant pinigais galėjo 
būti apie 500 rublių. Vagza- 
le nuolat dižuruojama sutikti 
pabėgėlių traukiniams, kurie 
eina pro Ribinską Duodama 
kortelių gauti nors ir menkie
ms pietums. Kad Komitetas 
visada turėtų pabėgėlius savo 
žinioje ir jų reikalus žinotų, 
tam tikras žmogus po du sy
kiu per savaitę aplanko visus 
pabėgėlius lietuvius ir visa, ką 
sužinojęs, praneša Komitettii. 
Du Lietuvių Komiteto atstovu, 
reikalui esant, dalyvauja ben
druose Jungtinio Komiteto po
sėdžiuose ir, kiek galėdami, 

[gina juose lietuvių reikalus. 
Komitetui pasirūpinus, įvestas 
yra katalikų bažnyčioje šioks 

isties . provizorius a. a. [toks giedojimas. Buvo įsteig- 
įlevičins, mūsų čionvkŠ-itas darbo biuras, bet nieko 
lietuvių kuopelės šulas, i naudos nepadaręs liko uždary- 
m irus netekome gėro lie-l tas. > /
ri* gHiečkut« . I. Tiek jau yra padaryta, Į>et
8. Pelaitia - Jokūbėlis. dar daugiau reikia padamrti.

KINEŠMA.
Buvo sakoma ir lenkų tvir

tinama, kad Kinešmoje lietu
vių kaip ir nesą Nėra ko 
stebėtis, nees lenkai užrašė 
savaisiais ne tik lietuvius su
lenkintomis pravardėmis, bet 
ir tokius, kaip antai: Oerlys, 
Gričiunas, Gricius, Valūnas 
Žemaitis ir 11

Bet gi pabėgėlių lietuvių 
Kinešmoje bus apie 200. Jiems 
reikalinga įsteigti mokykla 
pijeglauda. 
vienas butas 
bendrabučiui, 
žiūrėtojų yra 
čiuš.



ą

I

dau- 
Ki- 
Ka-

tol rėks, 
pakol juos kas šaltu vandeniu 
neapipils. Savo idėjos prie
šų nei už nago juodumą 
nepagerbs, bet po jų y- 
patas, šeimynas purvinomis 

i rankomis graibysis ir tuo 
į pačiu laiku pasauliui nu- 
siskųs, kad juos, tokius kil
tus, tokius gerus ir naudingus 
priešas vandens šaukšte skan
dina. Kaipo labai gyvas, daug 
rėkiantis elementas, nemažai 
ir pritarėjų turi, ypatingai iš 
tų, kurie su pamėgimu apie 
skriaudas kalba, bet tų skriau
dų pašalinimui ir pirštu nepa
judiną. Geriausiais jie yra 
aferistais, skandalistais ir mi
nios tvirkintojai. Nepasidrovės 
laikraštin inbrukti tiek daug 
šlykštumo, nuogumo, kad 
viskas aiškiausia pornografija 
atsiduoda.

Žmonės, pakliuvę tokių 
laikraščių veikimo sritin, ne- 
jausliai pasidaro ant visko kas 
dora, bet gašlumui pasiduo
da.

Taip bent man atrodo A- 
merikos lietuvių spauda. Ar 
šiaip ar kitaip kalbėsime, pas 
katalikišką spaudą rasime dau 
giausia idėjinio darbo, pas 
laisvamanius bespalvio bepar- 
tyviškumo susibankrutijusią 
dorą, pas bevardžius laikraš
čius laikraštinio plikumo de
gėsius, pas socialistus kafeš
antaną su revoliucijinėriška 
nagaika ir raudonąjį palaidu
mą.

Tas pats ir Amerikos lietu
vių leidžiamuose knygose ap
sireiškia.

Turint tiek daug ir taip į- 
vairių švietėjų jau čia pažy
mėtų o dar devynias galybes 
nepažjtnėtų, kaip va, teatrai, 
vakarai ir t. t. ištikro gali 
nusistebėti, kad ligšiol Ame
rikos lietuvis darbininkas nuo 
to baisaus mišinio neapsvaigo 
ir pilnai doroj nepakriko.

Gi paėmus omenin, kad 
sveikoji, krikščioniška spauda 
tik dabar pradėjo plėtoties 
stebiesi žmogus, kad “Kelei
viai”,^ “Laisvės”, “Šakės” 
“Naujienos,” “Ateitis” nepa
traukė mūsų ^pionių į tvirki
nančias bedievystės bangas, 

! kaip tie prastučiai mūsų 
; žemesnieji broliai apsisau_ 
gojo nuo “Lietuvos “Vie
nybės Lietuvninkų” sklei
džiamo laisvojo protą vi- 

Įmo. Juk spąstų, žaban- 
__ 1 ~~į lietuviui amerikiečiui

|U«lgKUIltt ' bepartyviškumo i tiek daug buvo_ pristatyta, kad 
į skraiste, po kuriuos priedan- *r nenoromis jis turėjo į juos 
ga labai negražių darbelių pa- i pakliūti. ~ Visi ant jo doros 

Isitaiko, o ypatingai žymus ■ kėsinosi, jisai gi nors ir siurk- 
biznieriavimas. Vienas savo Į^tus, bet visgi įssisaugojo nuo 
dvilekį priduria, kitas trygra- • dvasios mirimo.
šių prisilieja ir taip visą savo Amerikos liaudies švietėjai:

Mūsų liaudies - 
ypatybės.

as gerai pažįsta mūsų 
K uauuies būdą jos papročius 

ir su tos pačios liaudies gyve- 
| irimu yra arčiau susirišęs, — 
; tas Leabejo gali tikrai nurody- 
| ti, kas mūsų liaudžiai labiau

sia reikalinga.
Lietuvos kaimietis savo at

virumu, gero sumanymo grei
tu supratimu ir persiėmimu, 
nuoširdumu ir sumanumu len
gvai yra prieinamas ir lietu
vių kaimiečių tarpe besidar
buojant galima labai daug 
naudingo darbo nuveikti. An
tra, Lietuvoje žmonės pasižy
mėję dideliu doros gerbimu, 
tvirčiau laikosi protingų Baž
nyčios įsakymų. Ten apšvie- 
atūno žodis, patarimas ir pa
mokinimas didžiai gerbiamas 
ir dažnai uoliai pildomas..

Amerikos lietuviškoji liau- 
■dis-darbininkai jau gyvena 
skirtingose aplinkybėse. Nuo
širdumo, atvirumo pas Ame-, 
Tikos lietuvius kur kas ma
žiau. Geriausi sumanymai a- 
merikiečių sutinkami su nepa
sitikėjimu ir atodairomis. Pra- 
kalhiuinkas, darbininkus be
mokindamas, nebepasitiki, kad 
jo žodžiai*bus tinkamai su
prasti ir kartais net prisibijo, 
kad žmogutis jo prakalbų 
prisiklausęs, nepradėtų jų 
savotiškai aiškinti.

Nežinau, kaip kitiems, bet 
man patekus į didesnę draugi
ją, tos draugijos savytarpi- 
niai susinešimo ryšiai dau
giau? atrodo paremtais biznio 
kaip idėjos reikalais.

Gal aš klystu taip many
damas, gal gilesnio Amerikos 
lietin ių būdo pažinimo stoka 
neleidžia man tinkamai 
šalies lietuvių gyvenimą 
prast i.

Bet vienas dalykas man 
kus.
viešame gy 
muose, dr; 
daug sveria 
peikiami, r

y

šios
su-
• v

fbai mažai ir jie save vadina^ durų plyšį. Žmonėms klau- 
‘tautininkais”), socijalistai sytojams taip tos blusos pa-
(paprastai lietuvių vadinami • tiko, kad gerą valandėlę kal- 
lietuviškais “cicilikais”) ir bėtojui rankomis pliauškėjo, 
nesenai iš Lietuvos persikėlusi į Paprastai visi socijalistai 
lietuvių demokratų partijos j kalbėtojai labai nešvarūs išsi- 
šaka (vienas lietuvių laik—! reiškimuose ir žodžiuose, o 
raštis ją pavadina “dob- 
lui” demokratais). Paminė
tų srovių liaudies švietė
jai skirstosi į idėjinius, biz- 
niškus, partijinius ie sensaci- 
jinius kąlbėtojus.

Katalikas kalbėtojas 
giausia idėjos skelbėjas, 
tokiu jis net negali būti, 
talikystė, kaipo visų augščiau- 
sia tiesa, Dievo žmonėms įsa
kyta, negali savo pasekėjų 
tarpe išauklėti bizniškumo, 
partyviškumo ir sensacijos, 
nes ji nėra vienai kokiai atski
rai žmonių grupei paskirta, bet 
savo idėja apima visą pasaulį. 
Katalikas kalbėtojas eidamas 
į laudį-darbininkus, nesisten
gia jų palinkimams pataikauti' 
bet gyvu sodžių nurudo kur 
ieškoti sau patenkinimo ir 
kaip savo gyvenimą sudaryti 
ant tikrų doros pamatų. To
kiais man atrodo- Amerikos 
lietuvių katalikiškos visuome
nės švietėjai. Nekitokiais jie 
atrodys ir kitiems, kurie tik 
panorės arčiau jiems prisižiū
rėti. Pasakyti, kad katali
kai kalbėtojai yra idėjos sup
ratime lygūs, būtų gal ir ne- Į 
nuoseklų; atsiranda ir katali- pažaidos iš to rato išsisukti, 
kų tarpe visokių žmonių, bet i Spauda, taip-pat svarbų A- 
laugumoje katalikai kalbėto-. merikos lietuvių gyvenime
ai nustato liaudies dvasios ir ■ apsireiškimą, galima pada- 
loros lygsvarą ir nuolatos ją linti į du dideliu skyrių: laik- 
jalaiko, apsaugant nuo krei- (raščius ir knygas, 
ų idėjų.
Ką teikia laisvamaniai ir 

socijalistai.
Laisvamanis kalbėtojas tai 

pilnas kataliko priešginys. 
'Juo pakaušio iki papėdžių jis 
jizniškumu pavilktas. Nuo 
;o ko kito ir negalima reika- 
auti. Papratęs į viską žiū
rėti neužsitikinčiai, neturėda
mas savo gyvenime aiškaus ir 
pastovaus tikslo, negalėdamas 
^avo išvedžiojimų, mokslų 
pargmti^ant amžinos tiesos pa- 

Iiiato, jis^visas pasineria biz- 
įiškumo srityn. Laisvamanio 
kalbėtojaus doros supratimas, 
lugštesnių siekių pasiekimas 
dažniausia pildomas susitarus 
su bizniu. Jis lengvai pakri
kta vienon ar kiton pusėn, jei 
tik mato, kad jam iš to bus 
naudos. Lengva širdimi ne
jausdamas nei mažiausio sąži
nės graužimo, laisvamanis 
kalbėtojas grieš ant žmonių 
jausmų, palenkdamas juos 
prie kūno geidulių. Žmogaus 
dvasia tik tuomet pradės rū 
pintis, kaip pamatys, kad 
jo nuogasis materijaiizmas jam 
pačiam pradeda kenkti. Ge
riausia tokios rūšies kalbėto
jaus išraiška gali būti laisva
manių tėvukas dr. J. Šliupas. 
Kiek sykių man teko girdėti

tas daugeliui mūsų žmonių iš 
dalies ir patinka, nes gali 
“laisvai” liežuvius paminkš- 
tintt

Lietuvių demokratų kalbė
tojas visai naujas Amerikoje 

Tai žmogus nepasiti- 
sėjantis. 
ar kito 
nepasi- 
moda- 

save ir 
neaiškaus demokratizmo pa
jautimus į jo mintis skiepija.

Šios rūšies kalbėtojų dar 
mažai tukime, kaip maža ir 
pati lietuvių demokratų parti
ja.

Tų visų išgudrėjusių kalbė
tojų grožbylystės naštą turi 
ant savo pečių pakelti papras
tas lietuvis darbininkas. Sto- 
kuojant darbininkui prasilavi- 
nimo, apšvietos, sunkiai jis 
gali idėją atskirti nuo biznio, 

i tikras prietelius nuo viliūgių. 
[Todėl mums lengva išsiaiškin- 
!ti Amerikos lietuvio neramų 
būdą, draugiškumo stoką ir 
trankymasi po partijas. Tu
rint tiek daug globėjų, tikrų 
ir netikrų švietėjų sunku be

typas. 
kėjimą tarp žmonių 
Pasinaudodamas to 
žmogaus savo partija 
tenkinimu, pirščiuku 
mas, kviečia jį pas

ais-
Lietu^ių šeimyniniame, 

senime, susineši- 
ugiškume labai 
taip visų giriami, 
jrsekiojami, uja- 
^įe tėjai: kalbė- 
Bttir knyga, 

uo jų pilria^priKraiJStf ’^au-’ 
dies išauklėjimas, susiprati
mas ir gerbūvis.. Jeigu dar 
pridursime, jog liaudies švie
tėjai ir žmonių padorumo 
veikmėje užima pirmą vietą— 
tai lengvai suprasime, kaip 
svarbu mums yra su liaudies 
švietėjais arčiaus susipažinti.

Liaudies švietėjų 
Rūšys.

Lietuvoje gyvendamas tik 
■dviejų rūšių liaudies švietėjus 
pažinau. Vieni auklėjo so
diečio ir miesto darbininko 
dva> ią, skiepino jų širdysna 
dorus pamylėjimą ir uoliai 
tarp žmonių platino apšvietą. 
Antri, neva tos pačios doros 
prisilaikydami, vardan žmo
niškumo, liaudies apšvietimo 
atkakliai griovė pirmųjų pa
matinį darbą, jo vieton skleis
dami abejotinos vertės doros 
dėsnius. Kaip pirmieji, taip 
ir antrieji surado sau pasekė
jų, kurių tarpan tuojaus įsi
velta separatizmo dvasios. 
Nežiūrint viš-gi antrųjų at
kaklios kovos, nepasisekė 
jiems lietuviškos liaudies į 
Šuntakius išvesti. Lietuva 
paliko katalikiška, kaip jos 
ir nuo amžių būta. Pirmei- 
vybė su visais savo pasekėjais 
labai siaurame protarpyj atsi- 
•dftrė, iš kurio vargiai ir beiš-« • auna.

Amerikos lietuvių liaudies 
švietėjai daugiaus reikalauja ties ~ klausimą vilks aikštėn, 
laiko, kad juos visus krūvon kad tik žmones padorius pa
su vedus. Čia esama liaudies laidesniais manyme ir veikime 
švietėjų ne be dviejų, bet ke- ir tuomi užtikrinus savo par- 
liolikos rūšių, kurios paimtas tijos gyvavimą. Gyvas, veik- 

^atskirai, irgi dar pasiskirs- lūs, sumanus, nors dažniau- 
to į ypatinęąs grupes ir gru- sįa bemokslis, socijalistas 

Paimsime iš jų žy- kalbėtojas, taip savo palaida 
mintimi indilgina žmones, kad 
tie ir nejausdami pasidaro jo 
bendraminčiais. Yra jų ir su 
idėjomis, bet dažniausia tos i- 

| dėjos tokios utopiškos, neįvy- 
kinamos, kad sunku jas ir 
supaisyti.

Vieną sykį man teko gir
dėti vieną socijalistą laikraš-

v •
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Laikraščiai, panašiai kaip 
tir kalbėtojai, pasiskirsto į i- 

. j dėjinius, bizniškus-beparty- 
“’jviškus, bespalvius, tendenci- 

jinius ir daug visokių kitokių. 
Laikraštijoj neį daugiau su
rasi įvairumo, kaip kalbėto
juose, nes kiekvienas laikraš
tis be atstovaujamos srovės 
pasižymi dar redaktorių, san- 
darbininkų ypatingumais. Vie- 
nuoes perdėm žymi karšta a- 
gitacija už savoąjos srovės i- 
dėjas, aiškiai nustatoma- vei- - 
kimo platforma, tikslas, prie 
kurio to laikraščio einama. 
Kituose adverniškai, agitaci
ja už idėją stumiama pačian 
užpakalėlin, kadx gink Dieve 
nepastebėtų kas, kad tas laik
raštis už ką nors agituoja. 
Paprasti tų laikraščių prisi-i^Į 
dengiama 
skraiste,

Padėkit man, darbininkai, 
Broleliai padėkit, 

jUžaugyt šį kūdikėlį 
Manei prigelbėkit.
Jis mano laimė didžiausia 
Jis mano žvaigždelė. 
iKad doru žmogum užaugtų 
Dėsiu visą galią.

Bet ant kelio pragar s stovi, 
Kurs tiek daug prarijo. 
Ir mano širdis nerimsta, 
To pragaro bijo.
Kad prie savęs nepritrauktų 
Mano kūdikėlį
Nepavergtų, nesuterštų 
Mano aniolėlį.

Prie jūs šaukiu,'mieli broliai, 
Savo balsus duokit
Kad saliūnus panaikint — 
Žmoniją vaduokit.
Milijonai vargdienėlių 
Laime paragautų,
Kad saliūnininkai laisnių 
Visiškai negautų.

5

amželį bizniško bepartyvišku- kalbėtojai, laikraščiai, kny- 
mo klampynėj grūdasi. Savo gos išauklėjo mums daug gru- 
skaitytojams negali nei min- bijoniškumo, cinizmo, netol- 
ties, nei- sveiko patarimo su- erantiškumo, nekulturiškumo 
teikti, nes ir pas juos pačius lietuvių tarpe, bet pačios 
to nėra. Tai mūsų amžinieji krikščionybės idėjos nenuslopė 
laikraštijos vaikezukai, kurie Kas buvo purvina su purvu• w e LXXXXX X vXO C X J —z O V XX La IX XX CX X^ XX XX X X w ■*■ ■ ■ *-* —— * — ——

jį kalbant, jaučiau, kad klau- cigaretais, gatvių kampais susiliejo, kas juoda - nujuodo,
sytojai žymiai gyvulėja. At
mosfera pasidaro labai sunki. 
Padilginti klausytoj jausmai 
taip raiškiai ant jų veidų at
sispindi, kad kitą syk juose 
ir žmoniškumo nebegalima pa
stebėtu

Socijalistas kalbėtojas — 
tai tikras partijos žmogus. 
Savo partijos idėjų sustipri
nimui nesirinks įrankių. Pa
griebs pirmučiansį, bile tik iš 
to bus partijai nauda. Nesi
gailės savo kalboje riebalų, 
šlykštumų, intimiškiausius 
žmogaus reikalus palies, ly-

mainos, prisižiūrėdami kurio kas bespalvio - dar labiau nu-
saliūno langinės gražiai nupo- bluko, bet virš to visko daug 
lerušiuotos, kad ten ant valan- skaisčiau šiandien Kristaus

luomą skriaudžiama kapitalis- 
tų. 0 darbininkai gal dar 

i labiau kenčia už savo nesusi- 
I pratimą ir per nežinystę padi
dina savo vargus.

Daugiausia čia darbininkai 1 
dirba dirbtuvėse. Dirba išti-; 
sas valandas be jokio atsidvė- 

• simo, nusialsina ir negauna 
pilno apmokėjimo už savo spė-1 
kas ir triūsą. Turi gyventi 

' tvankiuose kambariuose, kur 
, nėr laiko at- 

nuvargintas ir dantis tarškėjo j silsėti. Bet gailiausia dar patys 
vos tik begalima kojos pakelti, save nuodija svaigalais ir to- 

Bet musų širdyje jautėsiJ kiu budu pakerta savo sveika- 
f n ir ihrp-nda i d i dvi nu si n vnr.

DARBININKŲ VARGAI
Su savo vienu draugu ėjome 

pasivaikščioti, vieną gruodžio 
nedėldienį. Išblyškusi saulė 
slinko vakarų pusėn. Po
darganuotos dienos artinosi Į 
tamsa, ir ilga naktis. Šaltas 
smarkus vėjas gniaužė musų 
krutinės kvapą ir be pasigai
lėjimo plušino vedą. Bet mes 
jautėme^ už vėją stipresni ir 
ėjome prieš jį link savo namų.

Visas musų kūnas šalčio ■ stoka tyro oro,

tą ir įbrenda į didžiausią var
gą, nelaimes ir be laiko nusi
rita į duobę.

Vienas svarbiausi ųirankių 
išsiliuosavimui iš tų nelaimių 
yra tai blaivybė ir doriškas 
gyvenimas, nes žmogus būda
mas blaivas, kad ir gyvena 
tarp tokių pačių sunkių aplin-

yra gražiausias sutvėrimas ir 
gal todėl mėgsta puoštis. La
bai malonų matyti patogią pa- 

įnaitę dailiai pasipuošusią. Bet 
labai nesmagu matyti sesutes 
tokias, kurios mieros, gero 
skonio ir išgalių ribas pereina. 
Nutepliuoja veidelius baltai 
lyg žydo pyragas.

O musų moterėlių didžiau
sia yda ir prasikaltimas, tai 
nesirūpinimas išsitobulyti da
lykuose, kuriuos privalo žino
ti. Moterėlėms nedovanoti
nas apsileidimas, jei nesirū
pina gardžiai gamyti valgius, 
švariai užlaikyti namus, išrė
dyti juos, jei vaikelių nepri
žiūri.

koks tai pasigailėjimas ir rim
ta visuomeniška -meilė, ir mu
sų vaidentuvėj stovėjo visi 
darbininkų vargai, nelaimės, 
bėdps, šaltis, ir mūs tėvynė, 
brangių brolių krauju apšlak
styta.

Ot tau darbininke niekur 
nėr pasigailėjimo, niekam ne
apeina darbininkai vargdie- Į kybių, kaip dabar, bet jis 
niai. ] 
džiu sakant visur darbininkai ’gesnį gyvenimą. Nereikia jo 
yra skriaudžiami, be jokio Į šeimynos šelpti kitiems, jis 
žmoniškumo. Prisiminus apie Į pats gerai viską aprūpina, iš- 
savo tėvynę, namus, jaunimą auklėja vaikučius, išleidžia į 
žmones, ir motinėlės, kaip 
maloniai gražiai ten žmonės 
gyveno, tai veidas švinta, lyg 
saulės spindulių nušviestas ir 
širdyje užviešpatauja linksmu
mas, prisimenu didžiųjų šven
čių laikai — Kalėdos, Velykos, 
Sekminės ir gražybės pavasa
rio. Lyg vėtros sūkuryje dingo 
tas linksmumą ir panėrė tarp 
vargų. Ir mūsų vaidentuvėj 
vaizdai persimainė, jausmai 
persikeitė į gailestingą ūpą ir 
kilo klausimas, kas šioje va
landoje ten dedas su žmonėm, 
kur jų gyvenimas t Po atviru 
dangum, duobėse arba tvan
kiuose nešvariuose barakuose.
Kur jų valgis? Iš labdaringų 
rankų gauti trupiniai. Ant 
karės lauko, Siberijos tyruose, 
Rusijos pustynese, žūsta musų 
broliai nuo šalčio, kulkų, ba
do, ligų. Už ką jie kraują 
lieja, kada ir kam yra bloga 
padarė, kad turi vieni kitus 
žudytis. Tai vis musų valdo
vų auka, ir per žmonių kraują 
taisos sau geresnį gyvenimą. 
Ar greit sugrįš jie į savo mo
rališko gyvenimo vėžes ir kas 
jiems sugrąžins sunaikintas 
nuosavybės ir atstatys sudegin 
tns namus. Niekas kitas kaip 
tik mums patiems reikės kelti 
tėvynę iš peleno ir pradėt vest 
naują gyvenimą.

Dabar grįžkime čia į Amer
iką. Ir čia išvysi darbininkų

Europoj, Amerike, žo-; visgi pasidaro kiltesnj laimin- 
1__ X •__  J_

Gailiūnas.

IŠKUR KABE,

Iškur karė atsirado
Ir kas jų pagimdė;
Kas nukalė aštrų kardą, 
Ir žemę pravirgdė?

Kokia tai baisi nelaimė, 
Ant mūsų užkrito;

1 Ir sukėlė visus žmones, 
Kad žudyt viens-kitą.'augštesnės mokyklas ir padaro 

naudingais visuomenei.
Pirmutinė mūsų pareiga — 

neleisti ant niekų, nepirkti to, 
be ko galima apseiti, tobulin
ti protas, stiprėti dvasiškai, ' 
kelti medžiagišką gerbūvį, pa
žinti gerai gyvenimą, reikia 
atmyti, jog mes baudžiami už 
kiekvieną valandą veltui pra
leistą.

Mes visi esame ūkininkų su- . 
nūs, išauklėti prie sunkaus : 
darbo, gyvename prie sunkių : 
aplinkybių.

Dabar musų žmonės eina 
prie augštesnio supratimo, 
pradėjo ieškoti sau geresnio 
duonos kąsnio, atvykę lais
vės šalin, surado geresnes 
gyvenimo sanlygas, bet nepap
rastos aplinkybės. Bet vis-gi 
galima sakyti drąsiai pasima
to šiokia tokia geresnė, laim
ingesnė, šviesesnė ateitis.

Bet nevisiems. Kaikuriems 
iš musų žmonių laisvė buvo 
puolimo proga. Parfieta bočių 
tikyba, veda laisvą gyvenimą, 
atmeta gerus tėvų papročius, 
trankosi po gatves, griebiasi 
nedorų raštų, pamyli tuščius 
pasilinksminimus, tampa 
sportas, o sporto visados ki- 
Šeniuje švilpia vėjas.

Nebus prošalį apie moteris 
ir merginas .nžsimyti. Ir mu
sų panelės daro kartais didelę 
klaidą savo gyvenime. Jos

Kraujas upeliais sriuvena 
Tikrų brolių mūsų;
Senų tėvų balsai graudūs 
Šauk pagelbos jųsų.

i

vėliava suplėvesavo.
Nuo šiandien su didesniu 

pasitikėjimu liandis-darbinin- 
kai pažvelgs į savo švietėjus, 
nes katalikiškas visuomenės 
atbudimas, kaip tik laiku pa
sirodęs, nušvies susiniauku- 
sias lietuvių padanges.

Katalikiški kalbėtojai, lai
kraščiai, knygos, organizaci 
jos galės palikti tikrais mūsų 
brolių ir sesučių švietėjais, ga
lės atgaivinti jų dvasią, ją pa
kelti.

Laisvamanybės ir bedievy
bės skelbėjai nuo šios valandos 
turės dar labiau susiniaukti, 
dar mažesnin rytuliukan susi
traukti, nes tikros pažangos, 
katalikiškos — krikščioniškos 
keliu pradėjo eiti lietuviai ka
talikai darbininkai.
- Kas dar pasilieka iš lietuvių 

darbininkų to kelio nuošalyj, 
tegul greičiau pasiskubina į jo 
vėžes patekti, tegul uoliaus 
pasirūpina nuo laisvamanybės 
žabangų pasiliuosuoti, nes kiek

dėlės staptelėjus. Žinoma, 
bekeliaujant daugiau tokių su
sitinka ir gan diktoka banda 
landukų susitaiso.

Gi yra ir tokių laikraščių, 
kurie nei Dievui, nei velniui 
netarnauja. Tie ir tuos bepar- 
tyviškuosius savo betikslumu 
perviršija. Viskas, kas juose 
paduodama, taip pilka, taip 
nejauku, kad žmogus tokio 
laikraščio pasiskaitęs, matai 
prieš save kfckį tai minčių mi
šinį, tarp kurių nėra nei vieno 
aiškesnio.

Tokių laikraščių skaitytojai 
galima iškalno pasakyti, neat
sižymės nei sumanumu nei bū
do tvirtumu, nes ten nesiranda, 
kas galėtų žmones prie galvo
jimo ir mąstymo pastumti.

Kiek daugiaus nuo tos rū
šies laikraščių skiriasi mūsų 
kairieji, kurie viską, kas gy
venime reikalinga, skaldo ant 
revolinoijinieriško priekalo. 
Papraščiausius gyvenimo apsi
reiškimus papuošia tokia skais

Kas tą karę sustabdytų, 
Ramybę gražintų.
Kas patremtų kalavijų 
Meilę atstatytų.
/

Iš kur karė atsirado
Ir kas ją pagimdė;
Kas nuliejo aštrų kardą, 
Ir žemę pravirgdė?

A. G—aa.
12, 26, 1915 m. Athol, Mass.

i

'jai raudona priedanga, Kad viena valandėlė yra begalo

i
ilgiau į jos pažiurėjus gali ir 
regėjimo netektu C 
čiais, kulia ' jie vartosi nuo

mums brangi Tad visi prie 
Galvasuk- pažangos!

suvedus.
LIETUVIAI PAVESKITE

DARBUS SAVIEMS.

eles. j 
Jaunas.

Kalbėtoją, kaipo gyvos 
įlies išreiškėją ir didžiau- 

ant Amerikos lietuvio 
bininko intekmę turintį, 
tetykime pirmon vieton. 
Šios rūšies liaudies Švietė- 

>Čiau turi visos Ameri- 
‘tuvių srovės, kurių čia__________ ____ *____ w______

ią net keturios: ka-lfio redaktorių kalbant apie 
(jų la- blusas. Jis blusas matęs pro

Geriausias Lietuvis siuvėjas. 
Siuvu vyriškus ir moteriš

ku# drabužius, sulig naujau
sios mados.

Taisau, praeinu, valau ir 
dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir 
esu gerai įsipraktikavęs ta
me darbe, kaip Lietuvoje, 
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi
giai.

Jeigu kas reikalauja, dar
bą pasiimu ir pristatau tie
siog į namu*

TeL Charter 23M4
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§12. Iždininkas veda k
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nuolatinė

F. V.
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Dabar jau netruk- ^Nekalta jauna siela mergelės.

/

rodę
- žodžiu

Jausmai meilės erdvės ieško, 
Nor tikros meilės ragaut, 
Nor tykumo i rramybės 
Vienuolyne paragaut.

Nebeskambysiu piano, 
Nebdainuosiu dainelės. 
Kiru juodu apsivilksiu, 
Nebdėvėsiu šlebelės.

Miškuose guli Lietuvos sunūs, 
Laukiniai žvėrys drasko jų kūnus 
Ir kiek paguldė j juodų grabų, 
Smarkiausia ranka priešo nelabo.

Nuo daugel metų esi kankinta, 
Tamsa migdyta, Lietuva šventa. 
Ką tik retežių numetei vienų, 
Uždėjo antrų kietų, kaip plienu.

Ir namų Dievo išgriautos sienos, 
Pamatuos liko tik plytos vienos 
Nugriauti bokštai, langai iškritę, 
Keista regykla baugu matyti.

Viskas apmirę, tamsu ir juoda, 
Medeliai vaisių nebeišduoda 
Baisi regykla akyse stovi 
Kraujais maišyta upelių srovė.

Lietuviai broliai, mielos sesutės, 
Žengkim pėdomis sūnaus Birutės, 
Šelpkim, mylėkim savo tėvynę 
Ginkim tėvynę, kaip Vytaut’s gynė.

Lietuva brangi, kaip tu daug kenti, 
Ašarų pilni takeliai šventi 
Visa pradingo linksmybė tavo 
Baisus liūdėsis užviešpatavo.

Vaikeliui labai patiko 
Jis labai gėrėjos, 
Bet jis niekaip nesuprato 
Kaip tas viskas dėjos.

Puikios tos žvaigždės'! r 
puikiai blizga ir šviečia, bef 
Jonų Juozo akelės kur-kas 
šviesesnės ir gražesnės, skais
čiau žibsi ir malonesnę šviesų

Ten vien nelaimės ir vargas kietas 
Kur mūsų brolių kraujas pralietas. 
Visa tėvynė yra sunykus 
Tyra pūstynė graudžia palikus

Laukuose javai liuoliavo, 
Kaip jūrės juravo
Vėjui pučiant tiesės, lenkės 
Mandagiai siūbavo.

Priešingi vėjai visur sujudo, 
Iš visų pusių kankina, kliudo. 
Savyje žaizdų junti baisiausių, 
Kas diena vargų kenti didžiausių.

VIENUOLYNAN EISIU.
Vienuolynan eisiu aš , 
Ten ramybę širdis ras. 
Įkirus sviet’s man tas, 
Tamsu, juoda man viskas.

Nebus taip baisūs mūsų tie priešai, 
Jei tik mes stosim be baimės viešai. 
Visi išvieno narsiai kovosim, 
Naujai Lietuvę atbudavosim.

Sudievu, draugai ir draugės, 
Kaspinėliai ir žiedai, 
Sudiev šokiai ir teatrai 
Jumyse vietos mažai.

Ir vėl išnaujo tapai apkalta 
Sužeista širdis, širdis perverta. .. 
Lietuvos kūne vaitoja siela, 
Vergaut nenori tėvynė miela.

Ir ten, kur griebė sesutės šienų 
Broliukai pustė dalgelius plieno 
Šiandie girdėti žvangėjims kardo, 
Švininės kulkos krūtines ardo.

Namelių vietoj pelenų pusnys, 
Darželių vietoj siūbuoja usnys 
Laukai, dirvonai krauju aplieti 
Ir apdaužyti akmenys kieti.

Delto klausia savo tėvo: 
“Tėveli mieliausias, 
Kodėl javai taip nulinksta 
Ir vėl kelias, šiaušias.

P-lė O. čiginskaitė/ gabiausia 
Wct'cester’io lietuvių 

' deklematorka.

Kas juos krutina, kas lanksto 
Kad varpomis plaka?” 
“Vėjalis, vaikuti mielas,” 
Jam tėvas atsako.

jauna,
“Darbininko” bendradarbė, uoli veikėja visose prakilnesnė-

PANYTĖ URŠULE GURKLIUTE, 

talentinga Amerikos lietuviu rašytoja, 

se organizacijose, gabi lošėja.

dailiausia — mergelė, 
meiliausia — mergialė, 
žiūr visad į šalį,

• v

I

i «

MOKĖKIME ATSKIRTI 
PELUS NUO GRŪDŲ.
Gal jau tokis moterėlių ir 

merginų likimas, kad jos bu-, 
tinai turi būt pasidavę po turi, 
kitų intekme — vaduoties ki- Kad ir vakar vakare: pa
tų protu, o ne savo. Nei neat- rėjus iš darbo pasivalgiau, pa
sižvelgia kokį ir nuo kuo jos sirėdžiau ir bėgu gatvėmis 
gauna patarimą — ar jis joms pąlakstyti, kad išsimiklinus 
yra svarbus ar turės šiokią ar nuo vienodo nuobodaus darbo 
tokią naudą, ar tvirkinantis, sustingusius sąnarius, 
blėdingas—joms tas ne galvoj.! 
Taip-gi ne galvoj ir kas tuos rą, 
patarimus joms teikia. Ar žmonės kaip 

dvasios, kuri rūpinasi žmoni- si, bėga, tarytum, 
jos gerove, ir nori jyms su
teikti šiokį - tokį patarnavimą, 
kas link pagerinimo joms bū
vio, ir būvio visai musų tau
tai. Arba kokis siauraprotis, 
kurisai yra grovėju viso to, 
kas yra prakilnaus, gera ir 
dora, kurisai nepažįsta ir pa
žinti nenori, net ir pats savęs 
ir savo kilmės.

Bet matydamas tokią silp
navalę merkelę ar moterėlę, 
ir prilimpa, kaip tas išspiau- 
tas čiugamas prie čeveryko 
pado, ir teikia joms savo pa
tarimus—^ersistaty damas sa
ve išmintingu.

O tokia mergelė ar moterė
lė, išbuusi ilgus metelius 
tamsybės karalijoj, nesupras
dama vilko avies kailyje, tai 
ir pasiduoda intekmei to išmin 
tingo kvailiuko ir tampa jam 
džiaugsmo įrankiu.

Džiaugias tada niekšelis, 
kad pasisekė surast dar kvai
lesnę už save, kurią gali vai- i 
dyti.

Nagi mes sesutės argi dar 
ilgai busime jų vergėmis? i 
Argi ne laikas mums sustoti į 
šokus pagal jų muziką

Tad sesytės, pagalvokime 
ar ne laikas mums nusikratyti 
neprašytų vadų? Ar ne laikas 
mums pradėti gyventi savu 
protu, pasiremiant patarimais 
prakilnesniųjų ypatų, kur
ioms rūpi ne mūsų išnaudoji
mas, bet kuriems rūpi mus 
paliuosuoti iš tos tamsybės, 
kurioje mes iki šio laiko buvo
me. Pradėkim suprasti at
skirti pelus nuo grūdų; t. y. 
žmogų, pametusį žmoniškumą 
nuo žmogaus doro išmintingo. 
Pasirodykime, kad mes nesam 
tokios silpnavalios, bet esam I 
ne tik iš kraujo bet ir iš kaulo ; 
dukterys prakilnios tautos di-1 
dvyrių žemės. Bet kad mes tą 
viską permatytame, kad ga
lėtumėm atsipriešinti tiems 
niekšeliams, kad galėtumėm 
atskirt žmogų dorą nuo ištvir
kėlio ir drąsiai pasakyti ne
reikia mums jūsų, tai būtinai

Perbėgau vieną gatvę, ant- 
visur elektrikos šviečia, 

skruzdės po 
ypata, kuri yra prakilnios skruzdėlyną maišosi skubina- 

, kad čia 
kas kur dega. Į jų tarpą įsi- 

, maišęs tai noroms nenoroms 
turi skubyties, ba jeigu vež- 
liotumei išpalengvo, tai be a- 
bejonės minia sutryptų ir su
tremptų. Nėra laiko nei ge
rai pamatytie kas ant langų 
krautuvėse išstatyta, nei su ■ 
kuom ir kaip apsirengusios 
mūsų sportės su jaunikais 
sportauja-o žinoma, kad tai 
užvis indfmiausi dalykai pa
saulyje ypatingai merginoms.

Pasukau į šalygatvį žvilg
terėjau į kairę ir pati net ne- 
pasijutau kaip sustojau. Pa
mačiau... pamačiau... pama
čiau nežinau nei kaip pasaky
ti, ką aš tenai pamačiau.

Pamačiau šviesybę didžiau
sią, grožybę skaisčiausią, ku
ri mano akis ir širdį prie sa
vęs kaip koks magnesas, kaip 
kokia nepergalima jėga trauk
te traukė-o aš nei nemaniau 
jai priešinties... Buvau lai- 

I minga...
Ba tai mano Juozelis akis 

kaip kukulius išvertęs... Ir 
į mudviejų akys susitiko ir švie
tė geriaus už visas elektrikos 
ir žvaigždutes.

Jos švietė meilės šviesa. 
F. V.

__________ Ten Viešpačiui paaukavus, 
reikia mums daugiau susipra-1 S&yo širdį su siela, 
timo, daugiau apšvietos, negu! Ji šlovysiu, jam tarnausiu 
mes dabar turime.

Apsišvietusios mes galėsime 
tų viską lengvai permatyti. 
Tad sesytės neleiskime veltui 
laiko pripraskim prie skaity
mo gerų knygų ir dorų laikraš
čių. O pasijausime, kad 
naudų iš to turėsim ne apkai- 
nuojama ir kad ateityje nesi- 
vaduosime kitų protu o užteks 
jau savo. Skaitykime ir la- 
vinkymes. 1 
sta dorų katalikiškų knygų ir 
laikraščių.

Teipgi ir nesitolykime nuo 
ideališkų organizacijų, mes 
merginos ir moterys, turime 
puikiausių organizacijų —Mo
terų Sąjungą, kuri daug rū
pinas apšvietos dalykais.

Geistina, kųd kiekviena lie
tuvaitė į jų priklausytų o nau-1 
da iš jos šimteriopa. |

Aš taip netikrinčiau, kad 
pati nebūčiau sajungietė ir esu f 
įsitikrinus, kad nei viena ne- 
sigailėsit prisirašę.

Lietuvaitė.

Vaikų Skyrelis
VĖJAS.

Kartę tėvas su sūneliu 
Į laukus nuvėjo 
Pasivaikščiot, pakvėpuoti 
Tyru laukų vėju.

mininko, iždininko ir 2 se 
torių.

§10. Pirmininkas suša 
susirinkimus, tuos susirir 
mus veda ir prižiūri, kad 
kiti Valdybos nariai gerui

šios: a) mokėti įstojimo mo
kesnio 10 eentų ir kas mėnuo 
po 5 centus, b) lankyti drau
gijos susirinkimus, c) elgties 
visur ir visada padoriai, kad 
nenužeminus Draugijos vardo, 
d) atlikti bent sykį mėnesyje dytų savo priedermes, 
išpažintį ir priimti Šv. Komu-išpažintį ir priimti Šv. Komu- §11. Vice-pirniininkas pildo 
niją, e) nevartoti jokių svai- priedermes pirmininko 
ginamųjų gėrimų, nei tabako, kada jo nėra, 
neigi kitiems duoti, f) pildyti ( 
ištikimai savo draugijos kon- reikalus: priima iš narių mo- ‘ i • • 1 _ 1 Tl!—.L.

Varginga Tėvynė
>

• • . v ■

Lietuva brangi tėvynė mano, 
Kada išplauksi iš vargų tvano, 
Kada ant krašto upės stovėsi. 
Pilnų liuosybę, laimę turėsi.

&

BLOGI JUOZUKO PAP
ROČIAI. •

Juozukas turėjo blogų pap
ratimų. Parėjęs namo iš mo
kyklos, išmėtydavo savo daik
tus: knygas, susiuvus ir vis
ką, kas mokykloj yra reika
linga. Vienų kartų jo mažesnis 
broliukas Petrukas, suradęs 
Juozuko išmėtytus susiuvus 
ir paėmęs paišelį, į juos pri
rašė visokių paukščiukų.

Ant rytojaus Juozukas at
sikėlęs skubiai ’ surinko išmė
tytas knygas bei susiuvus ir 
nubėgo į mokyklų.

Mokytoja laike lekcijų, pa
mačius Juozuko suteptus su
siuvus, už tad nuo mokytojos 
tųsė už ausų—pastatė kampan. 
Parėjęs namo, Juozukas su 
ašaromis skundiesi motinai, 
kad Petrukas supaišė jo su
siuvus, už kų nuo mokytojos 
jisai gavęs rūgščių kruopų.

Motina tarė: “Čia ne Pet
rukas kaltas, bet tu pats. 
Kad tu mylėtum tvarkų, tai 
neišmėtytum savo reikalingų 
daiktų, ir nuo mokytojos ne
gautum barti.”

kesnius, juos atiduoda Direk
toriui, veda narių mokesiūi} 
knygą ir užrašo visas Draugi-

§13. Protokolų sekretoriui 
surašo visus draugijos nutari
mus protokolų knygoje ir ve
da visą raštišką Draugijos 
darbą.

§14. Draugjios iždas turi 
būti pas Draugijos • Direkto
rių.

§15. Valdyba renkama 1 
metams per metinį Draugijos

stitueiją.
§6. Už nepadorų pasielgimą 

Draugijos nariai bus iš pra
džių perspėjami Drauguos Di- jos ineigas ir išlaidas, 
rektoriaus, paskui gi, jei ne- x’°
pasitaisys, bus išmesti iš 
Draugijos.
D. Draugijos Susitvarkymas.

§7. Draugijos reikalus ve
da Draugijos Direktorius ir 
Draugijos Valdyba.

§8. Draugijos Direktorium 
esti parapijos klebonas, arba 
kitas, jo paskirtas asmuo.

§9. Valdyba susideda iš 5 susirinkimą, kurs esti Sausio 
žmonių: pirmininko, vice-pir-;mėnesį.

Tie, kurie turi

Metraštį, 
sako, kad jame vi
sas pasaulis.

NE VISI DAR ŽINO, 

kad Metraštis yra vienas tų retų leidinių, kurį 
nusipirkęs niekas nesigaili.

O geras Metraštis buvo ir bus kiekvienam reikalin- 
dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. M e t-gn

r a s ė i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletu 
kartų.

Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė ka
lendoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spaa 
da buvo užginta mūsų tėvynėje.

Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių švie
tėjų, visokių žinių, patarimų, 
straipsnių pasiskaitymų teikėju 
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.

Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai t 
būti mažyčiai. —- ... , -------

Kas kita šiais lap'i.s, Kitokie laikai; kitokios gyvenimo 
sąlygas ir kitoks gyvenimas. Turime visokių organizacijų, įstai
gų, apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas verda, kunkuliuoja^, 
daug jame visokiij apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir nu
šviečia geri laikraščiai.

Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas ir 
kalendorius arba metraštis.

Šiems, t y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį ir 
prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet. 
Kat. Spaudos Dr-ja.

Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy
venimo pritaikytas.

Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuome- 
ninkų, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų ir 
svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indoman- 
jame.

Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rast 
ame Metraštyje.
Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių. 

Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame Met-

MARIJOS VAIKELIŲ 
DRAUGIJOS 

KONSTITUCIJA.
A. Tikslas.

§1. Marijos Vaikelių Drau
gija įsteigta prie Šv. Petro 
Lietuvių parapijos Bostone 
tuo tikslu, kad padėjus jau
najai kartai išaugti blaivais ir 
dorais žmonėmis, gerais ka
talikais ir mylinčiais savo tė
vynę lietuviais.

§2. Draugija pavedama 
Marijos globai. Marijos šven
tes draugija švęs iškilmingai. 
Eis prie išpažinties ir komuni
jos, dalyvaus su savo vėliava 
procesijose ir tt.

B. Veikimas.
§3. Marijos Vaikelių Drau

gija, kad savo tikslų pasie
kus a) pildys uoliai visus sa
vo tikėjimo reikalavimus: ne
apleis maldų, Bažnyčios, iš
pažinties; Bažnyčioje elgsis 
visada rimtai ir ramiai, b) da
rys, kaip galės dažniau, savo 
susirinkimus (ne rečiau kaip 
1 sykį mėnesyje), kuriuose 
svarstys savo draugijos ręika- 
lus ir klausimus, paliečian
čius visus lietuvių vaikų rei
kalus (svarstymai visuomet 
bus vedami lietuvių kalboje), 
c) steigs savo lietuviškų kny
gynėlį iš parinktų jaunuome
nei veikalų, d) darys vaka
rus, su vaidinimais,' daino
mis ir žaislais, išvažiavimus, 
gegužines ir tt. e) turės savo 
chorų, f) turės kuopų tarnau
jančių Bažnyčioje, g) turės 
kuopų “jaunų katalikiškos 
spaudos apaštalų,” e) rūpin
sis visu kuo, kas tik galės 
padėti Draugijai savo prakil
nius tikslus siekti.

O. Nariai.
§4. Draugijos nariu gali 

būti kiekvienas jaunas lietu
vis katalikas, ar lietuvaitė ka
talikė, kurs jau eina prie ko
munijos — iki 16 metų am
žiaus.

Pasarga. Narys, sulaukęs 
16 metų, gauna iš Draugijos 
25 centus ir įsirašo į vietinę 
L. Vyčių kuopą..

d i d ž i
Mes 

mokyklų, 
raštyje.

Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, nau
dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti. Apie visas 
didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi gra
žiame Metraštyje.

Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalikai 
Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gau
siai žinių rasi puošniame Metraštyje.

Baisi karė eina Europoje. Apskrita tos karės apibudinimų 
ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.

' Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. Nuo
dugnų tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą ve
si rimtame Metraštyje.

Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemi
na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją. Kiekvienas katalikas privalo 
suprasti nepamatingumą tų užmėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia, ką 
išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvie- 
tos, pažangos srityje rasi viską apimančiam* 
Metraštyje.

Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourdo 
stebūklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popie
žių, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausiųjų 
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.

Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra milžiniš
kame Metraštyje.

Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, kiek 
kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, * stačiati
kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjime* 
turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų.Europoje, po 
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, po 
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, . kur kokie didžiau^ 
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kokių 
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerašyk 
ris vien nesurašysi risako, kas yra neišpasakyta m o 
Metraštyje.

Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malonaus 

skaitymo.
Kaina 75c.
Drūtuose apdaruose $1.20.
Ifcrirašykite ii “Darbininko’’ knygų krautuvės

- -

Kas
Kas
Kas
Jei mylėti ^negali — mergelė.• • •
Už lelijų skaistesnė, 
Ir už rožę gražesnė 
Visiems maloni, miela

KAM KAS GERIAU 
ŠVIEČIA?

Tai gražus vakaras, tai 
malonus; nei šalta, nei šilta; 
nei vėjo, nei sniego, nei lie
taus: o tos žvaigždės tai tik 
žėri, blizga, šviečia; pilnas 
dangaus skliautas taip kaip 
žirniais nubertas. Indomu 
kaip jos tenai laikosi ir netruk- j 
rinta, ir nesudega, ir neraš

ytai tik to Viešpaties Die- j 
kiai viskas rurėdyta ir 
kyta...

KATALIKŲ 
DRAUGIJAS 

dėkitės i L.R.K. Federaciją ir 
Tautos Iždą Reikalaukite Fe- 
dttMijot programų ir konsti-

" ~ ■' ~ mv ■ -na rt :

Kas sulaikytų tų baisių karę, 
Kuri tiek blėdies žmonėms padarė
Kas sugrąžintų motinoms sūnų 
Ir atgaivintų jų šaltus kūnus. □

Kas sugražintų seselėms brolius, 
Kuriuos išvarė prūsas maskolius, 
Kas sugražintų tėvus vaikelių 
Pasigailėtų tų našlaitėlių.

Nėra didvyrių kas tave gina, 
Tai tave priešai po kojų mina. 
Vytautai didis, kelkis iš kapo 
Įkvėpk Lietuvai tvirtesnio kvapo.

t , •

Tau viešpataujant buvome tvirti, 
Garsūs galingi visų pagirti 
Kovoje drąsūs, kieti, kaip uola, 
Šiandie Lietuva tartum prapuola.



Papročiai Lietuvoje prie a- 
peigų metinių švenčių na- 

muosia ir bažnyčioje.

po pietų štai ir kunigas su vi
sais savo klapčiais įvažiuoja 
į kaimą, visi urmu į kiekvie
ną grįčią eina, į ėjus, kuni
gas užgieda “Sveikas Jėzau 
mažiausias” ir krapina šven
tintu vandeniu, paskui duo
da kryželį bučiuoti. Vargo
ninkas, traukia įsireižęs to
liau giesmę, zakristijonas sto
vi drebančiu balsu pritaria, o 
klapčius jau sukasi apie namų 
gaspadinę, ir.gaspadorių ka
lėdos; rinkdavo viską, ką tik 
nuo ko gaudavo: javus, bul
ves, linus, sėmenis, mėsą, 
vilnas ir t.t., ūkininkas kuni
gui taip-pat duodavo rublį ki
tą ant batų.

Veik kiekvienuose namuose 
būdavo- prirengtas stalas vi 
šokių valgių ir gėrimų dėl ka-

Šitas laikas, nuo Kalėdų iki 
Užgavėnių, būdavo visų pava
dintas smagiausias. Mat ki
tąsyk Lietuvoje tą laiką skai
tydavo kaipo diklaikį. Ir 
teisybė taip būdavo, kaipo 
laikas pasiviešėjimo, pasisve- 
tinėjimo. (Dievas Visagalis 
žino, kas Lietuvoje dedasi šį- 
šįmet. Suardytas žmonių gy
venimas, užviešpatavęs skur
das, išsiplėtoję ašarų kloniai, 
badmetis, apsiaubiąs visus, ir 
mirties šmėkla surengus savo 
Pjūtį.)

Priminsiu senovės įspūdžius 
vien tik dėl atminties.

. . .- ... - noma didelioj madoj buvo vi-
ritinė degtinė, alus, ir kito- 

pareina nuo tarnys- gėrimai. Viskas
. . . __ ‘ tas daroma buvo iš meilės, iš

. . -. . I’ senų papročių. Žmonės tuo-

liuosi, kiekvienąs ant kelių 
dienų, kartais ir ant kelių sa
vaičių, ] 
tos pas tėvus, arba pas arti
mesnius gimines pasiviešėti. 
Geros širdies ūkinnkai ypač kas a‘r"b”a

suprato, kad aštrus gėrimai, 
arba svaigalai, labai užken-

šeimynikščiui tarnui duoda ge
rą paviržį, tai yra, didelį ke-
pal4 duonos, bandį ragaišio, kkL b;v0 Umta kai.
A At, ttx Ln /4 O A* O » t* > I • • e

! po didžiausias priėmimas 
svečių su degtine, arba su a- 

. ir tai, ,kurie norėjo ge-

arba šventabandės, (Rašaišių 
arba šventbandę vadina iš 
kvietinių miltų iškeptą pyra- 
gų •), na, dą ir mėsos apie rįau parnvlėti, rinko aštriau- 
keletą svarų, ir įs teisybes tar- g- 
nas gavęs gerą pa viržį gali ba’al ' (
maitintis apie pora savaičių 1 -

: k——4-,--.; I11 a unijai.

keletą svarų, ir iš teisybės tar-

laiko. Kiti-gi kurie neturi j 
pas ką pareiti, dažnai būva

šią, smarkiausią degtinę, ar- 
Gėrė žmonės, ponas 

Tai madoje buvo, 
žmonės nežinojo, kad svaiga
lai užkenkia sveikatai, juos

pas ūkininkus, ar likę toj pa- varįojo kaipo didžiausią gy- 
cioj vietoj ir ant kitų metų, duolę
arba ir persimainę pas kitą ū- 
kininką, eina vieta iš vetos ir Būdavo daug juokų, 

į apivakarį kalėdninkai,
kad
vos

nuo tos dienos be pasivieši- jau t;k paslovi mt koj^ į
mo pradeda savo tarnystą. 
Bet nors būva ir pas ūkinin
kus, tas laikas vis vien yra 
liuosesnis, kas tarnui ir pa
saldina jo dienas. Būdavo, 
tuometu veik viskas esti ap
dirbta, ypač pas ūkininkus 
tuos, kurie gabiai veda savo 
ūkę: iki Kalėdų jevai iškul-
ti^riSfTšmiiiti, sąmatinis be
baigiamas malti/ vilnos sukę-, 
dentos, ir sukarštos; žodžiu, 
visi didiejei darbai iki Kalėdų 
atlikti. Būdavo, mergos ver
pia, verpdamos dainuoja, vy
rai pančius suka, kaikurie 
dienomis į girią, važiuoja, ma- 
žesneji su senaisiais plunks
nas plėšo, bet tas visas darbas 
tuometu atrodydavo, kaip 
kokios žaisi ės. Vakarais daž
nai susirinkdavo kaimynų 
jaunumėnės, ir šiaip senių, 
tada prasidėdavo kalbos, pa- 
sakos, kas tik ką žinodavo, 
apie leikmetį ,baudžiavą, pran
cūzmetį, apie krakosmetį, 
apie turkų karę, ir apie kito
kius praėjusius atsitikimus. 
Kiekvienas pasakodavo karš
tai, o kiti su žingeidumu klau
sydavo. Na, o laikus Nika- 
lojaus, kiekvienas senesnis 
atsiminęs nusiskūzdavo, kad 
buvo varginga tose dienose, 
ypač kurie kariumenėj tarna
vo, buvo ilgas tarnavimui lai
kas skaitės apie. 25 metus, o 
dažnai ir daugiau. Įsismagi
nus kalbom, dažnai pradėda
vo pasakas sekti, arba mįslių 
minti. Nusibodus ir tai, pra
dėdavo žaisles, kas ką. įmany
davo; šešką gaudyti, kopūs
tą kirsti, voverę mušti,

dvasia bręndo, visų tų, kurie buvo daug rašyta apie ūkinin- 
tik norėjo, ir to ieškojo. Bet kystę, sodauninkystę ir biti- 
buvo tarp tų pačių ir išgamų, ninkystę. Taip pasekmingai 
kurie patįs būdami lietuviais, tas darbas ėjo, kad aš tik vie- 
pamatę savo draugą skaitant nas savo apigardoje tų tikietų 
lietuvišką laikraštį, tuo aps- pardaviau apie 300. Taip 
kųsdavo žandaram; nesumin- malonu buvo į taip daugelio 
kštydavo jų širdis nei tas, jei žmonių rankas į brukti tokį 
matydavo savo brolį lietuvį puikų kalendorių, o dar kai- 
surišta žandarų vdant ant“ pa- kurie džiaugėsi išlaimėją kny- 
selenijos” arba į ' kalėjimą gų. Likusį pelną nuo išpūr
ant daugel metų, bet tie tų tikietų, taip-pat sunaudo- 
skundikai nebuvo gri žmonės jo spaudos reikalams, 
katalikai, tai buvo gauja iš- į 
tvirkėlių, panašių į šios gady-'. 
nės bedievus, arba cicilikė- 
ius, kurie išpažintį ūnt juo- 
jo laikydavo, kurie į bažnyčią 
tik tada eidavo, jei šunęs įvy
davo, kurie ant Dievo plio- 
vodavo, kurie karčiamose sta- 
us alkūnėmis šiūruodavo, pas 
curiuos dora buvo žemiau pur

vo statoma. Pažįstu jų dau
gumą iš savo apielinkės ir iš 
eitų apygardų, yra čia atva- atsinešu į brostvinę, buvo tai 
žiavusių daug į Ameriką, vi- prieš sumą, vyrų pilna, “' 
si prisibloškę prie cicilistėlių, ko pypkius, kad net nė nesi- 
arba prie kitų bedievių. Kurie mato per dūmus. Aš lig ge- 
buvo Lietuvoje ištvirkę, su ra nauda, tą laikraštį paro- 
nieku kiek prakilnesniu ne- džiau Antanui zakristijonui, 
draugavo,pasiliko ir čia tokie, mat maniau, kad jis ir kiek 
tai dar gerai, kad nors prie nors apsišvietęs, o čia mano.

apsirikta. Jis 1 
išskėtė, rodos su 
nusistebėjimu, ir 
Vyrai, še, ar matot! Lietu
viškos Gazietos. Tai jau bus 
pabaiga pasaulio.— Visi tar- 'nose, 

sergėtis žandarų, žemskių, o tum nusistebo, visi sužiuro į ja laiką, 
dar daugiau tokių išgamų. j

Mane patį, vienas tokis be- to riksmo atbėgo ir varganis- o diena ilgyn. Sakoma yra, 
dievukas pirštu parodė žan- tra, kuris išgirdo riksmą eida- kad gaidys dienoje Trijų Ka
darui, girdi: jis visuomet tu- - * ” ” ’----- - ”-• - • *• •
ri lietuviškų laikraščių, ir ki- 
iems dalina. Tik tiek ačiū 
Dievui, kad su žandaru turė
jau gerą pažintį, kuris mano 
veikimą geriau žinojo, 
tas bedievukas.

Kas galėtų tuos visus var
gus aprašyti, kaip neesant dar 
didėjėje Lietuvo spaudos, o 
žmonės skaitė, stengėsi juos 
gauti, kurių nepigu būdavo 
gauti, o dažnai sutikdavo di- 
de bausme, net ištrėmimas iš 
savo tėvynės, o tankiai ant vi
so amžiaus, arba ant dauge- 
io metų.

Ir kiek reikdavo nukęsti, 
dek pridrebėdavo .kinkos; pa
matysi kokį uredninką einant 
arčiau tavo triobos, jau šir
dis tvaksi, ar kas tokio pana
šaus neatsitiks, nes žinai, kad
;ur 
tavo trioboj. Bet vargas vis
ko išmokina.

Tolesniu laiku męs taip iš
mokome pakavoti, kad visai 
be baimės būdavome. Ant 
kapinių buvo daug špižo kry
žių, o jų papėdžių apačios 
kiauros, būdavo paverti kry
žių ir turi laikraščiui puikią 
pakavonę, nei tau pelės suės, i 
nei nenusiminęs, o jei kas ir 
rastų, visai neturi atsakymo.

Tolescnių laikų, knygynė
lis po kryžium mus buvo šiek 
tiek tautiškai susipratusių I 
apie 70 asmenų, kurie suma
nėme knygynėlį užsidėti, ir 
ten pat po kryžiais laikydavo
me. Knygynėlis sekėsi pui
kiai, augo turiniu knygų, ku
rias gaudavome iš užrubežių, 
tolesniu laiku jau pradėjome 
gauti knygas ir laikraščius 
spauzdintus lietuviškai ir iš 
Amerikos. Knygynėlio turi
nis kas sykis augo. Į mūsų 
draugiją prisidėjo jaunieji ku
nigėliai, keletas klierikų, ir 
daugelis gimnazistų ir kitokių 
moksleivių, nors kaikuriem 
būdavo toli atsilankyti, bet 
ris šeip taip per rankas persi- 
duodavome knygas ir laikraš
čius, būdavo tuos laikraščius 
taip daboji, kad net iš suski- 
dusių, susitrinusių nuo ran
kų, o dar dalydavomės ir 
skaitydavome.

Kaip įmanydavo žmonės, 
taip platindavo apšvietą lietu
vių tarpe. Žinau vienoje vie
toje, pamazurijoje,. buvo su
sitvėrus inteligentų Liet Ka
talikų susipratusių dr-ja, ku
ri platino po žmones šitokiu 
būdu knygas, bet vis tai ti
kos laikuose dar prie uždary
tos spaudos. Jie pripirko 
daug visokių knygų, ir mal
daknygių, kokių tik buvo, 
tikietus padarė po 15 kapeikų, 
ir išdalinėjo visiems paremian- 

ą darbą, po visa Sei-

bedievių, arba eicilikų randa 
prieglaudą. Tikrą teisybę 
oatarlė sako: Kur nėr Dievo 
širdyje, ten nėra nei tėvynės 
meilės, nei artymo užuojau- 

Ir kaip būdavo sunku,;os.

rėjo kaip ant vilko, niekas 
manęs neužstojo, niekas jiem į 
nepaaiškino kad jau mūsų 
tauta atgija, niekas jiems ne-1 
sutramdė minčių, kad dėl lie- Į 
tuviško laikraščio atspausdini- j 
mo nebus dar pabaiga svieto. į 
Aš tylėjau, ir tik taikiausi 
kad ištraukčiau laikraštį jiem 
iš rankų, ir nėriau per duris 
laukan. Pamislijau su ašaro
mis: Ak! tu mūsų brangi tė
vyne Lietuva, tavo vaikai ta-

Nors žmogus bijaisi polici- vęs nePažysta -
mažiausio šmėkštelėjimo, 

bet džiaugsmas tav eima, kad 
tu savo tautai daug padarai 
naudos.

Na, juk-gi ir bėda būdavo, 
i antra ir juokas imdavo iš 
nesusipratusių žmonių. Vie
ną šventadienį, ką tik buvau 
gavęs naują numer. “Apžval-| 
gos”I -------- ‘ “

Tuojau mane apskundė ir 
klebonui. Klebonas mane pa
sišaukęs sakė duosęs 15 bizū
nų, jeigu dar sykį tą iš mano 
darbų dažinosiąš, ir uždrau
siu man tarnauti prie šv. mi
šių. Žinoma, aš nieko nesa
kiau, tik širdim apgailėjau, 
ir drauge juokiausi iš jų tokio 

kuri išeidinėjo Prūsuose, “H1,0 , susipratimo - teyynes 
reikaluose, Dieve duok vi
siems amžiną lengvą atilsį, vi
si trįs jau senai mirė. Juk 
tai darė nesuprazdami.

Per daug pripasakojau jum 
gal Bus neindomu, bet man 
meldžiu atleisti, kadangi toki 
dideli įspūdžiai yra niekad ne- 

ta laikraštį ^mirsdami todėl ir savo ap. 
i did/iniisin rašymą smulkesnes skeveldre- 

suriko- _  ^es savo atsiminimų užra
šiau. "

Beje, kiekvienas šiose die- 
savo mintimi sieksniuo- 

luua uuoi.'icuv, ,»e* e>u«M.vuv j j u ir skaito kiekvieną
mane, kaip į kokį žvėrį, ant kada jau eina naktys trumpyn, 

Sakoma yra.

negu

TŪ-

mas pro šalį. Kaip pradės juo- ___
du mane visaip akėt, šandyt, gsnį daugiau, 
koliot, kad net man karšta santi diena ilgesnė.

ralių jau nužengiąs vieną žini 
, tai ant tiek e- 

-------,---- ------------  -------  -------------Ir kiek- 
pasidarė. (ne nuo riksmo ir viena diena vis eina ilgyn, o 
kolevonių, bet bijojau kad kaip tik dienos ilgyn tuom 
belandžiodami zemskiai neuž- pavasaris artyn, 
eitų.) Žmonės visi į mane žiū- J. V. Kovas.
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visi dar geria ant drąsos, kad 
būtų prašesni, o paskui, bū
davo ir tokių, Jrad parvažiuo
dami kelis kartus apsivers
davo. O tuos pačius javus 
išbarstydavo. Parvažiavus na
mon į kleboniją dar juos my
lėdavo, kaipo per visą dieną 
vargusius, dirbusius, ir čia 
nesigailėdavo po stikleli, kitą 
pavaišinti. — Juk kad neduo
tų, būtų didelis rugojimas, 
kiti pasiryžę būtų net ir- išp
lūkti už skupumą klebono, 
kad neduoda nei' po lašiuką, 
tai vis buvo didelio j madoj.— 
Be degtinės nieko nepeši... 

Kas metai mainėsi laikai, 
atsirado žmonės, kunigai, ku
rie pradėjo permatyti tą blo
gumą girtukliavimo, pradėjo 
drausti, net sakyklose grasin
davo visaip žmonėms, kad tik 
mestų svaigalus gėrę, kad tik 
tuos blogus papročius nusikra
tytų, daugumas paklausė; me
tai, kiti, pradėjo suvis ma
žai rodintis viešių su svaiga
lais, ypač kunigui kalėdo
jant; atsirado ir tokių drą
sių kunigų, kurie iš sakyklos 
pasakydavo,— Jei kalėdojant 
vaišysite degtine, visai į tuos 
namus nevažiuosim kalėdoti, 
ir priskaitysim tuos namus 
kaipo nevertus kunigo atlan- 
kymo. Ilgainiui, per keletą 
mėtų, tiesa, tas paprotys an•; 
kiek susimažino, blaivybę my
linčių kunigų dėka. Papra
tus žmonėms be degtinės, ro
dos dar smagiau būdavo, tie 
patis žmonės daugiau prišpo- 
suodavo negirti, negu kad ki

tą kirsti, voverę mušti, ir tados apsiseilėję, ir užsimer- 
daugybę kitokių iš ko visi tu- kę šleivodavo. Pačioje ka
rėdavome gardaus juoko. To- bonijoje, vaišės atsirado vien 
kins smagius vakarus ture- tik su šilta arbata. O protas 
davome vakars į vakarą net žmonių tarsi augo kaip alyvų 
iki Užgavėnių.

Vieną dieną, 
riais, klausome, 
kiemo skambina. Ogi žiuriu i knygas; taip jie įprato skai- 
diedas (špitolninkas,)) skam- tyti, kad klausinėdavo, ar ne- 
bindamas ateina per kiemą, numano kas, kur gali gauti 
mat rytoj kunigas kalėdos, lietuvišku laikraštį. O lietu- 
tai diedas eina pirma-per kai- viškų laikraščių vistiek būda
mas apsakinėdamas, kad lank- i 
tų; mama jį apdovanojo ke-1 
liais gorčiais grudų, kinka 
mėsos, ir davė linų kelias

Ant rytojaus visame kaime 
pasidarė nephprastas krutėji- j 
nas. Vyrai kasė nuo takų ir 

kelių sniegus, juos nukasę iš- Į 
’iarstė smiltim, moteriškosios 
-gi, valė grinčias, seklyčias.
n—*':-r ■: ■ ~ o šuo-

jo. r.......
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atžalos. Virto daug prakil- 
apivakia- nesni laikai, žmonės pradėjo 

kas-gi ant daugiau skaityti laikraščius,

vo iki sočiai, nors juos žems- 
kiai ir žandarai gaudydavo, 
ir pas kuriuos rasdavo smar
kiai nubausdavo; bet ką tu 
čia upės sriovę sustabdysi... 
Būdavo gauname glėbiais, 
nors labai tik tai kuris žinoda
vo iš kur, ir kaip gauname. 
—Tik imk ir skaityk. “Auš
rai” sustojus pradėjo eiti 
/‘Šviesa.” “Apžvalga,” “Tė-
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Su naujais 1916 metais pradėjo eiti toliau regule- 
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, 
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

UPažanga”
vi-
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“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams.

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos 
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina
liais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos 
klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi

mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams irjt4 

mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, atskiras 

numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreip- J>4 

kitės šiuo adresu: A

“PAŽANGA” X
P. 0 BOS 204, GIBABDVILLE, PA. <•

................................................................................:.... x
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Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—
Gyvam dMauganas- Sergaačiaaa Viltis! Mirštančiam 

RamyMI
lakstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: — 
1> Apsaugoja narių gyvastis ir moks pomirtinis 

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50„ ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinčja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
■ 5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody-

. mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pt 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt

Instojimaa j Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visu- po vi«ą Ameriką, kur tik l tuviai apsigy
venę, srba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo ad

-
Stanuleričius J.

291 Clinton
B7NGHAMPT0N, N. Y. 
J. Spurga,

184 Gnmd St
rimskis

■ JI

OakSt
LAWRENCE, MASS.

Ramanauskas J.

Viesulą Kazimieras,
1160 AVashington St 

Jerusevičia Jonas,
1048 Washington St 

Grigas Kazimieras, 
1111 Washington St.

N0RW00D, MASS.

Bilinskas Vincentas,
29 Morris St. 

WEST LYNN, MASS.

Geros Fr.
40 Pearl St.

CHARLESTOWN, MASS.

Sarapas B.,
23 Sheldon St. 

Potecky Ant.
234 Park St 

Kneižis St.
10 Hungerford St.

HARTFORD, CONN.

“Amerikos Lietuvis,”
15 Millbury St. 

Migauskas T.
21 Ledge St. 

Jurgelionis R.
So. Ilarlem St. 

Grigaitis K.
42 Suffolk St.

Zinkuvienė Cicilija,
8 Langdon St.

Zataveckas P r.,
20 Ilacker St. 

Pocius J.
25 Lafayette St. 

WORCESTER,' mass.
Daniseviėius J.

26 White St
WESTFIELD, MASS.

Abračinskas P.
187 Ames St' 

Vaitekūnas Bros.
10 Arthur St.

Stiga J. 6 Arthur St,
Meškinis B. P.,

35 Arthur St 
Peter Sharks

85 Webster St
MONTELLO, MASS.

Alubeeky Anthony,
43 Bissell St

SO. MANCHESTER, CONN

Ant Rudokas
Bok 198

P0QU0N0CK CONN.

Zavorskis Vincas.
507 East St

NEW. HAVEN, CONN. 
Gavronskis Ben.

49 Congress A ve. 
Vasiliauskas J.

820 Bank St 
Baskus B. J.

866 Bank St.
Kovas Juozas,

21 Congress Avė. 
WATERBURY, CONN.

Šaučiunas J.
460 Park Avė.

BRIDGEPORT, CONN. 
Gailiunas Jonas,

The Lithuanian Store, 
Antanas Baronas, 

55 South St.
ATHOL, MASS.

Petrulionis Pranciškus, 
326 John St 

HARISON, N. J.

z Ulčinskas Ipolitas,
87 Franklin St. 

PATERSON, N. J.

Lukšas P.
314 Walnut St 

Švidžiutė A.
194 New York Avė. 

Vaškevičiutė Barbora 
71 Warwick St 

Kralikauskas J.
91 Warwick St 

NEWARK, N. J.

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

IRVTNGTON, N. J.

Žindžius A.
15 E. 23-rd St 

BAYONNE, N. J.

Maksvitis Z
271 E. 10-th St

NEW YORK, N. Y.

Mečionis K
335 John St

HARRISON, N. J.

Balčiūnas Ignacas,
131 Inslee St.

KLIZABETH, N. J.

Kinelius P.
95 Clinton Are.

MASPETH, L. L N. Y.

Matukonis B. A.
46 So. 22-nd St

PITTSBŪRGH, PA

Janulis J. A.
1314 Merrimans Alley

S. S. PITTSBŪRGH, PA.

Miliauskas Vincas
Box 599

FOREST CITY, PA

Striauka Stasys A.,
656 Church St 

EASTON, PA.

Skinskis Joe,
C0ALDALE, PA.

Mdeška F.
P. O. Box G59

DONORĄ, PA.

Balašauskas’ J.
232 Clay Avė. 

Wm. Shirvinskas
222 Greenridge St. 

Barasauckas J.
232 Clav Avė.

DUNMORĖ, PA.

Vaišnoras M.
318 4th Avė.

HOMESTEAD,. PA.

Palūpis Vladas
17 Morgan St 

PITTSTON, PA.

J ūsas Vincas,
328 Lock Avė. 

SCRANTON, PA.

Križauskas I. P.
102 East Center St. 

Zelionis Juozas,
Dutck Tlill 

SHENANDOAH, PA

Kizeviėius Tamoš'”^.
B«x 97

Jonas Mikutavičius, 
Lithuanian Chureh

MINERSVILLE, PA X
Stankevičia Ed.

Willing St.
TAMAQUA, PA

SL

St

St

Valatka Simonas, 
2903 Ann

Kvietkus Simonas,
333 Wharton 

Mitkin J.
307 N. 6-th 

Sefeltaiti J.
1224 Nectarine St., 

Statkus P.
1306 Coalton 

Švagždis J.
3604 Earp

Trepkus F.
3585 Sabnon

Poteckas S.
2833 Winten

St

St

St
St 

PHILADELPHIA, PA.

Glemza A.
837 No. 8-tkSt.

8PRINGFIELD, ILL.

Šlegalis .Tonas A.
1427 So. 48-tr Ct 

CICERO, ILL.

Jonėa Ant Box 569
MELROSE P ARK, ILL. •

Comenduly J.,
R. F. D T Bok 151 

HARRISBURG, ILL.

Lapinskas J.
2014 Peoria St 

Nausėda Antanas,
1656 Wabansia Avė., 

Jurgis Tamošaitis,
3233 Auhnrn St 

, CHICAGO, ILL.

Venčius J.
35 Union St 

Dykehead Shotta 
Lanarkshire 
SCOTLAND.

Cepliftnskss
64 New Orhistrovm 

BELLSHILL, SCOTLAND.

Naujokaitis -T.
47 Planet St 

Commercial Boa<l Eaat 
LONDON, EKG.



Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis

Tik ką išėjo iš spaudos

Gab. Glebus,

242 W. Broadway, So. Boston, Mass

4 RICHMON

Gyvojo Ražančiaus 
: Lapeliai :

Draugas”- Nesugriaunama 
Tvirtovė.

Didesne! 
ii

“DARBININKAS”

darbininkas

Sausio 16 d. 1916 m. suko- 
lektuota laike Mišparų Šv. 
Juozapo Lietuvių bažnyčioj 
nukentėjusiems nuo dabartinės 
karės Lietuvoje.

Čia paduodama aukuotojų 
vardai:

Ona Skamorakaitė _$10.00 
M. Auksiniutė-------- 2.00
11. Kaminekiutė___ 2.00
J. V. Kovas------ --  1.00
F. Raugalis _______ 1.00
V. Borisas________ 1.00
P. Suopis--------------1.00
L. Misiūnas_______ 1.00-.
J. Miliauckas_____ 1.00
J. Bakutis ------------  1.00
M. Stanevičienė ___  1.00
P. Beneviutė---------  1.00
A. Zujukė_______ 2? 1.00
E. Mockevičiūtė___  1.00
O. Valuckienė_____  1.00
A. Matusevičienė---- 1.00
A. Blonckienė_____  1.00
J. Čikotas____ ____ 1.00
P. Smilgius_______  1.00
P. Juozaitienė-------- 1.00
K. Dulckienė_______ 1.00
M. Urbonienė________.50
P. Karpus _________ .50
M. Budreika _______  .50
A. Bričina__________ .50
B. Slopsnaitis_______ .50
J. Ališauskas ---------  .50
J. Navickas ________  .50
P. Skvidla_________ .50
J. Abromaitis —------- .50
J. Lindekaitis_______ .50
A. Bungal šiene--------- .50
M. Stanevičienė______ .50
O. Galinienė ----------- .50
M. Sakalauskienė------ .50
T. Jaruševičienė-------- .50
P. Masalskis ----------- .50
.J. Brajnis -------------- .50
A. Balanda ________  .50
J. Studelis--------------- .50
A. Plunkevičia--------  .50

PANAMA. — Tris sykius 
sudrebėjo Sėmė. Suvirpėjo 
namki. • Bet Panamos kana* 
lai nepadarę jokios blėdies.

UŽSIRAŠYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ

“S ntaika”

LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti “Žvirblį” — 
juokų ir satyros mėnesinį laikraštį, kurs yra jau žymiai 
padidintas ir metams prėkiuoja tik 1 doleris.

“Žvirblio” redakcijoj galima užsisakyti ir garsų An
glijos “Ežį,” kurs metams prekiuoja 75c. Kas “Žvirb
liui” prisius 1 dol. ir 50 c., tas per ištisus metus gaus 
“Žvirblį” ir “Ežį.”

Antrašas: -

Rev. Jos. Norbut,
MOSSEND, LANARKSHIRE, SCOTLAND

“DARBININKO” LEIDINĮ U »
Pigumu, Jailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas” vir

šija visas kitas Išleistuves.
“Darbininkas” tą daro ir galės daryti dėlto, kad jo išleistos 

knygos greitai išperkamo*. “SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rių pusi., 
didelio formato ir kainuoja metams tik $1.00, pusei me
tų G5c.

“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias, netik iš 
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias netik iš 

karės lauko, bet ir iš viso pasaulio.
“SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija, 

vaizdeliai ir satyra.
“SANTAIKA” eina katalikiškoje-tautiškoje dvasioje. 
Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

“SANTAIKA”
2120 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELAND, OHIO.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai

Skaitymėliai. ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir 

-kitokį skaityincHai, taikintas pradžffttttetedbtftts.-----
5c., imant (100) vieną šimtą> tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeliu.

2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.

Surinkta: Deklemacijos, Eilės, Dainelės, Monologai, 
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsus, Juokeliai, Mjslis, 
Patarlės, Žaislūs ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems 
scenos, ir juokų mylėtojams. lledegos užtektinai ilgo 
viešo vakaro papuošimui.

Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
sę, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam 
vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.

Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų 
pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių 
nekaltų juokų.

Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui 
pažaisti.

3) Dvi komedijų Vienoje knvgutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJAS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.

Šie visi veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet 
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.

Tos visos knygutės galima gauti pas:
J. V. KOVAS,

_21 CONGRESS AVĖ., :: :: :: :: WATERBURY, CONN.
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)

Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužomų, 
neišgriaujamų tvirtovių. Netiesa.

Jau daug metų, kai socialistai ir laisvamaniai 
sujungtomis spėkomis atkakliausia bombarduoja ir 
antpuldinėja Amerikos lietuvių katalikų tvirtovę 
“DRAUGĄ” Ta tvirtovė netik kad atsilaikė, 
netik kad nubloškinėjo visus priešų smūgius ir ant
puolius, bet dar išleido savo spėkų statyti tvirto
ves kitur, kur priešininkai yra įsigalėję.

Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus tas 
laikraštis “DRAUGAS.” Jo spėkos yra šauniai 
sumobilizuotos. Stok ištvermingųjų, nepergali
mųjų pusėn, užsiprenumeruok “DRAUGĄ.”

Metams $2.00, pusmečiui $1.00. 
Adresas:

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

IIUžsirašik sau ar savo pažįstamie-1 
ms Lietuvoj bei Amerikoj | 

“Išeivių Draugą” r 
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS

IR PADAILINTAS, TALPINS:
1. Vėliausias žinias iš karės.

H 2. “Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe-
Sį rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxetuburgą ir Jį 
H Daniją). gi
E? 3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Ii Škotijos įi 
s? į Lietuvą ant motocikletkos. ”
JgE 4. “Škotijos Lietuviai” 11 i^anarkshire, III Linlithgowshire, 

IV Midlothian, V Dundee ir tt.
re 5. “Lietuviai Anglijoj.” re
E? 6. Korespondencijas. g?
ag 7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą. jgii
ra 8. Dainas, paveikslėlius, straipsnius.
re Tariant trumpinus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių 5= 

ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; me- gą 

tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Ad- 
resas: re

Didesne!
Tikyba ir Dora”

Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo 
tikėjimisko ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek 
pirma buvo;' (Kiekvienas'tą laikraštį skaitydamas atras 
nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini
mą visokių abejojimų ir užmėtinėjimų tikėjimo dalykuo
se.).

Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta 
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį 
(štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.

Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
Adresas:
“TIKYBA IR DORA,”

1631 W. NORTH AVĖ., CHICAGO, ILL.
ĮLĘnJEIlJcIUčTUčlUEnJElUčIUefUčTUčIUSIUSlUčr-ETL'ETUglUEIUFfUgUgtUglUEIIJ

Skaityk “šviesą”
DU-KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS,

JEI RŪPI BLAIVYBĖ,
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ,
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

SKAITYK “ŠVIESĄ.
KAINA, METAMS 50c.; UŽ RUBE2I0 75c. 

PAVIENIS NUMERIS 5c.

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.

MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS 
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS 

“MUZIKA”
Eina kas mėnuo 16 puslapių teksto ir 8 puslapiai 

giesmių, dainų ir pianui gaidų.
“MUZIKOJE” telpa pamokinimai kaip chorą vesti, 

muzikos istorija ir teorija su pavyzdžiais.
“MUZIKOS” kaina metams $3.00 pusei metų $1.50. 

Atskiras numeris 40c.
“Muzikos” adresas:

REDAKCIJA
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA.

ADMINISTRACIJA
P. O. BOK 172 BROOKLYN, N. Y.

| Jei trokšti apšvietos |
S| ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį 13
S| iliustruota jaunimo laikraštį 13g “Vytį.” a
pi “VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 3 
p Amerikoje.

“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, s 
literatų ir studentų. S

_1 “VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau- ji 
gg| nuomonės gyvenimo. [g
g" “VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje [g|
33] “VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo

-H4S- * Vytis ” ks ių un ja -$4.50,—ii,h nu i"jiB
p Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi- 0
S nes mokestis. H
P Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną 9 

numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. isl
Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu: 19

| “Vytis,” i
S 731 West 18-th str., Chicago, III. 3 
33] ___
SlŠiŠlSlŠlMlŠIŠiŠlalŠlŠiŠiŠiSlSiŠlŠlS’iSlŠ’iSiŠiŠlŠlŠlElBlŠ’lŠISl

Visi tautiečiai, jauni ir seni, vyrai ir moters, mer
ginos ir vaikai, nei minutos neatidėliodami marš į mobili
zacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės į baisią, sunkią, 
ilgą karę. Sujungiame jėgas kariauti su baisiu, galingu, 
beširdžiu priešu, kurs baigia mus terioti. Baisusis prie
šas pasalingu būdu įlindo mūsiškių tarpan ir skerdžia mū
siškius, kaip meitėlius. Nejučiomis baisusis priešas pri
veisė tarp mūs visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių, 
bjaurių šliūžių. Dėl to įsibriovusio priešo mūsų tarpan 
mūsiškiai ėmė skęsti varguose, nedorybėse.

Todėl apšaukiame jam karę, kuri gal truks dešimtme
čius, gal šimtmečius.

Kelkime kovos balsą nuo krašto iki krašto, didmies
čiuose miestuose, miesteliuose visose kolonijose. Pakelki
me balsą, sujuakime, kad nuo mūsų baisų ir sujudimo 
sudrebėtų žemė, suvirpėtų oras ir kad nuo to sugriūtų 
paskutinės didžiausiojo priešo tvirtovės ir drutvietės.

Visokios informacijos, nurodymai, instrukcijos kari- 
i niame muštre, strategikoj, ginklų, amunicijos, provizijos, 
. kreiptis į generalis štabo buveinę.

Nuolatinės instrukeijos leidžiamos kas mėnuo. Per metus 
į atsieina tik 50c. Oeneraližko štabo adresas: 

j “Tautos Rytas” 
I Rev. J. Valaitis.
128 CTTERRY STREET, :: :: :: :: SHAMOKIN, PA. 
r-— —*? -r-r t—"■ w yr- —— —— —— yv- - —

N0RW00D, MASS.

Nors man yra nemalonu 
matyt laikraščiuose ginčus a- 
pie mano giminaitį G. Jurge
levičių, kuris tapo krimina
listu. Liūdna man buvo kaip 
G. Jurgelevičius pas mane bū
damas ant kvatieros didžiuo
davosi, kad jis turi ant stalo 
**Keleivį” ir “Laisvę.” O 
kartais nedėlios sulaukęs eida
vau į bažnyčių ir prisiminda
vau G. Jurg. apie bažnyčių. 
Tuoj su pasityčiojimais jis 
atkirsdavo, kad jau jis pasi- 
liuosavęs nuo prietarų ir jam 
nereiklų bažnyčios. Girdi jei 
tu skaitytum “Kelevį” tai ir 
tu suprastum, kad bažnyčia 
tamsybės palaikytoja ir t.t. 
Taip-gi G. Jurg. kada apsi
rinko sau merginų dėl apsipa- 
diavimo (žinoma tokių laisvų 
kaip ir jis pats ir juodviem 
apie vestuves besikalbant aš 
pats buvau su jais ir kada 
jo užklausiau kodėl neduodat 
ant užsakų, G. Jurg. atsako: 
* ‘Aš tau nesykį sakiau, kad 
aš su prietarais nieko bend
ro.” Jo mylimoji sakydavo: 
“Man vistiek, eiti į bažnyčių 
aš nieko blogo nematau, bet 
jeigu jus nenorite, tai aš ga
liu su jumi eiti ir pas teisėjų.” 
O dabar nemalonu girdėti, kad 
“Keleivis” savo pasekėjų 
stumia iš savo partijos prie 
katalikų girdi Jurgelevičius 
bijojęs i rankas paimti “Ke
leivį” ir neliuosu noru ėjęs 
“ant korto.” Aš nesistebiu 
“Keleivio” melagystėms, nes 
jis yra patentuotas melagis, 
šmeižikas.

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, II 
talpina žinias iš lietu"', ių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darblūn- I 
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žmios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šulių, Juokai ir Mar
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS”,
15 Millbnry Street, Worcester, Mass.

■ , ;■-"T.,

LONDONAS. — Anglijos 
parlamentas atsidarys ateinan
tį utarninkų. Bet tose cere
monijose pats karalius pagal 
daktarų patarimų nedalyvaus 
aesųs dėl to dar ganėtinai stip-

A, ‘RAdanekflR .50
J. Markus .50
A. Ragauckas .50
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Taip-gi gėlės bus pardavi-

KOMITETAS.
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LIETUVIAI PAS SAVUS.

dirbtinė. ’ 1.00
1.00

50c.A
1.00

25c.

75c.
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25c.
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1.00
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Geriausias Siuvėjas.

S.-C. LILIENSTERN
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50c.
25c.

ANT PARDAVIMO LIETU
VIŠKA RESTAURACIJA.

r«
9

15 ir 25c. 
gėlių 25,

<
9 svei- 

bus

Krautuve

Garsinkis!

75c.

Bostone
Antanina Užu Baliene- (po

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

C. P. YURGELUN
377 W. BR0ADWAY, 80. BO8TON, MASS

Visokie kvepianti 
muilai 10,

Perfumos visokių
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

204 BR0ADWAY,

SO. BOSTN, MASS.

Zj Vienatinė Lietuviška
kurie buvo “Darbinin- 

” Tuose straipsniuo- 
praktiško proto minčių, 
simpatiški meilūs, pa-

— $2.00, “žvaigždė” — $2.00.
___ *______ Z___________________ $3.25 .
“Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
“Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00

žvaigždė” ir “Darbininkas” —

Lietuvis Daktaras

Dr. .Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., 
Phila<Je'Fhi« Pa.

Ir r i j Į Nuo 9 iki 11 rito.v alandos _ t< p<> pi
1 ... 7 .. 8 Vakare.

Ant pardavimo fomičiai dėl tri
jų kambarių. Priežastis pardavi
mo išvažiuoju į kitą miestą.

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

į

IPuDris gėlin Vskm8 m šo- 
____ oms .... de__ tr -cijo- 

į mis. Bus Vasario-™ ebruary 
! 17 d. 1916 m. A. O. H Svetai- 

_ nėj, Trumbull gatvė, Worces-
Strasdaitė), 42 ““metųMass. Va^rą rengia Ue- 

amztaus. Paliko du broliu ir ^Y08 Yy®? 26-ta kuopa. Pra- 
tris seseris. Lietuvoje turė
jo motiną 115 metų amžiaus. 
Iki vokiečių užėmimo ^ buvo 
gyva. ". v ■

Amerike išgyveno 25 m. Ki. 
lūs iš Vabalninku par., Pane- 

. vėžio pav., Kauno gub.
Palaidota ketverge vas. 10 

d. Prigulėjo prie Šv. Jono 
E. Blaivininkų dr-jos ir Lietu
vos Dukterų. Tos dr-jos pa
laidojo labai puikiai. Visi 
gėrėjosi, o ypač moterys. 
Sakė viena kitai: 
prigulėti prie dr-jų. . . _

Ištikrųjų gerai ir naudingą turintis nepaprastus gabumus 
prigulėti prie gerų dainose ir avkaro vedime, vie-
Dr-ja savo nario taip neaplei- ^os vargoninkas p. J. Cižaus- 
džia, kaip motina sunų-dnk- .
torį- .

O kaip sunku įkalbėti lie- daugiausiai gavusie-
tuviams, ypač moterims pri
sirašyti prie dr-jų. Mato 
reikjdą ir didžią naudą prigu- 
lėti, o prisirašymą vilkina, kentėjusiems lietuviams nuo 
atidėstinėja. Ir kada jau po 
laiko, tai galinasi.

So. Bostone yra bent 3.000 
moterų. O į dr-jas priguli 
apie 500. Ar-gi tai neįsta- 
bus apsileidimas.

Minėta velionė prigulėjo net 
prie dviejų dr-jų, nors buvo 
prasčiokėlė. Ji dirbo po na
mus, tarnaudama turtingose 
šeimynose. Jos vyras buvo 
subludęs ir su giminaičiu va
žiavo 1907 m. Lietuvon. Iš
lipęs Anglijoj Liverpool pabė
go ir* dingo nežinia kur.

džia vakrao 7:30 vai. vak. Į 
žanga tik 25c.

Kviečiami visi ateiti pasi
klausyti dainų, deklemacijų 
ir tt. Programas gana įvairus 
ir didelis. Svetainė bus iš
puošta gėlėmis. Geriausia pro
ga smagiai praleisti laiką. 
Jaunesnieji galės linksmai 
pasišokti puikioje svetainėje, 
o senesnieji prie kvepiančių 
gėlių turės geriausią progą pa
siklausyti dainų, deklemaci- 

“Tai gerai kurios bus geriausiai
»» ----------------j--------------

... ...... ........ ..... jj-

Pagrobus a 
grožiai. Esu i ay«
loj tam tikru „ borystės I 
mokslus ir išdavęs ekzaininus. 
Siunčiu numirėlius ir į
miestus ir pargabenu iš kitų j 
miestų.

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

JONAS GREBLIAŲSKAS
500 SO. PACA ST.,

BALTIMORE. M. D.

Y& Kuri užlsrito visokio tM*
Y voro, reikalingo maine-
V nienams.

♦f \v. LUKOSEVICIA,
*t* Minersville,

<2M*^^*4C**t*^********«**«*^**X*

Tt
Pa’^

i at
liktos, nes vadovaus žmogus

dainose ir avkaro vedime, vie-

ji išlaimės dovanas.
Dovanas gaus dvi panaitės.

BEDARBIAMS 
PROGA

Šiais laikais reikalinga daug
Dalis pelno bus skiriama nu- ir CEVERYKŲ

rvT/-»Lro va+i t*

karės.
Kviečia Lietuvos Vyčių 26 

kuopos

“IŠEIVIŲ DRAUGAS“ sa 
vairinis lietuvių laikraštis. Me 
tams $2.00, pusei meti] $1.00.

REV. JOS. NORBUT,

-Pajieškaiu savo puseserės Ju
zės Širvaitės apie du metu atgal 
gyveno Pittsburgh’e, Pa. girdė
jom išvažiavo į Chicago, ji pati 
ar kas kitas meldžiu pranešti že
miau parodytu adresu.

Taip-gi pajieškau savo draugo 
Pr. Miliaus, paeina iš Kauno 
gub., Raseinų pav., Pašilio para- j 
pi jos, Baltrušeškių sodos. Jis 
pats ar kas kitas meldžiu prane- į 
šti šiuo adresu:

Ig. Ramanauskas, 
1327 Hays St., Homestead, Pa.

dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbą gauti. Gera 
proga, -gerą darbą išsimokinti 

Adresuokite
MONTELLO EMPLOYMENT 

OFFICE
J. Mickevičius, savininkas. 

146 Ames St Montello, Mass.
Telefonas Brockton 15G2-m

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .„„41.00 

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo........ 15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo....._ 10c
Aritmetika mokiniuiui- 

si rokuudų, su paveik
slais (apdaryta)' .............35e.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą ii “Darbininko” 
ir $1.00 per rnoney orderį, 

- tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

dykai kiele kurt*
pruuuncui už 2e. kr*** ženkleli.

K. Graneckas.
30 Ess«x St AthoL Mm*

KĄ. TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.

1) “Oželis“ mišriam chorniprie pijano____________ .60c.
2) “Scherzo” pijanui (solo)_______________ ____60c.
3) Šią nedėlėlę” nršriam chorui prie pijano_________ 25c_
4) “Plaukia sau laivelis“ vienam balsui arba moterų
chorui prie pijano_________________________ :____ 40e^

Galima gauti tiktai “Muzikos”'redakcijoje:
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA.

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

DARBININKO DOVANELĖ 
Darbininkams 

kaina tik 5c.
Šioje knygelėje randasi straipsniai,

ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos, 
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, 
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, 
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.

j^Įiii, lengvutė, o ne kokia 
usio išplatinimo.

ŽEMAIČIŲ RAZBAININKAS — 4 AKTŲ IR
1 PAVEIKSLO DRAMA PARAŠYTA ŽEMKALNIO.

Šį veikalą “Gabijos” draugija vaidins Utarninke, Vasario 
d. (Feb.) š. m. prasidės 8-f£ vai. ir tęsis per visą vakarą,

. Lietuvių Svetainėj
B IR SILVER GATVIŲ KAMPAS, . SO. BOSTON, MASS. 

Šis labai interesingas veikalas verta kiekvienam pamatyti.
Vaidins apie 30 aktorių rolėse ir dainuos vyrų choras — razbai- 
ninkai. “Gabija” užprašo atsilankyti kaip Bostono taip ir a- 
pielinkės publiką. Tikietų kaina 50c. ir 25c.

DIDŽIAUSIAS NUPIGINIMAS
KOKĮ KADA KAR YRA 

GIRDĖJĘS.
Ant Deimantų, Laikrodžių, 
Lenciūgų ir kitokių auksinių 

ir auksuotų daiktų.
Taip-gi parduodu grafofonus 

su lietuviškais rekordais, siuva
mas mašinas ir rainkotus ant 
lengvų išmokėjimų. Tai yra viena 
iš geriausių vietų, kur jūs galit 
nusipirkt sau reikalingą daiktą 
pigiai ir gerą. Eidamas pro ša
lį užeik persitikrinti. Toliaus nuo 
Bostono, prisiunčiam per paČtą. 
Užsakymus pristatom į namus-, 
aš, ar mano agentai. Gvarantuo- 
tus ant 20 metų atmainom, jeigu 
nubluks anksčiau. Visi mane žino 
ir kas sykį pirko, tas nesigaili. 
Siųsk laišką, o mes tuoj pribū- 

> sim į jūsų namus.
Taisom laikrodžius, žiedus 

ir kitokius daiktus.
Darbas gvarantuotas.

P. KETVIRTIS JEWLERY CO. 
324 E Etreet, So. Boston, Mass. 

(Kampas Broadway)

' Su -gerais įtaisymais virtuvė
je ir valgomamjam kambaryje. 
Lietuvių apgyvento} vietoj ir 
ant geriausios ir didžiausios gat
vės 204 Broadway.

Parsiduoda už visai žemą pre
kę. Norintieji pirkti rašykite po 
tuo adresu:

Kas iš to, kad ir 
turi pilną krautuvę, 
o jei žmonės nežino 
ką turi?

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darbų vyrams.

S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 COURT ST. BOSTON. MASS.

;-------40KIŲ MOKYKLA------- I
Į> • Visokius užrubežinius ir 
£ amerikoniškus šokius moki

na po- No. 1140 Columbus ; 
Avė., Room 44 Roxbury ; 
Crossing. ]

Pamokos atsibūna utar- ] 
ninko ir ketvergo vakarais i 
Conon Hali 20 Conont str.
Mokytojas E BR0WNING J 

(Iš Rusijos)

Draugija Šv. Kazimiero R. K. 
laikys savo mėnesinį susirinki
mą Vasario 13 d. 2-rą valandą 
po pietų pobažnytinėje salėje 5 
gat So. Boston’e. Mokesčiai bus 
priimami 1;30 taip-gi ir nauji na
riai bus priimami- Taip-gi ne
pamirškite organą užsirašyti ku
rie dar neturit

Draugijos Komitetas.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
NEWARK’O N. J. IR APIE- 

LINKIŲ LIETUVIAMS, 
jog naujai išleistą “Metraštį“ 
L. R. K. Spaudos Draugijos, 
galima gauti klebonijoje po 
No. 207 Adams St., Newark, 
N. J. Patartina kiekvienam 
ji įgyti, nes sulig jo vertės] 
visai nebrangus. Kaina be 
apdarų 75c. Su apdarais $120.

Telephone So. Boston 605. 
ANTANAS ŠAPALIS 

meistras
indeda telephonus, dengia sto 
gus, ir atlieka visus staliorys 

t ės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadway, 133 Bowen St 
SO. BOSTON, MASS.

__ Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaluodamas atnaujyk.

■ H 'BK-pi
■ M I 1* '

• «

TeL Oxford 4900.

‘J. P. TUINYLA,

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

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

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 
“DARBININKE.’’

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. 

JONAS BERZELONIS & CO. 
28 Chandler Str., Boston, Mass.

(Castle Sųuare’s Block’e.)
4

MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR 
DAINAS.

8 lekcijos lietuviškoj kalboj iš- I 
simokinimo (notų) “Gaidų” ant flt 
visokių instrumentų, kad ir nėši 
matęs gaidų, išmoksi be mokyto- 
jo, kuriam mokėtum 50c. už 1 
lekciją. Knyga $1.50, parduodu 
už $1.00 tik ant trumpo laiko 3 
knygos už $2.00. Adresuokit:

. G. A BARONAS, ~ y
P. O. McKees Rocks, Pa.

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju. z
PETRAS MAKAREVieiUS, 

(Arti lietuvių bažnyčios) 
105 So. Meade Str.

3?
f, V 3, 1

-oš-

Užlaikoui didžiausia krautuvu 
deimantų, -laikrodžių ir -visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
dam ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup 
eiams, didelį, naują kataloge 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass

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

ros sekančios gyduolės.

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 puekų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00 
1.00 
50c.
1.00
1.00 
25c.
25c.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20 ir

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

f

5

§ 
gi g

I ž
Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 

leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas Į 
užsisakys laikrašč’ų, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” • “Ormio-Ma”

Užsakant abudu____
2) “Draugas”— $2.00,
3) “žvaigžda” — $2.00,
4) “Draugas,” — “

Visi kartu_______________________________________ $5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”—
7) “Tikyba ir Dora”—75c. i r“ Darbininkas”
8) “Draugas,” “žvaigždė,”

Dora.” — Visi________
!)) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu_______
10) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis” 
• — $1.50. Visi____ —_______________ i__________
U)

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

K. ŠIDLAUSKAS
- 75c. Abudu $2.25 
'—$3.00. Abu $3.00 

“Darbininkas,” “Tikyba ir 
$5.7ą 
42.75

•
$4.00

“Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
Visi________________ ___ ____ ;_________________ $4.50
“Darbininkas” ir “Vytis.“ Abudu_______________ $3.75
“Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu------------------ $B7 5
“Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

1

$3.25

Ateina Žiema
Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų 

čeverykų, tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj 
yra užlaikomi geriausi tavorai.

CEVERYKAI. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge
riausia padaryti, pagal naujausią madą, kožna 
pora gvarantuojama. ,

VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ, 
šiaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdalus, 

marškinius, sveteriua, pirštines ir t L 
mūsų kainos žemesnes už kitų.

NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOME.

12)
13)
14) |

ir * ‘ Darbininkas ’ ’________________________________
15) “Draugas” $2.00, (arba “žvaigždė”) ir “Žvirblis”

— $1.00. Abudu--------- :----------------------------------------- $2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “žvirblis.” Abudu_________ 41.50
1Ų) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu _________________ 42.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu ____________$3.25
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi__________$3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora’Vir

“Žvirblis.” Visi_______Z.________________________ $4.25
21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi _______
22) “Draugai,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi______ $7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00, 

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa-
‘ motais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 

taip baisiai pigus, 00, ku-

Siutus padarau ant užšalimo nuo $20X0 
ir pilsčiau.

Darbą atlieku piures liesas ir už mažiausią 
j kainą.

172 Statė St., Boston, Mass
(Prienais Custcm House.)

Visi skaitykit ir platinkite
Darbininką?




