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Am. Lietuvių
SO. BOSTON, MASS. GRUODŽIO (DEC) 3 D. 1915 M.
Londonas. — Anglijos val
džia paskelbė, jog dabar rei
kalausianti. pasportų nuo visų
Bėrimas. — Teutonai ir bul
savo piliečių važiuojančių už garai, suviję serbus į Albani
sienin ir nuo visų svetimtau ją, neapsistojo.
Bet varo sa
čių, atvažiuojančių Anglijon. vo darbų tolyn. Vejasi serbus
ir blaško po Albanijos kalnus.
Londonas. — Anglijos par Serbai visai pakrikę.
Nesi
lamente karės ministerijos sek remia, kaipo oragnizuota ar
retorius apreiškė, kad Vokie mija.
Bet remiasi atskirais
tijoj anglų nelaisvių esą 33.000. būriais.

Svarbios
Sukaktuves
5 gruodžio sukanka lygiai
10 metų, kaip jaunoji Lietu
va buvo susirinkusi Vilniuje į
pirmąjį seimą. Buvo tai tikras
tautos seimas, kuris tautos is
torijoje bus aukso raidėmis
pažymėtas. Senieji didžponių
seimai ir seimeliai lietuvių tau
tai buvo svetimi, nesupranta
mi.... nenaudingi. Bet 10 me
tų atgal susiubavo atbudusi
liaudis ir nusiuntė į Vilnių
2000 savo susipratusių atstovų,
kurie vienu balsu padarė nuta
rimų, virtusį tautos obalsiu:
Lietuvos autonomija su seimu
Vilniuje. Vienkart buvo pri
imti demokratiški pamatai su
sitvarkymo, pareikalauta lais
vės ne tik lietuviams, bet ir
kitų "tautų žmonėms, gyve
nantiems Lietuvoje.
Tiesa, vargingas, gal ir iigas tas kelias, kuriuo tauta eis
prie savo laisvės; bet šiandien
jau galima tikrai pasakyti, jog
ji prie jos prieis. Lasvės pa
mylėjimas yra viena iš mūsų
tautos ypatybių.
Anais vi
duriniais amžiais, kuomet Lie
tuvai vadovavo jos Didieji
Kumgaikčiai, lietuviai nepa
žinojo nei vergijos pančių, nei
baudžiavos jungo, netarnavo
jie kitoms tautoms. Laisvės ir
nepriguln.mgumo meilę/ižgrūJino vokiečiaitir kiti

Gary, Ind. — Automobilius

su dviem vyrais ir viena mote
rim apsivožė ir sutrynė pasažierius iki mirties.

Francija negali
pakaktinai pasigaminti cuk
raus. Turi per metus įgaben
ti apie 300.000 tonų. Gabena
ma iš Kubos ir Suv. Valstijų.
Paryžius

Tokyo. — Japonijos karalie
nė pagimdė ketvirtų sūnų. Ki
ti trys gimė 1901 m., 1902 m
ir 1905 m.

Berlinas. — Vokiečių ofi
cialiai skelbiama, kad teutonai.
užėmė du Cemogorijos miestu ;
— Plevje ir Jakuba. Paėmė
nelaisvės 400 černogorų ir 2 ar- j
motas.
Paryžius
Pagal oficialių
pranešimų Francijoj mūšiai
apsistojo dėl didelių speigų,
Londonas. —Vaizbos komisija skelbia, kad per lap
kritį nuskandinta 53 Anglijos
garlaiviai su 466 jurininkų.
Buorinių laivų nuskandinta 35.
Išviso nuskandinta 88 laivai.
Marlboro, Mass. — Dvi čeverykų kompanijos gavo užsa
kymų iš Italijos padaryti 350.000 porų čeverykų kareiviams.
Tų darbų atlikinės 600 darbi

ninkų.
priešiū "Paryžius. — ii'Atėnų’tcSe*

nuolatinius užpuldinėjimus da grafuojama, kad bulgarai džr
rydami.
Tiesa, vėliau ap neužėmę Monastir.
gaulingieji “broliai” priėjo iš
pasalų prie tautos dvasios ir
jai įskiepijo vergiškumo, pasi
davimo, pasižeminimo mikro
Chicago, UI. — Per med^jobus. Bet gyvoji tautos dvasia,
nors varginama per kelius me- j>mo sezonų 18 valstijų žmonių
tašimčius sunkios baudžiavos, užmušta 59, sužeista 66. Per
sulenkėjusios ponijos ir lenkiš nai užmušta būva 11, sužeis
kos kunigijos — ištvėrė, nepa ta 162.
sidavė ir laukė tik patogaus
momento apsireikšti naujoje
šviesoje. Tas momentas atė- Į
New York. — Sustreikavo
jo su Vilniaus Seimu.
Tada vaikų drabužių siuvėjai. Rei
iškilo aikštėn tai, kas buvo to-' kalauja algų pakėlimo ir valan
je dvasioje paslaptingiausia. dų sutrumpinimo. Streikuo
Politiškos laisvės reikalavimas Į jančių yra 18.000.
pasklido po visą plačiąją Lie- į
tuvą. Jis ėjo nuolat gilyn mi-1
nių sųmonėn ir šiendieną nebe
sistebime, kad po Lietuvių.
Peticija, kurioje buvo pakar
totas Vilniaus Seimo reikalavi-1
ma^s pasirašė suviršum 100.000 vienų Amerikiečių lietu
vių.
Vai rašytųsi po ta peticija
ir mūsų broliai, vargstantieji
Lietuvoje, ir tie kurie į Rusi
ją pabėgo — bet nėra* kas pri
neša ir paduoda peticijos lapų.
Kritiškame padėjime atsi
rado Tėvynė gadynėje didžių
jų pasaulio perversmių. Tečiau
nenusiminkime. Tikėkime, kad
tai mūsų laisvės prieaušris.
Nustos dundėję armotos, nusiblaivys aptemęs dangus ir
mūsų tauta kaip vienas žmo
gus pareikalaus tai, kas jai
šventai priguli: gyventi ir
tvarkyties savo krašte nekieno
nevaržomiems.
z
Garbė tat lai būnie Vilniaus
seimininkams, kad jie nesvy
ruodami išreiškė tai, kas bu
vo lietuvių širdžių gelmėse.
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Londonas.

J kiniu-

j kai turės am Balkanų pusę mi
Londonas. — Premieras Asq- lijono kareivių, tai. Rumunija
uth, parlamente paklaustas pasiusianti Austrijai ultimatu
kiek žuvo kareivių išdavė ra mų.
portų raštu.
Nuo karės pradžios iki lap GABENA NELAISVIUS PER
ŠVEDIJĄ.
kričio 9 d. išviso užmuštais ir
sužesitais 510.230. Išviso už
Stockhohn. — Nuo to laiko,
muštų 108.923. Tiek neteko kai Rusija sutarė su Vokietija
armija ir laivynas. Laivyne apsimainyti sužeistais nelais
užmuštų ir sužeistų 12.160.
vi ais. tai vokiečių sugrųžinta
4.400, o rusų 7.550. Gabena
LIETUVA IŠRAIŽYTA
ma per Švediją.
GELEŽINKELIAIS.
Paryžius. ■Laikraštis Temps

skelbia žinias iš Petrogrado apie vokiečių išbudavotus gele
žinkelius Lietuvoj. Visa Že
maitija ir Kuršas išpintas ge
ležinkeliais. Tie geležinkeliai
junga Prūsijų ir Rygos-Dvinsfrontų. Geležinkelių budavojime vokiečiai parodė didį ga
bumų ir prisirengimų prie to
atlikimo. Lietuva apsidengė
geležinkelių tinklu. Tais ge
ležinkeliais traukiniai eidinėja reguliariai ir cviliai žmonės
leidžiami jais naudotis.
Kaikurie miesteliai sujungti
tarmvajais. Ypač daug so
džių tramvajai jungia ąpie Pa
nevėžį.

Amsterdam. — Cemogorijos
kalnuose ir tarpkalniuose mū
šio linija tęsiasi 60 mylių. Tos
linijos teutonai grusis per visų
Cemogorijų.
St. Louis
Edward Schus
ter prarijo adatų, kuri inkrito
į jo alaus stiklų. Kai jo la
vonų perskrodė, tai rado, kad
adata pervėrus širdį.

PAGELBA SERBAMS.

Bulgarai ant Balkanų tik
piečia-ftavC’jėgas.

Londonas. — Italijos val
džia oficialiai paskelbė, "kad
siųsianti armijų serbams į i
talkų. Tų armijų siųs į Alba
nijąEina gandas, kad rusai jau
eina per Rumuniją užpulti Bulgarijų. Bet nėra patvirtini
mų, kad taip yra.

kariniai ekspertai giriasi ir Srodinėja, kad ir talkinnkų jė
gos ūmu laku bus sutriuŠkytos
ant Balkanų.
Tai padarysią
per porą savaičių.
Tikro susirėmimo su talki
ninkais teutonai-ir bulgarai ant
Balkanų dar neturėjo. A’šku,
kad lėtai ir palengva talkinin
kai t veikia ant Balkanų.

Berlinas. — Vokiečių oficia

liai skelbiama, kad ant ryti
nio fronto nėra atmainų.
Londonas. — Francijoj arj mijos prisirengė prie žiemavoijimo. Prisiminė praeitos žieI mos kentėjimai, tai šiemet išanksto prisirengta.
Angį jos įvairios dr-jos rū
pinosi palengvinti kareivių žiemavojimų apkasose. Rūpino Įsi, kad nerekitų kentėti karei
viams dėl šalčio.
Todėl pa
rūpino tam tikrus pečius ir an
glių. Užpakalyje apkasų yra
; skrynios su anglimis. Į Bel' gijos apkasas atgabenta 4.000
pečių.
Pompomis iš apkasų išpompuota vanduo. Pernai dėl
šalčio,
reumatizmo, drugio
tūkstančiai kareivių buvo siųsĮ ta į ligonines.
Dabar prasidėjo rinkimai
aukų pasiuntimui Kalėdoms
pudingo. Vienan laikraštin
tam tikslui per dvi savaiti su
plaukė $10.000.

RUSAI SUSITVARKĖ.

Petrogradas. — Iš genertdio
štabo ateina žinios, kad Rusi
jos armijos dabar tokiame sto
vyje, kokiame nebuvo per il
gus mėnesius. Dabar ne kor
pusais imsią rusai veikti, bet
milijoninėmis armijomis.

RUSAI SUMUŠĖ
. VOKIEČIUS.

Petrogradas.
Oficialiai
skelbiama, kad padauguvvje
ties Souneuhof farmų tarp
Fridrichstadto ir Jacobstadto,
rusai smarkiai užbombardavo
vokiečių stovyklų.
Vokiečiai
Telegrafų linijos po visų Lie
nesitikėjo to ir bėgo palikę ant
tuvą taip-gi išvedžiota.
lauko 100 negyvų ir sužeis
Minėto francuzų laikraščio
tų.
korespondentas rašo, kad vo
kiečiai niekur neparodė tiek
KIAUŠUS BERLINE.
rastningumo ir geniališkumo,
Paryžius. — Vienas francu
kaip statyme geležinkelių Lie
zų
lakiraštis skelbia žinių, kad
tuvoj.
Kas tik juos mato, tai
Berline
buvus didi darbininkų
visi gėrisi ir stebisi.
Demonstraci
Rygos-Dvinsko mūšio lini demonstracija.
ja yra vokiečiams svarbi. Ten ja buvo nukelta dėl perašt^aus
rusai gerai laikėsi. Todėl vo maisto regulevimo.
Kareiviai vaikę demonstran
kiečiais rūpėjo apsižiūrėtu O
Buvę sužeistų ir užmuš
kadangi Lietuvoje ne kokie ke tus.
tų
200
ypatų.
liai, tai vokiečiams kuoveikiausia prisėjo statyti geležin
kelius.

Serbų priešininkai nori kuo
dą ilgiau serbų iškloti. Nes
serbai, iškrikę mažais pulke
liais, gali daug blėdies savo
priešininkams pridaryti iš ne
tyčių užpuldinėjanti
Žiauru
mas abiejų purių pereina visus
rubežius. Serbai, jei apipuo
la būrį priešininkų, tai neban
do paimti jų nelaisvėn, bet
skerdžia visus.
Teutonai ir bulgarai genasi
į Albaniją serbus, ypač dar
todėl, kad jie nenueitų į pie
tinę Serbiją, kur šiokioj tvar
koj dar yra serbai.
Tuo tarpu austrai gilyn grudžiasi Cemogorijon. Kažku
riose tik vietose austrai tėra
kol kas perėję Cemogorijos rubežių.
Dabar visų karinį veikimų
trukdo užstojanti žiema.
Černogorai atkakliai gru
miasi, kaip ir serbai. Visi
černogorai armijoj — vyrai,
seniai ir vaikai. Daug mote
rų ta>p-gi yra armijoj.

TOP TO BOTTOH.
R.OCK£F£LlEKtLOVETT.\

VOKIEČIŲ SOCUALISTAT
SKĮLA.

Ptmb AmoeUtkm.
Berlinas. — Vokiečių sočiŠie milijonieriai sudėjo pu
sę milijardo dolerių praplati jalistai buriuojasi, ginčijasi ir
tariasi kok’os politikos laikys
nimui Amerikos pirklybos.
sis
Reehstage.
Nesutinka.
Vadai stengiasi sutaikyti nesutinkančias grupas. V?er i
cijalistai užsispyrė ant to, kad
reikalauti iš valdžio, ant aprei
škimo ant kokių išlygų taikin
tus su priešininkais.
Kiti so
ti jalistai nurodo, kad tai bū
rų Vokietijos ».iP ’»umo apreifikints. Nevisi »tirta kari ink
PhotoB by American
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“MUZIKA,”
3214 Cedar Street,
Philadelphia, Pa.
I
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“MUZIKOJE” skaitytojai ras

-X

pamokinimų, kaip reikia muziką
suprasti ir kaip ją išreikšti.
“MUZIKOJE” nors ir bus vi
sos muzikos judėjimo sryties ats
pindys, bet daugiausia bus rašo
ma apie mūsų lietuviškąją muzi
ką ir jos apsireiškimus.
“MUZIKOJE” bus išguldoma

muzikos istorija ir teorija. .7
“MUZIKOJE” bus spausdina

ma gražiausios lietuvių liaudies
dainos su gaidomis.

kurio buvo prieš pat karę.
Taf-gi sakyti, kad karės ve
damos dėl prekybos praplati
nimo, dėl rinkos užgrobimo,
dėl kapitalistų gero yra la
bai siauras dalyko aiškini
mas.
Taip, karė turi kitokius,
ne politiškus ar ekonomiškus
pagrindus.
Mes gerai žinome, kad
didžiuma ūkininkų, darbinin
kų amžindien nenori karės,
nenori griebtis ginklo eiti
užmušti kitus
arba
būti
pačiam užmuštu.
Jiems ne
rūpi, kas valdo Konstanti
nopolį, nerūpi, kam gal tek
ti Suez kanalas. * Kodel-gi ta
žmonijos didžiuma
išveda
ma karės laukan sukurstoma
skersti, žudyti vieni antrus.
Jei tautos sutiktų perdirbti
rubežius pagal tautas, liau
tus ginklavęsis ir tokių būdu
prašalintų daug priekabių dėl
karės.
Bet tuomi būtų pra
šalintos tik priekabės o ne
priežastys.
Karės priežastys
gludi žmogaus prigimties gi
lumoje.
Senovėj žmonės
kariavo
dėl to, kad buvo priversti
taip daryti, paskui
kariavo
iš papratimo.
Truputį pažiūrėkime, kaip
šiais laikais prieina tautos
prie karės.
Pastaraisiais
šimtmečiais
tautos padarė milžinišką pa
žangą.
Vedė labai intemtą
gyvenimą.
Nuveikė, vienok,
didžius darbus. Pavergė ga
mtos/ pajėgas, pakinkė garą,

“MUZIKOJE” tilps paveikslai
atsižymėjusių muzikos srytyje ir
geresnių lietuviškų chorų.

MUZIKOJE” bendradarbiau
ti pasižadėjo visi lietuviai lauži
kai.
Arčiausia prie “Muzikos” sto
vės ir ją redaguos vienas gabiau
sių mūsų muzikų, St. Šimkus, bai
gęs Varšavos Konservatorijos var
gonų skyrių ir Petrogrado Kon
servatorijos kompozicijos skyrių.

i'iiV- ilhl i'jįiijihjtjĮiMl

“MUZIKA“ susidės iš 16 pus
lapių straipsnių, žinių ir 8 pus
lapių (didelio formato) gaidų.
Tai gi. Muzikos Mylėtjoai, su
kruskite, kad mūsų laikraštis
išsiplatintų kuoplačiausiai ir kad
nuvekitų kuodaugiausia.
‘ ‘ MUZIKA ’ ’ kaštuos metams
$3.00, pusei metų $1.50. Atski
ri numeriai 40 centų.
Pardavinėtojams bus duoda
mas nuošimtis.
/
šelpkime badaujančią Lietuvą, aukodami kalėdinių
dovanų pinigus Tautos Fondui.
Moters jau tą daro. Vyrai,
neatsilikime.

//M

senovėj ir dabar.

e.
augŠčiau

ąžuolų ir vi- mečio

Ten
dikčiai

to žodžio prasmėje, jei ji
užsiganėdintų rūpesčiu apie
kūdikį vien iki jis randas,
lopšyj.
Ji privalo tame, at
vejyje žiūrėti daug plačiau.
Argi gera motina gali ra
sinaudojo nurodant, kad mo
mia
širdžia žiūrėti į girtuok
terys dar nedaaugo iki lygių
teisių su vyrais, ką liudijo liaujantį savo vyrą kuomet
jo kūdikiai kenčia badą Kuo
jų keliami skandalai.
Bet benebus tai priežas met alkolis rįja jos vyro men
tis tame, kad moterų judėjimo ką uždarbį ir nuodija jo sveipriešakyje stojo asmenys, ku- katą su skriauda šeimynos.
rie po pirmo nepasisekimo nu-i
Tojį motina
motina privalo
privalo su
su pa
Toji
pa-
stojo lygsvaros ir griebėsi pri- gelba įstatymų sutrinti galvą
vartos. Tat neišmintinga bū žalčiui alkoliui, vedanti jos
tų kaltinti tarno visas Anglijos šeimyną podraug ir visą žmo
moteris.
niją prapultim
Tam jai rei
Suvienytose Valstijose mo kalingi įrankiai atsakantis,
terų kova už sulyginimą tei jai reikalingas balsas istatymsių su vyrais yra vedama ga davystėje. Paklauskime ku
na ramiu būdu arba taip sa riai motinai nerūpi jos kūdi
kant vien propagandos keliu kių ateitis? O vienok ji ir
ir todėl atkreipė į save vyrų prie geriausių norų neišauksimpatiją Ir šiandieną jau lės dorai savo kūdikių į svei

šventų. Tai nuo to laiko šimtai
moterį imta žiūrėti kaipo į mokyklų, kuriuose mokinama
kfari nesutiko išsyk
ia su vyrų bent Die- šimtai tūkstančių mergaičių.
akyse.
Brenstant žmonių politiškai terių teisių priešai iš po pa

NAUDINGA.
(Tąsa)*

Užstojus krikščionybės ga- sąmonei, pradėjo griūti despo
i sutinkame moteris da- tiškų valdonų sostai, o jų vie
aujančias net politikoje už ton stojo žmonių valdžia ir
augėtas sostų vietas, kaip galima buvo tikėtis vyrai
tai buvo išėmimai, galima per savo išrinktuosius atstovus
ien valdonų tarpę viešoji gi paėmė savo rankosna valdžios
rija kaip augštesnių taip styra ir išleido tam tikrus įsta
esnių žmonijos sluogsnių, tinius.
Bet ar tai išblogo
osi po senovei nepermaldau- noro ar tai nepermatant blogų
ir tebeskaitė moterę, kai- pasekmių iš nekuriu netikusių
turinčią žemesnį proto to- įstatymų, toji taip žadinamoji
žmonių valdžia neatnešė pagei
ulumąuž vyrus.
Devyniolikto šimtmečio bė- daujamo vaisiaus pilnoje to žo
’e, kuomet pasaulis griebėsi džio prasmėje.
—
kslo ir išradimų, buvo ban- Prieg tam nekuriu valdininkų
oma bent iki nekuriam laikui sauvalė, vagystės papirkimai
rirodynėti, jog mokslas rei- ir kiti prasižengimai it kirmin
gas vien tik vyrams, o as ėmė naikinti valdžios kūną
rei neatnešąs jokios nau- ir teršti’ savo doros supuvimu
Tečiaus žmonijai žen- visuomenę.
■savo keliu, tie prieštarMoterys, kurios iki šiol jau
ujantieji balsai silpnėjo o suistengė padaryti mokslo srytije
ipratusių moterų ir reikalaunemažą žingsnį pirmyn, ir jos
ančių savo tiesų d’dinosl Pabūdamos atstumtos nuo daly
aliaus joms pasisekė įgyti nevavimo įstatimdarystėje
ir
i šalininkų ir iš vyrų tarmatant visus trukumus, ėmė
reikalauti sau prigulinčiu tei
Netrukus svarbiausia kliu- sių šalies valdynių.
prašalintą visuomenė
Po kelių dešimčių metų mo
ertikrinta, jog kaip
terys kaip kuriuose šalyse įams taip lygiai ir moterims
okslas.neša neapkainuojamą stengė laimėti lygų balsą su
ūda, jog apsišvietusi, su- vyrais ir užinteresuoti pasauli
rantanti savo pareigas mote- taip vadinamu moterų klaus
įstengs kur kas pasek- imu.

10) Kad prosavojamosios
geležėlės nerūdytų. - Vaškas
ir druska padarys aprūdijusias
geležėles švelnias ir čystas,
kaip stiklas.
Įrišk šmotuką
vaško į skuduriuką ir laikyk
tam tikslui. ' Kaip geležys
karštos, nutrint su vašku, pas
kui nušveisk su popiera ar sku
duru, užpylus druskos.
11) Prezervuotus vaisius,
žuvį ar daržoves, nelaikyt kenuoee, po atidarymui, bet greit
išimt ir sudėt į kitą indą.
12) Niekados negeri, nei
virimui vartot vandenio, kurs
stovėjo per nakti švininiuose
“paipuose”, bet gerai nuleist,
kol pradės bėgt šviežus ir šal
tas.
13) Čirškanti zo vėsai (hinges) durių reikia patept, arba
užlašyti sewing machine oil.
14) Visi indai, vartojami
virimui, turi būt nuplauti kar
štame ir muiliname vandenyje
iš vidaus ir viršaus; perplauti
čystame karštame vandenyje,
nušluostyti su sausu čystu sku
duru.
15) Šmotukas taip vadin
‘‘sapolio” turi rastis kiekvi
noje virtuvėje,
viskas juo
galima puikiai nuvalyti, blekinius daiktus padaro kaip
naujus. Viską, visokius indus,

matome, jog daugel vietose kus visuomenės narius, kuo
moterims duotos balsavimo met iš priežasties vyro menko
teisės ir galima pilnai tikėtis, uždarbio arba jo girtuokliavi
kad vėliau ar ankščiau mote mo ji pati priversta ilgas va
rų balsavimo teisės liks užtvir landas sunkiai dirbti dirbtu
tintos kaipo federalis Suvie vėje. O jos kūdikiai, palikę
be priežiūros kvėpuodami ga
nytų Valstijų įstatymas.
Ne prošalį būtų pažymėtu tvine ištvirkimo atmosfera
čia keletą svarbiausių sufra- virsta valkatomis.
gizmo priešų užmetinėjimai.
Toji motina negi gali be
1. moteries privalumas auk skausmo širdies žiūrėti kaip
lėti kūdikius, o nesikišti po jos nepilnamečiai kūdikiai dėl
litikom
nedateklių priversti eiti dirb• Aš atsakyčiau, jog moteris, tuvėn sunkiai dirbti ,kaip
reikalaudama lygių teisių poli beširdis kapitalizmas be pasi
Smarkiausia
kova
už
savo
tikoje parodo daug daugiau gailėjimo siurbia jų tik ką
ingiau dorai išauklėti buteises
moterys
vedė
prieš
Euapie
savo šeimyną rūpesčio. pražjstančias spėkas, ir trumančią gentkartę ir štai pasek-

apdirbti galima vien mi pagelba pačių moterų,
joms reikia duoti balsavimo
teisę. ■

•

- •-

<« ■

Jei moteris užsiims politi
ka, kas tvarkys šeimyną, pri
žiūrės kūdikius
pagamins
jiems ir vyrui valgį irtt.
Jūs, kurie panašiai sakote,
nueikite į dirbtuves krautuves,
įvairius ofisus pažvelgiate į
viešas mokyklas, o atrasite \
tūkstančius ištekėjusių mo
terų motinų keletas kūdikių.
Paskutinis Suvienytą Val
stijų federalis darbo biuras
raportas parodo, jog 1,504,000
moterų atlieka įvairius dar
bus ant ūkio. 409,00 turi mažtau kaip 16 metų amžiaus, o
daugelis iš jų dirba vyriškus
darbus, kaip antai aria, akė
ja, grėbia Šieną ir tt
950,000 nuo 16 iki 45 metų dau
guma iš jų yra motinos kele
tas kūdikių ir priverstos yra
nešti juos su savimi laukan
ir laikyti per dienas tam tik
rose lopšiuose.

Baigdamas viršpaminėta ra
porto komisiją prilygina mote
rų padėjimą prie žydų Egip
to vergijoje.
Jos negali streikuoti, nes
nėra susiorganizavusios, ne
gali pasiskusti, nes vyrai jų
jų reikalų neatjaučia arba ne
turi laiko atkreipti į tai atydą, nes yra užimti kuo kitų.
Rozalija.
Tai kad nuspėjai viską kaip y- kos ir kemša į pypkę.)
Tat matome, jog akyvei,ra.
Rozalija.
(Pagrįždama, krutina dėžutę)
zdoje
pačių faktų jųsų šau
Čigone.
Matai, panyte, ant to mokslą iš Še, radau pilną dėžutę.
ėjau. Turėsi didelį pasisekimą šeimynoje, ku
Čigonė.
(Paimdama, pasako dėkui ir ksmas atrodo stačiai juokin
ri sus’dės iš ketverto vaikelių baltagalvėlių ir dega pypkę.) Matai, panyte, pakol aš iš gu. Jei dėl šiandieninio su
tūkstančių
jūs dviejų. Gyvuliai geriausia eis į ranką. rūkysiu savo traukėją tai tu sudėk, kur rėdymo šimtai
Dėl manęs mėsos atneši,
(Rozalija sėdi ir mezga, dainuodama šiaip):.
moterų
priverstos
apleisti
na
Margi raguočiai ir baltos pa’lgaveidės.
geriausius drabužius ir patalines į paklodę ir
Aš tau gero padarysiu,
Sėdi boba ant grindų,
Rozalja.
Meldžiu atleisti. Margi raguo atnešk man, aš juos apnešiu aplink v.isus lau mus, kūdikius—žodžiu sakant
Žiurkes laukan išvarysiu.
Turi maišą obuolių.
čiai
tai
gal
karvės,
bet kas yra pa’lgaveidės? kus, o tada kaip tik panyte apsirėdysi tais dra visą šeimynos židinį ir dirbti
Kas tą bobą pabučiuos,
Čigonė.
Panulyte,
tos kur kriuksi su il bužiais, tai jaunikių neapsiginsi, Kokis tik dirbtuvėje arba ukėje, kodėl
Apieravok mėsos kąsnelį už mano šitą gies
Tam obuolius atiduos.
tos motinos, būdamos liuosos
gais snukiais — kriu-kriu-kriu.
pamatys, tai pamylės.
(Įeina čigonė ciganskai pasirėdžiusi su terbo- melę.
Rozalija.
O tai gal kiaulės?
Rozalija.
Tai tik drabužius, Kam dar nuo virš minėto darbo, ne
Rozalija. O duok man šventą ramybę su
mis.)
surastų laiko nueiti keletą
patalines
nešti?
Čigonė.
Taip-taip.
Kiaulės,
mat
aš
ne

savo
mėsą
iš
kur
aš
ją
imsiu.
Čigonė.
Gerą dienelę, ponulvte, ar lau
kartų
ant metų balsavimo biuČigonė. Paieškok, surasi Staršinienė, Sta- vartoju nešvarių žodžių, kad gerų minčių ne
ki viešnytės?
Čigonė. Matai kam. Kaip tik panytė ran — arba atlankyti politiško
Rozalija.
Gerą dieną, ką dirbsi nelaukus, rostienė būsi. Aš tave kumuosna paprašysiu. sugadintų.
atgulsi ant tų patalynių, tai prisisapnuos jau kliubo susirinkimą Juk ir
Aš tau žiurkes iš namų išbaidysiu. Aš tau
apsilanko ir nelaukiama.
Rozalija.
Tai ko daugiau?
nikis, kuris bus tavo-.
be to mes matome nemažą skai
Čigonė. (Sėda ir kalba poterius; pabaigus išmelsta nuo Dievo gražų sūnelį.
Čigonė.
Daugiau nieko Dabar išmesiu
Rozalija.
Gerai.
Tai atnešiu. (Išbėga
Rozalija. Kam man reikia sūnelio, kur aš kabalėlius. (Išsiima kortas iš maišo.) Ištrauk greitai)
tliu veiklių moterų, besidar
atsistoja ir eina maldaudama prie Rozalijos.)
jį
dėsiu
pirma
vyrą
išprašyk.
buojančių
įvairiose motei—
Ponulvte, baltoji širdele, mieloji, susimilk
vieną kortelę iš vidurio,
(Rozalija ištraukia
Čigonė. Tiek tu ponia ir begulėsi ant tų
Čigonė.
(Linksmai
stojasi
prisiartindama.)
draugijose
ir.
tam. turi L___ _
ant juodos čigonėlės, apdovanok, o tave Po
vieną) Dėk čia ant stalo.
(Padeda.) Iš sy- patalinių. Tiek tu tebesapnuosi apie tuos jau
Tai Tamstele dar neištekėjus esi?
nas Dievas apdovanos šimteriopai.
Ponaičiukas pasitropijo. Dabar nikius. Kas pas mane, tai ir mano. (Užtrau- ir jų vyrai ant jų nerugoja.
k’o laimė,
Rozaliją
\Netekėjus,
negaliu
surasti
tin

Rozalija. (Atsistodama) Nelok taip daug
dėk Čia tris rubliukus ant ponaičiuko. Pirk kia kelius sykius pypkę, įdeda taboką ir deg Mat čia nėra politika ir tas jų
kamo
vaikino,
už
nepatinkamo
nenoriu
eit.
veikimas nevaržo vyrų pasi
kad daug prašysi maža gausi. (Išeina atnešt
savo mintį.
tukus į maišą.)
Čigonė.
P
...................................................
elgimų
politikos dalykuose,
duonos.)
Rozalija.
(Išima iš pančiakos ir padeda.)
Rozalija
(Įeina ant pečių užsidėjus pilną
dą čigonėlę, o
kurie nekartą pasirodo klai
Na, užpirkau, ar galiu mislyt ką noriu?
paklodę drabužių, meta ant aslos.)
Čigonė. Gera ponia duos ir neprašius. (Či
jaunikį. Aš
Čigonė.
Ne, panyte, turi mąstyti, kas
Rozalija. Tai sunku. Vos atnešiau, Su- dingais. Antgalo, jei tūks
gonė viena.) Tai gerumėlis, kad randi vienas
Rozaliją
tau mieliausia ir brangiausia, o vis apie tą vie dėjau visas gerąsias, šilkines skepetaites, ge- tančiai moterų gali dirbti mo
moteris be vyrų; kas čia paglemžti, (bėgioja, dės) Kasžin k
ną.
ruosius drabužius, dvi pūkines paduškas pa- kyklose kaipo knygvedės ir tai
ieško. Randa rankšluostį ant sienos. Sku tum. Kiek-gi
Rozalija.
Gerai, mislinu.
talynių. Aš manau persunku jums bus apneš nekartą ilgas valandas kodėl
biai deda į terbą.) Štai šis rankšluostukas bus
Čigonė,
negalėtų dalyvauti kur kas
Čigonė.
Dabar perkelk į tris kaladukes. ti aplink laukus.
labai geras mano čigonui apsišluostyti, nes prieinama kai
trumpesnes valandas miesto
(Rozalija perkelią čigonė pakloja ant sta
Čigonė. Tai ką darysi, žinoma, bus var
ir jo veidelis myli švelniai (Pamato ateinant, menėlis, o už
lo. Žiūri į kazyras ir kalba.)
gas, bet aš dėl panytės kas-žin kur nėščia. tarybos posėdžiuose, teismuo
suima rankas ir stovi, kaip nekalta.)
Rozalija,
Neužilgo rodo svodbą. Už dviejų savaičių Aplink visą svietą apneščia, net ir namo par se ir t. t.
Rozalija. (Atneša duonos.) Še daugiau ne
duosiu stuo
Kaip neimsime, bet šaltai,
gausi laišką su žinia nuo savo mieliausio. Tik sinešė’a. Pakylėk man ant pečių.
prašyk, nes nieko neturiu. (Nusiima skepe
Čigonė.
(
rimtai
ir bešališkai dalyką apvisokių kliučų turi. Turi neprietelkų ant sa
Rozalija.
(Kaip meta ant pečių -čigonei
tukę, kurią turėję ant galvos, užmeta ant rėk, nes
svarsčus
prieisime prie išva
vo galvos.
nukrinta terbos žemėn. Rozalija uždedama
kėdės, sėda ir vėl mezga.)
prašo dviejų
dos, kad turi sulyginimas mo
Rozalija.
Žinau, tai jo motina, (pašoka terbas): Gal padėt ir lauk išnešt.
Čigonė.
Tik duonytės. (Paima duoną, pa giau mokėsi,
atgal.)
Čigonė. O ne, panulyte turi būti stuboje, terų teisės su vyrais nemažai
bučiuoja, atsikanda šmotelį ir įdeda į terbą.)
Rozaliją
Čigonė.
(Čigonė tuo sykiu ištraukia pini viena čigonė išsineš, nes jeigu išeitum ant prisidės prie pagerinimo dau
Ponulvte geroji, paukšteli brangusis, pasi geriau išeitų.
gus su visa pančiaka, kurią laikė, įsikibus, oro, tai viską pagadinsi. Nežiūrėk nei per gelio gyvenimo trukumų.
melsiu už gyvulėlių sveikatėlę, pasigailėk ma
Čigonė,
P. C.
kalbėdama Rozalijai apie laimę.)
langą į kurią šalį čigonė nueis, nes ir tas labai
no vaikelių, turiu šešetą, kai pupų ir mano menėlius.
Čigonė.
Taip turbūt jo motina juodų plau kenkia prietarams. Sudiev. (Ema durių link).
vyras sunkiai serga, kelintas mėnuo ant pata siu. Atspėsiu
PHILADELPHIA, PA.
kų
boba.
Daug
nuo jos nukenti, bet viskas
Rozalija.
Laimingos kelionės.
lo guli; apdovanok juodą čigonėlę mėsos nors kabalėlius.
bus
gerai,
jeigu
klausysi
patarimų
vienos
juo

Čigonė.
(Dar
atsisuka.)
Pamiršau
vieną
kąsneliu, pasigailėk, o tavęs Visagalis pasi
Rozaliją
Sąjungiečių vakaras.
>s moteli
dos
mote^es, kuri yra tavo artima prietelka. dalyką. Pasakyk, ar pažinai Rankšluoščiugailės.
žiūrėk, o po
Lapkričio 25 d. A. L. R. K.
Rozalija. (Mąsto.) Nežinau, kokia ta prie- ko Joną. Jis gyveno tenai.
(rodo į sieną)
Rozalija.
Sakau jau nereikia blogiau, kad
Čigonė. '
Moterų Sąjungos 10 kp. tu
telka būtų.
Taj
gal
tamsta?
Kabloniuos,
o
dabar
išsidangina
į
Terbonius,
vyrų nėra, o čigonė ateina. Tai nuo jų ne kol stomenėlių
Čigonė.
O-o-o. Čia rado juodą moterį, tai-gi aš labai skubtau, nes mano vyras su rėjo puiki? vakarą. Visais
apsiginsi, eik neturiu mėsos. >
pildys mintys.
Turbūt aš, tikrai aš.
lauks daug naujų kaimynų šiandiena. Lik atžvilgiais vakaras gerai pa
Čigone.
Nevaryk manęs panulyte, nes ta
Rozaliją
sisekė. Mūsų jaunutė kuopa
Rozalija.
Malonėkit patarti man, aš kiau sveika.
ve Dievas taip išvarys; pagiedosiu giesmelę, ga.).
parodo daug veiklumo, turi
sysiu jūsų.
Rozalija.
Laimingai
pagrįžti.
Su
džiaugs

kaip panulytės vardas.
Čigonė. K|
gerų nurų moterų.
Čigonė.
Išdžiūvo gerklė nuo kalbėjimo, mu lauksiu.
Rozalija.
Rozalija; taip, kaip mano ma dovanų gauč.
Minėto vakaro programas
ar neturi rūgštelės atvylgyti.
(Susideda pini
Čigonė.
Džiaugkis, džiaugtas, kad tik
ma.
gioja aplink, i
prasidėjo sąjungiečių uždaigus ir kortas.)
f'--.
\
nebūtų
peranksti. (Išema.)"
Čigonė.
Puikus vardelis.
Turiu ir gies Deda į terbą)
Po to sekė puikios
Rozalija.
Man rodos yra barsčių.
Nors
Rozalija.
Ką ji čia kalba? Dar tik po navimu.
melę jūsų vardelio patraukus. (Sėda ant tos Ir mano cigon
prakalbos,
Kalbėjo
klebojau nešvieži.
Bėgsiu atnešti. (Išbėga.)
pietų. (Stovi nusisukus nuo durų).
kėdės, kur Rozalija užmetė skepetukę ir gie- Kaip tik įdėja
Čigonė.
Kas čia dar išmislyti. (Mąsto.)
Nežiūrėsiu
į
tą
šalį,
nes galiu prietarus su nas kun. J. J. Kaulakis. Pas
duodama, Rozalijai nematant palengva įtrau (Pamato pagrį
(Pastovi valandžiukę, po tam uždai kui Sąjnngietė skaitė trum
O žinau, dar ji man savo drabužius atiduos. gadinti.
kia į terbą skepetaitę.
Gieda atmainydama ‘ Rozaliją
pą ir dailų referatą. Po refe
(Pabėgioja aplink; nieko neradus, paima nuo nuoja) :
balsą)
plonąsias dro
rato ant estrados pasirodė
Padėk, Dieve, čigonėlei
stalo mezginį ir įsideda į maišą.) Nors dar ne
ČIGONES GIESME.

ymas

Čigones

Čigonė.

Sveika pana, Rozalija,
Sėdi skaisti, kaip lelija.
Jūsų pageltos maldauju,
Nešk almužnoe pilną saują.
Pasigailėk čigoniuką,
Šešių vaikų mažiuliukų,
Negailėk mėsos šmotelio
Dėl sergančio čigonėlio.

(biskį patyli)
galvą, kaip ti
kėlę viską a
Rozalija. ’
Tegul pildosi
Čigonė,
kalbą) Lengv
dabar daug
kad pamylėjai

Rozaliją
biskį gelsvi.

Čigonė,
ir bursdavų

Rozaliją
Cigonėrnas ir vadinu

pabaigtas, bet čigonė pasibaigs; jos rankytės
pripratę prie tokių darbų.
(Išgirsta pagrįžtant,' vėl tyliai stovi.)
Rozalija.
Meldžiu.
O nežinau, gal per
daug rūkštūs.
(Paduoda blešinę čigonei.)
Čigonė. Bus geri. (Geria.) Ai-ai-ai-ai smar
ki rūgštelė.
Varyk, panyte tokią rūgštį iš
namų, nes visus svečius išbaidysi,
Na, tai
kokio patarimo norėsi gauti?
Rozalija. .. Aš norėčia, kad mane vaikinai
mylėtų ir kad neužilgo aptivesčia.
čigonė.
O, panyte, labai lengva yra tai
padaryti.
Tik paieškok degtukų. Užsirūky
siu savo traukėją, ’ * man mirdamas tėvas
paliko.
Tada
kaip padaryt.

atnešiu. (Nueiną)
(Išsiima pypkę ir maišiuką tabo

Keleliu keliauti
Dėl man’ jaunos vai kinelįKodailiausį gauti.
Kuo čia užsiimti, pakol čigonė pagrįš? 0!
turiu apsipraust gal šiandie koks vienas ateis.
Reikia pasiimti mu’lo, kvepančio muilo. (Ieš
Nei
ko ir neranda.) 0 kur-gi mano muilas?
rankšluoščio, nei skepetukės.
O kur-gi mano
mezginys? še tau.
Nieko negaliu rasti
(Dairosi apie save.) Kur-gi mano pinigai? Va
je, Vaje.
Rodos pajuostyje turėjau 25 rub
lius.
Turbūt čigonė pagavo.
Ką dabar man
mama pasakys? Išnešė vsjus geriausius dra
bužius.
Neturėsiu nei kuo pasirėdyti. Bėgsiu
ar ne pavysiu. (Išbėga.)
5

(Uždanga.)

U. Gurkliu*.

Raseinių Magdė, kuri sakėsi
ištrukus iš vokiečių. Ji ladai
prijuokino susirinkusius. Dar
kalbėjo p. S. Kvietkus apie
mokslą ir apšvietą.
Galop
kun. Dg. Zimblys ragino mo
teris rašytis prie Sąjungos.
Po prakalbų Sąjungietės
grąžtai po,kelis kartus padai
navo.
Vakaro vedėja p. J. PaŠkienė dėkojo už at

padorų
gi kuopos
linguodama
tiems rr

F-....... 1 .
nuomone, socialistą partija
m tikro p
dėjo skelbti bedievybę — daug
turės skilti į dvi priešingas
ir
visomis
pusėmis,
kad
vimetasi
į
akis.
Laisvamanių!
neteko savo žmoniškumo. Tai kalbėti, jų bijoti^ su • jais
pusės.
Bus tautiškieji soci
sur butų viskas prirengta, visa pažanga yra tame, kad jie
jisai parodė ir minėtoje savo skaityties, lankyti jų p rakai
alizmai,
ir bus vienas tarp- Kad lietuvių kunigija Lietu nepripažįsta tikėjimo ir kovo
prakalboje. Jisai įžeidė jaus bas, skaityti jų la.............
utarninkais, ketvergaia ir mus krikščionių, kurių, be a- Priežastis ta pati,
tautiškas socializmas.
vos bažnyčioje butų padėji ja prieš Bažnyčią.
subatomis.
Socialistas nėra juk iš mė-.
Bet
už
tuos
savo
“
pienus
”
tai
buvo
gerai
susiorgani

mo viešpačiai — reikia tam
bejonės, svetainėje buvo ne
Leidžiamas Lietuvių R K. Šv maža, jisai nežmoniškai ap zavę.
nulio
nukritęs sutvėrimas. Jis
tikrą įtekmę padaryti į aug- ir “žygius” prieš Bažnyčią —
Juozapo Darbininkų Sąjungos. šmeižė. J. Gabrį ir visą katali
yra narys savo tautos ir visuo
neužsipelno---------pažanBet pagaliams ir Katalikai
štesniuosius katalikų bažny- jie ,anaiptol
----- r-------------------PRENUMERATA:
menės. Jisai, kaip ir kiti,
čios
viešpačius,
kurie
dėja,
giųjų
vardo.
Priešingai,
daug
metė
savo
nerangumą
ir
ėmė
kų visuomenę.
.$3.00
gali
dalyvauti savo tautos
labiau
čia
jiems
tiktų
tikrųjų
didžiumoje yra Italijoj ir
Apie Gabrį jisai paleido į- organizuoties kaip Lietuvoje,
džiaugsmuose
ir nuliudimuose.
Francijoj. Tą darbą pasek atžagareivių vardas.
vairių paskalų, inkalbinėda- (ant kiek ten buvo galima,)
Trims mėnesiams_________ 75c. mas klausytojus, kad Gabriui taip ypač čia Amerikoje.
Jisai surištas su savo tauta
“Ateitis” kalba (o ir Dr.
mingai varo p. Gabrio “biu
' Atskiras numeris 3 e..
tūkstančiais įvairių, įvairiau
Šliupas
savo
prakalboje
išveŠiandieną
mes
matome,
kad
ras”, ypač kuomet, rusų val
netikėtų. Visiems katalikams
Laiškus ir pinigus siųskite
sių ryšių. Jį riša tautos re
džiai padedant, Ryman pa džioja) apie dvasiškus ir svie
primetė, būk jie nenorį, kad socijalistų intekmė eina ma
adresu:
tiškus
aristokratus
(ponus).'
ligija, savo krašto meilė, ir
t
teko kun. Prapuolenis. FreiMažoji Lietuva būtų sujungta žyn, o į viešumą išeina visur
“DARBININKAS,”
jam ištikrųjų sunku yra šaltai
burgo ir kitų Europos “ka Suprask, dvasiškieji aristokra
su Didžiąja. Ar tai žmoniška katal'kiškoji visuomenė.
i
242 W. Broadway,
f
žiūrėti į tai, kaip jo gimtoji
Gal neapsiriksime pasakę,
talikiškų” universitetų lie tai tai kunigai, svietiškieji—
meluoti ir primetinėti kitiems
r
30.
BOSTON,
MASS.
šalis
yra draskoma ir na'kina<
tuviai studentai (kunigai) ta Yčas r Gabrys. Seniau, kol
nebūtus daiktus, pačiam aiš kad jeigu šiandien socijalistai
i
‘ ‘ DARBININKAS, ”
. ma. Socialistai norėjo daryti
sukelti Lietuvoje
čia yra geri pagelbininkai. dar Lietuvoje į kunigus vals
kiai žinant, jog tai netiesa? panorėtų
(The Worker)
j skirtumą tarp užpuolimo karės
tiečių
vaikams
labai
sunku
bū

panašius
trukšmus,
kaip
buvo
Rusijoj
veikė
ir
veikia
visa
The most populas Lithuanian^ Ar-gi D-ras Šliupas nežino,
lir apsigynimo, uždrausdamj
davo
patekti,
tai
ir
kunigai,
1905 metais, kad jiems tas ne
eile tų žmonių, apie kuriuos
■'
Newspaper
ii kad katalikų visuomenė Chica bepasisektų.
saviškiems dalyvauti pirmoje,
Katalikų visuo
kalbėjome straipsnyje “Pa kilę iš ponų, eidavo dažnai iš
pabliahed every Tuesday, Thurs- gos seime vienbalsiai reikala menė tiek jau visuomeniškai
o leisdami dalyvauti antroje,
vojingas kelias” (“AL” Nr. vien/su pona’S prieš sermėgius.
vo sujungimo Prūsų Lietuvos
day, and Saturday by the
j
Bet ir jie patys pripažįsta, kad
Bet
dabar
kas
kita.
Dabar
|
pribrendo,
kad
sutrugdytų
jų
60).
Bet kiti svarbus šios
St. Joeeph’s Lithuamaa R. c. su Didžiąja Lietuva? Ar ji pastangas pačioje užmazgoje.
dažnai visai negalima atskirti,
mažne
visi
lietuviai
kunigai
—
srovės veikėjai liko Vilniu
sai nežino, kad tas rekialaviAasoeiation of Labor
:kada
užpuolama, o kada tik
Bet, žinoma, dar ir mums
je ir stengiasi taipgi sau tai sermėgių va'kai ir jų visos
mas buvo indėtas ir į Lietuvių
SUBSCEIPTION KATES:
ginamasi, kada karė teisinga,
simpatijos daug labiau linksta
toli gražu iki geros organiza
Peticiją po kuria ligšiol ra cijos. Tečiau mes jau esame reikalingą nuomonę sudary prie sermėgių grinčios, negu
Yearly________________ $3.00
o kada ne. Štai ir šiandien
ti vokiečiuose.
Straipsnis
šėsi beveik vieni katalikai, ant tikro kelio.
,
Europoje
nei vieno nesą užpuo
6 months______________ $1.50
O tai labai
laikr. Germania ap’e lietuvių prie ponų rūmo. Todėl ir
(surinkta
jau
apie
100.000
liko,
o
visi
tik ginąsis.
-Advertising rates on application
svarbu.
“katalikų kentėjimus” yra bauginti žmones kunigų poniš
parašų)
nes
laisvamanių
va

Tos tautos, kurių karėje
Address all communications to
tik vienas to “veikimo” pa- kumu — yra nesąžiningas da
dai varė agitaciją prieš tą
■socialistai
dabar dalyvauja,
“DARBININKAS,”
lykas.
LAISVAMANIŲ LIGA.
vvzdis, ir mums yra jau ži
peticiją. O gal Daktaras
keabejonės
apvertįs
jų ištikiTaip pažvelgę į visus tuos,
Lietuviai, “delirium irer?
242 W. Broadway,
<. Šliupas skelbia naują kaž kokį mens” vadina — “baltoji kar noma daug didesnių ir įdo kurie šiandien nori vienyti lie
Enybę ir pasišventimą kritiškoSO. BOSTON, MASS.
r
žmoniškumą, paremtą ant me štligė.” Alkolikui ima vai- mesnių “žygių”, deja, apie tuvius, laisvamaniai (iš “A■e tautos valandoje, ir tikrai
lo ir šmeižto ? Bet su melu ne dinties visokios baidyklės, vel kuriuos tuo tarpu mes netu tieties”) bet-gi pasisako, kad
Bailina tikėties, kad visur parime teisės viešai plačiau
NAUJI Dr. ŠLIUPO MELAI toli nuvažiuosi.
Kliaus, arba bent žymiai suir jie iešką bendro veikimo.
niai, kurie, žinoma, stengia pranešti.
IR ŠMEIŽTAI.
Bvelnės socialistų persekiojiŽmoniškumo nebetekus, len si jį pasmaugti.
r 6. Tų visų “žygių” pasise Tik jie pirma norį parodyti
Mnai. Socialistai šioje karėje
juodą
ant
balto,
prie
ko
jie
Kiek
panašia
liga
gali
su

gva pamiršti ir logika. Štai
Bostono laisvamaniai atsi D-ras Šliupas kvietė savo pra sirgti žmogus arba suėstas ne kimas negali nepriklausyti einą. Gerai, lauksime, tail
Į legalizavo savę savo krauju—
nuo to, kiek prie jų prisidės
kvietė Dr. Šliupą, kurs, 30
Į akyse savo tautų.
kalboje visus lieutvius į vieny apykantos, arba įvargintas iš plačiųjų minių kaip Lietu bus indomu išgirsti.
lapkričio Bostone bekalbėda
Nors pasiliovus persekioji
bę. Bet tuo pačiu laiku jisai baimės. Jam rodosi, kad ki voje, taip Amerikoje. Ir da Tik pirma visi privalome at-l
mas, pakartojo savo senuosius
mams
ir nustos socialistai kan
siminti,
kad
suėjus
į
bendra
skelbė nepasitikėjimą tam mū ti t'k ir tykoja jo nelaimės,
užsipuldinėjimus ant krikščio sų tautos vyrui, kurs šiandien pražūties. Ta liga vadinasi bar ypač svarbu Amerika. darbą, pasirodytų bendrų ir
kinių
aureolės,
tečiau vis dėl
nystės, kunigų ir dar pridėjo geriausiai gali lietuvius vieny persekiojimo manija (mania Todėl čia siunčiama atstovas vienodai suprantamų reikalų H^^US SU SOCIALIZMU I to galės pletoties savo kraš
po atstovo nuo “bepartyvišporą naujų prasimanymų ant ti, t. y. Juozui Gabriui. Skel persecutiva)
tuose, ilgainiui gi galės susi
PO KARĖS?
kų ir “katalikiškų” visuo ir vėlgi tokių, kuriuose bus
katalikų visuomenės.
eiti
ir į tarptautišką sutartį,
skiriamasi;
bendroji
Taut.
Ta

Panašiai susirgo ir mūsų
Tą klausimą gvildena Žigas
bia vienybę ir vienkart šmei
Jisai pasakė, kad ši karė žia tautos didžiumą — katali laisvamaniai, kurių vyriau menių, todėl buvo dedamos ryba turėtų vienyti tais reika Agarietis straipsniuose tilpus nenustodami savo tautiškos au
apreiškusi krikščionystės ban kus, kuriems primėtinėja ne sias uždavinys, tai kova prieš visos pastangos, kad pada lais, kurie visų panašiai bus iuose ‘Keleivyje’ ir ‘Kovoje’, tonomijos.
ryti
katalikų-klerikalųkrotą, kad po karės žmonių
Tečiau bus ir tokių socialisbūtus daiktus. Skelbia vieny kunigus ir jų intekmę. Kunigų tautininkų politišką bloką suprantami.. Skirtumus gi kuriuose jisai kalba apie trečią
dora būsianti remiama nebe
reikės
palikti
nuošaliai.
Socialistų
internacionalą.
Buvę
tų»
kuriems pasiseks š'aip taip
bę ir čia-pat užgaulioja skau baimė ir neapykanta kaip pirm, negu Ameriką pasieks
krikščioniškąja religija, bet
Bet visi turėtume būti tiek du Socialistų internacionalų; sutraukyti ryšius su savo tau
džiai tikinčiuosius žmones, pra anam girtuokliui ir manijakui, demokratiškosios Lietuvos
žmoniškumu.
našaudamas savo apjakime tų neduoda jiems ramybės. Visur, visuomenės atstovai arba tolerantiški, kad bent neišmė- tas antras tęsęs's 25 m. Abudu tomis, nuslopinti patriot’zma.
Tai prasimanymas, iškrai- tikinčiųjų idealų žlugimą?
kur tik jie eina ir žvelgia, ma bent tikresnės žinios — to tinėti vieni kitiems, kam jie jie sugriuvę. Dabar po karės Tur būt šie, tuojau po karės
pimas tiesos, kurį kartoja
Gana jau gana! Kokia tei to kunigų intrigas, juodžiau dėl apie “bloko”, arba kaip skiriąsis tame ar tame; juo la turėsiąs prasidėti trečias inter- suvažiavę, įsteigs, anot Žigo
visi bedieviai. Ši karė paro sybė, toks ir žmoniškumas. sius pasikėsinimus ir deda vi
Agariečio, trečią internacion
kiti vadina “koalicijos” są biau gi neprimetinėti kitiems nacijonalas (tarptautiškumas) alą, kur bus dabojama kuouodė ne krikščionystės susiban- Tokie “žmoniški”’ veikėjai sas savo pastangas, kad suor
lygas kalbama tik bendro nebūtų norų ir siekių. Kas turi kuris jau niekuomet nebesub'- liausiai, kad gink Dieve neįsikrutijimą, bet bankrutą visų
ganizavus visą armiją lietuviš mis, miglotomis frazėmis, ukvatą tai daryti, pirma turi rėsiąs. Pirmieji socialistų intautos nesuvienys.
tų, kurie Kristaus mokslą pa
kųjų Don. Kišotų, kurie pas išstatoma vien Lietuvos au tą savo ukvatą(kaipo ligos ap temacijonalai subirėję todėl, briautų organizacijon koks pa
niekino, kurie jo nesekė. Tų SOCIJALISTAI VILNIAUS kui eitų kovoti su vėjo malū
triotas, ar buržujus. Bet ar
tonomijos principas be jokių sireiškimą) palikti už durų, kari socialistai pasidavę intek- šitas trečias internacionalas ga
Kristaus
mokslo mindytojų
SEIME.
nais. Mes jų tą ligą pavadin paaiškinimų ir įkalbinėja pirma negu ineis į bendrąją mei įvairių kenksmingų social
buvo daugybė tarp politikų,
tume kunigofobijos, raba kle- ma, buk “apie busimosios Tautos Tarybą. Labai yra sun izmui gaivalų : įvairių patrijo- lės turėti pasisekimą? Galima
IduJomatų, tarp valstijų val
tarties su ligoniu ar turin tiį ir buržujų, kurie įvedę į ap;e tai abejoti. Markso re10 įlietų“ /atgal Lietuvoje rikalomanijos liga.
laisvos Lietuvos politiškos ku
donų, kuriems auksas ir val
socializmas
socializmo naują krypsnį: tai- vcniueijoniskas
Susirinko šiomis dienomis tvarkos formą — dar per čiu maniją.
džia užtemdė protus ir iš dažniausia kartojamas buvo Bostone keletas tų l'gonių ir
daryti skelbė,., jog.. vis augantis nužodis: cicil'stai.
Cicilistą
anksti tartis” (“Darb.” Nr. Tad ir palinkėsime mūsų lai- kinties prie aplinkybių,
džiovino širdis. Šie ir sukū
dabartine
biednėjimas proletarijato turesvamaniams geros sveikatos. * kompromisus su
ką jie įšrado. (“Ateitis”
matė ir girdėjo kalbantį nuo štai
1
29).
rė pasaulio gaisrą ir į tą pra
tvarka ir valdžia, dėti ener-! siąsgalutinai privesti prie tobačkos kekviename miestelyje, No. 65)
7. Visa šita akcija (veiki
gaištingą verpetą įsukė ir ge
giją į įstatymų leidimą, mylėti kio padėjimo, ^kada darbinin“
Pienai
”
ir
“
žygiai.
”
cicil'stai turėjo pažaboti ponų
mas) sąmoningai vedama
resnius krikšjionis. Tai-gi ne
savo kraštą ir t.t. Tie gaivalai |kai nebeteksią kantrybės, nu
1. Pirmutinis ir svarbiau tik keliolikos asmenų Euro
^krikščionyste č'a savo netiku sauvalę, atimti iš jų žemes,
griausią kapitalizmą ir jvesią
ir pražudę socializmą.
ganyklas, nulaužti ragus rusų sias Europos ir Amerikos poje ir Amerikoje, o kiti vi
sią parodė, bet bedieviškasis
jsoc
’jalizmą. Mes galime supra
Trečias intemaci jonai as pra
valdžiai ir t. t. To viso laukė
lietuvių kunigijos ir kleri si dalyvautojai ir net kaikumaterijalizmas nustebino pa iš soči jai istų Lietuvos žmonės.
šalėsiąs visus patriotus iš savo nti, kodėl socialistai ilgą laiką
kalų tikslas — kad po karės rie iš prasikišusiųjų veikėjų
saulį savo vaisiais. Po šios ka
[tarpo ir visus buržujus; atsis-Įj šnairavo j kooperacijos judėji
Paskui, kada jie ėmė daužyti
Lietuvoje lietuvių kunigija daro tai nesamom ngai arba
rės žmonija, jei norės apsi
Itos’ąs ant pamato tikrojo se-' mą, į pastangas gerinti darbi
monopolius, apvaginėti valš- bažnytinėje erarchijoje už net turėdami visai kitus ir
saugoti ateityje nuo panašių
nojo revolucijoniškojo sočiai-1 ninkų padėjimą leidimu tikačių kasas, kada už jų darbus
dažnai
net
labai
prakilnius
imtų
ne
lenkų
įnamių,
kaip
katastrofų, kaip tik ir turės
pzmo, apskelbto Karolio Mark- mų Įstatymų, į profesijonales
reikėjo niekuo nekaltiem žmo lig šiol, bet pilnų še'mynin- tikslus (Lietuvos laisvę ir
arčiau grįžti prie tikybinių ide
Įso, ir jau tversiąs per am- unijas. Dar ir dabar darbinin
nėms atsakyt’, — tada ir žmo kų vietą, o visuomenėje — tt.).
alų, prie Kristaus mokslo opių amžius. Jisai atmesiąs kų unijos nėra socialistų mė
nės ėmė su nepasitikėjimu į
kad niekas neatsitikti} be
Na, ačiū Dievui, kad mū
balsių, prie visų
dvasinių
įvairius socialistų susivieniji giamos. Jei Į jas eina, tai tik
tuos
“
cicilikus
”
žiūrėti.
Bet
bažnytinės
erarchijos
(kuni

sų
visuomenė
dar
tiek
sveika
turtų, kuriuos taip paniekino
Saus pagal tautų, o paliksiąs dėl savo partyvinės agitacijos,
iš pradžių—eicilikai žmonių
gijos) sankcijos (sutikimo), yra, kad, tur-būt, neužsimaterijalizmas.
Įtik vietines kraštų sąjungas nuo kurios taip gniasi čia A2. Šitiems savo tikslams krės ta kunigofobijos liga, ku
Sako, vietoje krikščionys supratime buvo tai nauji svie
Įkurios busianjios arčiausiai su- merikos Darbo Federacija.
tės bus žmoniškumas. Bet to išganytojai, pasaulio lygin Europos ir Amerikos lietu rią taip uoliai stengiasi įskie
Mat visos tos žmonių pa
Įrištos su vienu visapasauliniu
toja',
skiraudų
naikintojai.
vių
kunigija
bei
klerikalai
pyti
mūsų
laisvamaniai,
stangos vietoj tolimo siūlomo
ka8-gi tai yra žmoniškumas,
Įeentru.
O juk jų Lietuvoje buvo
randa talkininkų tuose tau
Ištiktųjų, jeigu visų kitų
broliškumas, jei ne Kristaus
Ištikrųjų socialistams yra rojaus, duoda pager>nimą dar
Bet apie tą sau- tininkuose, kurie persiėmę luomų yra teisė ir pareiga rūmokslo vaisius? Ar-gi ne Kris tik saujalė.
ko krūpčioti iš baimės ir ver- bininkams tuojau čia pat.
jalę
buvo
garsu
visoje
Lie

ypač
lenkų
neapykanta,
pinties
savo
tėvynės
lik
’
mu
ir
Gyvenimas pasirodė galin
tus išaiškino, kas yra mūsų
Įkiant ieškoti išėjimo iš to pataipgi tokios rūšies veikė jos labui darbuoties, kodėl gi
gesnis
už Markso teorijas.
artimas ir kaip mes su juo tu tuvoje.
Idėjimo, kuriame atsidūrė šianTa saujalė tik ką neužval- juose, kaip pp. Yčas ir Gab i kunigai vieni būtų flaliuosuot’
Šiand'en
socialistai nebeboikorime elgties? Tie, kurie KrisIdien tarptautinis sočiai'zmas.
rys.
■nuo tos teisės ir pareigos? Jie
tuoja
kooperacijos,
nei unijų,
tų-Dievą paniekino, dažnai nei dė ir viso Vilniaus Seimo
|Dar prieš pat karę socializmo
Su
didžiausu
sunkumu
per
il

yra
neblogesni
tėvynės
vaikai
3. Vieni kitų tikruosius
patys nenusimano, kaip vei
Įvadai su pasididžiavimu skel- ir patys prisideda prie gerų
tikslus, apskritai imant, jie ir savo visuomenės nariai, kaip
kia po Jojo mokslo intekme. gą vargą pasisekė išrinkti
Įbė, kad užteks tiktai jiems paJ įstatymo išre'kalavimo. Kitaip
mato, bet į tai puri per pirš Dr. ŠI'ūpas, ar “Ateities” re
Juk ir Dr. Šluipas ant tiek seimo pirmininku — D-rą Ba
perėti, o karė bus negalimas daryti ir negalėtų, nes darbin
sanavičių
—
tą
Basanavičių,
daktorius.
Ar
'šmintingai
da

tus
ir
veikia
bendrai
prieš
žmoniškumo tegali parodytų
Įdaiktas. Jie gras'no visuoti- I inkų luomui perdaug jau yra
rytų
tas,
kas
intartų
d-rą
Šliu

kur?o
vardą
visų
gyvųjų
lie

“bendrąjį priešą”: lenkus,
ant kiek dar tebenešioja savo
Inuoju darbininkų streiku prieš aiški nauda iš to vso.
Pirmieji spėliojimai ne’šsiširdyje tai, ką jam inkvėpė tuvių lūpos su didžiausia kurie yra konkurentais abe pą, kad jis tam tik važiuoja
■karę. Bet kasgi atsitiko? Vos
pildė.
Darbininkų luomo ger
motyna katalikė, arba Bažny me’le ir pagarba ištardavo. jiems (vieniems bažnytinė ir sako prakalbas, kad po ka
Įtik ištiko karė, socialistai visų
Mat
juo
nepasitikėjo
ta
sau

rės
visą
Lietuvą
paduoti
val

je erarchijoje, kitiems biz
čia, kol jis dar ją lankė. Bet
■kariaujančių šalių stvėrėsi už būvis nuolat auga, visose šaly
sykį žmogus pasilmosuoja iš jalė socijalistų ir’ buvo užsis nyje), ir pažangiuosius lie dyti vieniems daktarams? Ar
Iginklo — ne prieš kaizerius ir se socialistų reformų idėja ima
tuvius, kurie stovėdami už ba, . kas primestų p. Rimkai,
po Kristaus mokslo intekmės, pyrusi pravesti savo kandida
■carus, bet prieš savo brolius viršų ant idėjos socialės revo
jogais
veda
prie
redaktorių
tą
į
Seimo
pirmininkus.
pilną demokratizmą visame
jam sunku bebūti žmoniškam.
■darbininkus socialistus, tik ne- liucijos.
Visas
salės
kertes
apstatė
diktatūros?
visuomenės gyvenime taipgi
Tad nejaugi galės turėti pa
Ar žmonišką mokslą apaštala
Į žiojančius k’tonišką kepurę ir
Tad kokią teisę turi lais
vo filosofas Nietšche, kurs organizuotais “draugais,”, ku
yra nemalonus ir “dvasiš
sisekimą
tas naujas tarptautin
vartojančius,
I kitokią kalbą
riems vienas vadas duodavo
vamaniai
primetinėti kuni
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patarė naikinti visus silpnus,

paliegusius žmones, kad grei
čiau galima būtų prieiti prie
galiūnų—viršžmogių? Ar žmo
niškumo principais vaduojasi
tie, kurie skelbia, jog dėl pa
gerinimo žmonių veislės reikią
netikusiems vyrams atimti

komandas, kaip balsuoti, kada
kelti trukšmą, šaukti, ploti,
kojom trepsėti ir Lt.
Iš kur ta socijalistų gale
anais laikais?
Kame sekre
tas jų pasisekimo.
Atsaky
mas—geroje organizacijoje.
gimdymo galę? (Yra net tuo
Ta saujalė buvo gerai su
tikslu draugijos susitvėrusios). siorganizavusi. Organizuoties
Ar didelį žmoniškumą parodė išmoko slaptuose susirnldChicagos gydytojas, užmušęs mėliuose po Rusijos miestus.
vaiką, nes, mat, spėjo, kad Jie ilgai ruošėsi prie anų lai
jam, kaipo ligotam, sunkus kų revoliucjos ir privertė pra
įųbns gyvenimas? (Mūsų kąi-ku- bilti apie savę visą Lietuvą.
rie socijalistiškieji laikraščiai
Panašų apsireiškimą mes
yra linkę tą daktarą pateisin matėme ligšiol ir čia Ameriti).
.
Toli neieškant, juk
ir koją. Katalikų buvo minios,
----D-ras Šliupas nuo to laiko, ka gocijaiisfjj gį palyginus, tk

da paniekino tikėjimą ir pra- Į saujalė.

O tečiau ta saujalė

i x_±

V2_____ i___________ •

X

kiems”, ir “svietiškiems”
aristokratams.
4. Tose savo pastangose
(prieš lenkų bažnytinę ir pa
saulinę aristokratijų ir lie
tuvių demokratijų) lietuvių
katalikų klerikalai ir jų
drangai iš vidurinės ir stambesnėsės buržuazijos tarpo
jieško ir randa sau talkinin
kų rusų ir vokiečių priederamuose (dabar viešpataujan
čiuose) sluogsniuode ; dabar,
karės metu, šioje srityje
ypač daug veikiama abiejo
se pusėse ir visokiais būdais
stengiamasi tose tautose su
daryti sau prielanki nuomo
nė.

TU.

„M “

gams, kad jie ant visų Lietu
vos gyvenimo apsireiškimų
stengiąsis savo leteną uždėti ir
viską į savo rankas suimti.
“Ateities” redaktorius atkartotinai stengiasi pravesti
rubežius tarp katalikų ir visų
su jais einančių išvien — ir
tarp pažangiųjų lietuvių. Bet
nejaugi visi katalikai ne pir
myn eina, o slenka atgal?
Kuo, sakysime, “Ateitis” pa
žangesnė už “Draugą,” ar už
“Darbininką.” Ir kas tai yra tikroji pažanga? Mes prie
to klausimo turėsime progą su
grįžti vėliau ir plačiau jį pa
gvildenti.
Kol kas gi pasi
tenkinsime štai kokino paste-

skaitytojams is socializmas, atsistojęs ant
“Darbininko”
I buvome padavę atsišaukimus pamatų, jau atgyvenusių savo
I vok;ečių socialistų vadų, kurie amžį. Greičiau, kad ne. A
Turime atsiminti dar vie
I šaukia savo draugus kovoti
ną kliūtį socializmui plėtoI pūtol, pakol priešai nebus ties; tai jo neprietelingu■ nugalėti; ir rusų socialistų
mą kiekvienai religijai —
I organizacijos, kuri ragina ir-gi ypač
krikščionystei.
Socia
■visus savo draugus apginti šalį
lizmas tai tokia tvarka, ku
■ nuo priešo.
rią gali įvesti tik žmonės,
I Apie broliškumą, apie tarp- sutvarkiusieji
savo širdis pa
I tautiškumą, apie karių pa- gal Kristaus mokslo.
Dirbti
Inaikinimą buvo visiškai užmirIšta.
Socialistų internaciona- kitiems, pasišvęsti dėl kitų
llas ištikrųjų subirėjo į šiupul- labo gali tik geras Kristaus pa
sekėjas, palaikąs su Juo vie
lius.
nybę, Jo malonės šelpdamas ir
Kas bus su socializmu po
stiprinamas. Marksas gi ir jo
■karės — štai klausimas, kurs
pirmeji
pasekėjai visą socializ
Bgyvai rūpi šiandien kiekviemo judėjimą surišo arti su be■nam socialistui ir visiems tiems...
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iai turėjo pertraukti savo 1
bą kalis kartus laike lošimo.
Ypač čia turiu pagirti motet ris, nes nenuilstančiai; darbuo
jasi visuomenės labui.
M.
Didžbalienė ir O. Verseckienė
teip pat iš vaikinų J. Kavaliauckas.
Šios minėtos ypaios
daug jau kartu palinksmino
Norwoodo visuomenę, teippat
ir šį kartą atliko gana gerai
sayo roles.
Bet už vis labiausia tai tu
riu pagirti F. Karniluką ir M.
Kamiliutę; tai yra brolis ir
sesuo jaunuoliai. Yra Ameri
koje gimę ir augę, bet motin
os gerai išauklėti, kaip katali
kiškoje teip ir Tautiškoje dva
sioje.
Teipgi nežemina savo
prigimtos kalbos ir nesigėdi
savęs pasirodyti lietuviais.

NCRTHAMTON MASS
kovos, kūrinos nuolatinis kur- Į
~~~ —. “-c; .
. J.’—.
stymas negali apsieiti be neap-1
ykantos, kas jau yra griežtai
Nedalioj,
28 d. lapkriči
priešinga Kristaus mokslui. * | pasidarbavus p. Jonui Vaičii
Uolus marksistas — tai pil liui, čia atsibuvo prakalbos.
nas pagiežos ir keršto prieš Žmonių buvo pusėtinai.
visus valdančius ir turin
Kalbėjo gerbiamas
kun.
čius, tai žmogus be dvasios Maliauskas. Aiškino dabarti
lygsvaros, be ramumo; toksai nį Lietuvos padėjimą ir rei
negali pasišvęsti kitiems, tai kalingumą pašelpos nukentė
gi negali būti nei geru socalis- jusiems nuo karės.
tu. Prakilni, nors ir neprak
Aukų surinkta apie $90.00
Taipgi kalbėjo miesto ma
tiška idėja, buvo paremta ant
Pagyrė lietuvius už jų
klaidingų pamatų ir jau tuo joras.
pat pasmerkta ant nepasiseki pasišventimą savo tėvynės la
Pasakė, kad jei būtų
mo.
Visas judėjimas ėjo krei bui.
vai.
Reikėjo bile pūstelej’- kokis dalykas, kuomi jisai
mo, kad jisai subirėtų, kas ir galėtų pagelbėti, tai jisai su
atsitiko šioje Europos karėje. mielu noru tą padarytų. Da
Indomu betgi, kas galės vė miesto svetainę prakal
būti su mūsų socialistų sąjun boms laikyti uždyką.
Vėliaus kalbėjo Dr. J. Biel
ga?
Čia matome indomų
apsire’škimą.
Apačios,
pa skis iš Hartford’o, tėmoje “Ką
prastieji pėstininkai — daž privalome daryti kad pageri
žmonijos
gyvenimą.”
niausiai geri lietuviai, mylin nus
tieji savo kalbą ir kraštą. Kiti Kalbėtojas prirodė, kad prie
net ir su tikėjimu nesutrauko dabartinių aplinkybių jokiu
ryšių.
Bet viršūnės, vadai būdu negali būti gerovės žmo
Kuomet patys va—matyt jau tempia į naują nių tarpe.
dovai-skelbėjai visokių propa
nevykusį internacionalą.
Ar pavyks, jiems nutempti gandų yra su paraudusiom
akimis,
ten visus “draugus” — paro nosim, aptemus’om
primirkę alkolyje; o maiti
dys ateitis.
Uosis.

. N
Žv.”
išėjo,
šiuo
mi pranešu gerb. taTniąp
kad beveik visiems buvo pri
siųstas “Žv.” iNo. dėl pasižiū
rėjimo, o tolesniai aš atskrys»u tiktai pas tuos, kuriems
aš patinku.
Todėl kas nori
te gauti mano 2 ir sekančius
gražius No. No. malonėkit man
neatskrenda.
2 No. jau senai

I

pranešti.
Su žema pagarba
“ŽVIRBLIS”
Box 576 Forest City, Pa.

APSIVOGĖ IR PABĖGO.
Laurynas Deltuvas vargoni
ninkavo Bentleyville, bei Ellsworth, Pa. nuog birž. 15 d.
1915 m.
Gruodžio pirmą die

ną susidėjęs savo visą mantą,,
niekam
nieko nesakęs, išdūmė.
Taip pat dirba dėl visuo
Blogai
padarė,
kad nieko ne
menės ir pakėlimo lietuvių
tautos. Taip lošimu ir daino sakęs klebonui “išrunino,” bet
mis palinksmina savo tautie tai pusė bėdos. Tik L. Deltų- ..
čius. Taigi ir šį kartą labiau vas apsivogė. Neužmokėjo
sia patiko publikai, F. Kar- štorninkui Jonui Krikščiūnui
nilukas tikrai artistu pasirodo $60.00, Jonui Ulickui, pas ku
scenoje. Taip pat ir jo sesutė rį gyveno nekurį laiką 35.00,
Marytė. Dar turiu priminti, vienam-kitam buvo kaltas po
kad tų jaunuolių tėvai irgi dešimtinę-kitą. Išvežė iš baž
verti pagyrimo, kurie moka nyčios daug notų (ga’dų). Iš
savo vaikučius taip gražiai vežė klebono nemažai knygų,
nasi gyvulių lavonais. Nuo
anttai: Mišiolą, Lialio
išauklėtie Katalikiškoje ir kaip
š’ų dalykų jų protas yra pažodyną ir daug kitų.
Tautiškoje dvasioje. Linkė
raližuotas ir tokiu būdu jie
Laurynas Deltuvas buvo at
Kas girdėt lietuvių tampa kandidatais į beprot
tina, kad neužgestų širdyse
vykęs į Bentleyville bei Ell1) Parodo prieplauką, kur talkininkai lipa ant Gallipolio pusiausalio. 2) Balkanų žemlameilė lietuvystės.
namį.
sworth, Pa. iš Gardner Mass.,
pis, taškuota vietas yra užkariauta Serbija. 3) Prancūzas apkasoj ant Gallipolio salos.
kolonijose.
Žmonių buvo ne mažai ir kur sakėsi dirbo fabrike porą
Vienintelis būdas, kuriuo- 4) Anglijos lakūnas, kurs veikia ant Galbpoli.
visi buvo patenkinti tuom va metų. Pirmiau jis vargoninin
mi galima sugražinti laimę ir
l
’
uosybę
žmonių
tarpan,
tai
karu,
linksmai išsiskirstė į kavo pas kun. Jucaitį, Lawto
neteko.
CHICAGO, ILL.
Choras po vadovyste vietinės manymo yra prisidėjusios ir
savo
vieteles.
tiktai
sugrįštant
žmonijai
prie
Susirinkusieji šoko kriti
Kalėdų dovanos nukentėjusiai
parapijos vargoninko p. K. kitų katalikiškų dr-jų mote
rence, Mass. Manoma, kad L.
gamtiško gyvenimo. Šį darbą Mikalausko labai gražiai su rįs.
V. A. Š—sl. Deltuvas sugrįžo atgal į Gard
Lietuvai.
kuoti bumotoją. Kilo triukš
Tais pasimokinįmais nori mas ir taip ergeliu viskas pasi
Nedėtoj, 28 d. lapkričio 1- privalome pradėti nuo pavie dainavo šias daineles: “Pasi
ner, Mass. Jei kam teks susi
nių,
o
pirmiausia
nuo
savęs.
ma kuopa A. L. R. K. moterų
sėjau žalią rūtą,” “Baublis,” ma pašalinti aikvojimą ir baigė.
GERB. KUNIGŲ ATIDAI. tikti su L. Deltcvu, žinokite,
Reporteris. “Ko liūdi, putinėli,” “Aš už niekais vertimų valgių pas
Dar turiu pridurti, kad jis
Sąjungos laikė savo mėnesinį
Nekurie iš gerb. kunigųkad jis yra vagis ir šelmis,
vartoja
tiesiog paleistuvingą klausinėjo (net manęs paties,)
šeimininkes
nemokančias
kaip
susirinkimą. Buvo svarstoma
marių žiemąvojau.”
Kun. J. Misius.
BRIGHTON, MASS.
bėgantieji
kuopos reikalai.
Šis dar nesenas choras, bet reikia valgių gaminti. Mo kalbą.
Gražus užmanymas.
Žinojau apie soc'jalistų ir
terims teko savo tarpe patėTaipos-gi neužmiršta dabarti
gerai išlavintas.
laisvamanių
nupuolimą, bet
myti,
kad
išmetama
laukan
nis Lietuvos padėjimas. Pirm.
Publikos buvo gana daug.
28 dienoje Lapkričio in.
nežinojau,
kad
jie ant tiek yra
daug
tokių
dalykų, iš kurių
A. Nausiedienė nušvietė var buvo dviejų Draugysčių Ko Vakarą užbaigė šokiais.
gus ir nelaimes apie nelaimin miteto susirinkimas—Šv. Jur
Pocius. sumaningos ir taupios šeimi- nupuolę, sušlykštėję, kad ne
ninkės pas svetimtaučius pasi tekę visokio padorumo.
gą mūsų tėvynę Lietuvą, jos gio ir šv. Vincento, po num.
Genys.
padėjimą ir vargus mūsų bro- 36 Lincoln st., pas p. B. A- THOMSONVILLE, CONN. daro skanius valgius ir gar
gėrimus. Beto gar
lįų ir seserų lietuvių, prisiar gauską, Šv. Jurgio dr-jos pirm. Prakalbos. Sutvėrė Vyčių džius
WATERBURY, CONN.
džiais namie gaminamais gėri
tinus žiemai. Ragino stoti Tarp kitokių svarbių Drau
kuopą.
Penkių
metų sukaktuvės.
mais
moterįs
tikisi
šiek
tiek
jiems pagelbon aukaujant per gysčių reikalų svarstytų kilo
Šis miestelis nedidelis, bet
Čionai
Šv.
Jurgio Kareivio
atitraukti
savo
vyrus
nuo
kar

Moterų Kalėdinį Fondą. Tam vienas gražiausis ir visiems jame lietuvių randasi nema
VISŲ MYLIMĄ LAIKRAŠTĮ
dalykui
narės
pritarė ir Amerikos lietuviams pavyz žas būrelis. Dr-jų jame kaip čemų, kuriose žūna paprastai Kankintinio dr-ja rengė savo
vienbalsiai nutarė aukauti tuoj dingi ausis užmanymas, kad bū ir nėra, tiktai viena šv. Jur pusė beveik vyro uždarbio, penkių metų sukaktuves, ku
susirinkime. Aukavo sekan tų pereita per visus Brightono gio dr-ja ir ta tai dr-ja suren privalomo ne karčemai, bet rios atsibuvo lapkr. 25 d.
Sukaktuvių programas
čios: $5.00 A. Nausiedienė, $3. lietuvius ir renkama visokios gia vieną sykį ant metų ba darbininko šeimynai užlaiky
EINA KAS ANTRA DIENA
ti, aprūpinus ją ne vien duo buvo papildytas su balium, te
00 Dr. S. A. Šlakienė. Po $1.00 drapanos nukentėjusiems dėl lių ir prakalbas.
M. Gurinskaitė, A. Virkšaitė, karės. Tas užmanymas buvo
Ir šįmet surengė 25 lap na ir drabužiu, bet taipgi ir atru ir šokiais. Prasidėjo nuo
antros valandos po pietų ir tę
TČ Marcinkevičiūtė, Ž. Mataitė vienbalsiai priimtas. Tą dar kričio. Kalbėtojas buvo .kun. mokslu ir gražia ateitim.
Pripildyk žemiau paduota kuponą ir prisiųsk su~Monėy Orderiu
sėsi
liki 6 vai. vakare. Vaka
Jei tas sektus moterims,
O. Staskuonienė, M. Rublaus- bą atliks šitos vpatos B. A- A. Maliauskas.
Kalbėtojas
o
mes pasiųsime tamstos linksmiems draugams, prieš Kalėdas,
kaitė, M. Varkalienė, J. Ado- gauskas, J. Malukas, A. Vie- kelius sykius prašė susirinku jei vyrai imtų blaivėti, daug re gi, nuo septintos prasidėjo puikias
korteles, pranešdami apie dovaną ir pradėsime jiems
mavičaitė, M. Overlingaitė, bras, A. Tiškevičius, šitie eis siųjų, kad užsilaikytų ramiau, visokio turto paliktų lietuvių teatras. Cionais reikia pažy siuntinėti “Darbininką” su Kalėdiniu numeriu.
Tuojaus tą
A. Valančiunaitė, A. Usevi- ir prašys pas visus Brighto-1 bet buvo matyt žmonės nein- rankose, daug laimės jų šei mėti, kad Šv. Jurgio kaipo atlik, kad paskui nerūpėtu.
katalikiškai draugijai priderė
čiutė, E. Urbaičiutė, A. Gi- no lietuvius ir lietuvaites, kad teresavosi prakalba, o tiktai mynose būtų.
jo pirmiausiai užpirkt mišias “Darbininkas”, 242 W. Broadwav, So. Boston, Mass.:
V.
P
lienė.
susimiltų ant savo brolių Lie laukė, kad greičiaus prasi
Šiuomi prisiunčia $.............. *už kurios malonėsite pasių
šv. ir padėkoti Dievui už pra
Kuopa paskyrė $5.00.
tuvoje.
Katras ką išgalite, dėtų šokiai. Taigi kalbėto
eitį; o tada pradėti linksmin sti Kalėdų korteles ir užprenumeruoti “Darbininką ant ..........
CHICAGO, ILL.
Tš viso surinkta $ 30.00.
duokite.
Mes renkame viso jas pasakė, kad buvo manęs
Aušros Vartų parapija po tis. Tada tai būtų galima metų pradedant su Kalėdinių numeriu, šioms ypatoms :Kp. Korespondentė. kias drapanas,
kaip vyrų dar antru atveju kalbėti, bet
taip ir moterų bei vaikų. Ži matydamas, kad nelabai nori ilgos suirutės laike kun. Am pasakyti, kad Šv. Jurgio dr-ja 1. Vardas
IŠ MOTERŲ S-GOS KUOPŲ nau gerai, kad kožnas vienas klausyti taigi ir užbaigė savo brazaičio ačiū Dievui ir mūsų pasielgė, kaipo tikra katalikiš
Adresas .
padangės blaivosi ir gyveni ka draugija. Bet dabartės, 2. Vardas
GYVENIMO.
turime, kokią atliekamą dra kalbą.
Philadelphia, Pa.
Taipgi buvo svečių iš Har- mas grįšta į normales vėžes. tai tiktai katalikiškos draugi
paną.
Vardai ir pravardės
Adresas
Ši kuopa vos tik trys mėne su jųsų auka bus pagarsyta tford’o keli L. Vyčių nariai Sulaukę naują kleboną kun. jos vardas o pasielgimas tai
siai kaip susitvėrus, o jau tu laikraščiuose. Į Lietuvą tei- buvo ir V. Kancleris. Sudai F. B. Serafiną, parapijonys kaipo paprastos “neprigul- Mano vardas
Adresas
ri 41 narę ir jau atidarė savo pogi bus pasiųsti jūsų vardai navo Hartfordo Vyčiai kele nudžiugo, nes darbštus vyras, mingos. ’ ’
Žmonių buvo daug.
vakarinę mokyklą. Per vie ir pravardės. Tai mielas bro tą dainelių po vadovyste V. atradęs parapijos suirutę ir
■Metams $3.00; Pusei metų $1.50; Keturiems mėnesiams $1.00. „
Kas link žmonių tai ant ba
silpną bažnyčios finansų sto
ną mėnesį prikalbino 15 nau lau ir me’li sesute, gal tavo Kanclerio.
liaus
ir teatro buvo prisirinkę
vį
stvėrėsi
darbo.
Be
dauge

Beto
buvo
monologų,
detenai
giminės,
o
jie
gaus
tą
jų narių. Ji gali būti pa
galima
sakyt pilnutė svetainė.
lio
kitų
dalykų
su
pagelba
pa

vyzdžiu visoms kitoms kuo auką su tavo antrašu. Koks klemacijų, kurias atliko HartSulošė
“Aušros” teatr. dr-ja
rapijos komiteto surengta ba
poms. Todėl moterys ir mer tenai bus džiaugsmas, kas ford’o Vyčiai.
Potam p. B. Sarapas aiški žnyčios naudai ferai, kurie “Piktą Dvasią,” dramą 3-juo
ginos, i darbą kaip Philadelp- gal apsakyti arba aprašyti.
“Darbininko” skaitytojas. no jaunimui apie Lietuvos atsibuvo 22-23 ir 24 lapkričio, se aktuose. Reik’a pažymėti
hijos kuopa, o pačios pama
„ xpasielgė
Vyčius ir jų naudingumą, ir to i Kas atnešė gerokai pelno, nes kad “Aušros” dr-ja
tysime, jog neims ilgai laukti,
BROOKLYN, N. Y.
jau sutverta L. Vyčių kuopa žmonės atjausdami reikalą rė- kaipo tikras lietuviško ir ka
kad turėsime 1.000 narių ir
Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų
įtalikiško jaunimo ratelis, nes
Ateikit į susirinkimą.
prisirašė 24 nariai, taigi ma me kiek išgalėdami.
tuomet galėsime ir mes siųsti
eevervkų,
tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj
Vyčiai
stiprėja.
sulošė
veikalą
ištikro
kataliGruodžio 6 d. L. D. S. "12 tyti, kad jau pradžia yra gra
savo atstovę į Tautos Tarybą.
yra
užlaikomi
geriausi tavorai.
Draugijinis gyvenimas ima kiško gyvenimo ir be to prieš
ži ir jei tiktai darbuosis visi
Pittston, Pa., susitvėrė Mo kuopos atsibus susirinkimas.
ČEVERYKAI. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge
Karalienės Aniolų par. sve išvien, tai nepoilgo pamaty stiprėti. L. Vyčių 24 kuopa perstatymą buvo pardavinėtas
terų Sąjungos Kuopa, kuri
riausia padaryti, pagal naujausią madą, kožna
tainėj 8: 30 vai. vak. Teipgi sim, kad skaičius narių vis sparčiai auga, šiaip buvo jau jaunimo laikraštis “Vytis”
pora gvarantuojama.
iš eilės yra 20.
Blaivininkų arba L. V. organas. Kas link
Edwardsville, Pa. Tveriasi atsiveskite draugų, o kurie augs. Laimingai gyvuoti nau visai apmirusi.
VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ.
28 kuopa irgi tikisi nemažai veikimo tai teatras buvo artis
Šiaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdalus,
kuopa, iš eilės 21.
Trumpu pasižadėję, tai teiksitės išpil jai kuopai.
Aktoriai buvo puikiai
marškinius, sveterius, pirštines ir t. t.
Ten buvęs. savo darbu paramos iš naujo tiškas.
laiku tikimės, kad susitvers dyt.
ir
tinkamai
apdirbti.
klebono. Nesenai susitvėrė čia
Kp. Rašt.
kuopos Šiuo City, Iowa, KeMūSŲ KAINOS ŽEMESNĖS UŽ KITŲ.
Labdarybės kuopa, vienu žo
NEWARK, N. J.
nosha, Wis.
NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOME.
N0RW00D, MASS.
CICERO, ILL.
Gėrimų ir valgių gaminimo džiu skub’ai bundame iš dva
M. L. Gurinskaitė,
Balius ir teatras.
sios skurdo.
kursai.
Centro Raštininkė. Sv. Grigaliaus giedorių Vakar
25 d. Lapkričio,
PadėkaP. C.
ras.
Pirm trijų savaičių galu
vonės
Dienoje L. R. K. Šv.
Šio miestelio lietuviai turė tinai susitvarkė buvusi apmi
CICERO, ILL.
377 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
jo progą pasigėrėti dailiu va gus Newark’o pilnųjų blai CEDAR RAPIDS, J0WA. Jurgio parapija turėjo balių
Vyčiukai gyvuoja.
Bedieviai proto neteko.
naudai naujai statomos bažny
vininkų kuopa.
Lapkričio 27 d.
vyč’ukų karu.
v.

GERIAUSIA KALĖDŲ
DOVANA

Užrašyk Metams

DARBININKĄ’
NEATIDEK!

Ateina Žiema

C. P. YURGELUN,

Ketverge 25 d. lapkričio J.
Jukniaus svetainėje, ant 14tos ir 49 tos avė. buvo pareng
tas šv. Grigaliaus giedorių dailūs Vakaras.
Vakaro programas susidė
jo iš vaidinimo ir dainų.
Pirmiausia atidarė vakarą
p. Vilkelis, paaiškindamas apie
vakaro programą.
Paskui
sekė vaidinimas
“Jaunikis” vieno veiksmo
juokai.
Veikalas gana gyvai
nusisekė, nes artistai gerai mo
kėjo savo roles.
Po vaidinimo šv. Grigaliaus
L V. 14 kp. koresp.

kuopa, susidedanti iš vaike
lių ir mergelių nuo 8 iki 16 me
tų
laikė susirinkimą.
Ši
tas vaikelių būrelis yra glo
boje L. Vyč'ų 14-tos kuopos.
Labai veiklūs yra tie vyčiu
kai.
Tai kai bitelių spiečius
giedroje dienoje.
Reikia pa
sakyti, kadir tėvai džiaugia
si ir remia vyčiukų kuope
lę. Minėtame susirinkime vyčiukai nutarė lošti po Kalė
dų “Linkmuo# valandos.”
Triūsėkite,
darbnokitės,
brangūs vyčiukai. .,

Gaila, kad po šiai dienai
kuopos sekretorė apie tai ne
pranešė laikraščiuose,
kaip
kad buvo nutarta,
Dėlto tai
nieko nežinia nei apie tos kuo
pos veikimą, nei apie jos val
dybą.
Paskutiniame kuopos susi
rinkame tapo nutarta steigti
vakarinius kursus
mokinties
valgius virti ir gėrimus ga
minti.
Tie vakarinieji kur
sai jau gyvuoja.
Ketvergo
vakarais kas savaite moterįs
renkasi nrnėtų dalykų mokinties.
Prie blaivininkų su-

Laisvamaniai ir socijalistai
susidėję parsitraukė
velnių
pardavinėtoją Mockų,
pabalda buvo lapkričio 25|Tr
26 d. Pirmą vakarą b‘
išniekino Bažnyčią ir
apie
o antrą vakarą
L kur
pragarą, pasak
Palestiyra pragaras,
IšChinoj, tiesJoruzoli
nucagos į pragarą
$1.
važiuoti $2000, o
000.
Pardavi
pragaro
mapas po 10 c. Ir nurodė kiek
karščio pragare, j
Matyt bedieviai visai pro-

čios; kuri greitu laiku bus jau
gąnjtinai užbaigta.
Prograbuvo toks:- 2-tra vai. po
pietų prasidėjo šokiai. Vėliaus
7:00 vai. vakare buvo persta
tytas teatrukas “Trys Myli
mos” ir pasikalbėjimas Mai
klo su Kaziu. Kaz. rolę atli
ko P. Kučinskas,Maikio P. Kai
vaitis, atliko gana gerai.
Toliaus sekė perstatymas virš
minėto teatruko.
Gana nu
sisekė gerai ir prijuokino pub
liką, matomai buvo užganė
dinti. vist Tą liudijo ilgas
delnų plojimas; kad net aktor/

LIETUVIŠKA

Kriaučka

l

Jf
; z

I

s
SALIŪNAS.
Taip kalbėjo senelis Motiejus savo broliuvai
rangūs broleliai ir seselės, iš perskai kiams, norėdamas jiems inkvėpt iš mažens ne
tytų lig šiol aprašymų ir paAiškini- apykantą link tos prakeiktos, žmones tvirki
'mų dalykų stovio, aiškiai supranta nančios įstaigos; o senelio rimtas prakilnu.rinė narsiai žengdama augŠtyn,'
me, koks mūsų turi būt siekis, ko veidas, ir mėlynos skaisčios drąsios akys, bu
(Iš jaunystės atsiminimų)
kie keliai ir būdai randasi dėl pasie vo aiškiu atspindžiu jo vidujinių širdies jaus
ir vesdama dieną, šviesti, bet į
Buvo subatos vakaras prieš ir ją pačią aušros šviesa steį-1
kimo
to viso, kokiuos pavojusi mes mų, ir jo didelės neapykantos viso ko nedoro,
Fv
pirmąjį nedėldienį Advento.
—
YRA
—
pragyvenime,. ir kokiame stovyje dabar esame.
es
o ypatingai saliūno su jo visais ištvirkinančiais
bė.
Visuose kraštuose girdė
Tą visą savaitę buvau namieGyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam
Trumpai sakant, tai jau apžvalgą savo jėgų žmogų žiedais — paeinančiomis iš girtuoklia
josi trepsėjimas einančiųjų.
je iš priežasties kad mūsų mo
Ramybė 1
padarėme.
Taipos apie baisumą, žiaurumą, vimo nedorybėmis.
Kur nekur sulojo šunelis, ar
kykloje keletas vaikų apsirgo kas nusikosėjo.
Tūkstančiai Lietuvių-KataHkų priguli prie žios
Kęs kartą
begėdiškumą ir daugumą mūsų priešų ir-gi nuJiems bešnekučiuojant pasigirdo šalimui
rauplėmis. Tai Kalėdoms tais
organizacijos
ir
tūkstančiai
kas
metai
prisirašo
nau

manome.
Dėlto ir stojame į kovą visi iš dū stovinčiuose, apdriskusiuose namuose baisus
pavijome'daugiau einančiųjų,
g*. <
metais mūsų mokyklą paleido
jų narių.
Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei,
mo.
šauksmas — klyksmas susimaišiusių į vieną
arba mus kiti pavijo, ir štai
kaip tik Adventui užstojus.
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
Bepigu kariauti su atviru priešu, kad ir krūvą, širdį perverenčių moteriško ir kūdikiš
nejutom, kaip priėjome šven
Aš nors mėgau mokyties, bet
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
su baisiausiu, nes visi jį žino, mato ir neken kų balsų ir atgarsis daužomą puodų ir torielkų
toriaus vartų. Bažnyčios du
linksmas grįžau namo mąsty
1)
Apsaugoja
narių
gyvastis
ir
moka
pomirtinės
čia ir kiekvienas geras žmogus kariaut pasi šukių žvangėjimo. O virš to viso ūžimo, žvan
rys be paliovos varstėsi. Pasie
damas, ką aš tą laiką veik
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
švenčia.
gėjimo ir klegesio viešpatavo keiksmas įnirtu
niais apie klausyklas stovėjo
siu...
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė
Bet mes turime vieną priešą—Saliūnų Val sio vyriškio, tokiais biauriais žodžiais, kad net
eilės norinčiųjų prieiti išpažin
Labai man tiko tas laikas,
po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.0 0.
doną-Alkolį, arba kaip kai-kurie lietuviai va senelio širdis sudrebėjo, ir žvirbliai, ir tie,
ties ; tai vienas mąstė, ką,
nes kaip sakoma, prasidėjo il ar gal skaitėsi savo nuodėmės,
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
dina “rupūžių ašaras.” Jisai yra pavojingiau išlakstė į šalis, kad nesiklausyt to blevizgojigi vakarai. Kol šviesu būda*- kitas mažuma sušiurpęs trynė
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir
sias ir baisiausias mūsų neprietelis, ir į jį vi mo.
Tik vien vaikai, nors iš baimės ir pri
vo, liuobas lauko aptvarkyda
dalina nariams dovanai
sų pirmiausiai turėtume atkreipti savo užpuo siglaudę galvutes prie senelio, bet vis-gi žinsi rankas, kitas barškino ga
vo ir temstant visi susirinkda
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody
limus.
Jau pirmieji — pirmos mobilizacijos geidavo: kas ten darosi, kad toks viduje alalais batų į akmeninęs grindis,
vo į pirkčią. Pavakarieniavus
mus
tikėjimo
ir
auklėjimo
dvasios
reikaluose.
kareiviai po vadovyste “Tautos Ryto” apgulė sas.
šildydamasis kojų pirštus. Pa
vyrai pančius sukdavo, ar taip
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia piStaiga atsidarė su trenksmu durys ir stojo
ir laužo priešo apkasus.
Ale daugelis iš mūsų
šaliuose bažnyčios dažnai gir
ką veikdavo.
Mergos verp
nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
dar kaip reikiant nesupranta ir nepažįsta to prieš akis baisiausias reginys: Moteriškė basa
dėjosi sunkus atsidūsimai, ar
davo, ar siūdavo, ar taip ką
įstaigas ir tt.
baisaus priešo ir su juom dar iš seno priprati su apdraskytais rūbais, palaidais, suveltais,
žiovavimas — tylūs, neaiškūs
veikdavo.
Mama su mažes
Instojimas
į
Susivienijimą
pigus,
mėnesinė
mo
mo bičiuoliauja, uoliai lankydami jo štabo bu sutaršytais ir pasišiaušiusiais plaukais; su iš
šnibždėjimai, retkarčiais, tar
niaisiais plunksnas plėšydavo;
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
veines — galiūnus ir kitas girtuokliavimo įstai blyškusiu, pageltusiu ir pergązdintu veidu,
si, išsiveržianti žodžiai, tai
ar vilnas kedendavo.
Tie
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
gas.
Ir tuomi daro labai didelę blėdį sau ir su indubusiomis, užverktomis ir prigesusiomis
“Tėve, mūsų,” tai “Sveika
vakarai būtų nuobodūs, jeigu
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
visai savo pusės armijai teisiųjų. O kas bai akimis,
laikė, arba geriau sakant spaudė
Marija,” ar Dieve susimilk
taip tykiai tik dirbtų, bet ne:
venę,
arba
stačiai
pas
Centro
Raštininką,
šiuo
adsiausia, tai pragerdami savo kruvinai uždirb prie savo nuogos krutinės klykiantį maželį, gal
ant manęs nusidėjėlio!...
At
tie vakarai labai linksmi bū
resu:---tus centus, didina galybę to baisiausio neprie- kokio mėnesio kūdikėlį. Pusnuogė mergicikė
sikartojo kartas nuo karto tan
davo.
Dažna mergos dainuo
teliaus varguolių darbininkų ir visos žmonijos. kokių dviejų trijų metų, įsikibus abiem ran
kus barškinimas klausyklų lan
J. 8. VASILIAUSKAS,
davo, vyrai joms pritardavo
Tai tokiems savo broliams talpiname porą vaiz kutėm į motinos sijono padelkas, išsižiojus vi
gelių, kada klebonas, ar ka112 N. GREENE ST., ::
:: BALTIMORE, MD.
■
storesniu balsu. Tikus
~
geram
delių, paimtų iš mūsų žmonių gyvenimo čia sa gerkle klykė širdį perveriančiu spiegiančiu
mendorius atleido atlikusius
tiž5Sl Amerikoje, ir tikimės, kad tas bent kiek jiemsi balsu.
ūpui, kai kada užtraukdavo išpažintį.
Šalę lovos drypsojo kūnelis vaiko ko
ir mūsų tėvukas labai storu
padės
suprast
blėdį
daromą
savo
labui,
bičiuokių
penkių
metų ir nekrutėjo, o vyriškis dikSugaudė varpai, jų gau
drebančiu balsu, būk pajuokliaujant
su
didžiausiu
lietuvių
priešu
—
Alkoto
ūgio
ir
stambaus
kūno sudėjimo, ale su mė
džiantis balsas, tarsi, milži
- damas mamą, iš ko dažnai vi
liu
Girtybe.
lyna nosia ir išpurtusiu nuo girtybės veidu, su
niška jėga perskyras dangaus
sus prajuokindavo.
Kaip už
•
•
•
•
•
Visa ta paslaptis likosi per tėvynės, retkarčiais žmonės
išverstomis, perbalusiomis,
sužvėrėjusiomis
skliautą
šaukė,
ir
klabino
į
trauks savo paprastąją:
tarpininkystę
Šv. P. Marijos, girdėdami apie baisiai sunai
baisiomis
akimis
tą
nelaimingąkūnelį
kojomis
Saliūnas
—
tai
žemiausia
įstaiga,
kokia
tik
dangaus duris, — varvinkite
kintą mūsų šalį, vargus pabė
Eiva, boba, pupų kult.
kaipo
sandora
tarp
dangaus
ir
spardė,
kartu
keikdamas
biauriausiais
žo
kada
buvo,
yra
ar
bus
pasaulyje.
dangaus rasą, iš augštybės;
gėtų, šluostėsi.ašaras... Mote
Rinkt, rinkt, negaliu,
žemės.
Dėlto
ir
tos
šv.
mišios
džiais,
kokiuos
galima
išgirst
ir
išmokt
vien
Saliūnas — tai mokslainė žmogžudžių žudan
debesys išduokite Teisingąjį.
rėlės net balsiai pradėjo rau
Nei sveikatos neturiu.
čių kaip save, taip ir mylimiausias savo ypa- saliūno akademijoje.
Bažnyčioje, tarsi, sujudo žmo paskirtos garbei Šv. P. Mari doti.
Kalba buvo nuosekli,
Mamai būk tas nepatikda
nės, ir laukė kažko nepapras jos, ir tos mišios dažnai būna kiekvienas žodis pasakytas tu tas vien tik dėl palaikymo saliūno biznio ir savo • Ant laimės, pro šalį ėjo policmonas — sargas
vo, griebdavo mušt; rinkt,
prieš altorių Dievo Motinos, ir
kaip medžegiškos taip moralės gerovės ir nau visuomeniškos tvarkos. Išgirdęs tą klyksmą,
to.
rinkt į kuprą, sakydama: Tik
ta žvakė papuošta ir iškelta rėjo gilią reikšmę bereikalin dos ardymo ir gaišinimo.
paskubėjo su pagelba nelaimingiesiems.
Žvakės viena po kitos užžijau tu tėve, nuštilk su savo
augščiau kitų, reiškia Šv. P. gai užsipuldinėjama, kad važi
Inpuolė kaip liūtas į vidą, nutvėrė už ran
Saliūnas tai išdirbtuvė visokių bepročių, el
dainomis, tegu jaunesni dai bė ant altoriaus, ir ant bažny Mariją, ir Jos nekaltybę, ir nėdamas gira vokiečius ar pei getų ir ištvirkėlių.
kos
sužvėrėjusį girtuoklį ir nusigabeno į kiėtką
Tas netiesa —
nuoja!”
O mūsų Ona mokė čios sienų, tarsi, vakaro lai kaipo Augščiausią tarp dan kia rusus.
—
pasilsėt.
Saliūnas
tikėjimui,
dorybei
ir
nekaltybei
jo neišsememą daugybę dainų. ke blizgančios žvaigždės ant gaus ir žemės sutvėrimų, nes kalbėdamas nurodinėja savo — spąstai, nuodai ir kilpos.
Vaikai, tai regėdami, paklausė senelio:
Adventui užstojus nustojom dangaus.
tai yra sostas i rgyvenimas pa kalboje, kad kaip vokiečiai,
Saliūnas — tai visudidžiausis gėrikas krau už ką tą žmogų “dėdė” suraštino? — Vaiku
Kunigas pasipuošęs apeigų ties Sutvertojo viso pasaulio.” taip rusai yra draskančiais
dainavę. Vietoj to pradėjo
jo ir prakaito mūsų brolių varguolių darbinin čiai, už prakeiktą saliūną, atsakė senelis.
♦
♦
♦
♦
♦
nafeakos sekti, ir mįslius min- rūbais, žengė prie altoriaus, o \ Pabaigus tėvukui pasakoti, žvėrimis karės laukuose...
kų...
ti.
Čia man buvo puiki pro tarnai ėjo pirma jo, tvarky pabučiavau aš jam į ranką ir
Aukų laikraščiui “Vilčiai”
(Iš knygelės “Imk ir Skaityk.)
Kilo iš pamažu pasakiau ačiū, o ėmęs užsira surinkta virš dviejų šimtų dol.
ga. Neapleidau neišgirdęs nei dami kelią.
vienos pasakos, nei mįslio ne giesmininkų balsas, tarsi pras- šiau savo atmintyje.
Gaila labai, kad gerb. kun.
užrašęs.
Surinkau arti ketu kendęs vilnyse vargonų gaudi
Maliauskis
renka vien tik laik kame protestonų pastorius G. dai mažai užkenkė, nes lie Gabrį, p. M. Yčą, St. Šimkų,
Paskui visą vakarą giedojo
Vietiniai ir pačia Dr-ja šelpančia lietu
rių šimtų tų mislių, ir apie me.
raščiui.
Nes jeigu būtų rin O. Davenport ir katalikų kun. tus buvo trumpas.
me adventų giesmes.
O, Dieve į ausis savo
tris šimtus pasakų, kurias at
kęs “Tautos Fondo’r. vardu Fitzsimons, klebonas par. “In- anglų dienraščiai rašė, kad ga vius nukentėjusius dėl karės.
Dieve mūsų, Dieve didis,
Priimk maldas tarnų Tavo.
važiavęs į Ameriką pasiunčiau
nukentėjusiems nuo karės su- maculata Conception,” atli tvėmis maršavo virš dešimties Statė štai kokius argumentus:
Anksti aušrą aš išvydęs,
Pabriežė kad to “Temykite lietuviai, Gabrys,
Žmonės puolė ant kelių.
ponui Dr. Basanavičiui į Var
šelpimui, tai būt surinkęs dvi ko apeigas atidarymo, daly tūkstančių.
Tavo, gėrybę pagerbiu.
vaujant
valstijos/miesto
įvai

kios
iškilmės
yra pirma kartą atvažiuoja net su žinia Rusų
ną (kaip dar ten jis gyveno,), Suvienytų maldų, tarsi, de
Tą patį vakarą gir
J. V. Kovas. gubai...
tai reiškia?
L
už ką širdingai man laišku pa- besiai kilo link Augščiausiojo
dėjosi balsų sekančių: kad rei riems valdininkams. Malonu įvykę šio miesto istorijoje. konsulio, ką
Kurią
dr-ją
jis
atstovąujaJ
Ją _
žiūrėti
į
tai,
nors
abiejų
dva

su
tūkstančiais
visokeri
opi
Tarpe
lietuvių
buvo
keletas
■•rfcUįfifcpjo; v labai buvau užganėkia Lietuvai ir dvasios mais
WATERBBRY, CONN.
šelpė
rusų
valdžia
ir
rusai.
siškių
skirtingos
pažiūros
neA\ dintąš, kad nors tiek galėjau prašymų ir atsidūsiu; — kas
areštavimų,
mat . padėdami
to... Vienok, reikia nepamiršti
žinių-žinelės.
kuruose
religijos
klausimuose..
švęsti
amerikonams
neiškęsda- Matytis, kad jis Rusams gejuos galėtų suskaityti!....
patarnauti savo tautai.
ir gyvastį gelbėti nuo šalčio
25
d.
lapkričio
š.
m.
S.
L.
Pasibaigus Rarotoms, aš
Mama, įėjus i virtuvės į
ir bado...
Ypač dar ir tas Bet-g tautiškuos klausimuos vo būti užuomaršoj, tai nors rinosi, nori palikti su rusais—.
K.
A.
71-ma
kp.
ir
drauge
R.
tuojau
grįžau
namo,
bet
labai
vidų pasakė, kad ryto jau pra
kenkė, nes aiškiai buvo visur stovi abudu kaip vienas, kal pasigėrę turėjo progą gauti ^ly11 su jaD... ” Matytis, kai
pašelpinis
skyrius
po
vardu
Rūpėjo man tiktai,
sideda Adventas: įsidainuoki ramus.
kalbama prieš prakalbas, kad ba viens po kito iškilmingai “raidą” policijos automobi- P- Šliupui yra brangus lietuviai
“
Šv.
Jurgio
kankintinio
dr-ja
’ e’ -J1! likimas,
’’’ ’
Anot jo ar
te, girdi, visas daineles, ku iš ko aš galėsiu sužinoti, ką
ir “Tautos Fondo” skyrius apie meilę ir ištikimybę Tėvy- liuj i kalėjimą, nuskeltos bu- ^
surengė
5-kių
metų
sukaktu

gumentavimo
lietuvis
ir mirda
rias tik mokat, kad nepamir tai tas viskas reiškė, nes daug 1
prisidėjo prie rengimo prakal nei — Amerikai ir jos laisvei... vo kelios nosįs...
B
mas iš bado privalo nepriimti
štumėte, nes keturias savai ką naujo pastebėjau, ypač tai, ves nuo įsikūrimo kp. —dr-jos. bų ir bus rinkta nukentėju Žmonės išreiškė abiem pagarbą•
Kalbėjo
šliupas.
3alius
prasidėjo
apie
antrą
pašalpos nuo ruso. Ir potam
kad Panos Šv. Marijos altorius
tes silsėsitės nedainavę.
sioms nuo karės sušelpti.
Iš dideliu rankų plojimu ir kryk
vai.
po
pietų.
Vakare-gi
Te

kalbėjo
apie meilę godojimą
Man-gi lietuviui
Jau šį vakarą nei vienas pa skirtinai nuo kitų altorių pa
Lapkričio 28 d. š. m. S.L.A.
ėjo visai atbulai. Daugelis su štavimu....
atro
“
Aušros
”
dr-ja
sulošė
prastų darbų nedirbo.
Vaka puoštas, ir ties pačiu viduriu :
ateiviui širdį spaudžia, kaip apskritis parengė prakalbas, vienas kito.
silaikė nuo aukavimo...
trijų
veiksmų
vaizdelį
“
Pikta
Taip tai kalbėjo, niekino kas
viena
daug
storesnė
žvakė
už
rienę pavalgius,
kiekvienas
replėms, ašaros bėga iš akių kalbėtojai buvo: M. Vokietai
Didelės
iškilmės!
)vasia.
’
’
Lošusieji
atliko
sa

tik
surišta su katalikų visuo
' susirengė tvarkoje rytojui išei- visas kitas augščiau pastatyta
girdint tokias jausmingas kal tis iš New Haven, Conn. ir
vo
užduotis
pusėtinai;
maty

27
d.
lapkr.
š.
m.
buvo
su

menė.
■ūbuaf ir ėjo gulti, o ir papuošta baltu kaspinu. Ma
bas ir sątaiką-meilę, išreikštą Dr. J. Šliupas iš Scranton, Pa.
sap^ “Vaikai, kurs niau viską sužinosiu, jei nuo tis, kad “Aušriečiai” stengia rengta didelis parodavimas savo tėvynei, ir jos laisvei. p. Vokietaičui nekuris “raudoMat Waterbury’s
Washington. — Popiežiaus
tik rytoj pirmiaus išgirsite pir namiškių, tai nuo mokytojo. si kas kart geriau prisiruošti gatvėmis.
Akies mirksnyje prisiminė man nonosis” nedavė kalbėti apie
lošiant
veikalėlius.
Čia
reikė

susilaukė
naują
“
City
Hali,
”
delegatas
Washingtone paskel
Vakare, susirinkus visiems
mus gaidžius giedant, tuojau
reikalus koliodamas
mūsų tėvynės Lietuvos padėji SJL.A.
tų
pasakyti
šis-bei
tas
apie
ren

kurios
pastatymas
lėšavo
vie

bė,
kad
popiežius
paskirsiąs
kelkitės ir budinkite kitus, kad į pirkčią, pavakarieniavome.
mas ir kaip jos sūnūs vieto biauriais žodžiais: “Meluoji tu
Miestas bu
Brooklyno vyskupą G.
W.
nepamigtumėme ir nepasivė Aš užklausiau: Na, kas iš gėjus, kurie vardu dr-jos—kp. ną milijoną dol.
je jos gyvybę gelbėti stato ant — — Šalin toks melagiau... ”
veikė.
Berods
tai
buvo
su

vo
puikiausiai
išpuoštas,
gat

Mundeloin
Chicagos
arci/vysjūsų
daugiausiai
žinote,
tai
luotumėme ant Rarotų. Skirs
pirmos vietos savo . “aš” su Trukšmas iškilo p. Vokietaitis
turite papasakoti, ką ir paaiš kaktuvės 5-kių metų? Vienok vės iliuminuotos įvairiais elek- klausimu kas turi tą atlikti.. savo kalba užbaigti negalėjo__ kupu į vietą mirusio arcivystomės ir ėjome gulti.
Išklmės
kupo Quigley.
Pramigus kiek išgirdau, kinti ką aš šiandien bažnyčioje pamiršta ar nepriduota tam trikiniais žibuti as.
Viršminėtoje parodoje da
Antrasis kalbėtojas kalbėjo
Londonas. — Charlton JaVisi pradėjo iš ma svarbos parodyti visuomenei prasidėjo “Padėkavonės” die lyvavo Waterbury’o visos vie dviem atvejais.
kad jau tėvukas stambiais žo mačiau.
p. Šliupo
ką
toji
dr-ja
—
kp.
nuveikė
noje
ir
traukėsi
tris
dienas.
mes
Wollaston, kurs sumanė
nęs
juoktis,
atsakydami:
“
O
džiais kalbėjo: “Tėve mūsų,”
Seną
tinės dr-jos organizacijos, iš kalba buvo paprasta.
per
penkis
metus
savo
gyvavi

Pažymėtinos
yra
apeigos
prie
povandeninį
telegrafą ir su
o pabaigęs šaukė: “Vaikai, ką mes galim žinot, ką tu ma
skynus lietuvius.
Nors iš savo nudėvėtą giesmelę pagie
mo!
O
tai
svarbu
yra
žinoti
atidarymo
naujos
“
City
Hali.,
’
jungė
Franciją
ir Angliją televaikai, kelkitės, kad nepavė tei.” — Aš susipratau negerai
Atsiliepė ir apie p. J
pradžių lijo, vienok, paro- dojo.
' grafu, pasimirė.
kp. nariams
luotumėte į bažnyčią, nes jau pasakęs, ir teisinausi, kad netik tos dr-jos
, .X
.
bet
ir
ketinantiems
palikti
jo

norėjau
žinoti,
kodėl
tas
šv.
sietynas
paludienaičiuose.”
Tuo visi subruzdo, sukilom. mišias vadina “rarotais,” ko sios nariais ateityje. Kodėl tos
Mergos pynėsi kasas, vyrai dėl jos apeigomis skiriasi nuo įvyko tai neteko girdėti, nei
žmonių buvo prisi
i
skutosi barzdas, mama gami paprastųjų, ir kam ta viena patirti.
rinkę
ant
Teatro-Baliaus pil-.
žvakė
papuošta
baltai
už
visas
no pusrytį, o tėvukas pasiėmė
nutėlė
svetainė.rožančines knygas ir pradėjo► kitas augščiau pastatyta. Vi
O tėvu x Lošė “Gėlių Darželį.”
pA giedoti: ‘ ‘ Sveika Aušros žvaig- si nutilo, ir mąstė.
26-ta d. lapkr. vak. Šv. Juo
I \ ždė šviesi.”
Mes visi prita- kas atsisukęs lengvu balsu pra
zapo
par. mokyklos mergaitės,
\rėme.
Taip smagiai visi ge- dėjo pasakoti: “Vaikeli,.. Ra
lošė
“
Gėlių Darželį,” po vado
dojdme, tarsi ramesnę valan rotai, (kiti sako Arotai) yra
dą bėgu kada rasti galima, lotynų žodis Išsitarimas — Ro- vyste p. J. Kovo. Nors lošime
ir nei nejutom, kaip pabai rate coeli — reiškia: Varvinki dalyvavo virš penkiosdešimtįs
gėme visą rožančių.
Pabai te dangaus rasą, arba; dangau, mergaičių: senumo nuo septy
gus, mama davė pusryčius. nuleisk rasą. Kada Dievas nių iki dešimts metų, tečiaus
Tą rytą pusryčiai buvo labai pirmięmsiems mūsų Tėvams viskas išėjo kopuikiausiai yskąnūs. Viena, jau buvo pra prasikaltusienls Rojuje, jiems pač susirinkusieji negalėjo at
vartu, smagiai pasigiedojus, meldžiant pasigailėjimo, Die sidžiaugti, girdėdami tokias
$100.00 duosim kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti pardavinėja ant 21 akmenio 14K. Gold Filled, Gv&rantuotą ant 80
o kita buvo skaniai pagamin vas jiems-prižadėjo atsiųsti Iš mažulytes mergaites dainuometų laikrodėlį, kol mes parduodame už $6.65, ir duosime 35 augščiau padėtus prezentus dykai.
ti: juka su čiobrais ir su žą- ganytoją, tai žmonės laukė toi jaut sutartinai. Užvis pui
’ Prie užsakymo norime įvesti ir išplatinti tarpe visų ant 21 akmenio laikrodėlius, mes padarėme didžiausį nuleidimą
£
siena. Visi skubinome valgy Išganytojo ilgus laikus. Kiek kiausiai žaidė “Oi tu Jeva, Jei— prisius
----- — mums šį apgarsinimą it
ir 20 centų iškalno, imes tuojauspasiųsime
dėl kiekvieno, kuris
....per krąsą arba Ekspresu dėl iši
vuže...
”
plojimams
rankų
neti, o pavalgę rengėmės į Ra- vienas maž-ne raštas pranašų
i.u Filled
n;n.j laikrodėlį
uh—j.'u trimis viriais, gražiai išbraižiotaa, ^v&rantuotas
gvarantuotas ant 20 metų. Ki
Kurtam, mes ntyrimo ant 21 akmens, 14K. Gold
Tai
nuopelnas,
f
rotų.
Vyrai vadino ir ma Seno Įstatymo, minėjo apie> buvo galo.
kainą iki $6.65, ir priedo prie to laikrodėlio duosime 85 prezentus visiškai dykai.
Retežėlį n kabliuku, 33 cal.
ną, (Miniature) Budilninką laikrodėlį, Britvų,
ne drauge eiti. Nors aš katė tuos žmonių troškimus ir vilė- par. mokyklos ir pasišventi
(Model), Durtuvą, Pypkę, Žiūroną,
.
F
dėl) n špŪkute, laikrodėlį n Branzalietu, $pllmas
mokytojo
p.
J.
V.
Kovo.
Kryžiuką,.'
žiedą,
Branzalietą,
Šliūbinius
si,
kad
ateis
Išganytojas.
Ka

jau eiti kartu su tėvuku , pra
Kada laikrodėlis ir
tdetams
ir
Kalnieriams
guzikučiaV
Kišeninis
Garbė
lai
būna
už
tai
L.
švitus ant sumos, bet buvau da jau artinosi laikas, tai-gi
tie
35
prežentai
bus
atnešti
į
jūsų
namus
ir
jeigu
jums
patiks
užmokėsite
likusius.
Kalbėjo kun. Dr. A.
žingeidus nors kartą pamatyti, pranašas Izaias taip kalba: —
laiką, mes taisome arba apmainome ant naujo dykai. Tik reikalaujame j
Maliauskis.
kaip'rarotai būna bažnyčioje Varvinkite - dangaus rasą iš
apmokėjimui persiuntimo lėšas.
Tą patį vakarą kalbėjo iš
švenčiami. Pasiprašęs mamos, augštybės, dėlto tos šv. mi
norite turėti gerą laikrodį, tai pirkite tikrą ant 21 akmens, 14K Gold Filled, gvarantuotą ant 20
visi pinigai turi būt prisiųsti iš kalno.
I
-engiau ir kartu su kitais šios laikosi prieš aušrą kaipo Lietuvos atvykęs svetys kun.
šiuo pariūlyjimn ir prisiųskite kuogreičiausiai užsakymą, 1
laukiama šviesybės nužengian Dr. A Maliauskas. Graudžiai
Adresas
f<
čios, tai yra Jesaus-Kristaus. piešė vargus Lietuvos mūsų
UNION 8UPPLY OOMPANY, DEP. 146JTT. LOUIfl, MO
r

i lai buvo stipriai sušalę. Žvaig
RAROTAI.
Papro&ai Lietuvoje, prie apei ždutės mirgsėjo tarsi pa vargu-,
gų Metinių Švenčių namuose sios, ir mažumu skendo švie
soje aušrai brėkštant, tik auš
ir bažnyčioje.

Susivienijimas Lietuvių
Rymo Katalikų Amerikoje

$100.00 Dovaną

į

laikrodėlis11®

"o s

Nebūk be gero

Adresas
1644 WABANS1A AVĖ. ::

CHICAGO, ILL.

Jei trokšti apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvairinį
iliustruota jaunimo laikraštį

“Vyti.”
“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 jaunuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija.
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75e. 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:

Rev. Jos. Norbut,
MOSSEND, LANARKSHIRE,

SCO1

ANT PARDAVIMO forničiai
trims kambariams ir vituvei. Tik
vieni metai vartoti. Priežastis
pardavimo, išvažiuojame į kitą
miestą. Matyti galima kasdien.

“Vytis,”
731 West!18-th str., Chicago, III.
mmisisi

MARIJONA SINKAUČI,

239 C St., (ant trečių lubų)
So. Boston, Mass.
nėra.
— Na, tai duok nors “Ežį,”
Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis
po čemeriais!
Agento plaukai pisišiaušė,
ant galvos ėmė kilnotis pati
savaimi kepurė, akis žiurėjo
plačiai.
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
— “Eži!” užklausė jis nu
talpina
žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuves. Darbinin
puolusiu balsu.
Sakai drau
kų
Žinios,
Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
gas “Ežį!” Juk tai nedarbi
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
ninkiškas laikraštis, socijalizgumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
mo ėdikas, donosčikas, kurs
savo detektyvus ir žandarme
Kaina metaną $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
riją laiko.
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.
— Ee, drauge, tariau aš,
matau pyksti, kam “Ežys”
Renkpelio Tamošių su Frankiu į durnių namus pridavė.
Girdėjau jie buvo vėl į Šmidę
grįžę, pabėgę iš madhauzės,
Worcester, Mass,
15 Millbury Street,
bet “Ežio” detektyvas vėl pridavęs į vietą.
Dabar Tamo
šius su Frankiu ne laiško į
Renkpelnį neparašo, o pirma
cicilistams ištisus pamokslus ir
KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
monologus sakydavo.
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, "Tau mielasis vaikeli pirmutiniai
— Glubstva, atsakė agentas.
Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir
Bet “Ežys” alkolį šmeižia,
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams.
Kaina
jis paskelbė cicilistų evangeli
5c.,
imant
(100)
vieną
šimtą,
tik
$2.50
už
šimtą,
24
pus
ją, ką buvo sekretu. Ar tam
lapių ir su viršeliu.
sta nežinai, kad “Ežys” už
2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
badė Terbuką, išvijo į pipirų
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.
žemę daug protingų galvų? Oi,
Surinkta: Deklemacijos, Eilės, Dainelės, Monologai,
saugokis “Ežio,” jis gali dar
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis,
Patarlės, Žaislės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems
bininką iš svieto išvaryt.
scenos,
ir juokų mylėtojams.
Medegos užtektinai ilgo
— Tai kai matau, tariau,
viešo
vakaro
papuošimui.
tu nieko neturi.
Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.
— Kaip tai nieko? • — pa
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.
šoko agentas ir pribėgęs prie
Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
stalo ėmė traukti įvairius lak
sę, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam
vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.
štus.
Kiekvieną paeiliui siuKiekvienas šią knygutę nusipirkęs, _ pripažįs kad ji tų
lijo man.
''v,'\ .
pinigų
yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių
— “Štai, imk draugas, “Ša
nekaltų juokų.
kę.”
/
Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui
pažaisti.
Kam man šakė? — klau3) Dvi komediii. Vienoje knygutėje. 1) “NEUŽMO
siau Aš jaučių nelaikau.
KĖJAS PABĖGO’^ir “MAT KO REIKS” kaina 8e.
Ne šakę, ale “Šakę,”
Šie visi veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet
toks laikraštis yra, jame pri
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.
dėtas tikietas į cicilistų dangų.
Tos visos knygutės galima gauti pas:
J. V. KOVAS,
Čia ir istorijų daug, tik vai
:: WATERBURY, CONN.
kams nerodyk, ir kai policija ___ 21 CONGRESS AVĖ., ::
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)

“Draugas” - Nesugriaunama

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

“AMERIKOS LIETUVIS

“DRAUGAS” PUBL. C0

“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 e.

CHICAGO, ILL

Juokų, pašaipos, pajuokos Laikraštis
1800 W. 46 ST

CHICAGO, ILL

“Žvirblis”
g
Nuo spalių menesio 1915 m. eina naujas vienatinis visoj
g Amerikoje juokų ir satyros mėnesinis laikraštis vardu:

$
$
$
$
$
*$*

“ŽVIRBLIS,” kurs visiems lietuviams didžiai reikalingas ir
labai naudingas. Už ištisus metus prekiuoja tik vienas
dol Reikalingi agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus
25 centus, o už kožną šimtą surastų prenumeratorių (metinių) gaus dovanų dar (po 5 dol.). Jeigu norite-naudingai
praleisti liuosą laiką ir širdingai pasijuokti, tuojau pakvieskite į savo namus “ŽVIRBLĮ.”

£ Leidėja Ona Janušyte,
Ą Box 576

‘Tautos

Forest City, P

Siūdinkite drapanas
■) ......$1.00
i arbat“ V;

Darbas užtikrintas.

Dr. Poni J. Jakmauh
(Jakimavičius)

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
tuvėse
ir prie namų darbo. Vi
KOOPERACIJOS
sokių darbų vyrams.
PRAKALBOS.
S. GORALSKY 4
Panedėlį, gruodžio 6 d., Lie Užeik į mano naują krautuvę pa DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
tuvių salėje atsibus kooperaci sipirkti laikrodėlį, žiedą, len 153 COURT ST. BOSTON, MASS.
jos susirinkimas. Pradžia 7:30 ciūgėlį ar kitokį auksinį daiktą

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

ant lengvų išmokėjimų. Užlaikau
visokios rūšies namų laikrodžius.
Tavoras 1-mos rūšies.
Taisome visokių šalių laikro
džius, žiedus, branzolietus, len
ciūgėlius. Padarome labai pigiai.
Darbas gvarantuojamas. Šliubinis laisnis ir kiti patarnavimai dy
kai.

Visiems bendradarbiams ir
žinių rašytojams širdingai dėkuojame. Koresposdencijų ir
raštų gauname vis daugiau.
Nesnspėjame dažnai tuoj sunauduoti. Teiksitės, gerbia P. KETVIRTIS JEWELRY CO.,
mieji, atleisti, jei savo rašte Kampas Broadway 324 E St.
lius vėliau terandate “Darbi-!
ninke,” negu tikitės rasti.

662-672 WASHINGTON ST., KAMP. BEACH ST.

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

PARODYKITE PRIELANKUMĄ
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. ,Augščiau minėta firma suteikė man tiesą, par
duoti visiems lietuviams speeijališkomis kainomis, kad tuomi 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 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 kojii
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

NUO $12.50 iki $25.00.

Įsidėkite gerai adresą

COMPANY

Atėnai. — Austrija ir

Vo
kietija pranešė Graikijos val
džiai, kad jei ji išpildys tal
kininkų reikalavimus, tai jos
nelaikys Makedonijos už neu
trali teritorijų.

Vienatine Lietuviška

S. H. HARRIS0N COMPANY

662-672 Washington St., Boston, Mass

PIRK
Ant LENGVŲ ISMOKESCIŲ

10.000 Phonografų UVkflj

išduosime

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.0C
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
Visokie kvepianti
muilai
10,
Perfumos visokių

kiekvieno

ant kalėdų.

‘

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI

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

Antanas J. Baranauskas
Agentas

[St. Louis. Mo

K. SIDLAUSKAS

■

226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass

Newark N.J
I

Grabininkas ir Balzamuotoj as

Savas Pas Savą Remkit Savuosius
Mes norime įvesti ir išplatinti tarpe visų naujausį 14K.
Gold Filled, ant 20 metų gvarantuotą laikrodėlį; mes pa

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

N. A. NORKŪNAS

C. & P. Phone St. Paul 5947

darėme didžiausį nuleidimą dėl kiekvieno, kas pirks dabar
nuo mūsų; gaus priedo dovanai Phonografą kuris geras
dėl visokių rekordų, taip-gi Columbia ir Victor.
Jeigu norite gauti tą nuleidimą, tai prisiųskite tą apgar
sinimą it'25 centus iš kalno su užsakymu, kad būtų teisin
gai, kad jūs tikrai norite pirkti ir mes jums tuojaus prisiu
sime gražiausi 14K. Gold Filled laikrodėlį vyrams ar mote
rims, trims viršeliais, gvarantuotas ant 20 metų, sudėtas
iš geriausio mechanizmo, kuriam nepaprastai žema kaina
tik $6.75 ir priedo duosime dėl jūsų Phonografą dykai ir
dar retežėlį su pagražinimų.
Kada laikrodėlį ir Phonografą atneš į jūstj namus ir jeigu
jums patiks užmokėkite likusius pinigus. Jeigu ne, tai
neimkite. Mes sugrąžinsime jūsų įmokėjimą.
Tas laikrodėlis yra gvarantuotas ant 20 metų ir per tą lai
ką mes pataisome arba atmainome ant kito dykai, tiktai
siunčiant mums laikrodėlį taisyti arba mainyti sykiu su
laikrodėliu reikia prisiųsti mums 25c. krasos ženkleliais ap
mokėjimui persiuntimo lėšas.
Jei nebūsi užganėdintas pinigus sugražiname.
Iš Kanados visi pinigai turi būti prisiunčiami sykiu su
užsakymu.
Siųsk užsakymą kuogreičiansiai, kol mes turime dar daug
Phonografų.
Adresas toks:
HAMMOND SALES CO., Dept. 238, ST. LOUIS, MO

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu
numirėlius ir .į kitus
ii
•
•
miestus ir pargabenu iš kitų
miestų.
Tai-gi, vientaučiai

Vienatinė Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo maine
menams.
Y y. LUKOSEVICIA,
X Minersville, - - F

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, (
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupčiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.

Neskaityk čionai,
JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ
REKORDŲ.
Męs patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti
gražų, naujos mados gramofoną ir linksmintis.
Naujausi lietuviški rekorĄ.
dai, indainuoti M. Petrausko
ir kitų garsių dainininkų. Be
dainų yra visokių maršų, vaL

$500.00 duosim dovanų kiekvienam, kuris prirodys, jogei kiti, prieš mūsų nebuvusį pasiūlymą, pardavinėjo ant
21 akmenio 14K Gold Filled ant 20 metų Garantuotą Laikrodėlį pigiau, nepu mes, ir davė 31 prezentą prie laikrodėlio
Dykai, tai tam duosim $500.00 grynais pinigais už tai
O idant mūsų an£21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlius
Garantuotus ant 20 metų kuolabiausiai praplatinti, darome dar nebuvusį p? iūlymą, nes parduodam tuos brangius laikrodėlins tik už $6.75 ir prie kiekvieno laikrodėlio 31 augščiau patalpintą pi zentą duodame ’ visai Dykai. Taigi kas mums
rapomis arba kvoterį, tai mes išsiųsim jam
prisius savo tikrą adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir 25 centus pradotko
, su geriausiu tos rūšies mechanizmu patuojaus ant 21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlį, Garantuotą ant 20 rr
visai Dykai, kaip seka r Retežėlį su kabliu
saulyj, ir prie kiekvieno laikrodėlio duosim augščiau :
ką spinkų, 32 cal. (model) Revolverį , Britku, Žiedą, Pypkę, Branzalietą, (minidture) Branzaliei
, Diržą, Importuotą atdarą (model) laikrodėlį, Durklą,
vą, Armoniką, Kryžiuką, Veidrodėlį su 3 prietaisais,
ture) Bujdniką-laikrodėlį. Širdžiuke su retežėliu, (miSkūrinį tabakui krepšelį, Nikelinę dėžutę dėl degtukų
ir Prezentus ir būsi užganėdintas, tai užsimokėsi
niatnre)
Žiūroną.
Kada atneš tau į namus Lfl
likusius $6.50, taip-gi 30 centų už prezentą pe
išlaidas.
Jeigu nebūtum užganėdintas, tai neprito primenam, kad mūsų laikrodėliai yra ant 21
imk, o mes sugražinsim tau 25 centus pradotko.
akmenio 14K Gold Pilled, Garantuoti ant 20 m* ..
nom ant kitų visai Dykai prisiuntus mums tik 25 centus ant perriuni

|

S1k polkų ir daug kitokių
gražių melodijų.
Reikalauk gramofonų ir
rekordų katalogo.
Visiems
siunčiame dykai Tik reikia
prisiųsti keturių centų stampę parsiuntimui.
Be gramofonų turime drapanų ir čevervkų didžiausią
pasirinkimą. Tavoras geras.
Kainos mažesnės kaip kitur.
grImofonų KAINOS NUO $15 IR AUGėeiAU.
Be gramofonų turime drapanų ir eeverykų didžiausią paeirinkimą Tavoras geras. Kainos mažesnės kaip kitur.

Chas. Urbort ir A. Pilvinis.
Broadway, (prie c st) So. Boston Mass

