te

s

1

J

Sąjungos

Jau ne sykį girdėjome ir gai nebus nulaužti — tuomet
skaitėme šauksmus apie taikų. ta karė nebus atsiekusi savo
Gana, sako, tų skerdynių, tikslo, tuomet tie milijonai
gana tų visų karės baisenybių. jau žuvusiųjų būtų veltui IieĮ
Lai neutrališkos šalys tuojau ję savo kraujų ir galvas guldę. KAIP TURIME PRIE TAI- f
f<
PERSERGSTI PERSIJĄ.
ryti ministerijų.
pareikalauja taikos ir lai ima Guldyti galvų vien už tai, kad
KOS RUOŠTIES.
V
Petrogradas. — Rusijos val
Dabar
Graikijos
galutinas
paskui už tavo kraujų tavo ša
si patarpininkauti.
džia
dagirdo būk Persija pada
pakrypimas
daug
priguli
ir
Mūsų išmanymu visos neu- !
|
Ir ištikrųjų, kas gali būti lies buržujai ir kapitalistai sto
*
i
nuo talkininkų. Jei jie pa riusi su Vokietija kokį ten
T My
brangesnis, kaip taika, ramy resnes kišenes turėtų ir pasek- tralės valstijos turi dabar is-; į
rodys, kad daug gali išsodin- slaptų sutartį. Prie tos su
,
bė? Juk tai visų krikščionių Į mingiau kitus išnaudotų — ar toriškų misijų — po tos karės '
Įti
kareivių į Salonikus ir di- tarties prisidėjo žinoma ir Tur
idealas, paties Kristaus mums gi gali būti paikesnis dalykas? padėti žmonijai patiesti savo
idžių paspirtį duoti serbams, kija. Dabar anglo-rusų komi
?
Kas būtų, jei trumparegės sugyvenimui - naujus, geatneštas.
kad sulaikyti ir atmušti teuto tetas, kurs rūpinosi Persijos
Bet dabartiniuose šauksmuo politikos šalininkams pasisek
nus ir bulgarus, tai Graikijos neprigulmybe būsiųs išardytas,
se apie taikų vis dažniausia tų dabar privesti prie taikos?
anot Rusijos valdžios praneši
tos pat nuomonės.
girdisi kaž koks netikras to Ar didžiosios Europos valstiMat Graikija ir Rumunija mų, jei ištikro Persija yra ta
nas. Nepersenai p. Hammer-1ijos sutikti) dabar paliuosuoti
į bijo ant savo pečių didelę naš rusis su Turkija ir Vokietija.
ling’as suragino šimtus Ame-1 savo pavergtas tautas ir pačios
O ištikro nei Rusijai, nei
tų užsidėti.
Niekuomet.
rikos laikraščių protestuoti j1 nusiginkluiti ?
Anglijai nerūpi Persijos nepriprieš išdirbimų Amerikoj gin Kas jas galėtų priversti tai
Joms rūpi jų pa
gulmybė.
klų ir amunicijos dėl siuntimo padaryti? Neutralės valsti
silaikyti sau. Jau dabar pu
Europon. Gird greičiau įvyk-1jos? Bet jų kumštis persilpLondonas. — Dabar prade sę Persijos valdo Rusija, o an
Vokietija gi, Anglija.
sianti taika. Paskui paaiškė na.
da daugiau žinių ateiti apie trų pusę Anglija.
jo, jog ten būta intrigų vokie Rusija, Francija, nors ir dikJau nuo 1907 m. Anglija yAnglijos karaliaus sužeidimų
čių, kuriems, ir tai kuogrei- į čiai nuleido sau kraujo, bet
ra
padariusi sutartį su Rusija
Francijoj. Kai karalius nu
čiausia—taika būtinai yra rei-' dar dabar stiprios. Jei jo:
kritęs, tai arklys ėmė spardy kaslink Persijos padalinimo.
kalinga. Taikos pasiulijimai; taikintus dabar, tai tik tam,
tis ir vos nesutrypė karaliaus VOKIEČIAI DRŪTINASI
girdėjosi ne sykį iš Įvairių šal-1 kad, prisirinkus naujų pajėgų Į
Bet palydovai tuoj puolė ir
tinių—bet dažniausia jie būda ir paieškojus netrukus iš savo
BELGIJOJ.
pavilko karalių nuo arklio.
priešininko atlyginimo nuosto-:
vo vokiškos kilmės.
Rotterdam. — Pastaruoju
Antai
Karalius nepajėgė atsikelti.
Ištikrųjų, taikos nepagei lių, karės padarytų.
laiku vokiečiai labai ėmė drūK
Tuoj vienas zovada lėkė dakta tintis Belgijoj. Stato naujas
dauti, ne trokšti — net nega kaizeris Vilius dar visai nese-į
xĄ
ro ieškoti. Per 10 minutų drūtviečių linijas. Ant Šellima. Bet prie jos einant, nai per vienų savo generolų
paskelbė
tūlame
olandų
laik

karalius gulėjo ant žemės, bet dos upės daroma daugiau til
reikia žvelgti toliau į ateitį.
raštyje
savo
sumanymus:
su

raitelis
sugrįžo daktaro nera tų. Apie Antverpų statoma
Taika gali būti dvejopa: pas
tverti
laikinųjų
buferinę
val

dęs. Tuomet palydovai nune nauji fortai. Abipusiai Šeltovi, tvirta ir tik tam kartui,
šė karalių į jo automobilių.
trumpam laikui. Galima steng- stijų, susidedančių iš lenkų,
dos statoma drūtvietės.
t!
lietuvių
ir
rusinu,
kuri
užsto

Buvo jisai kibai sutrenktas
ties būtinai sutaikinti susivai
Vokiečiai Belgijoj pradeda
ir keliose vietose pažeistas naujus kelius ir medžiagų, ima
dijusius tik tuo tarpu, užmer tų vokiečius nuo užpuolimo ko mes iš AmeriS^Sjos'pre-. j
-;
Per. kelias dienas jaegalėjp ge iš seaų kelių, khrre-^ieiuS ne-1
kiant akis’prieš ateitį, neieš rusų, bet tik patol, pakol'
zidento
p.
Wilsono
turime
pra■
’
rai valgyti.
vokiečiai
nepagydys
žaizdų,
kant giliau priežasčių, dėl ku
svarbūs iš karinio atžvilgio.
šyti
ir
laukti.
Pakol
gi
mes
pakol
nesustiprės,
tada
ta
vai!
rių jie susivaidijo; ir gali
.
ma susekti tas priežastis, jas gtija bus nebereikalinga, bus reikalausime tik to, kad Ame į
PRIBUVO VADAS ANT
rikos
įsikišimas
tuojau
sustab-'
*
"
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pasistengti prašalinti ir tokiuo prijungta prie Vokietijos, vo
GALLIPOLI.
_______________________________________________
būdu^užtikrinti tvirtų, pasto kiečiai užpulsių ir pergalėsiu dytų dabartinę karę — mes | _
Rotterdam. — Leit.-gen.
aisipeucejo, aunasi į ėeoatus ir ims gingiuotis
rusus, paskui sutrįsių Franci- būsime, gal ir patys to Dėdė
rių taikų.
Monro, Anglijos valdžios pas
jų sunaikįsia Anglijos galybę nežinodami, tik įrankiais ran
kirtas vyriausiu vadu ant Ga
Taip ir čia, dabartinėje ka ir galų gale kaizeris — pašau-1 kose visų militarizmo šalinin
PREZIDENTAS
KALBĖJO
Suvienytos
Valstijos
ir
pie

llipoli, jau pribuvo karės lau
rėje: visi tikrieji taikos mylė lio viešpats, štai dabartinis kų.
APIE
APSIGINKLAVIMĄ.
tinės
Amerikos
respublikos
kan. Tuoj jisai ėmė tvarky
tojai ir ieškotojai turėtų eiti politiškas vokiečių idealas.
GAILA
AUKŲ,
BET
JOS
jau
seniau
pripažino
Carranzų.
ti
išsodinimų daugiau kariuo
į New York. — Prez. Wilson
ne prie pavršutinės — tik tam Tikri esame, jog panašiai da- ’
NENUEIS
PER
NIEK.
menės ant Gallipoli.
kartui taikos, bet prie taikos !bar svajoja anglai ir rusai.
buvo pakviestas Manhattan j
PASITIKI NAUJAI MINIS
Visos
didžiosios
idėjos
gySERBŲ
KARALIUS
VADO

pastovios. Kas sukėlė tas bai KAS BŪTŲ SU LIETUVA?
.kliubo pokilin ir ten laikė pra-1
TERIJAI.
veniman Įvykdavo tik per di kalbų. Pirmu kartu prezi- I
VAUJA ARMIJAI.
ČERNOGORAI REMIASI.
sias skerdynes? Neteisinga
Paryžius.
—
Francijos
par

Jei taika įvyktų dabar tuo- Į džiausi pasiaukavimų tų, ku
Paryžius. — Pastaruoju lai
Amsterdam. — Iš Bulgari
tautų gyvenimo taisyklė, su Į jau, kas būtų su Lietuva! Ji
dentas prakalbo apie reikalin-,
lamentas
išreiškė
pilna
pasiti

rie
už
jas
kovojo.
Vos
užgi

ku černogorai ėmė smarkiau
jos sostinės atėjo žinia, kad
lig kurios didieji ir stiprieji arba visa pasiliktų po vokie
gumų Amerikai ginkluotis.
kėjimų naujai ministerijai, ku veikti.
mė
ant
svieto
Ramybės
KuniGrumiasi su austrais
Serbijos
karalius
iškeliavo
arPrezidentas išrodė, kad per i
galėjo išnaudoti, čiulpti ir čiu, arba taikos kongresas]
rios premjeru yra Aristide Bosnijoj arti Vishegrado. Čer
[gaikštis
Kristus,
dar
nenuti

mijon,
kad
įkvėpti
daugiau
skriausti mažesnius ir silpnes I pirverstų kaizerį grųžinti už
ateinančius trejus metus reiBriand. Už pasitikėjimų bal
nius už save. Vokiečiai, ru bariau tąsi as šalis jų buvusiems lo garsas aniolų giesmės apie kėsių išmuštruoti 400.000 ka drųsos kovoje su galingais savo 515 prieš 1. Naujoji nogorai paėmė 300 austrų ne
laisvėn.
Vienas
daktaras,
sai spaudė lenkus, lietuvius ir ! valdovams. Ir viename ir ki- j ramybę geros valios žmonėms, reivių. Reikėsią kas metai priešais. Karalius pranešęs ministerija
apreiškė,
kad patekęs nelaisvėn, sakė, kad
jau
žydų
žemės
kūdikėliai
žu

savo
armijai
linksmų
naujienų,
kitas tautas. Anglai išnaudo I tame atsitikime — mums nebūišmuštruoti po 133.000 karei
Kristus už savo mei vių. Tai-gi kartu turės būti kad francuzai ir anglai jau pri Francija yra pasiryžusi kariau austrų užmuštų ir sužeistų ta
jo Indijų ir kitas savo koloni tų džiaugsmo. Likusi po vo domi.
ti tol, kol ilga, tvirta taika me mūšyje buvo apie 800.
jas. O kad niekas nepasike- kiečiu — Lietuva, kad ir čie- lės mokslų — numirė ant kry ir laivyno jėgos sustiprintos. būva jiems talkon.
11 milijonų kankinių ^Amerikos armijos ir laivyno
Serbų karalius turi jau 71 galės būti užtikrinta.
sintų aukas iš jų išplėšti — I la, turėtų nelygių kovų su pri žiaus.
galvas
paguldė
nž
krikščioni

PAĖMĖ DIDELĮ SUBMARIlaikė ir nuolat didino kariuo tyrusiu žmonių dvasios smau
i sekretorijatai turėsiu apsvars metus. Jisai svarbiuose mo
jos
laimėjimų.
Minios
vergų,
NĄ.
mentuose
šios
karės
eidavo
ka

menes, laivynus. Taip išau gėju. Kad ir įvestų geresnę
tyti ir suplenuoti mobilizacijų,
į
baudžiauninkų
buvo
kankina

Liverpool. — Laikraštis
go ir sustiprėjo baisi militariz- 'tvarkų, pataisytų kelius, lau
aprūpinimų ginklais, amuni rėn. Peeritų žiemų, kuomet
Daily Post praneša, kad pa
mo sistema. Ir čiulpdami, it kus, ūkius, kad ir žmonių mi už kovų dėl savo žmoniškų cija, provizija reikalui išti- austrai buvo paėmę Bielgradų
ir kuomet jau serbai buvo prigauta vienas Vokietijos nau
vorai, sau pavęrgtas tautas— pilvai pasidarytų sotesni, bet teisių. Taip ir šioje valando ' kus.
je,
kada
žmonija
stengiasi
spirti
prie
sienos,
tai
pats
ka

jausio išdirbinio submarinas.
jie veidmaniavo: rodė pasau į lietuvių tautos dvasių vokie
Prez. Wilson sakė, kad pa
Yra taip-gi didžiausias — tai
liui teisingo ir prakilnaus žmo čiai kibtų inirtusiai ir čia nei vykinti gvveniman didį Kris- saulio dalykams keičiantis, rei ralius pribuvo armijon, ėmė
super-submarinas. Yra 250
gaus veidų. Rusai rodėsi Bal didžiausias optimistas negalė I taus principų—žmonių teisių, kia ir Amerikai būti budriai pats vadovauti ir austrai su di
brolybės
ir
meilės
—
nenuosdžiais
nuostoliais
buvo
nugruspėdų ilgio. Tas super-subma
kanų krikščionių apgynėjais tų mums pranašauti peraglės.
ir apsižiūrėti.
rinas buvo pastatytas tik pora
nuo turkų jungo — bet tik tam, Atsiminkime dar ir tai, jog da Itabu, kad milžiniškos aukos
Dar prezidentas užsiminė a- į ti atgal per Dunojų.
kad pratiesus sau kelių į Kon bar tauta liko be vadų. Inte krinta. Į desperacijų galėtu pie tuos, kurie pastoję šios ša
savaičių atgal. Ant to submarino besu keturios didokos
stantinopolį.
Anglai pačioje ligentija mažne visa Rusijoje. me inpulti, jeigu žinotume, lies piliečiais, myli kitas šalis GRAIKAI KRYPSTA TAL
kad
tomis
aukomis
nieko
nebus
KININKŲ
PUSĖN.
pradžioje karės pasigarsino, Mūsų mokslus einančioji jau
anuotos.
labiau, negu Amerikų.
To
Londonas. — Graikijoj at
kad jie kovoju už tautų liuosy- nuomenė mokinasi Rusijos mo laimėta. Bet turint prieš akis kių amerikonų esu nedaug,
bę, bet bene tam, kad ingijus kyklose (viename Voroneže a- idealų, lengva yra ir karei bet jie kėlę didį trukšmų pas sistatė Zninisteriai ir dabar vėl
viui savo galvų guldyti, ir tau taruoju laiku. Čia žinoma pasijuto Graikija arti stojimo
-sau šitoje karėje pasaulio sim
pie 700). Ar juos beįsileistų tai visas pastangas dėti.
patijų. Vokiečiai siūlė len i vokiečiai į Lietuvą? Jei ir
prezidentas turėjo omenyje vo karėn. Dabar jau pats kara
Portland, Me. — Kontrak
kams karalystę, bet tik tam, leistų, tai daugelis patys ne
kiečius ir iš dalies kitus atei lius Konstantinas ima lyg
tas jau padarytas įtaisymui
krypti talkininkų pusėn. Nors
kad jų širdis sau pavergus, o norėtų grįžti, nes mokyklose
viu. ,
vietų, kur bus laikomi arkliai
jis artimai giminingas ^kaize
kada i nėjo Varšavon, tuojaii bus priruošti jprie gyvenimo
Francijos armijai. Tam tik
riui, bet prieš žmonių norų ne
ėmė karti lenkų patrijotus.
PATVINO TIBERIS.
slui užpirkta jau 30 akrų že
Rusijoje.
gali eiti, o žmonės yra pakry
Bet žmonių skriaudos,
mės. Toj vietoj bus galima
Rymas. — Tiberio upė, prie pę talkininkų pusėn. Einant
ašaros
pasiekia Augščiau-)
Antrame atsitikime, jei Diužlaikyti 2.000 arklių. Tų
kurios guli Rymas, gerokai griežtai prieš žmonių norų yra
siojo sostų ir kriaudikams džioji Lietuva grįžtų Rosijai
vietų ištaisymas, tvartų išbupatvino ir išsiliejo ant krantų. plaukti prieš vandenį, o tų pa
Mažosios Lietuvos kaizeris
kartais ateina bausmių ir
davojimas atsieis apie $25.000.
Daug tiltų pagadino ir sutruk daryti karalius vargu pajėgs.
džių pamokų gadynė. Šita jokiuo būdu neatiduotų. Tad
Arklių bus vis superkama,
dę komunikacijų geležinke Nes ir tarp valdininkų ir par
karė turėtų tęstis patol, pakol mūsų svarbiausis politiškas
tose
vietose laikoma ir laika
liais. .
lamente neturi daug šalininkų.
skriaudikai — galiūnai nepri- siekis— sujungti vi$ų Lietuvą,
nuo laiko gabenama FranciTai-gi eidamas prieš didžiumų,
pažins aiškiai ir nepriims nau-1 į vienų kūnų jr vėl liktų neat
jon. . ■
įgali sosių pastatyti pav©jųn<
jos taisyklės, jog kiekvienai > siektas. Nelaimėję gi to datautai reikia leisti i gyvertfi ir Mr — Vargu ar laimėsime katvarkyties taip, kaip ji pati da W
buvusį premjerų ftuMjos armijom Dabar cajog' voktai
nori ir jog niekas neprivalo no- limas <
jam palieps sudar i ras jį paskyręs vadovauti ardpsėtkų^fnet^ ^ tiaRjds laikraščiai skelbiu
rėti svetimo turto.
(durpe
ts eiti bu taikiniu- mijaį kuri bus pasiųsta prieš
fd prūsų'Kete-' kad dabar Graikija imnr^aiJeigu šita karė: to principo baigtų
škiai krypti talkininkų pusėn.
neįvykins, jei militariraauira- riw..

pusėn
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“DARBININKAS”

KUN. A. MILUKO REFERATAS, SKAITY
TAS LIETUVIŲ KATALIKŲ FEDERA
CIJOS KONGRESE, BROOKLYN, N. Y.

Ieškodami lietuvių katalikų spaudos silpnu
mo priežasčių, pirmiausiai rasi pakaitysime
Rusijos valdžią, kuri netik draudė mūsų žmo
nėms mokytis lietuviškai skaityti ir rašyti, sa
vo pradines valdiškas mokyklas panaudoda
ma vien aprusinimui, bet ir iki paskutinei U
metų kuosmarkiausiai persekiojo - lietuvišką
spaudą.
<
‘
'
Šimtai tūkstančių mūsų brolių, čia Ame
rikoje nuo 40 metų skaitlingai apsigyvenusių,
iš mažens buvo netik nepripratę prie gerų skai
tymų, bet, reikia prisipažinti, visai nemokė
jo nei skaityti, nei rašyti. . Kiti jų, rusų karumenėje pramokę rusiškai, rusiškomis rai
dėmis pasinaudodavo, net su savo giminėmis
jr prieteliais susirašinėdami. Daugelis vien
čia, Amerikoje išmoko lietuviškai skaityti ir
rašyti.
Pirm 10-ties metų šitą priežastį galima, ra
si, buvo pavadinti svarbiausia, dėl kurios lie
tuvių katalikų knygų ir laikraščių išleidimai
nesiekė 300 egzempliorių. Taip buvo su pir
muoju apoliogetišku kun. Al. Burbos savait
raščiu, — “Valtis,” kuris neturėjo nei pusės
šimto" prenumeratorių. “Garsas Amerikos Lie
tuvių,” kunigų suvienytomis jėgomis leidžia
mas laikraštis ėjo pradžioje vos 150 egzemplio
rių. Šimtą svarų literų ir nedidelę mašiną —
army press — nupirkau vardan a.a. kun. P. Ab
romaičio ant licitacijos už 40 ar 35 dol., kada
Shenadoryje taip vadinamos šliupiškos dva
sios ““Garsas” negalėjo apsimokėti algą savo
zeceriui už pusantro ar du mėnesiu. Tą pre
są ranka sukant ir po kožnam atspaudimui ati
darant ir įdedant kitą lapą, užtepant atramentu literas, reikėdavo ilgas valandas kan
kintis, kol atspauzdavai 300, “Garso Ameri
kos Lietuvių.” Tą darbą kaip ir kitus zeceriškus darbus turėdavo atlikti patys redakto
riai (tarp tų ir aš). Apie antrus gaidžius
būdavo užbaigus darbą eidavau ant pasilsio.
Po kun. Matulaičio redaktoryste, kada prie
“Garso A. L.” prisidėjo ir kun. J. Žilinskas
ir jis pats, tas laikraštis, ne kiek daugiaus
prasiplatino.
Tiktai 1897 m., kada “Gar
so A. L.” bendrovėn įėjo 10 kunigų antras*)
Am. Liet. Katalikų laikraštis ėmė artinties prie
1000 skaitytojų skaittiaus, jo spaustuve kašta
vo per 1.000 dol., ir laikraštis buvo spauzdinamas ant reguliariško preso pas anglus. Mano
lėutžiaiRa ““Dirva” kelis metus ėjo vien 100
egz., man būnant Šveicarijoje, paėmė į savo
rankas ją kunigai (M. Šedvydis, A. Kaupas ir
J. Kuras) turėjo tik apie 20 prenumeratorių.
Kun. J. Žebrio “Rytas” ir-gi tik po kelis šim
tus egz. ėjo. Šių knygų išleidimas nesiekė
per 500 egz.: Gr. Lelivos “Padėjimas Lietuvių
Tautos Rusų viešpatijoje, ’ ’ kun. A. Kaupo ‘ ‘ So■cijalizmo silpnos pusės,” Dr. Basanavičiaus
“Lietuviškos Pasakos” ir “Medžiaga mūsų
tautiškai vaistininkystei,” Lietuviškas Albu
mas” T leidimas,-““Tvanas” t. I ir II, “Pajau
ta” t. I, “Anima Viltis” I leidimas, “Jo
nukas Karklynas eina Lietuvos pažintų,” “Du
broliu,” “Devoniškių kryžius” ir tt. Per 500
iki 1000 egz. išleista šias knygas: Pabrėžos
“Botanika,” “Katekizmas apie alkolį” (J.
Pranaičiutės), “Mūs Jaunuomenė ir Netikė
jimas,” “Moterystė ir šeimyna,” “Pikta Dva
sia,” Uosio “Soči jai iškas klausimas XIX šimt
metyje,’’ “Šventosios Rusijos misijonieriai, ”
“Tėvvnmeilio mintys,” “Žentas dėl parodos,”
“‘Lietuviški Dainiai XIX amžiuje,” “Senoviš
ka Istorija” kun. A. Miluko, t. I ir II. “Te
tervinams Burkuojant, ” “ Nesipriešink, ’ ’ Lau
ryno Ivinskio poezijos, “ Popuiiariškas Fizi
kos^ Rankvedis” ir kitos.
Taip! su balana anuomet reikėjo ieškoti
lietuviškų raštų, skaitytojų ir, leidžiant tuos
raštus keliuose šimtuose egzempliorių, paisy
ta ne apie sugrįžimą išleidimo lėšų, bet apie
pakėlimą slavų paniekintos (lenkų dergiamos,
rusų persekiojamos) lietuvių literatūros.
Dabartiniame gi laike rusų valdžią kaltin
ti už nebujojimą katalikų spaudos būtų išdalies teisinga vien tame, kad per kelias dešim
tis metų lietuviai katalikai būdami priversti
skaityti be savo vyskupų dvasinės cenzūros raš
tus, iš Prūsų gabenamus, priprato nepaisyti
tos cenzūros ir nerūsčiomis prįjunko prie visai
negerų raštų. Šiandien už lietuvių katalikų
spaudinto žodžio silpnumą reikia, manding,
pirmiausiai kaltinti mūsų pačių visuomenę,
jos nesusipratimą, abejingumą, neprielankumą,
net atkaklumą. Atsiras ir kitos priežastys,
bet šitos svarbiausios.
>
Amerikos lietuvių katalikiškoji visuomenė
gali skaityti ir užsimokėti pž savo skaitomus
raštus ir aktualiai yra išleidusi aniems įgyti
dešimtis tūkstančių dolerių. Tik kokiem raš
tus ji palaikė ir palaiko? Dar nelabai senai>
gerai tai atsimename, - nesigailėdavo mūsų lie
tuviai katalikai penkinių ir dešimtinių už viso
kias “černa-knyges,” “orakulus” ir “monų
knygas,” “Michaldos .pranašystės arba praractvos” ir tt Pats savo rankose turėjau kelių
lapelių tokią neva stebuklingą knygą su" viso
kiomis kvailybėmis, nesuprantamais sakiniais,'
•) Pirmutinis — kun. A Burbos “Valtis.

Sušaukti susirinkimą negalima buvo:
būtų nubalsavę, kad nereikia parapijos, ir
dar sunkiaus organizuoti. Reikėjo eiti per na
mus ir kiekvienoje beveik. grinčioje ginčytis,
kad Gilbertone bažnyčia būtų labai geras daik
tas, žmonės neapleistų šv. mišių, kaip iki tol
ir tt. Didžiausias užmetimas visur buvo, kad
perdaug bereikalingų kaštų pasidarys, būsią
brangiaus nei prie Sbenandoah’rio prigulint,
už kurią žmogelis prisipažino užmokėjęs 10 do ir tt.
Gilbertone buvo anuomet, apie dešimtis lie
lerių...
tuviškų
sali-unų. Apskaitęs,’ jog užlaikymas
Kas nežino, jog kiekviena jnūsų spaustuvių
vieno
saliūno
atsieina tiek, kiek parapijos,
ir laikraščių redakcijų, išskyrus kunigų glo
pradėjau
ant
užmėtinėjimų
atsakyti, kad jeigu
boje esančias, ^išleido ir gerai pardavė visokių
sapnininkų tūkstančius? Buvo juk net tokie gilbertoniečiai gali užlaikyti 10 karčemų, tai
sapnininkai pažangiųjų mūsų redakcijų išleis 11-toji įstaiga-bažnyčia — nedaugiaus lėsuojanti, ką kainavo daugiau net po dolerį: Gi ti, kaip vienas saliūnas jų nenuvargys: Žmo
“Saulės,” “‘Laisvės,” “Keleivio,” “Kovos” nes užintrigavo argumentas, pradėjo apie nau
ir panašių laikraščių ir anų išleidimų pasiseki ją parapiją ginčytis, šnekėti, apskaitydami
mas ar neyra gyvu liudijimu, jog mūsų žmo jos iškaščius ir jos šimteriopai didesnę už iška
nės, gerų katalikų lietuvių ir žemaičių vaikai, ičius naudą. -i-..'
Šv. Liudviko parapija išdygo, ėmė tvirtėti,
išpirko ir išperka kasmet po kelias dešimtis
nors
nekurie “žinovai” buvo pranašavę, jog
tūkstančių egzempliorių visokių raštų, apie
pirmiaus
ant delno jiems plaukai užaugsią, nei
kurių skaitymą ar neskaitymą turėtų pasi
klausti savo dvasiškų vadovų. Ar tai visuo Gilbertone susidarysianti parapija. Šiandien
menės susipratimas? Visi tokie raštpalaikiai gilbertoniečiai, pasidėkojant bažnyčiai jų kai
yra slepiami ypatingai mūsų parapijiečų na melyje, skaitosi geresniųjų lietuvių katalikių
muose, kad klebonas “kalėdodamas,” jų ne eilėse. Anaiptol nesigaili savo lėšų.
Panašiai galima pasakyti ir apie katalikiš
pastebėtų.
Tos dešimtys tūkstančių dolerių,
ką
spaudą. Vieno gerai suorganizuoto savait
išmokamos už tokius raštus, išmintingiaus su
raščio
su 5000 egz. cirkuliacija užlaikymas at
naudotos ar negalėtų žymiai ant kojų pastaty
ti mūsų katalikiškos spaudos ir ar nepakeltų sieitų nedaugiaus, kaip vienos vidutinės mūsų
parapijos užlaikymas, nedaug daugiaus, o gal
mūsų pačių vardo?
Turime Amerikoje netoli 100 savo parapijų. dar ir mažiaus atsieitų, nei užlaikymas vieno
Didėsės skaito po 1500 šeimynų, mažiausios gerai įtaisyto lietuviško saliūno... Jei prie depo 200. Pasakips, kad 40.000—50.000 lietu , šimties saliūnų galima mūsų visuomenei užlaivių katalikų šeimynų susirašę į parapijas, ne kyti vienuoliktą parapiją, tad prie 10-ties di
bus perdėjimas.
Nekuriose Amerikos kata desnių parapijų nėra negalimu daiktu užlaiky
Reikia
likų vyskupijose dvasiška vyresnybė įsako sa ki vienuoliktą katalikišką laikraštį.
vo kunigams padaryti po du syk į metus ko- tik susipratimo.
Privalo visuomenė susiprasti, kad jos pa
lektą ant vyskupijos laikraščio, kurį siuntinė
jama kiekvienos katalikiškos šeimynos adresu. reiga yra šelpti, tobulinti savo katalikišką
Taip daroma su laikraščiais anglų kalboje, ku spaudą visomis jėgomis, be žemo šykštumo.
rioje išeina šimtais tūkstančių egzempliorių vi Jei norim, kod mūsų katalikiškoji rašliava
sokie katalikų žurnalai, gabiausiai redaguoja Į įstengtų lietuvių dvasinius reikalus užganėdinmi savaitraščiai.
Ar lietuviams nėra šimtą i ti, tad pirmiausiai rūpinkimės, kad tie, ką
kartų reikalingesnė panaši tvarka? Žinau po i dirba jos dirvoje, galėtų dirbti išmintingai,
rą mūsų parapijų, kur kiekviena šeimyna gau i neeikvodami savo jėgų kitų užsiėmimų sferose.
na laikraštį pasidėkojant klebonų rūpesčiui. , Susipraskime, kad visuomenės pareiga netik
Dieve, duok daugiaus tokios tvarkos pavyz užtikrinti savo tųjų darbininkų medžiagišką
padėjimą, bet ir parūpinti jiems jų darbo kuodžių.
“Jei iš 500.000 Amerikos lietuvių 50.000 geriausius įrankius. Mūsų leidėjų, redakto
(10 proc.) pors po du-doleriu kas metai ati rių, 'rašytojų, spaustuvių darbininkų darbas
dėtų palaikymui savo kalboje katalikiškos laik- turi būti gerai apmokamas, idant anie visą sa
raštijos, tai turėtumėme 100.000 dol. Iš 2000 vo laiką pašvęstų vien savo specijalybei. Iki
mūsų biznierių mažiausiai 1000 yra katalikai. šiol visai priešingai buvo ir yra.
Jei jie savo biznius garsintų savo laikraščiuo
Pirkdami kokį reikalingą sau dalyką nerūse, susidėtu ar 10.000 dol.
Mūsų parapijos gojame, jei už ano įgijimą reik mums užmo
ir draugijos, kurių yra į 1000, duoda po kelis kėti racijonalę kainą, kuri to daikto ar pa
ir kelioliką dolerių uždarbio visokioms spaustu tarnavimo suteiktojui užtikrintų pargyvenimą.
vėms. Kad tas uždarbis liktų lietuvių katali Nei vienas mūsų nenori, kad sakykime, mūsų
kų spaustuvėms, ir-gi pasidarytų į 15.000 dol. krautuvininkai, saliūnininkai, kunigai, moUž 125.000 dol. labai lengvai galima būtų iš kyte^fc, vargonininkai ar zakristijonai eiti]
leisti porą didelių dienraščių (Chicagoje ir Bos ubagauti sau pragyvenimą iš kitų žmonių. Kotone) ir kokius 6 savaitraščius (Chicagoje, Phi- del-gi mūsų spaudos darbininkai, redaktoriai,
ladelphijoje, Wilkes-Barre, Pittsburghe, New leidėjai ir visokie anų pagelbininkai tūri būti
Yorke) su cirkuliacija nemažiau kaip 10.000 aršiausiais parijais? Pasakyt man, • kuri lie
egz. kiekvienas.
tuvių redakcija ar išleįstuvė gali užsilaikyt iš
Prie to dar galima būtų įkurti lietuvių kata savo darbo? Ar neturi ieškoti kitokių užsiė
likiškos presos bendrovę su keliais redaktoriais mimų kitose darbo sferose? Uždarbiauja:
ir korespondentais, kuri už numažintą kainą
1) Steigimu taip vadinamų bankų, per ką
ant pavyzdžio American Press Association šel nepatyrę žmonės lengvai sau ir kitiems kokia
ptų raštais ir iliustracijomis mūsų katalikiškus me atsitikime gali didelę skriaudą padaryti, i
laikraščius ir neapsakytai papigintų anų išleidi pav: slavokų Rovnianek bankrūtijęs ant mili
mą.
jonų ir tūkstančių žmonių triūsą prapuldęs;
Panašiose sąlygose išleidimas lietuviško sa
2) laivakorčių pardavinėjimu, taip vadi
vaitraščio nelėšuotų daug daugiaus už užlai namame Real Estate biznyje, t. y. lotų ir na
kymą lietuiškos parapijos ($4.000—$5.000). rni} pardavinėjimų; arba
Gi nauda kokia būtų!
3) kaip daro nekuriu mūsų išleistuvių saviČia atsimenu, kaip pasisekė man suorgani ninkai-kunigai, uždirbimuj
parapijas
zuoti Gilbertone parapiją: Jo M. a.a. Arcivvs- valdant ir paskui aną gį
Ješimtikupas Ryan įsakė suorganizuoti parapijas Gil mis tūkstančių palaiky
bertone ir Girardville, atskirdamas anas nuo 1 čio ar išleistuvės; e;
Sbenandoah’rio. Į Gilbertoną iš Shenandoah’tau4) ieškojime Z
rio per kalną reik eiti tik pusvalandis. Tos čius.
vietos didžiuma žmonių nei nemanė atsiskirti
Klausiu svi
nuo Šv. Jurgio parapijos Shenandoah’rvje, kur eina be svetimt^
reikėdavę “mokėti į metus vien 2 dol. už kvii
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K.**.^** •v'."*/’*/'visur po šapelį, kad padaryt
Nameliai mano
tuos namelius viso pilnais, kad
Su šiaudiniu stogu,
Jumyse buvo ramu ir pato padaryt juos gražiais, malo
niais, ramiais.
Ir garbino
gu,
Viešpatį
Dievą
už
jo malonės
Linksma, kaip rojuj,
jiems suteikiamas gausybėje.
Kaip paukšteliui gojuj.
i Bet karės viesulą sunaiki
Kaip-gi puikus lietuvio no viską; išdegino, išgriovė
ūkis su visais triobėsiais. su su žemele sulygino ir pamatus
visais sodais daržais, darže išardė. Ir vaitoja ir dūsauja
liais.
lietuviai ir kada sugryž tie
Čia stovi namas dviem ga-’' laimingieji laikai, kada lietu
lais, didelis ilgas ir* platus. viai atsibūdavus iš naujo sa
Per vidurį durys ir dar su vo trinkeles, kada užsiaugys
gonkomis, langai su langinė-į sodą. įsiveis bitelių, prisimis. Šiaudų stogas su nema- Iangys gyvulių ir apsigyvens
žais pasterbliais, ir kraikas taip, kaip prieš karę kad
su gėveliais pavyzdžio arklio Įgyveno. Oi daug, dar labai
galvos arba gaidžio, Stogas daug laiko prabėgs ir ašarė
žaliomis samanomis, kerpė- lių nuriedės ir prakaito lašų
mis apaugęs žaliuoja kai kau išvarvės.
rai puikiausi.
Vienok, vilties nenustokime.
Palial triobą sodas oi 10- Lietuva nežus,
Dievas sulių, grašių, slyvų, vyšnių, teiks lietuviams jėgų ir stipagrastų, serbentų ir aviečių rybės ir jei dar pagyvensime
prisodintas.
Palei
langus kelis metus, tai ir vėl pamadarželiai visokių puikiausių tysime Lietuvą žydinčią ir
gėlelių prisėti ir prisodyti, o atgyjančią ir triobeles išstapirmoje vietoje žalių rūtelių tytas dar dailesnes, negu pir
lovelė—lietuvaičių nekaltybės ma kad buvo.
simbolis, amžinu savo žalumu
primenąs nekaltybės, doros * Tiktai dabar broleliai ir
sesutės taupykime kiek galė
skaistumą
ir garbingumų dami pinigus, kad reikalui
Kiekviens žolynėlis skleidžia atėjus galėtumėme prisidėt
maloniausią gardų kvapsnį prie atbudavojimo išnaujo mū
aplinkui ir ramina ir džiugi- • sų tėvynės. Ir būkime blai>
na kiekvieną žmogelį.
tviais, kad mūsų dvasia ir
Tenai
toliau
triobėsiai kūnas neprarastų spėkų ir estaldai, tvartai, kūtes gyvu- nergijos, kuri mums bus labai ,
lėliams pastogės, Daržinės, i reikalinga po šios baisiosios
skanios, triobėsiai sukrovi- karės. Prie pakėlimo iš griumui javų ir pašaro. () eia vėsiu ir atnaniinimo mūsų
sodelyje svirnelis tiek kartų
apdainuojamas Lietuvos liau
dies dainose. Tai vieta san
F. V.
dėlio grudų, drapanų ir kito
kios visokios ūkininko nau
JEI MOKI...
dos ir gėrybės.
O tenai viduryje kiemo gi- Jei ant knygos moki
lūs šulinys tyro vandenėlio ’ Kiek jau paskaityti,
su augštu aržuoliniu renti- įnik tat rankon plunksną —
niu ir ęu augšta, augšta svir- Mokykis rašyti.
tim.
0 puikiausioje kiemo vi e toje tarp žalių medelių ir žy
dinčių beržų-alyvų stovi šven
tas kryžius—paveikslas kan
čios Viešpaties mūsų bran
Jei mokėsi rašto,
giausio Atpirkėjo.
Laimingi žmoneliai Lietu Tai ir daug žinosi,
vos gyveno sau ramiai, dir Ir kitiems naujienų
bo, krufėjo kiek galėdami. Daug papasakosi.
'*aip tos skruzdės vilko iš
Dievo Muzikontas.
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Lietuvių Darbininkų Sąjungos Organas, pačių darbininkų leidžiamas.
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telę.” Sušaukti susirinkimą negalima buvo:
būtų nubalsavę, kad nereikia parapijos, ir
dar sunkiaus organizuoti. Reikėjo eiti per na
mus ir kiekvienoje beveik. grinčioje ginčytis,
kad Gilbertone bažnyčia būtų labai geras daik
tas, žmonės neapleistų šv. mišių, kaip iki to)
ir tt Didžiausias užmetimas visur buvo, kad
perdaug bereikalingų kaštų pasidarys, būsią
brangiaus nei prie Shenandoah’rio prigulint ,
ir tt
Gilbertone buvo anuomet apie dešimtis lie
TAS LIETUVIŲ KATALIKŲ TEDERA- ! lerių...
s.
tuviškų
saliunų, Apskaitęs, jog užlaikymas
CIJOS KONGRESE, BR00KLYN, N. Y.
Kas pežino, jog kiekviena jnūsų spaustuvių
,
ir laikraščių redakcijų, išskyrus kunigu glo vieno saliūno atsieina tiek, kiek parapijos,
bodami lietuvių-katalikų spaudos silpnuesančias, išleido ir geraipardavė visokių pradėjau ant užmėtinėjimų atsakyti, kad jeigu
mo priežasčių, pirmiausiai rasi pakaitysime sapnininkų
- * - tūkstančius?
-Buvo juk net tokie gilbertoniečiai gali užlaikyti 10 karčemų, tai
Rusijos valdžią, kuri netik draudė mūsų žmo sapnininkai pažangiųjų mūsų redakcijų išleis 11-tdji Įstaiga-bažnyčia — nedaugiaus lėšuojannėms mokytis lietuviškai skaityti ir rašyti, sa ti, ką kainavo daugiau net pa dolerį: Gi ti, kaip vienas saliūnas jų nenuvargys: Žmo
vo pradines valdiškas mokyklas panaudoda “Saulės,” “Laisvės,” “Keleivio,” “Kovos” nes užintrigavo argumentas, pradėjo apie nau
ma vien aprusinimui, bet ir iki paskutinei 11 ir panašių laikraščių ir anų išleidimų pasiseki ją parapiją ginčytis, šnekėti, apskaitydami
metų kuosmarkiausiai persekiojo - lietuvišką mas ar neyra gyvu liudijimu, jog mūsų žmo jos iškaščius ir jos šimteriopai didesnę už iška
spaudą. ‘
'
/•'
nės, gerų katalikų lietuvių ir žemaičių vaikai, ičius naudą. - ; - - . - •
Šimtai tūkstančių mūsų brolių, čia Ame išpirko ir išperka kasmet po kelias dešimtis
Šv. Liudviko parapija išdygo, ėmė tvirtėti,
rikoje nuo 40 metų skaitlingai apsigyvenusių, tūkstančių egzempliorių visokių raštų, apie nors nekurie “žinovai” buvo pranašavę, jog
iš mažens buvo netik nepripratę prie gerų skai kurią skaitymą ar neskaitymą turėtų pasi pirmiaus ant delno jiems plaukai užaugsią, nei
tymų, bet, reikia prisipažinti, visai nemokė klausti savo dvasiškų vadovų. Ar tai visuo Gilbertone susidarysianti parapija. Šiandien
jo nei skaityti, nei rašyti- . Kiti jų, rusų ka- menės susipratimas? Visi tokie raštpalaikiai gilbertoniečiai, pasidėkojabt bažnyčiai jų kai
rumenėje pramokę rusiškai, rusiškomis rai yra slepiami ypatingai mūsų parapijiečų na melyje, skaitosi geresniųjų lietuvių katalikų
dėmis pasinaudodavo, net su savo giminėmis muose, kad klebonas “kalėdodamas,” jų ne eilėse. Anaiptol nesigaili savo lėšų.
jr prieteliais susirašinėdami. Daugelis vien pastebėtų.
Panašiai galima pasakyti ir apie katalikiš
Tos dešimtys tūkstančių dolerių,
čia, Amerikoje išmoko lietuviškai skaityti ir išmokamos už tokius raštus, išmintingiaus su ką spaudą. Vieno gerai suorganizuoto savait
rašyti.
- naudotos ar negalėtų žymiai ant kojų pastaty raščio su 5000 egz. cirkuliacija užlaikymas .at
Pirm 10-ties metų šitą priežastį galima, ra ti mūsų katalikiškos spaudos ir ar nepakeltų sieiti} nedaugiaus, kaip vienos vidutinės mūsų
si, buvo pavadinti svarbiausia, dėl kurios lie mūsų pačių vardo?
parapijos užlaikymas, nedaug daugiaus, o gal
tuvių katalikų knygų ir laikraščių išleidimai
Turime Amerikoje netoli 100 savo parapijų. dar Įr. mažiaus atsieitų, nei užlaikymas vieno
nesiekė 300 egzempliorių. Taip buvo su pir Didėsės skaito po 1500 šeimynų, mažiausios »
gerai
Įtaisyto lietuviško saliūno... Jei prie de
de-
erai įtaisyto
muoju apoliogetišku kun. Al. Burbos savait po 200. Pasakius, kad 40.000—50.000 lietu- sinties saliūnų galima mūsų visuomenei užlai-|
raščiu, — “Valtis,” kuris neturėjo ne,i pusės vių katalikų šeimynų susirašę
•__ " į■ parapijas,
__ y__ ne_ įkyri. vienuoliktą parapiją, tad prie 10-ties dišimto prenumeratorių. “Garsas Amerikos Lie bus perdėjimas.
1Nekuriose*
_______ 'Amerikos
_______ .kata-į desniU parapijų nėra negalimu daiktu užlaiky
tuvių,” kunigų suvienytomis jėgomis leidžia likų vyskupijose dvasiška vyresnybė įsako sa ti vienuoliktą katalikišką laikraštį.
Reikia
mas laikraštis ėjo pradžioje vos 150 egzemplio vo kunigams padaryti po du syk į metus ko- tik 2us^Pradmorių. Šimtą svarų literų ir nedidelę mašiną — lektą ant vyskupijos laikraščio, kurį siuntinė
Privalo visuomenė susiprasti, kad jos pa:
army press — nupirkau vardan a.a. kun. P. Ab jama kiekvienos katalikiškos šeimynos adresu, reiga yra šelpti, tobulinti savo katalikišką
romaičio ant licitacijos už 40 ar 35 dol., kada Taip daroma su laikraščiais anglų kalboje, ku- spaudą visomis jėgomis, be žemo šykštumo.
Shenadoryje taip vadinamos šliupiškos dva rioje išeina šimtais tūkstančių
_________
r___ _ vi-’! Jei norim,i, kod mūsrj katalikiškoji rašliava
egzempliorių
sios “Garsas” negalėjo apsimokėti algą savo sokie katalikų žurnalai, gabiausiai
redaguoja-I įstengtų lietuvii) dvasinius reikalus užganėdinj
zeceriui už pusantro ar du mėnesiu. Tą pre- ini savaitraščiai. Ar lietuviams nėra šimtą į ti, tad pirmiausiai rūpinkimės, kad tie, ką
są ranka sukant ir po kožnam atspaudimui ati kartą reikalingesnė panaši tvarka? 1Žinau
____ . po-I dirba jos dirvoje, galėtų dirbti išmintingai,
darant ir įdedant kitą lapą, užtepant atra- rą mūsų parapijų, kur kiekviena šeimyna gau- i neeikvodami savo jėgų kitų užsiėmimų sferose
mentu literas, reikėdavo ilgas valandas kan na laikraštį pasidėkojant klebonų rūpesčiui. /'
Susipraskime, kad visuomenės pareiga netik
kintis, kol atspauzdavai 300, “Garso Ameri į Dieve, duok daugiaus tokios tvarkos pavvz- į užtikrinti savo tųjų darbininkų medžiagišką
kos Lietuvių.” Tą darbą kaip ir kitus zece- džių.
padėjimą, bet ir parūpinti jiems jų darbo kuo- į
riškus darbus turėdavo atlikti patys redakto
“Jei iš 500.000 Amerikos lietuvių 50.000 geriausius įrankius. Mūsų leidėjų, redakto
riai (tarp tų ir aš). Apie antrus gaidžius 1(10 proc.) pors po du-doleriu kas metai ati- rių, rašytoją, spaustuvių darbininkų darbas i
būdavo užbaigus darbą eidavau ant pasilsio.
i dėtų palaikymui savo kalboje katalikiškos laik- turi būti gerai apmokamas, idant anie visą sa
Po kun. Matulaičio redaktoryste, kada prie raštijos, tai turėtumėme 100.000 dol. Iš 2000 vo laiką pašvęstų vien savo specijalvbei. Iki
“Garso A. L.” prisidėjo ir kun. J. Žilinskas mūsų biznierių mažiausiai 1000 yra katalikai. šiol visai priešingai buvo ir yra.
,ir jis pats, tas laikraštis, ne kiek daugiaus Jei jie savo biznius garsintų savo laikraščiuo
Pirkdami kokį reikalingą sau dalyką nerū-'
prasiplatino.
Tiktai 1897 m., kada “Gar
se,
susidėtu
ar
10.000
dol.
Mūsų
parapijos
gojame,
jei už ano įgijimą reik mums užmo
so A. L.” bendrovėn įėjo 10 kunigų antras*) ir draugijos, kurių yra į 1000, duoda po kelis kėti racijonalę
kainą, kuri to daikto ar pa
Am. Liet. Katalikų laikraštis ėmė artinties prie ir kelioliką dolerių uždarbio visokioms spaustu tarnavimo suteiktojui
užtikrintų pargyvenimą.
1000 skaitytojų skaitliaus, jo spaustuvė kašta vėms. Kad tas uždarbis liktų lietuvių katali Nei vienas mūsų nenori, kad sakykime, mūsų
vo per 1.000 dol., ir laikraštis buvo spauzdina- kų spaustuvėms, ir-gi pasidarytų į 15.000 dol. , krautuvininkai, saliūnininkai, kunigai, momas ant reguliariško preso pas anglus. Mano Už 125.000 dol. labai lengvai galima būtų iš įkytoįĮį, vargonininkai ar zakristijonai eitų
lėictži'artta “Dirva” kelis metus ėjo vien 100 leisti porą didelių dienraščių (Chieagoje ir Bos I ubagauti sau pragyvenimą iš kitų žmonių. Koegz., man būnant Šveicarijoje, paėmė į savo
rankas ją kunigai (M. Šedvydis, A. Kaupas ir tone) ir kokius 6 savaitraščius (Chieagoje, Phi- jdelJgi mūsų spaudos darbininkai, redaktoriai,
Wilkes-Barre, Pittsburghe, New (leidėjai ir visokie anų pagelbininkai turi būti
J. Kuras) turėjo tik apie 20 prenumeratorių. ladelphijoje,
Yorke) su cirkuliacija nemažiau kaip 10.000 aršiausiais parijais? Pasakyt man, kuri lie
Kun. J. Žebrio “Rytas” ir-gi tik po kelis šim egz. kiekvienas.
tuvių redakcija ar išlejstuvė gali užsilaikyt iš
tus egz. ėjo. Šių knygų išleidimas nesiekė
Prie to dar galima būtų įkurti lietuvių kata Į savo darbo ? Ar neturi ieškoti kitokių užsiė
per 500 egz.: Gr. Lelivos “Padėjimas Lietuvių
Tautos Rusų viešpatijoje,” kun. A. Kaupo “So- likiškos presos bendrovę su keliais redaktoriais mimų kitose darbo sferose? Uždarbiauja:
ir korespondentais, kuri už numažintą kainą
1) Steigimu taip vadinamų bankų, per ką
•cijalizmo silpnos pusės,” Dr. Basanavičiaus
“Lietuviškos Pasakos” ir “Medžiaga mūsų ant pavyzdžio American Press Association šel nepatyrę žmonės lengvai sau ir kitiems kokiaraštais ir iliustracijomis mūsų katalikiškus me atsitikime gali didelę skriaudą padaryti,
tautiškai vaistininkystei,” Lietuviškas Albu ptų
laikraščius ir neapsakytai papigintų anų išleidi ipav: slavokų Rovnianek bankrūtijęs ant milimas” I leidimas, “Tvanas” t. I ir II, “Pajau
I jonų ir tūkstančių žmonių triūsą prapuldęs;
ta” t. I, “Anima Viltis” I leidimas, “Jo mą.Panašiose sąlygose išleidimas lietuviško sa2) laivakorčių pardavinėjimu, taip vadi- !
nukas Karklynas eina Lietuvos pažintų,” “Du ivaitraščio nelėšuotų daug daugiaus už užlai
: narname Real Estate biznyje, t. y. lotų ir nabroliu,” “Devoniškių kryžius” ir tt. Per 500 kymą lietuiškos parapijos ($4.000—$5.000). įmų pardavinėjimų; arba
iki 1000 egz. išleista šias- knygas: Pabrėžos
I 3) kaip daro nekuriu mūsų išleistuvių savi
nauda kokia būtų!
“Botanika,” “Katekizmas apie alkolį” (J. Gi Čia
atsimenu, kaip pasisekė man suorgani ninkai-kunigai, uždirbimu grašio, parapijas
Pranaičiutės), “Mūs Jaunuomenė ir Netikė zuoti Gilbertone parapiją: Jo M. a.a. Arcivys- 'valdant ir paskui aną grašį aukojant dešimti
jimas,” “Moterystė ir šeimyna,” “Pikta Dva- kupas Ryan įsakė suorganizuoti parapijas Gil mis tūkstančių palaikymui katalikiško laikraš
^sia,” Uosio “Sočijai iškas klausimas XIX šimt bertone ir Girardville, atskirdamas anas nuo čio ar išleistuvės; arba
metyje,” “Šventosios Rusijos misijonieriai,” Shenandoah ’rio. Į Gilbertoną iš Shenandoah ’
4) ieškojime apgarsinimų pas svetimtau“Tėvvnmeilio mintys,” “Žentas dėl parodos,” rio per kalną reik eiti tik pusvalandis. Tos | čius.
“Lietuviški Dainiai XIX amžiuje,” “Senoviš vietos didžiuma žmonių nei nemanė atsiskirti
Klausiu sveikų, kuris mūsų laikraštis apsi
ka Istorija” kun. A. Miluko, t. I ir II. “Te nuo Šv. Jurgio parapijos Shenandoah’rvje, kur eina be svetimtaučių apgarsinimų ?
tervinams Burkuojant,” “Nesipriešink,” Lau reikėdavę “mokėti į metus vien 2 dol. už kvi(Dar ne galas)
ryno Ivinskio poezijos, “ Popuiiariškas FizikosK Rankvedis” ir kitos.
Taip! su balana anuomet reikėjo ieškoti
lietuviškų raštų, skaitytojų ir, leidžiant tuos
raštus keliuose šimtuose egzempliorių, paisy
ta ne apie sugrįžimą išleidimo lėšų, bet apie
pakėlimą slavų paniekintos (lenkų dergiamos,
rusų persekiojamos) lietuvių literatūros.
Dabartiniame gi laike rusų valdžią kaltin
ti už nebujojimą katalikų spaudos būtų Kdalies teisinga vien tame, kad per kelias dešim
METAMS
tis metų lietuviai katalikai būdami priversti
skaityti be savo vyskupų dvasinės cenžuros raš
$3.00 dol.
tus, iš Prūsų gabenamus, _ priprato nepaisyti
tos cenzūros ir nejusčiomis prijunko prie visai
negerų raštų.
Šiandien už lietuvių katalikų
*
spaudinto žodžio silpnumą reikia, manding,
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Organas,
pirmiausiai kaltinti mūsų pačių visuomenę,
jos nesusipratimą, abejingumą, neprielankumą,
net atkaklumą. Atsiras ir kitos priežastys,
bet šitos svarbiausios.
Amerikos lietuvių katalikiškoji visuomenė
gali skaityti ir užsimokėti pž savo skaitomus
.raštus ir aktualiai yra išleidusi aniems įgyti
dešimtis tūkstančių dolerių. Tik kokius raš
tus ji palaikė ir palaiko? Dar nelabai senai,
gerai tai atsimename, - nesigailėdavo mūsų lie
tuviai katalikai penkinių ir dešimtinių už viso
kias “černa-knyges,” “orakulus” ir “moūį
knygas,” “Michaldos .pranašystės arba prarac242 W. Broadway,
tvos” ir tt Pats savo rankose turėjau kelių
lapelių tokią neva stebuklingą knygą su" viso
kiomis kvailybėmis, nesuprantamais sakiniais;
v»

vagimi
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.Nameliai mano
Su šiaudiniu stogu,
Jumyse buvo rainu ir patogu,
Linksma, kaip rojuj,
Kaip paukšteliui gojuj.

-

visur po šapelį, kad padaryt
tuos namelius viso pilnais, kad
padaryt juos gražiais, malo
niais, ramiais.
ir garbino
Viešpatį Dievą už jo malonės
jiems suteikiamas gausybėje.
Bet karės viesulą sunaiki
no viską: išdegino, išgriovė
su žemele sulygino ir pamatus
išardė. Ir vaitoja ir dūsauja
lietuviai ir kada sugryž tie
laimingieji laikai, kada lietu
viai atsibūdavus iš naujo sa
vo triobeles, kada užsiaugys
sodu, isiveis bitelių, prisiaugys gyvulių ir apsigyvens
taip, kaip prieš karę kad
gyveno. Oi daug, dar labai
r*?
daug laiko prabėgs ir ašarė
lių nuriedės ir prakaito lašų

Kaip-gi puikus lietuvio
ūkis su visais triobėsiais, su
visais sodais daržais, darželiais.
Čia stovi namas dviem ga
lais, didelis ilgas ir platus.
Per vidurį durys ir dar su
gonkomis, langai su langinė
mis, Šiaudų stogas su nemažais pasterbliais, ir kraikas
su gėveliais pavyzdžio arklio
galvos arba gaidžio, Stogas
žaliomis samanomis, kerpėmis apaugęs žaliuoja kai kau- išvarvės.
rai puikiausi.
Vienok, vilties nenustokime.
Dievas suPalial triobą sodas oi. i o- Lietuva nežus,
lių, grušių, slyvų, vyšnių, teiks lietuviams jėgų ir stip
agrastų, serbentų ir aviečių rybes ir jei dar pagyvensime
prisodintas.
Palei
langus kelis metus, tai ir vėl pama
darželiai visokių puikiausių tysime Lietuvą žydinčią ir
gėlelių prisėti ir prisodyti, o atgyjančią ir triobeles išsta
pirmoje vietoje žalių rūtelių tytas dar dailesnes, negu pir
lovelė—lietuvaičių nekaltybės ma kad buvo.
simbolis, amžinu savo žalumu * Tiktai dabar broleliai ir
primenąs nekaltybės, doros sesutės taupykime kiek galė
ir garbingumą dami pinigus, kad reikalui
skaistumą
Kiekviens žolynėlis skleidžia atėjus galėtumėme prisidėt
maloniausią gardų kvapsnį prie atbudavojjmo išnaujo mū
aplinkui ir ramina ir džiugi- i sų tėvynes.
Ir būkime blaina kiekvieną žmogelį.
i
•
■
” 1
fviais, kad mūsų dvasia ir
Tenai toliau triobėsiai kūnas neprarastų spėkų ir estaldai, tvartai, kūtės gyvu- nergiįos. kuri mums bus labai .
lėliams pastogės, Daržinės, > reikalinga po šios baisiosios
skanios, triobėsiai sukrovi-! karės. Prie pakėlimo iš griu
mui javų ir pašaro. O čia vėsių ir atnaujinimo mūsų
sode! yje svirnelis tiek kartų mieliausios tėvynės Lietuvos.
apdainuojamas Lietuvos liau Mūsų namelių.
dies dainose. Tai vieta san
F. V.
dėlio grudų, drapanų ir kito
kios visokios ūkininko nau
JEI MOKI...
dos ir gėrybės.
O tenai viduryje kiemo gi Jei ant knygos moki
lus šulinys tyro vandenėlio ' Kiek jau paskaityti,
su augštu aržuoliniu renti- įnik tat rankon plunksną —
niu ir $u augšta, augšta svir- Mokykis rašyti,
tim.
O puikiausioje kiemo vie-,
Pabaigęs darbą.,
toje tarp žalių medelių ir žv- Ar liuesam jau laike
dinčių beržų-alyvų stovi šven- Griebkis už knygelės
tas kryžius—paveikslas kan- /r skaityki, vaike,
čios Viešpaties mūsų bran-;
giausio Atpirkėjo.
’G’*. In°kčsi rašto,
Laimingi žmoneliai Lietu- |^a* ir daug žinosi,
vos gyveno sau ramiai, dirkitiems naujienų
bo, krutėjo kiek galėdami, Dau£ papasakosi,
kaip tos skruzdės vilko iš
Dievo Muzikontas.

Jus nori atlankyti Jūsų prietelius

“DARBININKAS”
%

t

'

J5*

.

X

»

’

1 KOPIJA
3 centai.

*

pačių darbininkų leidžiamas.
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•) Pirmutinis — kun. A. Burbos “Valtis.
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OSTON, MASS.

prižiūrėjimui ir pašalpai na-.
šlaiČių, senelių ir- palėgusių
darbininkų. Visokių sanita
riškų pagerinimų ir reformų
padaroma.
AR DUOTI MOTERIMS
Ale kad jau ir nebūtų žy
BALSAVIMO TEIS*.
Moterų S-gos
mios
naudos žmonijai iš mote
Nevienas iš mūsų gerbiamie
rų
balasvimo,
tai visvien, jos
savęs klausia: ką tos mo
nuopelnai jitersgaltaip
turi
teisę
reikalaut
sau balso
šaukia, kam jos tokį
taip, kaip ir vyrai, nes jos
ergelį kelia visame pasaulyje,
tokie
pat žmonės su kūnu, dū
? Gruodžio 13-tą dieną 1915 kokių jos teisių, kokio balso
šia
ir
protu kaip ir vyrai. Tai
''m.- sueis tik vieni metai, nuo reikalauja ir kam tas viskas ykam-gi
joms daryt tą skriaudą.
^užsimezgimo A. L. R. K M. ra reikalinga?
Jei Dievas sutvėrė abudu, ly
>S. Rodos nekoksai tai būtų
Ar negeriau būt kad viskas
giais, tai tegul ir būva lygūs.
“jubilėjus,” bet pažiūrėkime būtų taip, kaip buvo iš pra
O
bus išpildytas ir Dievo ir
L į' pačią Sąjungą.
džios, dabar ir visados. Tai
gamtos
įstatymas ir bus viskas
Per kelias dešimtis metų aš šiandien pasiryžau keletą
gerai.
emigracijos lietuvių iš Tėvy žodelių apie tai parašyti.
Dabar pereikite jūs po fab
nės tvėrėsi didelės lietuvių Pirmiausia tai kiekvienas iš
rikus,
ir prisiveizėkite kiek ten
organizacijos, mažesnės drau mūsų turi pripažinti tą tiesą,
tūkstančių
vargsta, skursta
gijos, kliubai ir tt. vis tai dau kad pasaulyje nėr to daikto,
mūsų seselių,, mūsų motinų,
giausiai vien vyrų buvo. Mo- kas amžinai pasiliktų vienuokiek jų netaiku iš svieto išeina,
*• terys sekdamos vyrus ir-gi tvė du, kas nesikeistų, nesimaiarba
nesveikatą įgauna vien tik
rė pašalpines draugijas-drau- nytų. Tam mes turime • be
dėl
to,
kad niekas prideramai
gijėles, bet viešame katalikų galės pavyzdžių. Priminsiu
įstatymų nepagamina ir tinka
gyvenime kaip ir nebuvo gir nors keletą: Kaip čia senai
mai neprižiūri tų dirbtuvių,
dėtis jų balso. Tos pačios mūsij moterėlės viską išaušda
ir gyvenamųjų vietų, netvar
moterų pašei pinės draugijos, vo pačios, pasiūdavo pačios,
ko santikių tarp kapitalistų ir
nors ir prie geriausių norų, nie ir duoną iškepdavo pačios, ir
darbininkų.
ko svarbaus, žymaus, nei taip ’i šimtuš tokių visokių darbų at
O kad moterys turėtų balsą,
savo rankomis. Kas
LIETUVIŲ MOKYKLA.
sos žmonijos. Kultūros per- Į
labai naudingo nenuveikė taip likdavo
j
tai
jos šauktų, jos keltų ter
į
dabar
atliekama
fabrikuose
įsakant neįpynė nei vienos gė
mą, jos viešai aiškintų savo
Kiek šiuose žodeliuose tu gale.
lės į vainiką lietuvių katalikė į vairių įvairiausiomis mašinoskriaudas, o. tada ir vyrai rinio, kiek prisiminimo iš kada visi slopino mūsų apš
Amerikoje. Bet susitvėrus Į mis. Nepersenai visur važinė
joms pritartų ir pereitų valsti praeities mūsų tautos gyve vietimo darbą ir trukdė kiek .
jo
žmonės
su
arkliais
o
jau
da

Sąjungai — rodos užgimė mo
joje nauji teisingesni ir ^res nimo, kiek vilties, tragedijos, galėdami ir kaip įmanydami;v
terims nauja gadynė! Pradė bar daugiausiai važiuoja auto dirba fabrikuose ar kitokiuo ni įstatymai o tuomi pačiu bū milžiniškos tautos galės, ide- Į pavartodami barbariškiausius I
jo kuopos tvertis viena po ki mobiliais (taip bent Amerike). se užsiėmimuose, ir kurios a- tų nauda visai žmonijai.
ališkojo pavizdžio. Pavyzd būdus ir priemones. Kur-gi
tai — pradėta apie tai laikraš Keli tūkstančiai metų atgal, nei svajot negali apie viršminėTai-gi broliai, katrie esa žio gyvumo, gajumo ir iš tuomet ideale lietuviškos mo
tai
žmogus
vaikščiojo
pėkščias;
tą
šeimyniško
darbo
padalini

čiuose skelbti, raginti, o mo
me piliečiais balsuokme už su tvermės mūsų kovoje už švie kyklos dvasia gyvavo, kur i
terys rodos tik to ir belaukė— toliaus prisipratinęs laukinį mą. Čionai jinai pati tur už teikimą moterims balso, o at sos spindulėly, už apšvieti jinai palaikė savo gyvybę,
dygsta kuopa po kuopai, taip arklį pradėjo raitas jodinėt ir dirbt ir pasidalvt savo darbo liksime teisų ir gerą darbą.
mo saujalę, ir iš motutės kad neužgeso amžinai per 40
kad dar pilnai metams neišė pasidirbinęs vežimą ar roges vaisiais su savo šeimymėle, jeiTik pagalvokime gerai, o krūties išžvstą tėvynės mei metų.
važiuotas
važiavo.
Ir
tai
jau
ją
tur.
Ir
turi
kovot
su
viso

jus jau turime devvniliką pil
suprasime visi aiškiai, tą inel- lės jausmą ir motinėlės išmo
Lietuvių mokykla
nų kuopų — o besitveriančių, buvo didelis palengvinimas ir kiais priešais ir išnaudotojais dmą mūsų motinų:
kintą
prigimtos
kalbos
žodelį.
Per
40 metų prie ratelio
taip sakant kuopų in the em- didelis pirmyn žengimas visos ir skriaudikais, ir kovot ne bi
“
Vaikeliai,
aš
jus
pagim

Lietuvių
mokyklą.
iškiūtojo.
Ir pergalėjo visas
le kaip, ale ant žūt būt, r jeibryo dar penkios, taip jog žmonijos.
džiau,
ant
rankų
užnešiojau,
Kiek,
kraujagerių,
bude

audras,
visus
užpuolimus, at
O dabar ką mes gnatome? tik nors kiek pražiopsos tai jau
galima tikėtis, kad iki galui
tiek
naktelių
nemigau,
tiek
lių, visokiais vardais save rėmė garbingai, ir nepažemi
šio mėnesio turėsime 24 kuo Visur geležinkeliai, mašinos tuojaus gręsia baisiausi pavo- j vargelio privargau dabar mel pasivadinusiųjų tavo priešų, no savo vardo, bet iškėlė jį
tik dūzgia, vandeniais garlai jai, kad ne iš vienos tai iš ki
pas!
viai pukštuoja, fabrikuose vi tos pusės ir žūsta nelaimingo džiu jūsų kad pripažytumėt tavo neprietelių, tavo perse augščių augščiausia.
Toks plėtojimasis, rods ne sokeriopas mašinas viską išdir sios kaip dalgio pakirstos žole- i maneuž žmogų, vertą ištart kiotojų tave stengėsi praryt,
Tai nuopelnas mūsų sese
būt nieko įstabaus, jeigu tai ba — žodžiu sakant tai vis ės arba kaip plaštakėlės spar žodį sprendžiantį valdyme mū- tave stengėsi išnaikyt, užgniau lių Lietuvos mergelių lelijė
būtų tarp kitos tautos, švie žmonijos pažanga, tai vis j nelius apsvilusios Tėplioja po sų šalies, pagerinime mūsų gy žti ir sutryt—kad tavo nei var lių, Lietuvos moterėlių baltsių, kultūringų moterų. Bet mokslo, triūso ir prityrimo j šlykščiausią ir žemiausias vie venimo sąlygų, prašalinime ir do nebūtų minavojama!
galvėlių. Jos linelius plo
kad lietuvės taip susiprato tos vaisiai. Tas viskas ką tik tas didmiesčių srutų prieplau kovoje visokių pavojų ir nelai
Spaudė tave carai, kaize nai verpdamos mus mažulė
žmonijos.”
Meldimą riai ir kitokie, spaudė ir per lius a. b. c. ir poterių mokinda
nuo vyrų kaip kada paniekin mes matome — ir matome kaip kose: tai yra žmonijos išmatų mių
mūsų seselių: “Broleliai duo sekiojo visoke urėdninkai, vo; sunkus tai darbas buvo,
tos, užmirštos mūsų sesutės vis kas metai išrandama dar ir išgamų armijose.
— tai tik reikia džiaugtis ir geresnės mašinos ir pabuklės Tą matydamos moterėlės pra kite mums balsą, o mes jums kazokai ir žandarai. Už ta ypač pačiom neperpuikiausia
dėkavot Dievui! Kas svar ir visokios naudingos ir reika dėjo galvoti ir mąstyt, kaip paduodame rankas ir širdis ir vo idėją, už tavo palaikymą mokant ir neturint tinkamų
biausia, tai kad moterys lie lingos tų mašinų ir pabuklių tą blogumą prašalyt ir kaip sa visas savo spėkas ir stojame su daugel, daugel mūsų brolelių rankvedėlių. Bet lietuvės ne
tuvės prijaučia idėjiniai orga dalių permainos.
vo padėjimą pasaulyje pada jumis petys į petį prieš visus ir seselių kaip iš apšviestū- paisė nieko. Jos kaip liūtės
nizacijai, nors Sąjunga ir tu
Amžinastyje tik du daiktu ryt bent kiek geresniu ir leng mūsų jšnaudotojus ir kovosime nų, taip lygiai ir iš tamsunė- gynė savo tautos šventyklą,
ri pašelpos ir pomirtinius sky- yra tokie, kurie niekados nesi- vesniu. Ir sugalvojo tai, kad patai, kol susilaukisme laimin lių baisiausius smūgius ir savo lietuvišką katalikišką
—rhrs. bet prie apšvietos — idė maino ir nesikeičia — Dievas ir joms reikia lygių teisių su vy gos pergalės, kol iškovosime persekiojimus prityrė ir išken kultūrą, savo raštą. Joms ne
jiniu skyriun turi kiekviena teisybė. O daugiaus tai vis rais šalies valdyme ir įstaty bent kiek žmoniškesnį pragy tėjo. Ir dabar dar daugelis baisi buvo nagaika kazoko,
narė prigulėti ir priguli — ki kas, viskas mainosi, kaitelio- mų išleidime, sudaryme ir per venimą.”
tebekenčia.
joms netamsus buvo kalėji
Kas dr.įs tokiam maldavi
ti du skyriai paliekami valiai jasi, gerinasi, persidirba su taisyme. Ir labai teisingai
Lietuvių mokykla.
Tai mas jei pridėjo kentėt už j
mui ir teisingam reikalavimui nešgriaunamoji tvirtovė, tai šventą katalikystės ir lietuvys
pačių moterų — jei nori pri laiku, vieni daiktai atlieka Į sugalvota.
gulėk, jei nenori,' neprigulėk. tas permainas greitu laiku o ki- i Matote gerbiamieji jei prieš priešinties, tas nevertas gero lietuvių tautos garbė, tai lie tės reikalą.
Į apšvietos skyrių mokami pi tiems užima kelis metus arba Įstatymus lygiai atsako vyrai žmogaus vardo. Reikalauja tuvių visų žemiškų troškimų
Ir dabar lai visas pasaulis
nigai medžiagiškai nesušelpia net ir kelis šimtus, o rasi ir ir moterįs už jų peržengimą, moterys savo teisių — ir gaus ir idealų skaisčiausis vainikas, žino, kad dar tebegyvuoja lie-,
nei vienos narės, bet mielu tūkstančius metų o tos permai tai po šventai teisybei išpultų, — o mes joms toje kovoje padė tai didžiausis triumfas, teisin tuvės katalikės, tos pačios,
noru j ,]j rašomasi. Pusė mo- nos vis įvyksta, toks jau mato-; kad abudu ir tų įstatymų lei ti kuom galime privalome. giausios ir garbingiausios kul katros kovojo per tiek metų,
kesnio į apšvietos skyrių yra te yra Viešpaties Sutvertojo į-1 dime ir tvarkyme turėtų lygias Moterų laimėjimas — tai dar tūrinės pergalės menkos sau- už mokyklą, o kurias Vieš- į
skiriami į Mot. Laikraščio statymas ir visa gamta įstaty teises.
Tai čia aišku, kaip bininkų pergalė, džiaugsmas. jalės lietuvių tautos, iškovo pats pašaukė pas save, tai i
kurs
puikiai
auga
—
Fondą,
jusios tą, kas jai buvo rei tų liko dukters ir anūkės smar
mą pildo.
ant delno.
ačiū geraširdžiams aukotojams
kalingiausia, idant pakilti kul kios, drąsios, lėtos, nekaltos,
Žmogus, kaipo būdamas,
O dabar to nėra. Dabar
ir pačioms sąjungietėms. Už j kad ir menka dalelė gamtos, visus įstatymus sugalvoja ir
tūroje kartu su kitomis vaka teisingos, gražios, skaisčios,
kitą pusę to mokesnio steigia taip-gi tą įstatymą pildo. Nes išleidžia vien vyrai o moterė
rų Europos tautomis.
stiprios galingos tikinčios ir;
mos vakarinės mokyklos, kny kitaip ir būt negali.
Lietuvių mokykla.
mylinčios Dievą ir Lietuvą
lės tik pildykite juos. Tai
gynėliai, surengiamos naudin
Dabar
kyla,
bujoja,
plėto

Ir žmonijoje nuo neatmena- ' jau čia neteisybė, jau tuomilietuvaitės, kol jos ant svieto
gos prelekcijos ir tt. Vienoj mų laikų giliausios senovės, moterys yra skriaudžiamoj.
jasi, skleidžiasi, klėsta, lin bus lietuvių mokykla ir tauChicagoj yra net penkios dide kaip tik randame užrašus se
ksmina kiekvieno lietuvio šir ta nežus.
Geroje šeimynoje tai apie
lės kuopos ir kiekviena turi novės gyvianimų, jų apsiėji viską galvoja ir tariasi visi iš
dį. Neužslopino lietuvių mo
Džiaugkimės ir linksminki
savo mokyklą, puikiai gyvuo mų, jų santikių vienų su kitais, vien vyrai ir moterys ir dėlto
kyklą nei baisiausios karės mės broliai
letuviai ir didjančią, iš kurių sąjungietės taip šeimyniškų, kaip lygiai gerai gyvena.
viesulą. Bėgo lietuviai raudo žiuokimės iš to, kad mes esa
Taip reikėtų,i
daug sau naudingų dalykų iš ir tautiškų, mes matome nuo kad ir valstijose būtų — ir dėl-:
dami kruvinomis ašaromis, me nariais tos tautos, kurio
moksta.
Dar gi tankiai ren- latinį progresą, pažangą. Ma to reiktų neatbūtinai moterims
palikdami mieliausios tėvy je yra tokios moters ir merge
giami vakarėliai blaivūs, su tome, kad žmonės iš puslauki suteikti balsavimo teises.
nės gražiausius laukelius, za- lės. Ir taip pasielgkime. kad
gražiomis, pamokinančiomis nių taip vadinamų barbarų,
liuosius gojai ius ir gireles, būtumėm verti jų broliais
Suvienytose Valstijose kiek
prakalbomis, paskaitomis. O; pavirto į civilizuotas tautas ir vienas suaugęs žmogus pilietis
srauniuosius upelius ir spin- vadintis ir kad ir joms iš mū
tas kelia sąjungiečių dvasią ir | dar vis augštvn kįla ir gerina turi teisę balsavime išskiriant
dinčius ežerėlius su visais sų apsiėjimo nebūtų koktu ir
Sąjungos gerą vardą.
savitarpines sugyvenimo sąly jaunuolius nesuaugusius, ne
Lietuvos nameliais gyvulė nemalonu. Ir kad ir jos mus
Ogi kaip atsiras taip labai j gas.
liais žvėreliais ir meiliai čiul pamylėtų ir pagerbtų už mū
turinčius 21 metų, kriminalis
pageidaujamas moterų laikra-i Buvo laikai, kada vyras tus, ir nepilnapročius.
Tai
bančiais čiulbuonėliais Lietu sų prakilnumą dorumą ir mok
štiš — kaip tai puikiai suriš viską rekialingą pragyvenimui dabar išrodo taip, kad Suvie
vos paukšteliais.
slą.
bendrus Am. liet, moterų rei uždirbdavo, o moteris tą visą nytų Valstijų įstatymai mote
Bet mokyklą lietuviai nepa
O su Viešpaties palaimi
kalus — labiau suartins, su padalindavo tarp šeimynos. riškę laiko ar už nesuaugusią, w Japonijos karalienė, kurios liko nevidonams amžiniems nimu būsime visi laimingi
pažindins visų kolonijų mote Vyras laukuose dirbdavo, ar ar už kriminalistą, ar už be vainikavimas bus lapkričio 10 savo kraujageriams * naiki ir ramūs, kad ir visas pasau
ris. Apart Chicagos mokyklų medžiodavo, ar žvejodavo, o protį —nes moteriškė taip-gi
nantiems šventąją mūsų tėvy lis augštvn kojomis apsivers
— kitų miestų kuopos ir-gi tu moteris namelius prižiūrėdavo neturi balsavimo teisių.
nės Lietuvos žemelę. Kur lie tų ir didžiausios nelaimės
ri sau mokyklas pav. Phila- ir vaikučius augindavo. Taip
Gal nekurie pasakysit, kad
tuviai bėga, ten ir jų mokyk perkenst mums nebus sunku,
delphia, Boston, Sheboygan, sakant vyras viską gamino ir nėra reikalo moterims kisties
los kartu bėgo. Bėgo moky ir drąsiai galėsime pasakyti:
Wis. ir tt ir tt. Tai-gi aiškus nešė į namus o moteris tą visą į valstijų reikalus, tą gana
tojų visas personalas, bėga ir Kas bus nebus-lieuvis nežus....
moterų veikimo rezultatai, ku sunaudojo ir padalino paskir gerai atlieka ir be jų vieni vy
mokinių visas būrelis. Tai
riais mes lietuvės , didžiuotis stė tarp šeimynos narių. Jinai rai.
vis žiedeliai mūsų tautos,
galime.
žinojo katras alkanesnis, kat Tai labai tokie klaidingai ma
iš jų išaugs didvyriai, nes
Kas tėvų nemyli,
Tai gi nenuleiskime rankų ir ras labiau nusidirbęs, katras no.
jau jie iš jaunuomėlės pajus
Nedoras yr’ vaikas,
ant toliaus, jau pačią sunkią silpnesnis ir kožnam paskirda
Vyrai atlieka daug dalykų
kas tai yra - netekt mielosios
Kas niekiu tėvynę,
ją pradžią perleidom, viskas vo tinkamąją dalelę. Ir buvo gerai ir be moterų, ale labai
tėvynės, kas tai yra gyventi
Tas išgama paikas.
eis dabar lengviau, tik mylė visi užganėdinti iš tokio darbo daug dalykų atlieka ir nelabai
svetimame pasvietyje tarp sve
----------- 0----------kime ir platinkime savo Są padalinimo šeimynoje.
Ir gerai o rasi nekurius atlieka ir
timų žmonių, kur viskas ne
Gėda ant gėdos,
jungą, kad kitas seimas, jau taip buvo per labai ilgus lai visai netinkamai.
lietuviška. Mylės tad jie
Nemokėti tos kalbos,
galėtų džiaugtis narių tūkstan kus. Ir didžiumoj dar ir da
Pirtyrimas rodo, kad val
visa širdžia, visais jausmais
Kurią kalbėdavo
čiais — nebe šimtais.
bar taip yra.
stijose, kur yra suteikta mo
lietuvių mokyklą, tą vienati
Senukai mūsų tautos.
Nors tai ir geras toks būdas terims balsavimo teisės kaip
nį tautos kultūros lizdą, ir
ir. toks paskirstymas, bet ne vi tik išleidžiama daugiausia nau
žydinį lietuvystės.
LAKSTOT*.
sur yra galimas ir nevisada.
dingų įstatymų. Tose valsti
Prisiminsime mūsų 40-meŠtai, laikštntė pas upelį
Paimkime pavyzdžiui, kad jose mažinama visaią būdais
tinę kovą su galingais prie
čiulba, linksminas saldžiai, ir mūsų didmiesčius. Kiek: girtuoklystė,
paleistuvystė,
šais, kurios laimėjimu gali
Šokinėja po medelį,
čia mes turime tokių mergaičių skiriama daugiau pinigų nau
me didžiuoties akiveizdoje
Renka vabalus gaidžiai.
ir moteriškių, kurios dienelė dingiems visuomeniškiems rei
i viso pasaulio, viso svieto, viiš dienelės nuo ryto liki vakaro kalams kaipo tai: apšvietimui,

Alkana laputė
Po sodą bėgiojo,
Augštyn žiūrėdama,
Kur varnos lakiojo.
Temis ant nelaimės
Gili duobė buvo,
Netyčia laputė
f aną pakliuvo.
Ir kiūto ir mano,
Ką dabar pradėti,
Kaip iš tos nelaimės
Save išgelbėti.
Čia pro šalį eina ožys,
Barzdą krato,
Netyčia laputę
Ima ir pamato.
“Ką-gi tu čia veiki?”
Ožys lapes klausia.
Jam lapė atsako:
“Silsiuosi, mieliausia.
Ant viršaus taip karšta,
Nėr kur pasidėti.
Čia, šitam pavėsyj,
Galiu sau sėdėti.
Vandenėlio čysto
Galiu gert lig sočiai,
Ak, sakau gyveninis,
Kai vestuvių svočiai.
O jei ir tu nori
Ramiai atsilsėti,
Tad šok šen pas mane,
Į šitą pavėsį.”
Ožiui nereikėjo
Antru kart sakyti,
Jis senai norėjo
Troškulį gesyti.
Stačiai duobėn šoko,
Vanduo net ištiško.
“Et, griova, nemoki-”
Lapė taip suriko.
Tuojaus lapė ožiui
Ant nugaros šoko,
Smagiai pasispyrus,
Iš duobės ištrūko.
“Dabar liksi sveikas,
Aš-gi jau keliausiu,
Dėl savęs geresnį
Pavėsį kur gausiu.”
Ožiui greit pabodo
Pavėsyj sėdėti.
Bet nėr ką ftaryti,
Reikia pakentėti.
Vos po trijų dienų
Piemuo ožį rado,
Tik jau menkai gyvą
Dvesiantį iš bado.
Ir tarp mūsų tarpe
Yra daug gudruolių,
Didelių galvočių,
Protingų drąsuolių,
Kurie ažniek laiko * —~
Gerą patarimą,
O seka tų pėdas,
Ką juos paklaidina.
Ir nei nepajunta,
Kaip duobėn pakliūva.
Labai tankiai esti,
Kad amžinai žūva.
K. Karvelis

BANGAI
Baisi banga,
Atplauk greičiau
Kova ilga —Irklus mečiau....

Atplaukk, banga.
Kovos geidžiu!...
Tamsa ilga.
Nėra žvaigždžių.
Banga baisi,
Nelauk ilgai!
Pražus visi
Vargų vargai

Kentėt gana,
Kovos geidžiu!
Liūdna daina...
Nėra žvaigždžių.

Atplaukk, banga,
Nuvikk mane!
Naktis ilga
Nemiela, ne!...

!

pasirodė puikiausi šviesos ir ties, nereikia poterių kalbėt,
išminties spinduliai. Moterų j nėra už nuodėmes bausmės po
ir merginų puikiausi straips-1 mirties, už vagystes ir apga
niai. Būdamas vyru, bet po vystes nereikės atsakyti, die
mis
raidėmis
atspauzdmta
moterų skyrių tai išlandžiojau. noje teismo, tai man ir pati
Mes dažnai esame privers- juk reikia visiems Amerikos
išeina utarninkais, ketvergais ir
‘
‘
Armenian
Relief
Fund.
’
’
Na,
Mano donoą patraukė la- į ko labai tas socijalistų moks
ti pasiginčyti su atvirais ir lietuviams vienyties. Kas, kaip
su batomis.
kas
čia!
'sakau.
Imu
skaity

biausia
* ‘ Flirtas. ’ ’ Miela bu las, ir likaus socijalistų.
į
Leidžiamas Lietuvių R. K. Šv. slaptais priešininkais — ypač ir ant kokių pamatų vienysis,
ti ir randu žinią, jog mūsų vo skaityti ir džiaugsmas ėmė, | Kazys. Maiki, ar tu mo
kuomet esti paliečiami ar už- CLietuviai katalikai nuo savo
Juozapo Darbininkų Sąjungos.
mieste
susiorganizavęs fondas kad tarp mūs sesučių atsiran ki šituos darbus!
gaunami mūsų idealai,' ar pamato nenuslys, nes jie jau
PRENUMERATA:
)
šelpti
armėnus
nukentėjusius da valdančių plunksną, paMaik. Kaip kartais pri
čia giliai, kad jis kuotvirčiauMetams.
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pastaruoju
laiku
nuo
turkų.
sieina.
žinančių
gyvenimą.
Taip
dai

mės vykinti gyvenimam Te SIS.
■ ■
Pusmečiui_____________ $1.50
Kaz
O kodėl iš tamstos
Komitetas susideda iš 9 žy liai, taip natūraliai, taip sim
čiau
kamgi
neaišku,
jog
tau

Kodėl
jie neina su mumis!
Trims mėnesiams_________ 75c.
miausiųjų
miesto
piliečių.
Ko

burnos
taip
degtinė dvokia? j
patingai
ten
parašyta.
Ne

toje, kuri nori būti gyva ir
Gi mat kodėl.
Ren
Atskiras numeris 3 e.
mitetas
rinks
aukas
ir
siųs
galėjau"
sau
įsivaizdinti,
kad
Maik.
Matai,
Kazeli, bu
stipri—tarp visų jos srovių ir kant nuo organizacijų jų
Laiškus ir pinigus siųskite
tinkamais
keliais
nukentėjugali
atsirasti
tokių
gabių
mer

vo
socijalistų
prakalbos,
tai
partijų turi būti nemaža ir ben Tautos Taryboje bus mažu
adresu:
siems armėnams.
ginų. O gal tai čia gimusi po tų prakalbų sulindom pas
dra. Visi juk esame lietu ma . Katalikai jau dabar tu
“ DARBININKAS, ”
Perskaičius
žinutę,
pradė

mergina? (Taip “Flirto” au Baužą į skiepą, na ir patrau
viai, mylime Lietuvą, savo ri septynis atstovus, orga
242 W. Broadway,
jo
kilti
klausimas
ir
link
lie

torė yra Chicagoje gimusi kėm socialistišaki.... niekas ne
prigimtą kalbą, visi trokšta nizacijos auga, . pribus su lai
matė. Gut bai.. negaliu nutuvių
šelpimo.
Armėnai
nors
SO. BOSTON, MASS.
lietuvaitė. Red.)
me Lietuvai laisvės. Tik su ku dar ir naujų atstovų. Jieir nukentėjo, ,ir pašelpa jiems
Dar maloniaus būtų, kad stovėt, kojos linksta, galva
nutautėliais, išsigimėliais sun gi tų organizaeijų teturi nereikalinga,
bet
nemažiau
rei

daugiau
tokių, atsirastų. O svyra turbūt bus negera. Suku jau besurasti ką nors ben daugiausia. Laisv. tautinin
“DARBININKAS,”
kalinga
ir
lietuviams.
O
ar
jų
be
abejonės
yra. Tik vis , diev.
dra.
kai galėtų atsiųsti tik tris at
(The Worker)
organizuojąs
koks
amerikiečių
iš
drovumo
nepasirodo.
IšKaz.
Keliauk sveikutis.
Ypač šiuo laiku, kada vi stovus: du nuo savo susivie
The most populas Lithuanian
komitetas lietuvių šelpti. Lig drįškite, sesutės, panelės, mo
K. S.
sos tautos likimas, tarsi ant nijimo ir vieną nuo Tėv. Mylė
Newspaper.
šiol
nieko
negirdėjau.
Vienasterėlės,
mes
su
pamėgimu
plauko kabo—tokia vienybė ir toji) Draugijos, gi socijalis
kitas laikraštis, kad ir parašo skaitysime jųsų rašinėlius.
published every Tuesday, Thurs- bendras darbas visoms lietu tai—tik vieną nuo savo Sąjun
apie mus taip šaltai, kad ma
Reikia vilties, kad budrus
day, and Saturday by the
vių srovėms yra gyvai reika gos.
R.
C.
ža
kas,
išskyrus
mus
pačius,
I
“
Darbininkas
’’ daug, daug
St. Joseph’s Lithuanian
lingas.
Ir socijalistai ir laisv. tau
Association of Labor
ir atvdą atkreipia. O įneš pa ■ išbadys, išjudys mūsų broSuprato tai pernai metais tininkai skaito save išrink
tys? Nugi ginčijamės, kuriam Į lių ir sesučių. Be abejonės
SUBSCRIPTION KATES:
Lietuvių delegatai Cliicagos tąją srove, tautai reikalin
pirmenybė
priklauso, kabinė- (yra brolių ir sesučių jautrių,
Y early ........... _ - $3.00 politiškame seime ir nutarė giausia, taigi jie gali tik vado
jamės
prie
tų,
kurie šiek tiek gyvenimą ir sielą pažinančių
6 months...............
.$1.50 steigti Lietuvių Tautos Ta- vauti kitiems, niekuomet gi
veikia, pravardžiuojamos, lyg ir mokančių ant rašto dėti sa
Bet
Advertising rates on applicationi rybą, kuri turėjo susidaryti nesitaikinti prie kitų.
maži vaikai.
vo mintis, patyrimus, jausmus
Address all communieations to iš atstovų nuo mūsų didžiųjų kas-gi kaltas, kad katalikai
Kiek
armėnų
nukentėjo,
tik

J. K. Miliauskas.
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242 W. Broadway,
čiau galime drąsiai spręsti,
Nutarė taip:
Organizacija, Sukruskite, broliai, išaugin
kad jis bus nedidesnis už nu
SO. BOSTON, MASS.
| turinti nemažiau kaip 1000 kite savo organizacijas, prikentėjusių
lietuvių skaičių.
■ narių, galės rinkti vieną ats steigkite naujų, gal su laiku
Bet
armėnai
netyli, savo i
tą kas dėl apsigynimo nuo
tovą į Tautos Tarybą; organi-1lir jūsų bus viršus.
skriaudas praneša pasauliui,
zacijos-gi, turinčios nemažiau,
Katalikų nors ir didžiuma prieškatalikiškos spaudos.
Bereikalo redaktorius nu kreipias į civilizuotas šalis ieš- Į
kaip 5000 narių -— galės rinkti būtų, tečiau, žinoma, jie ne
po du atstovu. Šitą nutarimą gi varžytų nuomonių kitų sro siskundžia, kad “Darbinin kodami pašalpos. .Jei jis ne-i
įvykinti, Tautos Tarybą suor vių atstovų; labai dažnai gal ke” nėra teisybės ir kad iš girdžia svkį-kitą, savo šauki
kreipiama jo žodžius. Tei mą jie atkartoja tol, kol atsi
ganizuoti seimas pavedė Tau ir paremtų tą nuomonę.
tos Fondo Valdybai, kuriai
Bet, žinoma, pakol anie sybės, jai tik jos kiek turi, randa žmonių, kurie atkreipia
įsakė būti laikinąja Tautos jnepripažįs, rodos, aiškaus fak nieks jam neužginčija. Prie savo ausį ir suteikia tai, ko
Taryba. Tautos Fondo Val to, kad katalikų yra daugiau, šingai, jam pilnai atiduoda prašoma.
Gražus pamokinimas vi
dyba nutarimą išpildė, visas j negu jų—tai ir mūsų Tautos ma kreditas už naujus išradi
siems
skriaudžiamiemsiems.
■didžiąsias organizacijas pak Taryba susidarys tik iš vienų mus. Kas dėl iškraipymo po
Naudingas
ir mums lietu
žodžių, tai visiškai bereika
vietė išsirinkti atstovus ir su : katalikų atstovų.
viams.
.Juk
mes patys nors
daryti tikrąją ir nuolatinę
Ar susipras mūsų socija linga: reik tik duot redak
Tautos Tarybą, kaipo viršiau listai ir t. v. tautininkai ir ka toriui valia, pats susipainios. lir aukojame tėvynei, bet mū“Ateities” redaktorius kla sų skaičius mažas, nedaug ką
sią politišką ir tautišką Ameri da būtent susipras ineiti pro
skyriaus tegalime ir sušelpti. Kai kur
kos lietuvių organizaciją. Bet duris, kurios jiems vi lieka usia, prie kokio
Tik laikraštinės etikos Darbinin- bandyta rinkti aukų nuo sve
deja: to pakvietimo paklau atviros—sunku įspėti,
sė ligšiol tik Katalikų vi ateitis tai parodys.
kas” priskaitys mano strai- timtaučių (pav. Neivark. N. ,J.
psnį: “ Nesusivaldąs redakto- Chicagoj ir k.), bet ne visur.
suomenė: Katalikų organiza
.Manau, kad tą už- įBeto, kiek man žinoma, nė
cijos išrinko išviso 7 atstovus, DĖL “ATEITIES” PRAŠY rius.’
MO.
duotį jam pačiam reikia pa- ra susiorganizavęs nei vienas
kurie ligšiol ir sudaro tą Tau
tos Tarybą: 1) Nuo L. R. K.
“Ateitis” nori paprašyti likti, kaipo etikos specijalis- svetimtaučių komitetas. Kam
turėtų greičiausiai
Federacijos Amerikoje kun. “Darbininko” prirodyti, kur tui. Prie tos progos gal pa įgalima,
tuo
pasirūpinti.
.J. Misius ir J S. Vasiliauskas, ir kuomet “Ateitis” rašė, kad darys kokį naują išradimą. Te2) nuo Pilnųjų Blaivininkų— p. M. Petrauskas stengiasi jau čiaus negaliu nepastebėti niū
Dr. A. K. Rutkauskas ir kun. nimą paimti į savo rankas. sų pirmeivių taktikos. Jie
J. J. Jakaitis, 3) nuo L. Vyčių Gaila, kad “Ateitis” tokią savo raštais pašiepia Bažny
NAUJI SPINDULIAI.
adv. A. A. Šlakis ir4) nuo Susi- trumpą atmintį teturi, kad čią, siundo žmones prieš vys
Nedovanai rašiau “Darbi
L. R. K. A. V. Lukoševičius ir taip veikiai užmiršta, ką ji kupus, tyčiojasi iš katalikų ninko” No.2 kad tasai laik
kun. F. Kemėšis. Šių metų yra rašiusi. Lai ji peržiūri jausmų, vadinasi, besažinin- raštis sužadys tuos mūsų bro
vasario mėnesį Tautos Taryba savo bent 10 numerių nuo 20 gai griauja moralį žmonių sto lius ir seseles, kurie gal ikiturėjo pirmą savo suvažiavi iki 30 šių metų, viename iš vį, verždamiesi į svetimus rei šiol arba visai nerašė arba
mą Chicagoje, kur ji susit jų ji ras p. Gedmino straips kalus ir teises ir nei matyte rašė tik kaikada. Ištiesų, pa
varkė (pirmininku išrinko Dr. ni, kur jisai aiškiai tą pasa nemato, kad tuomi kaip tik ir žiūrint į “Darbininko” gausų
A. K. Rutkauską, sekretorių ko. Ligšiol-gi nei “Ateitis,” nusideda prieš etiką.
Primink jiems jų darbus, šviežių raštų, šviežių rašyto
kun. F. Kemešį) ir nusistatė nei p. Petrauskas prieš tą pasa
Tad išparodyk neteisėtas pastan jų, tai aiškiai matome, jog
savo veikimo pamatus ir tvar kymą neužprotestavo.
ką. Beto nutarė dar sykį nesuprantamas jų protestas gas, o jie kelia riksmą, kad daugelis mūsų gabių brolių
LISBON FALLS, ME.
prasižengta prieš etiką. Aiš ir sesučių nei žodelio nėra
kreipties į kitas sroves, kad dabar, taip vėlai.
Nelaimė dirbtuvėj.
Neturėdamas “Ateities” ku, kad žodį “etika” tik apy- rašę į einančius laikraščius.
ir jos prie Tautos Tarybos
Kiekvienas
“
Darbininko
”
nu

Spalio 29 d. atsitiko baisi n<
prisidėtų. Bet nei Socijalis kompletų, aš negaliu tų žod čiupomis vartoja, nebežinoda
meris pilnas gražių, šviesių
laimė
VVerambo
VVoolei
tai, nei mūsų t. v. Tautininkai žių užeituoti, bet aš juos ge mi tikros prasmės.
raštų, o ypač gausumu pasi
Mfeg. Co. dirbtuvėj. Jom
ligšiol
neprisidėjo. bocija- rai atmenu.
žymi subatinis numeris. Daž
B.
Šimkūnas dirbo Dye House
Naujienose” nors stenlistai
-HOo
nai
užtinki
tokių
straipsnių,
audeklą imant iš karštų daž
gėsi,
KAME JO ETIKA?
iek tiek rimčiau šitą
kad tiesiog matosi, jog mū
Ar buvo kokia scena “Atei
lų Įkrito į katilą ir labai nūs
klausimą pagvildenti
buvo
sų literatūroje užšviečia nau
plikė. ištraukus iš katilo p;
nemaža balsų ir prielankių, te- ties” Bendrovėj, aš to neži
ji
spinduliai.
Štai
kadir
šaukė
kunigą. Atliko išp
nau,
tečiau
naujasai
redakto

Kad
Anglija
ir
Francija
čiau galutinai dalyvauti at“
Darbininko
”
No.
17.
Jame
žintj, ir atvežtas į ligonbutį,
Mūsų gi t. v. tautinin- rius lyg pradeda orientuoties prieš porą metų būtų prašiu-’
sisakė
Leviston, Me. Ligonbuty
kai ne■parodė nei noro rim- ir suprast, kad kovot prieš vi si Amerikoj paskolos nebūtų
dar gyvas buvo ligi 9:30 v.
čiau pasvarstyti šitą reikalą, sus—persunki užduotis. Tru buvę taip įstabu, kai kad yra
paskui pasimirė.
mėgino paduoti putį lyg aprimo. Nebesiun- įstabu, kad Anglija dabar
“Lietuva
Velionis prigulėjo prie 1
naują projektą: rinkti nuo do jau antru kartu katali ieško Amerikoj darbininkų.
L. K. Gedimino draugijos, t
srovių po 2 (bet kas rinks kų žmonių, kad patys be vys Tuo pačiu laiku, kada ėjo ta
nariai palaidojo.
Ant pals
nuo srovių, ir kodėl sau jale kupų tvarkytų parapijų rei rybos dėl Anglijos ir Francidojimo
norėjo
duoti
pinigi
jos
paskolos
New
Yorke,
laik

socijalistų turėtų Tautos Ta kalus. Taippat iš kitų prie
kompanija, ale draugija pa
ryboje tiek pat sverti kiek kaištų nori tik mikliai išsisuk raščiai spauzdino atsišauki
laidojo, o kompanija pask
pusė milijono
katalikų?.) ti. Vargas tiktai, kad pons mus, kuriuose raikalaujsma
turės apmokėti, o ta nelain
Lš to jų projekto, žinoma, redaktorius truputį perdaug prityrusių kai kuriose darbo
iš kompanijos priežasties. Pr
nieko neišėjo. Chicagoje gi gudrus sofistas: pertempia šakose darbininkų prigulinčių
.mašinos buvo prastas laiptj
šią vasarą laisvamaniai tauti stygą, ir iš jo literatiško kon prie unijų ir anglų kilmės eiti
ant kurio reikia pasistoti a
Bet Anglijon ir stoti prie darbo.
ninkai visiškai nupeikė jau certo išeina fiaseo.
dėklą imant lauk iš masine
esančią Tautos Tarybą ir nu šaip redaktorius lyg stapterė Užtikrinama, darbo šešiems
Laiptas lūžo ir įkrito į karšt
tarė organizuoti naują, savo. jo. Buvo ar nebuvo scena! mėnesiams su geru apmokėji
j dažytus. Velionis paėjo
Bet ligšiol nieko nepadaryta: Ir nestebėtina, jeigu scena bū mu.
Kupiškio parapijos, gimin
Yra šnekama, kad Anglijoj
mat nežinia, kas ir kaip, ir tų įvykus, nes, ištiesų, už
čia
neturi. Tėvynėj turi m
nėra
buye
taip
stoka
darbinin

nuo kurio galo pradėti. Vel katalikų pinigus kovoti prieš
|tiną. ir dvi seseris.* Teg
tui ‘ ‘ Ateities ’ ’ redaktorius katalikus, pašiepti jų tikėji- kų nuo yat maro metų, kuris
būna jam lengva šios šąli
šaukia, kur ta antroji Tautos minius jausmus ir ardyti esan buvo keturioliktame amžiuje.
Anglijoj
dabar
daug
esama
|
žemelė.
tvarką,
tai
čią
parapijose
Taryba!
Nors
ir
Šaukia,
ir
Čia parodoma mūsų brolių
pabėgėlių belgų, kurie dauge
darbinįnkų susipratimo baro pyksta, ir barasi, bet ir pats jau perdaug.
Beje, pons redaktorius sa- lyje voetų stoja į darbą (nors,
metras. Tėmykite tą barome nenurodo būdo, kaip gi tą ga
trą ištisą lapkritį mėnesį. Lai lima būtų suorganizuoti kitaip, ko nekliudąs Katalikų Baž kaip praneša 19 Century, ir
tas stulpelis nuolat auga per negu Chicagos seimas kad nu nyčios, * ir Kristaus žodžius: nelabai noriai.), tečiau karė
“nei pragaro vartai jos neper
visą mėnesį, iki kol, nepa lėmė.
“Ateities” redaktorius sa galės” sako taikąs ne į Kasieks pačios viršūnės. Su
džiaugsmu pranešame broliams ko, kad dabar, esant Šimkui,, talikų Bažnyčią, tik [“Federa
ir seserims, jog Bostono 1-os atvažiavus Bulotams, Žemai cijos žmonis”(Ateitis no. 51-)
kuopos L. D. S. nariai, vos tei, Vileišiui, galima būsią Hm... Čia turime susidurti su
J. K Miliauskui. — Anl
sumanymą išgirdę, jau pasi įvykinti tą tautišką viėnybę. truputį keista dilemma: Kas
Tamstos
raštelio dalį vėliau i
geriau
žino,
ką
šneka,
ar
žadėjo “Darbininko” skoloms Galės sau vienyties Lietuvos
naudosime.
Lauksime daugi
apmokėti $685.00. Taigi ge draugijų atstovai, galės prie Kristus, ar ... p. Rimka!
Už tai ką gavome, tariame
rą pradžią jau turime. Suk- jų prilipti visom keturiom Kristus savo žodžius: “praga
čiū.
ro
vartai
jos
nepergalės
”
pa

“
Ateities
”
redaktorius,
bet
čia
ruskime ir kitos kuopos.
.
J

4

ri.
Prašiau taip nedaryt
Stygos” M. Petrausko, sūdai- mas nei kataliku, ir jo vardą
Rytą peržegnojus savo namą
navo p-lė R. Bezgeliutė ir p. niekindamas.
ir išėjau. Visur privargau.
J. J. Saučiunąs. Ją už vis
Džiaugkitės Ansoniečiai ir
puikiausia
jiedu
sudainavo,
mac ;»• -mvna rmHčsi.
Kad
turi
kišeniui,
tai
gali
Lietuvoj
pragyvent, o kai neturi tai
pritariant smuikai ir pianui.
daryk ką nori.
Arba vėl “Saulelė raudona”
IŠ VILNIAUS.
Atvažiavau į Petrogradą nu
M. P’etrausko solo p-lė R. Bez
Per užsienių laikraščius ėjo ėjau pas kunigaikštį Vsevogeliutė. Savo puikiai skam
Er
žinia, jog Vilnius labai ištuš ložiną, tai gavau 5 rublius
bančiu sopranu užavėjo tiesiog
BROOKLYNJLY.
tintas taip žmonių taip med ant eeverykų. Aš gaunu po
publiką už ką gavo gyvą
Pašventinimas altoriaus.
žiagos. ‘ ‘ Berliner Tageblatto ’ ’ biskį nuo ponų. Nuo tavęs
gėlių pluoštą. Buvo ir dau
Nedėlios
vakare 31 d. spa
korespondentas d-ras Paul Mic iš Amerikos gavau 50 rub
giau solistą,' kurie šu mažais
haelis rašo iš Vilniaus, jog lių labai dėkavoju, kad ma
išėmimais puikiai dainavo. lio šv. Jurgio bažnyčioje, bu
miestas neesąs taip ištuštintas, nęs neužmiršai. Labai džiau
Tik matytis, kad daugelis iš vo pašventinimas naujo al
gatvės pilnos žmonių; krautu giaus kaip paėmeu.
ją tai pirmu kartu pasirodo toriaus. Pašventinime daly
vės, kavinės atidarytos, gat 1 Pas mus labai viskas bran
į scenoje, nes labai nedrąsus... vavo apart vietinio klebono
vės apšviestos ir t. t. Su gu. Pančekos tokios kur
kas dainininkams ypač solis- kun. A. Kodžio šie kunigai:
naikinta tik maža kas. Vie Amerike kaštuoja 25c. tai pas
: tams nepritiktą. Programas knu. Žindžius iš Elizabetliport,
nas kitas tiltas paplaišintas. mus 1 rublis. Čeverykai kaš
gan platus buvo, nes sudai- N. J. kun. Pankauskas iš BridTįk Muravjovo bei Katarinos tuoja 10 arba 12 rublių.
! navo dvidešimts septvnes dai- geport, Conn. kun. K. Ambroir Puškino paminklus rusai paValgymas labai brangus,
jneles. Koncertą užbaigė dai zaitis iš Chicago, III. kun Pet
sivilko, šiaip svarbesnių daly o toliau sako būsią dar bran
nuodami
kantatą “Garbė kus ir kun. Remeika iš Brookkų kaip šv. Kazimiero karsto, giau. Dabar mėsa 30 k. sva
didvyriui” J. Naujalio. Dai lvn, N. Y. kun. Milukas iš
navo maišytas choras prita- ( Maspeth N. Y. ir kun. K. Mavaizdo panelės Švenčiausios ras duona 5 k. svaras, malkos
riant smuikui ir pianui. Jei liauskas tik ką iš Lietuvos.
Aušros Vartuose ir 1.1, rusai 25. r. sieksnis.
h
•X’ «
, .—g
gu ir buvo kokios padarytos Oras buvo gražus, tad žmo
nejudinę. Mieste veikia pa — ------- —.........
OL
.y
klaidos dainuojant kitos dai nių prisirinko pilnutė bažny
čių piliečių organizuota tvar
į|y
neles, tai užbaigdami viską čia.
ka.
Santikiai tarp piliečhj
Prie progos turiu primin
pataisė, nes prie “Kantatų,”
bei vokiečių , karevių kuo-gekad
ir
norėtum
ką
pasakyti
tai
ti
šiek
tiek ir apie istorijų šios
riausi.
NEWARK,
N.
J.
kitaip negalima. kaip tik .parapijos ir bažnyčios.
(Dabartis)
“Tag Day” nusisekė.
Rodos bene bus septyni me
"sudainavo puikiai pilnoje pra
Spalio 24 d. š. m. vietos 1
tai atgal, kaip šv. Jurgio
smėje to žodžio!...
KAUNO BAŽNYČIOS NU
Tautos Fondo komiteto rūpes
y
KENTĖJO.
Garbė vedėjui ir Jaunuome parapija susitvėrė. Susitvė
čiu
buvo
surengta
“
Tag
Day.
”
P. Jonas Cižauskas, vargo
nei už pasišventimų!.. Ypač rus šiai parapijai ir atvykus
Diena
buvo
truputį
ir
šal

-1
ninkas iš M’orcester Mass. ga
a
mane džiugino tas, kad dau- kun. A. Kodžiui, buvo nusam
L
vo šitokį laiškų nuo brolio toka, bet graži. 6 valandų
į gelis iš choristų kaip vyrų dytas nuo airių pobažnytinis
iš
ryto
jau
Švento
Jurgio
drVlado, iš Tūlos. Rašytas 17
taip ir merginų, pasipuošę nelabai šviesus skiepas pamal
jos
svetainė
buvo
beveik
pilna
doms, Tame skiepe buvo prirugsėjo, 1915 m.
neramumai MeKsiaos parubežiuose tebsitęsia. Ten sutraukta daug Su v. Vaisujų Ka ženklu “Lietuvos Vyčių
prisirinkus
aukų
rinkėjų.
AuMes dabar gyvename ne
riuomenės.... Viršuje matosi Amerikos artileristai Meksikos parubežyje. Apačioje Meksi Nes čion dirva kuoplačiau- versti lietuviai garbinti Dievų
kų
rinkti
ėjo
vyrai,
moterys
Kaune, bet Tūloje. Turėjošia ir nors jaunutė kp. bet per šešis metus. Tas apkos banditai, kurie vis isibriauja ir plėšia parubežinius gyventojus.
j
merginos,
vaikai,
senelės
ir
matytis, kad veikia,
me viskų palikę l>ėgti taip,
Ir tų leistas airių skiepas, vargiĮ
seneliai, (žinoma išskiriant Be to būtinai turi pribūti visi ros sudarkyti, o nauda iš to į
kaip stovime. Nes neleido dailiąsias pudraveides ir “rauKurios su cicilikėliais, ar- dar turiu pridurti, kad cho- no mūsų žmones, nes negana
kuopos nariai, nes tai bus la begu būtų kokia,, o gal bent })a su žydukais, arba su ki- re dalyvauja lietuviai atei- kad nešvarus, bet airiai tanvyrams išvažiuot lig paskuti- donaktaizius”).
Taip kad bai svarbus klausimas svars visai maža, arba suvis nieko, tokiais šluptarniukais drau viai ir čiagimiai ir puikiai tarp kiai darydavo jame šokius, kas
nes dienos, liki pradėjo į Ne “Tag Day” sekretorė p-lė M.
žinoma labiausia pykindavo
Kad merginos mūsų miesto gauja, o savo negražiais pa savęs susitaiko.
munų krist šoviniai. Tai tuom Radzevičiūtė, skubiai dirbda- tomas kas link uždėjimo kor
t niekas neuž- steigimais žemina lietuvių
Publikos
atsilankė virš lietuvius katalikus.
kart leido visus ir bėgome ma vos iki 9 vai. suspėjo vi- poracijos. Kaip girdėt iš na yra gražios, tai
trijų šimtų. Svečių matėsi ir
taip, kaip stovėjome, nebu įsus surašyti, o kiti paskirsty rių, tai 14-ta kuopa pradės ginčys; gražios, dailios, ir merginų vardą,
Išbuvus penkis metus ta
ir
smarkiai
veikti.
Pirmutinis
meilios
po
šimtą
pypkių
vo kada paimt drabužių ar ko ti vietas. p. J. Kralikausko
Kurios yra, vienu žodžiu iš kitur kaip va: New Haven. me skiepe ir pasirodžius ka
‘išgamos tautos,” o ypač \Vaterbury ir aplinkinių, taip soje keliolikai tūkstančių do
kito, šoviniai iš užpakalio rūpesčiu surinkti automobiliai veikimas bus uždėti savo krau penkiolikų knypkių.
Vasaros metu jų sutiksi V1_ taip pasielgia laisvosios, iš- gi buvo keletas ir amerikonų lerių, pradėjo rūpintis užpir
vijos. Į Tūla baisiai daug ■ lėkė kiek greit galėjo, kad tik tuvę. Kuriems rūpi darbinin
žmonių privažiavo ir negalima greičiau rinkikus išvežioti. kų gerovė ir interesuojas virš suose pakampiuose, ypač prie tvirkėlės., arba pavadintosios kuriems patiko mūsų liūdnos kimu žemės, statymui naujos
| raudonspalvės, kuriom dora, dainelės skambėjimas. Pel nuosavios bažnyčios. Suga
gaut jokio darbo. Tikras Nevarko, T. F. komitetui au i paminėtu veikimu ateikite prie j tamsos.
Bet pirm visko, apie mer- tauta, tikėjimas ir visi pra- nas skiriamas intaisimui nau nyta ir padaryta. Nuperka
badas. Kaip išbėgom iš Kau kų rinkti pribuvo talkon ir iš darbininkų kuopos ir veikite
jų vargonų.
ginas rašydamas, turiu jas pa- kilnūs darbai užnieką yra.
no, tai nežinau, kur yra se kitų nuėstų. Daugiausia iš j sykiu.
tris lotus ir užmoka 12.000 do
Bridgeporto lietuviai nors lerių. I žpirkus žemę neapsė
Pilypas.
dalinti
į
kelias
rūšis,
nes
iš
Dorosios merginos, turėsers ir tėvelis ar jie pasiliko Paterson, N. J. Rodos buvo
kito atžvilgio pas mus jų yra tų į jas atkreipti savo domą, pamažu, vienok, tvirtu žing jo be nemalonumų darytų iš
Kaune ar jie išbėgo — matote 25 merginos. Taip-gi buvo iš
BLOOMFIELD, N. J.
gerų, geresnių, ir keletas ge ir su joms viešai nebendrauti, i sniu žengia pirmyn visokiuo- airių pusės. Vieni rinko
daug žmonių pasiliko ant vie Bloomfield, N. J., iš Elizabeth,
riausių.
Nubunda.
tos.
ir visuomet ignoruoti iki jos se veikimuose, turėdami darb parašus tarpe gyventojų tos
N. J. ir iš Bayone, N. J.
Kaunas labai sudaužytas:
Geriausiųsias pavadinsiu pasitaisytų, ir pradės vesti štų klebonų kun. Pankauskų. kolionijos, kad nedaleis lie
Šis miestelis yra mažas, ne
Visų tų dienų aukų rinkėjų I
Ypač pagelbės dabar naujai tuviams bažnyčių budavoti,
Seminarijos bažnyčia sudau išleista virš 500.
Surinko daug ir lietuvių randasi. Pa tas, kurios visuomet pildo pri ; gražų, dorų gyvenimų.
Paniūra. susitvėrusi “L. Vyčių ”kp. antri, skleidė visokias paska
žyta, parapijos, Šaritku, ir $1.443.52. Žinoma pasidarė rapijos savo neturi. Viską derantį merginų luomą, iš at
Man taip atrodo, kad laikui las tarpe lietuvių, kad būk
Karmelitų taip-gi. Buvo tai ir išeigų, kurių čia nėra pa- atlieka lenkų bažnyčioje. Už žvilgio doros, lietuvystės ir
PHILADELPHIA, PA.
bėgant galės lenktyniuotis ir. tie lotai ne dėl---- Lažayčioą
tikriausia teismo diena. Aš minėta, ale išeigos menkos tat labai daug sulenkėjusių, tikėjimo; sakysime vienu žo
su didesniais lietuviškais nau pirkti ir kad klebonas surink
su kun. klebonu Benediktavi- nesiekia nei $100.00.
Iš praeities.
kurie nebendrauja su lietu džiu, taip pasielgia, kiek rei
jokynais.
Nes jaunėliai, su
čiu išbėgau 3 d. rugpiučio
Daugiausia aukų surinko viais, nenori turėti ryšio su kalauja žmoniškumas, tėvy ' Šis tas iš pasakojimų seno kuriais teko kalbėtis, sakosi tuosius pinigus bažnyčiai išvakare 11 valandose iš Šan p-lė Svidriutė: virš $25.00. O į jais.
važiuodanįas išsivežią:
Buvo
Ale jau metai atgal, nė ir Augščiausia Esybė. Jos Pbiladelphijos gyventojo p. Jo
čių. Lik tunelio bėgome pėk- nekurie vaikinai surinko tik čia apsigyvenus žinomam vei žino kas tai yra tikėjimas. no Kilikevičiaus. 27 metai pasiryžę esu ypač, platinti net ir dienų paskyrę, kada
šti, nes traukinių jau ant po vienų centų.
Pasirodo, kėjui A. Staknevičiui, vis- Jos žino kas tai yra žmonišku- atgal Pbiladelphia buvo dar mūsų katalikiškųjų spaudų, klebonas sėsęs ant laivo su
stoties nebuvo, visi traukiniai kaip dikčiai mūs merginos vy Į kas virto kitaip. Dabar jau mas. Jos žino kas tai yra tė- nedidelis miestas, Į vakarus rengti dorus pasilinksminimus bažnyčios pinigais važiuos
bėgo link Vilniaus. Mudu rus “subytina.” Tai-gi ir ki į ir dr-jų susitvėrė (berods Šv. vyne, ir kokie tėvynės reika- nuo Skuyllkil upės buvę tik ir t. t.
į Europą. Sulaukus tos diesu J ebonu atvažiavome Į Vil tos merginos nemažai surinko. Kazimiero), kur priklauso lai. Jas pamatysime visuo- kur-nekur išblaškyti namai.
Darbai puikiai eina.
į uos žmonės bėgiojo klausinė
nių. Jisai pasiliko Vilniu Iš Bloomfieldo. N. J. p-lė O. j nemažas būrelis lietuvių.
Dirbtuvės dirba net ūžia, darni: “ar jau išvažiavo?”
met būryje prakilnesnių žmo Į šiaurę ir į pietus buvę akimi
je, o aš nuvažiavau į Tūlų, Lokošiuniutė, pi ė M. Stepo
žmonės
guodžiasi kad stubų Tos visos paskalos ir visi
Spalio 17 d. š. m. ta dr-jaj nių sykiu veikiančias, jas nesumatomi laukai, kur da
dabar nebežinau kur yra kun. navičiūtė ir daugelis kitų, ku buvo surengus prakalbas. Kai-; matysime prakilniose draugi bar jau miestas. City Hali savininkai pakelių didelias šmeižtai blogų žmonių kun.
Benediktavičius , ir negaliu su rių ir atmint nebeatmenu. Va bėtojai buvo J. Krušinskas iš j jose dalyvaujančias, ypač to buvę dar tik sienos išmarintos. mokestis, na ir tų dar negau Kodžiui energijos neatėmė ir
žinot. Jisai varguolis taip kare 29-tos kuopos L. V. pas Brooklyn, N. J. buvo taip-gi i se, kurios veikia dėl pakėli Ties Chestnut st. Delaware sia nuomuoti nes labai daug niekam nieko nesakydamas, vagi išbėgo taip, kaip buvo, o tangoms buvo surengtas va kviestas ir prisižadėjęs kun. J. mo mūsų lietuvių tautos, ku- upėje buvusi sala ir parkas. lietuvių privažiavo iš kitų vė savo užmanyta darbų. Ii
tiek gėrybės turėjo, net ver karas aukų rinkėjam; paša Dobųžinskas, ale pastarasis į rioms rūpi tėvynės gerovė, ku Dabar tos salos nebėra, se i miestų, (žinoma ir iš kitų štai 1914 metais,
užstojus
kė važiuodamas. Važiavova liniai turėjo užsimokėti po 50 nors labai stengėsi, vienok, rioms miela lietuvių kalba, niai nukasta.
tautų)
Lietuviai biznieriai pavasariui, pradėjo būdavo
tavoriniu vagonu ir vagonas c., kurių irgi ineigos susimo dėl savo silpnos sveikatos ne kurios drąsiai stoja ir kimba
Pirmas lietuvis, Philadel- i sakosi, kad tarp jų, ir lietuvių ti naujų bažnyčių, kurių ant
buvo prilioduotas anglimis kėjo $48.50. Vis tai pelnas galėjo pribūti. Kalbėjo vien į kiekvienų labą tautos darbą; ph ijoje apsigyvenęs, buvo Pu- pirkėjų,
vienybė nekokia, Kalėdų tuose pačiuose nu*
mat tuom syk kiekvienas Tautos Fondui.
nes
mūsų
brolių-sesučių
dau tuose ir užbaigė. įėjus nau
p.
J.
Krušinskas
apie
naudą,
;
kurios
permato
visus
vylius
išmerys.
Jis
atvyko
PhiladelpVakare pa
džiaugės bile gavo užsikabvt, sakė trumpų prakalbų vietos kokią gali suteikti nariams tvirkėlių, išgamų, ir suve- hijon 1881 metais. Paskui guma laikosi žydelių skvernų... jon bažnyčion, reikėjo dai
kad tik gaut ištrūkt.
klebonas kun. J. Dobųžinskas atskiros pagelbinės dr-jos ir Įdžiotojų, kaip tokių cicilikė- 1883 metais atvyko Jurgis ir Mat prisimena, kaip Lietuvo- prisidėti daug darbo ir pini
Žmonių pas mus tiek daug, ir Pattersono lietuvių parapi kokią S. L. R. K. A. Antru lių,
atžagareivių-tamsūnėlių Andrius Matulevičiai, užsidė- ije negalėdavo apseiti be jų gaiš, kad papuošus jų. Šia
kad visur prisikimšę, už ma jos klebonas kun. J. Švagždys. atveju kalbėjo apie reikalingu arba šliuptarnėlių, ir nesiduo- ję kriąučių Šapą. Jurgis malonės, tą pat kartoja neku- me dalyke, nustebina ener
žiausią- kambarėlį reikia mo Be to Vyčių choras ir Šv. Ceci mų apšvietos. Taipos-gi dar da jiems save už nosies vedžio-įir Vincas Matulevičius atėję rie ir čionai, Kada mes su- giškumas klebono ir duosnu
kėti po 10 rublių į mėnesį.
Andrius si prasime f..
mas parapijom]. Kas nedel
lijos dainininkai sudainavo ke buvo keletas dainų, kurias ti. Jų ten neprivesi nei su . 1885 m. 1886 m.
Meldžiame kaip galėdami letą dainelių, ir solistės, p-nia sudainavo Newark’o Vyčių auksu, nei su kitu brangiu Anskaitis čia apsigyveno. West
IŠ ANSONIOS.
dienis ką nors naujo galim;
sušelpkite mumis, nes galime M. Bradunienė, p-nia R. Jur- būrelis dainininkų ir p-nia R. apgavingu priviliojimu. To- Philadelphijoj pirmas apsigyIštikrų šaltinių sužinojau, buvo matyti bažnyčioje ir ta
iš proto išeit iš to vargo ir kaitienė. p-lė A. Bradunaitė Jurkaitienė solo, ir dlar buvo liau geresnėsės yra tos, ku-venęsCepeliauskasl884m.dir- kad Ansonijos, Conn. lietu- ne mažmožius, bet šimtai
skurdo kokį kenčiame.
taip-gi puikiai padainavo kele kvartetas. Buvo pardavinė rios pirmutinėms prisižiūrėju- bo paipemėje. Ant Rich- viai katalikai galop pripaži- vertų. Pagalios 31 <1. spalic
tą dainelių. Buvo sakomos jama ir literatūra “Gyvenimo sios stengiasi jas pasiekti, ir inond st. pirmas apsigyveno p. no, Jo Malonybės Hartford’o susirinkusius nustebino regyk
IŠTRAUKA IŠ LAIŠKO.
Dom. Bajorūnas, jis ir dabar j diecezijos Vysupo .J. J. Nilan la naujo altoriaus ir maliave
ir eilės, kurių pasakė keletas Pamatai,” pastebėtina, kad ima iš jų pavyzdį.
bloomfieldiečiai
labai
pirko.
P.
P. Zaleskiui j Bostonų ra- iš mažų vaikų ir viena aukų
Trečiosios; dar tik geros, ten yra virviniame fabrike valdžią, ir pasidavė Jojo glo- nė presbiterijos. Viršui ai
šo jo pati iš Petrogrado.
■ rinkėja iš Bayone. Gražiai su A. Staknevičiui užsiminus apie bent dėl to, kad nors nie- vyresniuoju. 1888 metais vi- bon patys ir su bažnyčia, ku- toriaus išmaliavotas alėjiniai
Kada prūsai atėjo pas mus lošta vieno veiksmo komedija aukas nukentėjusiems nuo ka ko neveikia, bet niekam nei soje Philadelphijoje buvę tik Irią jie pastatė berods 1913 m dažais 11 pėdų pločio ir 11 p<
j Seredžių pirmų sykį, tai “Brangusis Pabučiavimas.” rės, sumesta $9.37. Aukos neužkenkia, ir niekam papik- trys dešimtys lietuvių. Šian- Tai bns penkta iš eilės Lietu- dų ir 6 colių augščio paveiks
pasiųsta per J. Brazauską tinimo neduoda.
apsiėjo su žmonėmis labai ge Viskas pavyko gerai.
dien Philadelphijoj yra apie ’vių Katalikų parapija Co- las, perstat antis kai varijo
nnecticut Valstijoje. Dabar kalnų su Nukryževotujum. A
rai. O kada atėjo antru kar ■Reikia pridurti, kad prie Newarko T. F. komitetui.
Bet yra dar rūšis merginų; dešimtį tūkstančių lietuvių.
lietuviai laukia torius kaštavęs apie 2.000 d<
‘
Žvirblis. Ansonijos
tu, tai visi pradėjo salpstvtis. “Tag Day” surengimo dau. Džiaugties reikia iš to, kad ir kaip čia pasakyt kokio jos
paskiriant
jiems
kunigą. Nes jlerių, o maliavonės sienų pre:
mažutės
kolionijos
pradeda
atRusai mušėsi Kriukuose o jie giausiai pasidarbavo p. J.
plauko!... Nei tai rudos nei1
iki šiolei jųjų pastatyta biterijos ir paveikslo liejiniai
BRIDGEPORT,CONN.
apie Pilekalnį. Visas Sered Kralikauskas ir Vincas Vaške. busti.
raudonos, bet nelabai kur
Ten Buvęs. tinka, kurios mėgsta ant kam
Didis koncertas, spalio 31 d. bažnytėlė stovi tuščia. Tai dažais apie 1000 dolerių.
žius buvo pilnas vokiečių. vičius. Jiems priguli didele
Ansonijos lietuvių jjJĘąsižiurėjus į dabartinę š
Vokiečiai mane užrakino, o garbė užtai.
pų šalygatvių zulintis.
Ku-1 Lietuvių šv. Jurgio para. didelis
WATERBURY,
CONN.
žingsnis
prie
pirmynžangos!.. Jurgio bažnyčių ir atsimenan
pats pasikavojo, kad rusų Tiek šiuom sykiu apie “Tag
rios, sveitainėse ištvirkusioj choras surengė muzikališkų
vaiskas nematytų. Telefo Day.”
formoj geriau“Tango,” “Kru- vakarų po vadovyste vietinio Nes su atsiradimu kunigo ti kaip neseniai ji pastatyta, mi
Apie Moteris.
nas buvo pas Elkį. Nuo šau
Girdžiu, didžiuma man pri ki puki,” °Fiku Miku” ir ki vargoninko p. J. J. Šančiuno. kimasi, kad Ansoniečiai pra šasi į galvų mintis, kad sk<
Taipos-gi T. F. komitetas
dymo balso tai 2 savaitį ne lapkričio 8 d., laikys savo mė kaišioja, girdi: Apie viską tus tam panašius šokius šoka. Pirmu kartu Bridgeporto lie dės daugiau darbuotis ir tau los turi būt iki ausų.
B<
girdėjau. Kaip vokiečiams nesinį ir metinį susirinkimą, rašai, o apie mūsų miesto mer Kurios vėlai naktimis patvo tuviai turėjo progą išgirsti tiškoje dirvoje negu ikišiol. kaip teko girdėti, kad pu:
atsitraukiant mūsų vaiskas kuriame bus renkama nauja ginas tai nei burbt; gal ne riais slankioja. Kurios drįs taip malonių lietuvių daine- Nežiūrint visokių laisvamanių!• _ a___ • _ • skolos jau esą atmokėta, k
atėjo, tai manėme, kad Die valdyba ir svarstomaa prog nori apie jas rašyti ar gal ne ta su blešinėms į smukles eiti lių. Nes galima matyti iš jų socijalistų šmeižimų lietuviai rį buvo padaryta ant bažn
vas atėjo. O jie taip daro ramas tolimesniam veikimui. esi tikrai ištyręs jų aplinky- “bužo” parnešti, ir pačios jų 'atlikto progranro, kad bu katalikai stiprėja, auga. Vė čios, o visi tie papuošim:
ir apsieina su moterims, kaip
L. D. S. Susirinkimas.
bių gyvenimo. Ne, gerbia gerai traukti. Jei tik kas už- vo kiekvienasjš solistų ir vi liaus paduosiu daugiau žinių tai diduma suaukauta lino
ir prūsai. Aš savo sveikaL. D. S. 14-ta kuopa ikikys mieji, tai ne tas yra, kad fundina, o užsidrumsčiusios sas choras gan' puikiai prisi- apie | tai kodėl iki šioliai sto norių parapijonų.
Kaip t
tą iškadayojau, tai visur ka- savo mėnesinį susirinkimą lap- aš apie jas nenorėčia rašyti, su “bužu” ant vyrų kabinė ruošęs. Pirmiausiai choras vėjo bažnyčia Ansonijos tuš daug reiškia sutikimas.
pritariant smuikui ir pianui su čia ir kas tą viską darė.
vojaus, 2 dienas išbuvau įsi- kričio 12 d. Šiame susirinki »arba kad būčia^aepatyręs ir tis netingi.
“Darb.” Korespondente
lipdus skiepe. , Paskui kaip me kaip jau tikrai yra žinoma neprisižiūrėjęs į jų gyvenimą. , Kurios bažnyčioje šaipo giedojo “Lietuva Tėvynė Mū Pirmutiniai ledai jau sulau
išlindau iš skiepo, tai jau prisirašys daugelis, naujų na
Tiesa, merginų gyvenimo si, o jei nesišaipo tai snau są.” Publika pagerbė atsis žyti- Dabar jau turės nosis
Kad ne mano ragaišėliai, s
grinčios radau visus užraktus: rių, kurie dar nėra padavę aplinkybės yra labai plačios, džia, o jei ir tai ne, tai tojimu. 'Vertos paminėjimo nuleisti visoki šaldrai, kurie
nai
iš duonelės būtum iš
išlaužytus. Dvi naktis nemie savo įstojimo mokesties/ir turi ir viską aprašyti imtų daug tarp savęs kalbasi, o dažnai šios dainos: “Skambančios kursto, prieš vyskupą, kad
nepasiduotų visai kits nebūda- kraustus.
gojau. *Mūsų maskoliai hege- ateiti paminėtan susirinkimam laiko, ir reiktų daug popie- pamaldų laiku.
I

Kas girdėt
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“Raulučiai ir brangūs išti-l
Į kimi cicilizmo pasekėjai!.,
Skaitytojas gal pasakys: atgal, jei ne greitos karo da- (Šiandieną prieš mus stovi
Na, tas Dūda, tai tikras Rau- važiavimas link paskirtos vie baisiausi, neapsakomos svar
lą patrijarkas. Niekas jam tos.
Gatvekaris sustojo. AŠ bos trys klausimai, kurie
daugiau nerūpi, apie nieką išlipau, apsidairiau, pama neduoda mums ramumo ir pra
jis nemąsto, nesvajoja, ne čiau, kurion pusėn būtą ge- gariškai žemina mus augčiau- leistuvį, pusiau už benkartą.
kalba, nerašo, kaip tik vien riaūs, patogiaus patraukus. sios raidiškos kilmės garbę. Už vardo paskyrimą diskusi
apie tuos savo numylėtus Rau Lipsiu čia ant to kalno, kur Nuo jus galingiausio, stip jos su užsikarščiavimu tęsėsi
lus, Raulučius .
vanduo bėga lankstydamas riausio, plačiausio, mikliau dvi valandi.
Gal ir tiesa. Bet ką pa pro akmenėlius žemin ir žmo sio, daugžiningo proto pride
Mąstau ir aš, -kuri čia iš tą
darysi. kas prašo, kam kal nės čia nevaikščioja, o aš rės tą pragaištingą klausimą dvieją vardą pasirinkus sau.
tas turiu atmokėti. O apie taip mėgstu sau vienas atski išrišimas, pasmerkimas, pa Abu nemaloniu, abu netinka,
Raulus, kad tankiau rašau rai praleisti liuosesnį laiką. naikinimas. Pirmutinis ir svar ale šiaip ar taip vienas likti
tai dėlto, kad labai tankiai Užlipau. Visur aplink nors biausia šios dienos programo turi, nes Raulą sekretorius
su jais tenka susieiti. Be to suvargę medeliai, bet šiltai punktą bus svarstomas tai bū jau visą laiką, gatavai mir
dar čia gyvena pats marmalie pavasario saulutei šildant, ža tinas suradimas taip neken ko, dantyse įsikandęs, lūpo
nią generolas su kuriuo nei liuoja. Priėjau tanką sužė čiamo pasibaisėtino Dūdos, mis suspaudęs paišelio smai
angelai, nei pikčiausios pože lusį krūmą, atsisėdu prie jo kuris jau nuo seniai kvaršina liagalį, kaip tik Kaulams už
minės juodosios galybės susi ant kyšančios uolos. Sėdžiu, mūs netvarkias smegenis ir baigus diskusijas, galėtą tep
kalbėti negali. _ Jis savo rau- žiuriu tai į srauną tekantį palaiduosius, liuosuosius dirk- ti į amžinai neatmainomą Rau
liŠka išvaizda, ‘ ‘ raštais, ’ ’ kal vandenėlį, tai vėl į aplink žy snius ♦ sykis nuo sykio erzina. lą protokolą knygą didesnės
ba visus gudriausius pasaulio dinčius ir dar pradedančius Antras tai visiškai panaiki pusės laimėjimą. Lai jau
vyrus suvaro ir uždaro giliau žydėti ant žemės kvietkelius. nimas “žiburėlio” — “žibu sau lieka jfeleistuvis—mąs
Ją visą nepaprastu įvairumu rėlio” jau nebėra, jis pats per tau sau. Nepatinka, ale kąsiose pragaro gelmėse.
save pastipo—atsiliepė arti sto gi padaryti. Tuo vardu tai
Laimingas tas, kurs dar esu labai patenkintas.
mūs Raulą generolo nepažino
Bet staigus, smarkus šla vintis Kaulas. Nebėra!!— nors nuo Raulučią pagarboj
ir netapo jo laiškais užkvies mėjimas užpakalyje viską su smarkiu balsu su šypsančiais būsiu laikomas, o su benkartu
tas prieš jį atlikti gailestingą ardė, sudrumstė mano mintis veidais sušuko visi Raulai.
kągi...
Raulą pirmininkas, žemai
ją išpažintį- Bet kuriam tos ir aš greit atsisukau atgal ir
Po ilgą ginčią Raulą pir
jo maloningosios dvasios at pradėjau daryties aplink, aki nueinkdamas galvą — “Garbė mininkas klausia visą -aplink
jausti teko, tas daugiaus uos mis ieškodamas tos gyvos esy “Belzebubui ir jo. galybei” stovinčią<■ “Ar visi sutinkate,
tyti nebenorės. Štai vienas bės, kuri pertraukė mano grą Visi Raulai: “Juodosioms kad liktą paleistuviu ? ’ ’
laimingas iš jojo galingą ran žą žvilgsnį, nuo aplink gel dvasioms ir viesulą, audrą
“Su. su. su!./’ — paisgirdo
stiprybei!”
ką išsprukimas:
tonuojančią pievos žiedelią.
smarkiai šaukianti balsai.
Greit išoksta viduryje ne Dieve, priimk dūšią į savo
Ir kaip dikčiai nustebau,
Tai buvo pavasaris
Ty
didelio
ūgio apistovis Raulu- rankas—pusbalsiai
kus, ramus, malonus nedel kai pamačiau, kad netoli ma
surikau,
tis,
pradeda
mykti: “M...m... griebdamas rankomis už audienio rytas. Saulutė vos pa nęs ir dar arčiau artinas kele
kilus ant medžią viršūniij tie tas mano gerai pažįstamą Rau- mes Rau... Raulučiai dar per są ir spausdamas nosį prie že
Nesmagu pasi anksti apsidžiaugiam “žibu mės, neatsižvelgiant į kitus ga
sia žemyn savo žydriuosius lą-Raulučią.
manau sau rėlio” padvėsimu. Aš gerai lus, kad liko liuosi be jokio
spindulius, gaivindama, stip darė. Niekur
rindama tik ką pražydusius aš nuo ją nebegalėsiu pasis žinau, kad tas mūsą seniai apsaugojimo. Kraujas gys
jaunučius pievoje geltonuojan lėpti. Čia tokiam ramiam kam- kankinamas “žiburėlis” dar lose užtirpo nebebėgioja, tik
čius žiedelius. Vėjalio visai pelvj, kur tikėjaus sau vie nedvesia nestipo, bet tik su vien širdis krutinėję prispau
nebuvo. Užtat ir jauni tik nas tykiai praleisti nekurią ėjo su dar biauriasniu mūsą stai prie žemės ant kietos
ką išsprogę medelią lapeliai valandėlę, o jie mane surado. priešu,kuriam nei ilgieji,smai uolos jaučiau, kaip smarkiai
sau ramiai žiūrėti ir gėrėties Jau buvau sumanęs prasišalin lieji Raulą dantys pakinkią tvaksi ir laukiu visas išbalęs,
Mat tas kad mane pradės purtyti.
skaisčiu saulutės gražumu ga ti nuo ją ir susiieškoti sau ki pakąsti neįstengs.
dvėselena
“
žiburėlis
”
ėmė ir
tą
kokį
kampelį.
Bet
žingei

lėjo. Aplink visur tyku ramu.
Mat pamaslijau, kad pasusiliejo
su
tik
ką
užgimu

dumo delei, noriu prisižiūrė
Gatvės tuščios.
tėmijęs
Stapelio riestavuode. Palei mano palangę griaus- ti su kokiuo tikslu Kaulai čia siais vyčiais, kurie mums jau gis Taksis, puolasi ant ma
jjnngo ratą tarškėjimo, dun renkasi, ką veiks tie mūsą tiek baimės, kinką drebėjimo, nęs draskyti, o Raulai, patys
mandragalviai, susirinkę vie bereikalingo nuovargio pri- norėdami nubausti, gina šauk
dėjimo nesigirdėjo.
Nutariau pasilikti ant lirbo, kuomet turėjome ra dami ša- Tik valandžiukę
Atsisėdau prie lango, žiū ni.
vietos ir tėmyti tą gudruolią šyti apie juos melus, ir šmei pagulėjęs ir vis girdėdamas
riu, mąstau.
Nieko nematyti, vos kada veikimą. Žiūriu. Atėjo vi žtus. ‘ ‘ Dar geriau, ’ ’ pertrau Raulą trukšmingą ginčą danekada retkarčiais praeina pro sai arti manęs, sustojo apie kė Kaulo kalbą pirmininkas. siprotėjau, kad jokio pavojaus
šalį koks suvargęs surūkęs nu platą ąžuolinį kelmą, apžiū “Tokiuo būdu šiandieną be- nėra, o tik Raulą smarkus
ilsęs nuo sunkaus nakties dar rėjo, apsidairė. — Raulą pir ieka tik du programo punktu šaukimas mane begėdiškai ap
bo žmogelis, tai vėl kur užsi- mininkas išsitraukė ant trum ^varstyti. Nes vyčius mes gavo ir išgązdino. Išpalenliknsminęs ilgaplaukis Raulas po kotelio raudoną vėliavą ir ir šiaip ar taip išnaikinti tu gva patylomis saugodamos,
grįšta namon svyruodamas ir inbėdė žemėn palei kelmą. pėsime. Ją, Vyčią neišnai- kad nesubraškėtą kokia sausa
-keikdamas netikus*- šiandieni -Toliaus pamačiau —- atmirga, ’tinus mūsą dienos gali būti ant žemės nupuolusi žolelė,
nį surėdymą užtai, kad per- atiduliuoja būriai būreliai suskaitytos. Arba jei mums pakėliau galvą apsidairiau,
siauri dėl jo šalygatviai pada Raulą su savo panoms. Vi žraustyties į laisvesnę vietą ir nieko nematyti. Viskas tvar
ryti. Svyruojančio Raulo nuo si iš visą pusią tėmija į ple įepriseitą, visgi kągi beveik- kiai, Raulai stovi apie savo
monė, tai padarymas tokią vėsuojančią raudoną vėliavą umėm likę vieni be pasekėją, pirmininką apstoję ratu. Ka
siaurą šalygatvią, varžo jojo ir traukia prie jos artyn. i visus Raulą pasekėjus, gar- da buvo pats balsavimo lai
raulišką laisvę, kurios jis taip Susirinko visi. Apstojo ra untojus, geriausius priete- kas, tai visi po vieną ranką
trokšta ir ant kurio pilnoje tu apie ąžuolinį kelmą, pirmi ius susirinks Vyčiai, jei augštyn iškėlę laikė. Išsi
savo liuosvbėje nebeįsitenka ninką ir garbingąją vėliavą. ęreitu laiku jiems kelio neuž žiojęs žiuriu, už katrą dau
Kaulas. Nesmagu bežiūrėti. Visą veidai rūstūs, antakiai bėgsime. Taigi į darbą Rau- giausia balsą bus. Nusimi
Eisiu kur. Jaunas tik ką sutraukti, akią žvilgesiai to učiai, aš jus kviečiu karštai niau išgirdęs kai pirmininkas
atbudęs pavasaris vilioja ma kie aštrūs, karingi, pikti— su Rauliškais protais riškime pasakė: “Rašyk į knygą, did
ne į laukus, į miško pavėsį iško iš karto buvo galima Šiuos du klausimu: Dūdos žiuma balsą lieka benkartas. ’ ’
pasigėrėti nepaprastu gamtos spręsti, kad Raulai su savo suieškojimas ir Vyčią išnaiki Nors diskutavime Raulai bu
Pirmiausia pradė
įvairumu. Greit apsirengiau, “enatlyvomis” panomis čia su nimas.
vo pasidalinę pusiau ir pir
kim
nuo
Dūdos.
”
sirinko
su
didele
svarba,
su
išėjau, sulaukęs gatvekario
mutinę
laikėsi daugiau, ale,
Supliauškėjo,
sutarškėjo
įsėdau ir traukiu į sugalvotą naujais ją garbės padidini
paleidus
balsuoti, Raulą pa
mui rekialavimais, įnešimais, Raulučią delnai. Nors baimė nos visos sukėlė rankas už
užmiesčio kampelį.
sumanymais.
Aš prisiglaud į ir šiurpulis pradėjo mane benkartą.
Mintis mano lekia,
Norėk nenorėk,
žiau arčiaus krūmo, sėdžiu, ! krėsti, bet sėdžiu ant vietos knygoje taip užrašyta, taip
joja į visas šalis, lyg
žiūriu ir laukiu su nekantrumu nejudėdamas ir tėmiju, kas turi likti, kitaip ifebeatmaikio gražaus, jauslaus
išgirsti kuograičiausiai, apie bus toliaus.
naus, prarasto ieško.
Apsvarstykime ir nutarki nvsi. “Dabar svarstykime,
Persikelia tėvynėn Lietu- ką čia tie mano Raulai Rau
nutarkime, kaip ir kur ~ tą
von, suranda mano gimti- lučiai pirmučiausia pradės me pirmą, ką su juo įdarysime ‘ ‘ bestiją ’ ’ Dūdą suradus. ’ ’
nę seną jau sugriuvusią bakū svarstymą, ir užtvirtinimus da kai surasme, ar- ant vietos —“Mano augštoji, skaisčioji
žę. Prisimena jaunos kūdi ryti. Kai laukiau, tai sulau pasmaugsime, ar , padarysime
kystės dienos ir lyg rodo man kiau. Pamačiau Raulą pir- Raulą kankinę ar prie išpa
tą patį kiemą, žaliuojantį ber ! mininkas užšoko ant kelmo, žinties klupščią vesime”—
žyną, kur dar vaiku būda pasitaisė savo plačiąją raudo prabilo jaunas pusamžis Raumas, sulaukęs šilto pavasa nąją “nektaizę,” pabraukė las. “Aš inešu, kad suradus
rėlio, linksmas sau be jokio ranka augštyn savo , ilguo tą paleistuvį, tuojaus liežuvį
tarė pašokęs iš
rūpesčio, rūpestėlio bėgiojau, sius drimbančius ant aklą nupjauti
kampo
įsikarščiavęs
Kaulas.
plaukus,
pataisė
kęlinią
jtiosšokinėjau, krykšdavau.
“
Paleistuvis!.,
tai
Rauluti,
*' Ir jau lyg noriu bėgti prie menį, pabraukė kaklą ir liū
to svyruojančio stovinčio ša dnu balsu, sukdamos į visas kad jį kur suradus, tada..t...
“Tai ne paleistuvis, bet
kas nuleidnsio berželio svyruo puses prabilo šiais žodžiais:
tiesiog
benkartas- Ir aš įsa
nėlio, iš kurio varva sula.
“Raulučiai! Susirinkome mes
Susilaikau. Ne, nebėra čia visi, pilni laisvės ir liuo kau, kad suradus tą negeis
jau šiandien. Tuščia... Ir sybės po atviru dangų ant aug- tiną mums, Kauliniams sut
aš jau nebe tos kūdikis, ku što kalno tarp žalią medžią vėrimą tuojaus ant tos pačios
rio svajonės buvo meilios, link- ir kietą nepajudinamą uolą, vietos pakarti—suriko smar
smios, nekaltos,
žydinčios pilni drąsos neapykantos ir kiu, griausmingu stipriu bal
kaip lelijos, vos pražydęs žie puikybės. Kaip aplink mus su pašokęs į priekį, taisydams
das...
Peržydėjo visos išny stovi žali medeliai, taip mūsą ant nosies puolančius akinius
ko... Gyvenimo sūkuryje pa įnešimai turi būti nauji, žali. marmalienią generolas.
Sudrebėjo, suvirpėjo mano
gautas, rūpesčio, vargo kas Kaip po mūsą koją stūkso kie
dien slegiamas, (langiaus nie tos, nepajudinamos suakme silpnos neperdrasios kinkos.
kad jau nesulauksiu sugryš- nėję uolos, taip ir mūsą nu Dievulėli tu mano—šnibždu
tant. Šiandiena jau kūdikys tarimai turi būti svarbūs, tvir sau vienas po nosim. Ir
tės sapnai prabėgo.
Varge ti nepajudinami, neatmaino kas dabar atsitiktą, jei tas ga
lis, rūpesčiai slegia. Tos mi nors galva užduos atsaky le stovintis Kaulas sumany' tą žale stovinčiai panelei apbrangios kūdikio svajonės jau ti reikštą. ”
nebegali grįžti atgal prie ma
Man dar žingeidžiau pa- reikšti savo fheilės jausmus,
nęs. Ją vietą jau užėmė ki- sidarė. Kas čia do nutarimai * pasitrauktą čia už to krūmo,
tos, rimtesnės, kartesnės, liū- bus, kurią niekas negalėsi nei kur aš dabar kiurksau. Ale
dėsio, aimanavimą pilnos.
]_pajudint nei pakrutint—mąs- laimingas Raulą įsikarščiavimas, ginčai apie paleistuvį ir
Ir taip kasžin kol dar bū- tau sau[ vienas.
čiau mintimis klajojęs, lakstęs |. Raulą pirmininkas, atga- benkartą, paliko mane čielybėj.
skrydęe per platąjį okeaną ir vęe kvapą tęsia toliaus savo
Pakilo baisus - triukšmas.

Raulą Panos dainuoja toliaus.
Tardamos žodį spjiausim
žengia vieną žinksnį arčiau.
Raulai ir trypia koja į žemę.
Raulai tuom tarpu labai žemai
nusilenkia, ir pirmininkas iške
lia augštyn raudoną vėlia
vą, supurto, leizdamas žemyn
taip-gi labai žemai nusilenkia.
Raulą Panos:
Moterystės sakramentą
Dėl jūs po kują suminsim
Spiausim, trypsim ant dievys
tės
Visos laisvus šKubus imsim.
Visi sykiu:
'
Sugriaukim visa kas yra šven
ta ir t. t.
Pirmininkas:
Raulą būdas rambus begalo,
Dailės jausmo netur niekei, *
Augys keršto įdealo
Visus plusta kiek tur vieko.
Raulai:
Žvaigždė aušros svyst pradėjo
Saulė tek, kvietkas dabina,
Panos Raulus pamylėjo
Laisvus šliubus imt ketina.
Raulą Panos:
Dėl jūs meilės ir Raulizmo
Savo dorybes aukojam.
Dėl augščiausio cicilikizmo
Dievui garbę siąs paliaujam.
Visi sykiu:
Sugriaukim visa kas yr šven
Harding in Brooklyn Eagle.
ta ir t. t.
Pirmininkas:
Mes Raulučiai kraujo lieti
Dėl liuosybės negailesim
Prieš mylinčias nekaltybes
Ilgą kovą vest turėsim.
nuomonė kas link to “drigan ją nei pėdsaką neliktą. ’ ’
Raulai:
“Aš inešu, dėl Vyčią išnai Prieš Vyčią darbus padorius,
to,” tai rodo, kad tas pusiau
dvokiantis sutvėrimas turi kinimo kuodaugiausia leiskime
Prieš minias žmonią teisingą
būti kur arti prie bažnyčios. apie juos visokią melą, ar tai Kovon stosim prieš tikybą
Faktais galiu prirodyti, kad prakalbose, ar šiaip susirinki Prieš Dievą Visagalingą.
turiu gerą uoslę ir kaip tik muose, o daugiausia per mums
Raulą Panos:
einu pro bažnyčią, tai man prielankius laikraščius šmeiž- Prieš tautą ir lietuvystę,
dvokte dvokia, o į. kleboniją kime. Kad mes kitą nežinant Prieš doros mokyklas tvirtas,
nei pažiūrėti negaliu”-—su a- apie juos akyse perstatysime Prieš bažnyčias ir sakyklas
šaromis akyse skundėsi Rau baubais, baidyklėmis, davat Prieš tikinčią valią tvirtą.
lą * generolas. “Pasiąskime komis, klerikalais, dvasios uVisi sykiu:
klebonijon delegaciją, kad iš bagais, tada visa jaunuomenė
Sugriaukim ir 1.1.
šniukštinėtą visus kampus ir pradės nuo ją šalinties ir Vy
Paskutinį punktą dainuo
Dūda bus mūsą rankose”— čiai išnyks kaip dūmai, vė- dami visi sueina krūvon, su
atsiliepė Raulutis, kuri visi jaliui papūtus. “Bravo bra sipina rankoms susiporuoja,
vo!.. užbaigta, sušuko visi ne dainuoja su dideliu antuziazvadina Striukiu.
Sutarškėjo mu visi:
“Buvome ir ten, ale be ieš savais balsais.
delnai,
suskambėjo
miškas,
su Težyd Raulizmo garbės geis
kinio prisėjo sprukti lauk.
Jei ne tas prakeiktas išversta - plevėsavo augštai iškelta rau
mas
gerklis kaimynas, gal ir bū dona vėliava ir Raulą raudo Tespind tarp mūsą meilė lai
tumėm suradę, bet tas bjau ni kaklaraikščiai, vėjo pučia
sva,
rybė kaip paleido savo storą mi viniojosi ape kaklus. Pa Teauga inkvėpimo jausmas,
katalikišką balsą, tai tik ačiū raudonavo dangus. Saulutė Prieš Vyčius stokime su kar
mano brangiosiom, mikliosiom lyg neteko kantrybės, pas
du.
kojukėm, kad suspėjau laimin lėpė savo skaistąjį veidą už
gai išdulkėti pro langą lauk. tamsaus debesėlio, žvirbleliai
Kitaip gal ir storasai Rau- linksmai čerškėjo, šokinėda
liškas kailis nebebūtą atlai mi po medžią šakutes, supkęs klerikališką bizūną, ku lasnavo savo sparneliais ir nu
riuos jie dėl manęs būtą at- skrido ieškoti sau ramesnio
Nebepakenčiami
skaitę,” pasakojo kuprano- kampelio.
sis Raulas. “Baikime Rau Raulą šūkavimai ir jiems pa
Raulą ge
lučiai su tuo nelabuoju. Aš sidarė inkiriais.
įnešu, kad ieškojimą palik- nerolas, pašokęs ant kelmo,
tumėm kiekvienam liuosai. isakė Raulams su panoms
Tik ' prie benkarto Dūdos dar persiskirti į atskiras puses,
pridėkime galūnę Dobužins- kad geriau su tam tikra pri
kas. Benkartas lai lieka kuo taikyta daina galėtą užbaig
pos knygose, kaipo pagarbos ti šį įspūdingą susirinkimą.
ženklas, o spaudoj visada var Visiems sulig geąerolo įsa
tokime Dūda Dobužinskas, kymo susitvarkius, prasidė
Raulą
Dobužinskas Dūda.” Gerai, jo užbaigos daina.
sutinkame, dabar apie Vyčius, pirmininkas stovėdamas ant
kurie mums Raulučiams pra- kelmo:
gaištingesni yra už pati Dū Mes Raulučiai, raudonkakliai
dą Dobužinską. ” “Vyčius,
Kovon stosim vyrs į vyrą,
būtinai ir kuogrečiausiai turi Vyčius kardais iŠkaposim
me iš Newarko prašalnti, kad
Pragaištingi jie mums yra.
Raulai:
Savo pilvui vien tarnaujam
Tarp kitą pragarą taisom
Kūnui savo pataikaujam,
Ant doros dėsnią nepaisom.
Raulą Panos:
Kol brangi jaunystė žydi,
Kol laisva meilė liepsnoja
Kol kilta puikybė lydi
Tol į nieką neatbojam.
Visi kartu:
Sugriaukim visa kas yr šventa
Paliaukim dirbti dėl tautos
Kur tik ne Kaulą dvasia min
ta
Toki pasmerkim visados.
Pirmininkas:
Mes Raulučiai dvasioj tvirti
Melus skleiskim kiek galėda
mi.
Šmeižiką eilėse pagirti ,
Vyčius šmeižkim kaip mokė
dami.
Kaulą panos:
Ir mes pauc? sr o cnafbj
Jūs, laisvą meuę pažinę,
Drauge stosim ir kovosim
Prieš dorybę pamatinę.
Raulai visi pasideda ran
kas ant krutinės, galvas nu
lenkę žemyn; “Garbė Pykuoliui!” Pirmininkas: “O skai
sčiausios pragaro gelmės L..”

..

VAKARO TYLUMOJ.
šilę, susilieja su daina, giesmi bos plaštakės, kurios praėi-]
Didelė raudona saulė slin ninkės lakštingalos, ir kyla vio akį priversdavo pasižiū
ko vakarų link ir manė net ten prie Augščiausiojo Sosto. rėti, pasigėrėti, tarsi saky
Atsiminiau ir tuos laikus, damos: atmvk, žmogau, tai
rukus pasislėpti, pasiųsdama
paskutinį savo šviesos spin kada linksmam' draugų būre vis dėl tavęs Augščiausis su
lį meiliai kalbėjom, tiesėme rėdė, įsivaizdink gerai, kaip
dulį nutilusiai žemei.
ateičiai
pienus, trokšdami su Jis žmogų numylėjo paskir
Kaip žaibas švystelėjo jis
per lėtai siūbuojantį jūrių pa teikti tėvynei laimę, paleng- damas tų įvairių tvarinių
viršių, sumirgėjo rūmų veid- v^i jos sunkią gyveninio karaliumi.
Bet tą viską jau sunaiki
rodiniuose stikluose, suspin
Prisiminė
ir
ta
liūdna
va

no
kietas plieno kardas. Tie
dėjo ant žolės kabančiuose ra
sos karoliuose^ nuskrydo ten, landa, kad spauzdamas drau lygūs laukai, ant kurių liūlia
kur į ramiai snaudžiantį miš gams ranką drebančiu balsu vo it jūrių bangos, vėjo pučia
tariau: sudieu.
mi javai, dabar armotų išar
ką. Ir pranyko... dyti, nukloti kūnais užmuštų
Kad
lydimas
tėvelių
trau

Gėrėdamasis tuomi vakaro
tylumu žingsniavau gatve jū kiau į vakarų šalį, kaip tėve jų, tos lygios lankos, kurias
liai persiskirdami gailiai ver pirmiaus dabino .kvepiančios
rių link.
Šalimis stovėjo didžiuliai kė, bet aš nežinau kas su ma gėlės, dabar aplaistytos krau
mūrai su aprūkusiais langais, nimi tuom kart dėjosi, nes į ju tikrų sūnų Lietuvos.
Tas namas, kuriame gi*
viduj per atdarą langą ma tą viską žiurėjau šaltai, ir
miau,
po kurio stogu pirmą
su
nusišypsojimu
nepratarda

tyti įvairios mašinos, kurios
žingsnį
padarė mano koja;
mas
nei
žodžio,
nes
gerklę
dar nesenai baisingai ūžė, ap
viskas
sugriauta
sunaikvta.
tartum
kuom
užkimšo.
link jas sukinėjosi su užrai
Ir nežinau kaip ilgai dar
tytomis rankovėmis suodini . Tik tada pašokau tarsi iš
bučiau
svajojęs, tiktai didžiu
miego,
kada
trūkis
jau
gerą
darbininkai. Viskas nutilo,
lis
paukšti^
pralėkdamas ma
galą
buvo
nudundėjęs,
/puo

visur ramu, tekiniai stovi,
ne
išbudino
savo plasnojimu.
liausi
prie
lango,
norėdamas
nejuda tarsi ir jiems reikalin
Visur tyla... tik jūrių ban-i*
gas poilsis. Netrukus atsira dar kartą pamatyti savo my
dau už miesto gražiai ištaisy limuosius, bet jau nebregėjau. gos išlėto plesdendainos ska
tame parke. 'Saulė nusileido.. Traukinys pukštuodamas trau lavo smėliuotus krantus, o
Tik gelsvai-raudonas pažaras kė vakarų link, palikdamas lengvas vėjalis šiureno žalias
blizgėjo pro parko medžius. paskui save derlingus Lie I medžių viršūnes, ant dangaus
mirgėjo milijonai žvaigžde
Nustojo pūtęs vėjas, viskas tuvos laukus.
lių, kitos spindėjo nugrimzLiūdnumas
širdį
suspaudė,
nurimo, — tik jūrių bangos nei
{
dusios jūrių varsuotose bangorodos
girdžiu
tėvynės
balsų:
kiek nesiliovė ošę.
Jos tartum viliojo prie sa Sunau mano, delko mane ap- ;se. Tr buvo liūdna, liūdnai
vęs, kad išvystum, .kaip per leidi ? Aš tave kaipo tikra mano širdelė.
K. J — čius.
veidrodį jose begalinius dan tavo matutė išauklėjau, tu
I
po
mano
padange
išvydai
gaus plotus. Jos savo ošimu
VARNELIS.
tarsi pasakojo gilias praeities pirmą kartą saulutę, ar tau
Varnas
žvirblį pasigavęs
jau
nemeilūs
mano
lygūs
paslaptis.
Nupešė
jam kuodų,
linksmi
laukeliai,
ar
negana
Toliau nuo kranto bangų
pirmiaus
O
žvirblelis
nusigandęs,
paukšteliai
kurių
supamas siūbavo laivas išskės
Pašmurkšt į aruodą..
tomis buorėinis, tarsi erelis taip mėgdavai klausytis?
----------- (V—-----išsikėlęs oran žvalgosi, į ku . Prisiminė ir liūdnas dabar
TOLI, TOLI...
tinis
tėvynės
likimas,
kada
iš
rį šoną skrysti.
Toli,
toli,
nuo tėvynės,
visų,
pusių
suspausta
vaitoja
Visas parkas sujudo, išsi
Nuo šalelės prigimtos,
pylė alėjos jaunų linksmų jau karės liepsnose, tie laukai
žaliuojančios Vargstu, vargstu vargdienėlis,
nikaičių, panelių, linksmos derlingi, tos
Be tėvelio, be mamos.
kalbos ir juokai tik skrydo lankos, kurias puošia žydin
čios
gėlės,
po
kurių
žiedus
j
iš visų pusių, susilieję su ai
du grojančios muzikos skrajo purpinėjo pilkos bitutės, rai-. Mylimam ir mielės.
ji kur tai toli, toli...
Sėdėjau ant jūrių kranto,
o mintys skrvdo ten toli už C;tų didžiulių jūrių. Ir tau
KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
1) “ABĖCĖLE” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai
norėtųsi skrysti draug su
Skaitymėliai.
Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
mintimi ton alin,
lų
vaikučiams,
tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir
Kur močiutė užlingavo
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams.
Raudomis mane,
5e., imant (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą,
In krutinę skausmą, savo
lapių ir su viršeliu.
Liejo nežinia.
2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
Ei tu gimtoji šalele Lietu-,
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.
Surinkta-: Deklemacijos, Eilės, Dainelės, 'Monologai,
vos, dabar tik tave suprantu,
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis,
dabar tik tu esi man brangi
Patarlės, Žaislės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems
ir mylima, kada mus skiria
scenos, ir juokų mylėtojams. Medegos užtektinai ilgo
platus vandenynas, nebuvai . viešo vakaro papuošimui.
man tada taip brangi taip ma
Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.
loni, kada liuosa krutinę
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.
kvėpavau tavo kvepiančiuoju
Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
sę, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam
oru.
vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.
Nenoromis prisiminė pra
Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų
eities laikai, kada sėdėdami
pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių
su draugais ant gražiai iš
nekaltų juokų.
puošto Šešupės kranto, o iš
Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui
pažaisti.
mus jaunų krūtinių liejosi
3) Dti komediji. Vienoje knygutėje. 1) “NEUŽMO
dainos žodžiai.
KĖJAS
PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.
Šešupė išgirdusi ją minavoŠie
visi
veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet
jant, sulaiko tarsi smarkų
- labai atsakanti mokyklų vaikučiams.
srovenimą savo tyro vandenio,
Tos visos knygutės galima gauti pas:
klausosi dainos.
J. V. KOVAS,
:: WATERBURY, CONN.
Taip besvajodamas tyliai ...21 CONGRESS AVĖ., ::
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)
pradėjau dainuoti.
Šešupe brangi Lietuvos upe
le,
Kuri ringuoji per mūsų ša
lelę.
Mėlynas vanduo palengva
• srovena,
Aplink lietuviai vargingai
gyvena.
mo Katalikų Amerikoje
Nutilo dainos žodžiai; bet
ilgai dar klausiaus žiūrėda
—YRA—
mas ant jūrių, ir laukdamas
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam
ar neišgirsiu iš ,ten atbalsio
Ramybė!
pritariančio mano dainos žod
žiams?
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios
Ei tu lietuviškoji daina!
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
Kokia tu galinga; kaip gilų
jų narių. Bet gal d a pats gerbiamas nepamąstei,
jausmų slepi savyje, kad ir
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
.
kiečiausią žmogaus širdį tu
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
suminkštini. Tu nuliūdusį su
1) Apsaugoja narių gyvastis ir njoka pomirtinės
ramini.
: .
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
Tu kaip balzamas gydai
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė
skausmu sužaistą .žmogaus
po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
sielą, tu užšalusioj krūtinėj
3) šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
sukeli karštas jausmus, tu
' 4) Skleidžia apšvietę, išleidinėja gerus raštus ir
užgauni jautriausias širdies
dalina nariams dovanai.
stygas. Tu vienatinė vargdie
5) Platina dorybę, suteikia patarimus if nurody
nio paguoda.
mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
Dainuoja jis, išrokuoja sa
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais. remia pivo vargus, rupesnius išpąsanigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
koja lygiems Lietuvos lankams.
įstaigas ir tt.
Kad skurdas, vargas ir sun
Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kūs darbai nusiminimu pripil
kestis lengva.
Norėdami gauti platesnes informa
do jo nuliūdusią šėlą, tavy
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi, ko
je jis atranda suraminimą ir
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
varge paguodą, tavyje jis iš
venę, arba stačiai paa Centro Raštininką, šiuo ad
lieja gilųjį širdies skadsmą.
resu: —
Jis tą valandą užmiršta vis
J. S. VASILIAUSKAS,
ką, kada iš jo nuvargintos
112
M
GREKNE
ST., ii
f: BALI
krutinės plaukė* dainos žod
žiai, ir jfarysdami per orą at
simuša j ramiai snaudžiantį

Pažink Tikybos ir Doros Dėsnius

Nebūk be gero

T* ' r*‘1................ ...
"
..... ~.................... .
Žinok, kad nuo amžių lietuviai buvo maldingi
žmonės.
Didžiuma lietuvių ir Amerike tebėra to
kiais. .Tie tai geri tautiečiai privalo žinoti, jog
jiems yra leidžiamas laikraštis vardu “TIKYBA IR
DORĄ.” Kiekvienoj maldingoj katalikiškoj šeimy
noj privalo- rastis tasai laikraštis.
“TIKYBA IR DORA” aiškina tikėjimo ir do
ros klausimus, atremia atskalūnų prikaišiojimus
ir užsipuldinėjimus ant katalikų Bažnyčios, deda
gražių apysakėlių.
■
“TIKYBA IR DORA” rūpinasi žmogaus sielos
lavinimu ir jos tobulinimu.
Užsisakyk tą gerą laikraštį, o jis lankysis pas
.tąve du kartu mėnesyje. Kainuoja metams tik 75 c.
Jei “TIKYBOS IR DOROS” dar . nematei, tai
^įrašyk ir paduok savo adresą o vieną numerį gausi
' dykai.

Adresas:
1644 WABANSIA AV& :: :: :: CHICAGO, ILL.
fcz~

tnr-=S)|t------
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Jei trokšti apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, ’ tai skaityk dvisąvaitinj
iliustruota jaunimo laikraštį

“Vytį
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasi
lavinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbi
ninkams.
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius
Amerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildo
ma, todėl, originaliais raštais.
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių
tautos klausimai.
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes
jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos
literatai.
“PAŽANGA” pažymi .įvairius pažangos apsi
reiškimus.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo
klausimus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, at
skiras numeris 25 c.
Adresas:

1800 W. 46 ST

99

“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis
Amerikoje.
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų,

literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau
nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija.
Melams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c.
L.
Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.
Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:

CHICAGO, ILL

a+a a+a

I

“Draugas” - Nesugriaunama

Tvirtove.
<.-’S

f“ 'S.:

Karė, mobilizacija...
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. Sujungkime jėgas kariauti su baisiu, galingu,
beširdžiu priešu, kurs baigia mus terioti. Baisusis prie
šas pasalingu būdu įlindo mūsiškitj tarpan ir skerdžia mū
siškius, kaip meitėlius. Nejučiomis baisusis priešas pri
veisė tarp mūs visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių,
bjaurių šliūžių. Dęl to.įsibriovušio priešo mūsų tarpan
mūsiškiai ėmė skęsti varguose, nedorybėse.
Todėl apšaukiame jam karę, kuri gal truks dešimtme
čius, gal šimtmečius.
Kelkime kovos balsą nuo krašto iki krašto, didmies
čiuose miestuose, miesteliuose visose kolonijose. Pakelki
me balsą, sujuskime, kad nuo mūsų balsų ir sujudimo
sudrebėtų žemė, suvirpėtų oras ir kad nuo to sugriūtų
paskutinės didžiausiojo priešo tvirtovės ir drutvietės.
Visokios informacijos, nurodymai, instrukcijos kari
niame muštre, strategikoj, ginklų, amunicijos, provizijos,
kreiptis į generalio štabo buveinę.
Nuolatinės instrukcijos leidžiamos kas mėnuo. Per metus
atsieina tik 50e. Generališko štabo adresas:

“Tautos Rytas”

(

Rev. J. Valaitis.

28 CHERRY STREET, :: :: :: :: SHAMOKIN, PA

nesudaužomų,

ir laisvamaniai
jombarduoja ir

“DRAUGAS” PŪBL. CO.
1800 W.

46 ST., :: :

:: :: :: CHICAGO,

1LI

Juokų, pašaipos, pajuokos Laikraštis

“Žvirblis”
J
Nuo spalių mėnesio 1915 m. eina naujas vienatinis visoj
J Amerikoje juokų ir satyros mėnesinis laikraštis vardu:
♦ “ŽVIRBLIS,” kurs visiems lietuviams didžiai reikalingas ir
| labai naudingas. Už ištisus metus prekiuoja tik vienas
J dol. Reikalingi agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus
25 centus, o už kožną šimtą surastų prenumeratorių (meX tinių) gaus dovanų dar (po 5 dol.). Jeigu norite naudingai
J praleisti liuesą laiką ir širdingai pasijuokti, tuojau paX kvieskite į savo namus “ŽVIRBLĮ.”

Broliai V-,'.darbini n kai!

A*-

Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

“ŽVAIGŽDĖ” yra seniamiM lietuvių katalikų
laikraštis, 16 pusi. didumu suteiki a įvairių žinių iš
Amerikos ir viso pasaulin gyvenhud.
.. METAMS ATSIEINA TlK $2,00.^^
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu .-

SO. BOSTONIEČIAMS

PIRK
«

rseteUžsluvimo
darbuspaveski'tę mumis. Iš
pirmo karto jsitikinsite, jog
darbą atliekamą prideramai. '
JONAS BERZELOmS $ C0.

28 Chtndler St, Bortui, Mus.
Vienos durys nuo Berkley st.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)
Priėmimo vkndoaNuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.
v „

PETER J. AKUNEVICH
AUTOMOBILIŲ REAL ESTATE
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

Ateina Žiema
^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOa

Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų
čeverykų, tai-gi nepamirškit, kąd mano krautuvėj
yra užlaikomi geriausi tavorai.
ČEVERYKAI. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge
riausia padaryti, pagal naujausią madą, kožna
pora gvarantuojama.
VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ.
Šiaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdalus,
marškinius, sveterius, pirštines ir t. t.
Mūsų KAINOS ŽEMESNĖS UŽ KITŲ.
NUOŠIRDŽIAI

UŽPRAŠOME.

C. P. YURGELUN,
377 W. BR0ADWAY,

SO. BOSTON, MASS

LIETUVIŠKA

tKriaučka
Padarom moteriškus drabu♦>žius, vasarinius ir žieminius
«J*po naujausiai madai.
♦♦♦
A. ČEPULIONIS,
242| W. Broadway,
4»

♦♦♦

(Virš “Darbininko” spaustuvės.)

So. Boston, Mass.

NAUDINGA AMERIKOS LIE
TUVIAMS KNINGA
“AMERIKA.” .

PARODYKITE PRIELANKUMĄ
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums Užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. Augšeiau minėta firma suteikė man tiesą, par
duoti visiems lietuviams specijališkomis kainomis, kad t.uomi juos užganėdinti. Todėl ateikite visi ir duokite man
progą parodyti jums puikiausius H A R K O SIUTUS ir
OVERKOTUS — ištikrųjų geriausius gatavo darbo drabu
žius visam Bostone, už sekančias kainas:
NUO $12.00 iki $25.00.

JUOZAS ZUPKAUSKAS

Įsidėkite gerai adresą:

HARR1S0N COMPANY |S
662-672 Washington St., Boston, Mass.

Paieškome 50
Merginų.

Pardavinėju; namus, farmas ir
visokios rūšies automobilius, ge
riausio ir naujausio išdirbimo,
naujus ir antrarankius (Second
Hand) ant lengvų išlygų Cash ar
ant .išmokesčio. Lietuviai nau
dokitės proga. Gerumas gvarantūojamas. Teisingas patarj navimas visokiame reikale. DaI rom dovernastis ir kitokius. doi kumentus. Randavo ja stubas vij sose miesto dalyse. Mūsų ofisas
atdaras nuo ’9 vai. ryto iki 9 vai.
vakare.
Su visokiais reikalais
kreipkitės prie
PETER J. AKUNEVICH,
362 W. Broadway, So. Boston, M

ATSILIEPK, BROLAU

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

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c,
Tikra lietuviška Trejanka
25c.

Pranas Laukis dėl karės į-{E
puolęs didin vargau atsišaukia fe
į savo brolį J. Laukį, su ku- R
riuo per du metu nesusirašęs. E
J. Laukis pirma gyvenęs Ra- fe
cine. Tame pat mieste gyve- g
no švogeris Kazimieras Pinkevičius. Labai prašo, kad bi fe Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
kuris ar abu atsilieptų ir išties-. g
Jeigu
norite
gaut
tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums
tų pagelbos ranką.

katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame
į darbą prie tabako sortavimo.
sąžiniškai patarnauta.
Adresas:
I fe
Užmokestis nuo $2.00 iki $3.00 į
Petrograd,
fe
RECEPTUS
SUTAISAU TEISINGAI,
Darbas ant visados.
REIKALINGA kasdiena 25 mer dieną.
Atsišaukite greitai šiuo adresu : Inžinemaja ui. d. No. 4, kv. fe nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, Gyginos valgyklose, hoteliuose, dirb-Į
galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
KAIZER A BOSBERG,
54. K. Ladikui, perduoti fe duolių
tuvėse ir prie namų darbo. Vi- i
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu
BROAD BROOK, CONN.
šokių darbų vyrams.
Pranui Laukiui į Narodnij fe
(£-20)
S. GORALSKY
dom imperatora Nikolaja II. g

liauja, kiek atsiveža su savim
PAIEŠKOJIMO OFISAS
pinigų ir tam panašiai. Be to DARBO
153 COURT ST. BOSTON, MASS.
viso yra dar aprašyta 166 Ame --------------------------------------------------- I
arba rinkinys įvairių faktų, žirikos miestai, kuriuose gyvena
ifftinų Amerikoje gyvenantiems
mūsų broliai lietuviai.
tiaamas
ir čion atkeliaujantiems lietu
Iš to, kas pasakyta, jau ais•v 1 • ’
eilučių p|> 25c. už kiekvieną eilutę. .Šie apgarsinimai priima
viams. Surinko V K. Račkaus
ku, kad kninga yra labai naudinpro
sali.
rai ne ant trumpesnio laiko kaip 1. mėnesio.
kas, “Tėvynės” redaktorius. Iš
ga ir kiekvienam verta ją įsigy
leido savo lėšomis F. Kibortas ir
Užeik į mano naują krautuvę pa- Į
padovanojo SLA. Prieglaudos ti.
sipirkli laikrodėlį. žiedą, len- į
Prie to tikslas, kuriam ta ciugėlį ar kitokį auksinį daiktą j
Namo Fondui, pagerbimui savo
kninga
yra platinama, yra taip ant lengvų išmokėjimų. Užlaikau MEISTRAS IR MALIORIUS
mirusios moteries a.a. Franciškos
M. A. NORKŪNAS
svarbus,
kad kiekvieno SIjA. visokios rūšies namų laikrodžius. atlieka darbą kuogeriausiai, kai
Bieržinskaitės-Kibortienės.
Tavoras
1-mos
rūšies.
nos žemiausios. Juozas Slaviškas, Geriausis vietinis fotografistas
Šitoje kningoje, turinčioje 288 nario pareiga yra kuouoliausiai
Taisome visokių šalių laikro ofisas 310 W. Broadvvav, Namai Padaro paveikslus tinkamai ir pi
tą
kningą
platinti.
Ją
turi
už

puslapius, • rasi daugybę reikalin
džius, žiedus, branzolietus, len 76 B. St.
erini. 195 Ames St.
Tel. S.’B. 562-R.
gų nurodymų ir patarimų.
Čia sisakyti kiekviena SLA. kuopa, ciūgėlius. Padarome labai pigiai.
JUOZAPAS
PIŠČIUKAS
yra informacijos, kaip rengties nors po tiek egzempliorių, kiek Darbas gvarantuojamas. ŠliubiK. SVĄGŽDIS
kelionėn į Ameriką ir kaip užsi kurioje yra narių, kad tokiuo Į nis laisnis ir kiti patarnavimai dy Užlaiko automobilių su septy Užlaiko savo krautuvėje šviežius
kai.
nioms sėdynėiųs. Patarnauja vi
vaisius ir daržoves.
laikyti kelionėje. Smulkiai yra būdu išplatinus naudingą knin-| P.
KETVIRTIS JEWELRY CO.. suose reikaluose dieną ar naktį Adresas: 28 Ames St.
gą
ir
parėmus
Prieglaudos
Namų
aprašyta Amerika, jos valdžia,
Kaina tiktai 75 c. Pus-; Kampas Broadway 324 E St. Adresas: 242Į W. Broadway.
politiškos ir darbininkiškos orga Fondą.
So. Boston, Mass.
ATKIN'S LUNCH
nizacijos; smulkiai aprašyta kiek lapių 288.
BUCERNE
Perkupčiams,
kningiams
ir
S.
viena valstija, su nurodymu, kur
Mėsos, visokios rūšies daiktai. Galima gauti pietus neštis j fabri
A. Algermonavičius ir P. Špokas ką. Valgius gardžiai gaminame.
kokie darbai yra, kur kokie mies L. A. kuopoms, imant didesnį
skaičių,
nuleidžiama
tam
tikras
Į
260
4-th St. So. Boston, Mass.
81 SAWTELL AVĖ.
tai ir tt. Skyriuje apie lietu
nuošimtis.
Reikalaudami,
krei-1
vius ateivius yra parodyta, kiek
___ DIDELĖ KRAUTUVĖ
Amerikoje yra lietuvių, kur jie pkitės į “Tėvynės” administra
ciją
šiuo
adresu:
knygų
ir visokių religiškų daik Telephone So. Boston 605.
labiausiai susispiečia, kokius dar
tų
;
rožančių,
škaplierių, kryže
A. B. STRIMAITIS,
savo or
ANTANAS ŠAPALIS
bus dirba, kiek jų kasmet atkelių
ir
medelikėlių.
.00 me
307 W. 30-th St., Brooklyn, N. Y.
meistras
Paulius P. Mikaaluskas,
248 W. 4-th St., So. Boston, Mass. indeda telephonus, dengia stoEXTRA SUSIRINKIMAS
gus, ir atlieka visus staliorvsDR. L. K. GEDIMINO
Mergelė, kaip avelė — ale
LIETUVIŠKA UŽEIGA.
“DARBININKĄ” — SA
tės darbus prideramai.
BENO.
Užlaiko šiltų ir šaltų gėrimų,
liežuvis kaip kalės.
VAITRAŠTĮ (subatos numerį)
KAINOS
NEBRANGIOS.
vaisių ir saldainių. PrisVisi nariai malonėkite su
galima užsisakyti skyrium. Me įvairių
Ofisas
Gyvenimas
tatoni vestuvėms ir baliams. Mar
sirinkti 9 d. lapkričio 7:30 vai.
tams kaštuoja $1.50. Pusei tinas Tamošaitis. 317 Broadway, 315 W. Broadwav, 133 Bowen St
Kurs
tiktai
nieko
nežino,
vakare 339 Broadway.
I metų — 75c.
So. BostonM Mass.
SO. BOSTON, MASS.
tas save gudriu vadina.

K. ŠIDLAUSKAS

226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass
C. & P. Phone St. Paul 5947

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Grabininkas ir Balzamuotojas
Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai. Esu išėjęs
išėję; mokyk
loj tami tikrus graborystė
mokslus ir išdavęs ekzaminu:
Siunčiu numirėlius ir j kitu
miestus iir pargabenu iš kit
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane.
Ofisas
JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST.,
BALTIMORE, M. D

(’žlaikoni mažiausia krautuvę
i deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duoĮ
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
Krautuve
ant lengvų išlygų.
Reikalauja:
me
agentų
kiekvienam
mieste SuKuri užlaiko visokio ta
I vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
voro, reikalingo mainedelį nuošimtį duodam- perkupnieriams.
{ čianis, didelį, naują katalogą
{siunčiame ant pareikalavimo už
V. LUKOŠEVIČIA,
♦J 25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
NinersviDe, - - Pa. V
Vienatine Lietuviška

822 Washington St., Boston. Mass.

Pirmininkas

Neskaityk čionai,
JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ
REKORDŲ.

Mes patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti
gražų, naujos mados.gramofoną ir linksmintis.
_
Naujausi lietuviški rekordai, indainuoti M. Petrausko
ir kitų garsių dainininkų. Be
dainų yra visokių maršų, val-
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25 Laikrodėlis

«ų, polkų ir daug kitokių

Bk

Ir
J'

^e**^!**:-

Reikalauk gramofonų ir
rekordų katalogo.
Visiem®
siunčiame dykai Tik reikia
prisiųsti keturių centų stam-

Be gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausią
’ pasirinkimą. , Tavoras geras.
Kainos mažesnės kaip kitur.
GRAMOFONŲ KAINOS NUO $15 IR AUGAčIAŪ.
Be gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausią pa- 3
ririnkimą. Tavoras geras. Kainos mažesnės kaip kitur.
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Apart to primenat
arba apmamęm ant

