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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
ANGLIŠKOJ KALBOJ.

VYČIŲ

PARODA,

buvo Worcester, Mass, gr. 27Philadepbijos Informacijos 8-9 dd. buvo šitaip turtinga.
Biuro skyrius sumanė leisti Mezginių ir siuvinių skyrius.
lietuvių laikraštį angliškoje
P-lės K. Gričiunaitės,
kalboje ir atsišaukti tame rei
Athol, Mass.
kale į kitus Informacijos BiuDivonėlis prie lovos, išsiū
ro skyrius ir į lietuvių
tas akį patraukiantis Vytis.
gentiją.
3 gražūs ir brangūs (nuo 20—
Gerbiamieji:
50 dol.) užtiesalai ant lovų.
Mūsų Informacijos Biuro Pirštuotos pančekos ir pluoš
skvrius sumanė leisti angliš tas gražių išsiuvinių ir mezgi
koje kalboje mėnesinį laikraš nių. Išviso išstatyta parodon
tį— “Pro Patria Lithuania.” 16 dalykų.
Laikraščio užduotis bus supaP-lės V. Žitkevičiūtės,
žindyti amerikoniškų visuome
Athol, Mass.
nę su lietuvių tauta, jos isto
11 siuvinių ir mezginių.
rija, jos dabartiniu kritišku Pažymėtini kašutė, laikrodėlių
padėjimu,
jos
nuteriojimu futlarai, ornamentas glošui ir
dabartinėje karėje, kaip tuos staltiesės,
nukentėjusius šelpti ir taip-gi
Marti
parodvti Amerikos visuomeCi
nei lietuvių troškimus ateity-1
Du ori
je, ypač busiančiame pašau- paduškait
lės kongrese po karės.
P-lės Te
“Pro Patria
Lithuania” i
p.
pradėls išeidinėti pradžioj va-1
Išsiuvi
sario ir iŠeidinės knygutės for- kaitės, <
moję.
A
Laiškus, rankraščius ir kiLaikr
tokius siuntinius siųskite seP-lės «i
kančių adresu:
W<
“Pro Patria Lithuania”
324 VVharton, st Pliiladelphia,
P-lės 1
Pa.
M

Boston, Mass.,under the Act of 1

LIETUVIŠKOS JUOSTOS.

ANGLIJOJ

kare:

Bb 3, 1879.
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IRSTINAS
CHICAGO, ILL. — -Jame amerikąnus, kurie plaukia sve tų žuvęs ir nebūtų Arr
IffAS.
Addams išvažiavo į AVashing- timais- garlaiviais, stato save pastačius keblam padej:

B. Morkevičiutės, Athol, Mass.
_
,
.
....
tonų dalyvauti metiniame mo- pavojun ir po nelaimės įtrau Austrija, kurios subm
V. Žitkevičiūtės, Athol, Mass.
Londonas. —- Anglijoj pataikos partijos suvožiavi- kia į painų padėjimų šios ša nuskandino Persia.
K. Gričiunaitės, Athol, Mass. darytas istoriškas žingsnis — me
lies valdžių.
’
__________
J. Kvietkauskiutės, "VVorcester, įvestas priverstinas kareivis-’
Šen. AVorks peikė Suv. V.
Mass.
:-v imas.
.....
MAYNARD. — American valdžių, kad leidžia gabenti
Per amžius Anglijoj buvoį^yoo|en kon;panįa pakėlė al- amunicijų.
SMULKMENOS.
imami
armijon liuosnoriai.
s
g nuoš. visiems savo
Šen. Lodge sakė,
Bet šiuo metu Anglija pasi- ■ darbininkaras.
draudimas
gabenti amunicijų
Vietyklė P. Balčiūnaitės,
juto baisiame padėjime ir pareikštų
talkininkauti
Vokieti"VVorcester, Mass.
įsiryžo permainyti tą nuo seno
PARYŽIUS. — Franci jos ai.
Smuiką ir planai bei dalis
įsigyvenusį įprotį.
i valdžia pranešė Graikijai, kad
smuikos, J. Venclauskas, WorŠen. O’ Gorman apreiškė,
Įvesti Anglijoj priverstinaijau gali paskolyti 10 milijonų
cester, Mass.
kad
Amerikos konsului MC
kareiviavimą buvo tai vai- frankų.
Iš viso Graikija no
ŽUVO GARLATB
Ašutų devizka, Jono Lisau
Neelv,
kurs
žuvo
su
Persia,
. džios sumanymas. Pirmiau mi- iri pasiskolyti 40
milijonų
sko, Cleveland, Ohio.
generalis Amerikos konsulas
Londonas. — SusiM
nisteriai pripažino reikalingu frankų.
Klumpės, Grikiečio, "VVilkesAnglijos
garlaiviu Gefl^J
Skinner Londone patarė plau
mą įvesti priverstiną kareivia
Barre, Pa.
kti
Holandijos
garlaiviu. Bonvieston. Geelong nuske:
vimą, o paskui jas sumanymas
Pantapliai, L. RozmanskaiJei taip būt daręs, tai nebū- Jo žmonės buvo išgelbėti.
buvo paduotai! parlamentui.
tės, Montello, Mass.
Buvo svarstomas parlamente!
Pantapliai, K. Gričiunaitės,
ir daug pasiginčyta. Prieš tą
Athol, Mass. .
NE VISI DAR ŽINO,
sumanymą stojo darbo žmo
Medinė spyna ir magiška
kad
Metraštis
yra vienas tų retų leidinių, kuzį I
nių, unijų atstovai ir airių
dėžutė, J. Lisausko, Cleve
nusipirkęs niekas nesigaili.
Į tautininkai.
;
' San Antonio, Tex. — Trys
land, Ohio.
O
geras
Metraštis
buvo ir bus kiekvienam reikalai
Galop prieitą prie balsavi banditai su kaukėmis apvogė į
Kultuvė, botagas, kėdė ir
gu
dalyku,
tokiuo
dalyku
be
kurio
negalima apsieiti.
M et
Atėmė nuo i
barškutis, Grikiečio, "VVilkes- mų, kurie atsibuvo sausio 6 pačtos traukinį.
r a š e i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po kelete
d. jau naktį prieš pat dvylik klerkų registruotus laiškus.
Barre, Pa.
kartų.
Balsavimais
indomavo
Stiklo ornamentai ir rėmai, J tą.
Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią relę lošė ko
visa
Britanija. Parlamento
Rymas. — Anglijos oficieK. Staupos, Cleveland, Ohio.
lendoriai
arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums^SĮMf
Mašinos medinis modelis rūmai buvo grūste prigrūsti riai, ...kurie buvo paleisti va da buvo užginta mūsiį tėvynėje.
kacijų Italijon, staiga pašauk
šriubams dirbti, Pr. Zatavec- indomaujančių.
Kalendorius arba metraštis buvo tuomet' mūsų brolių s v j e
Balsai
šitaip
pasiskirstė:
ti armijon.
ko, VVorcester, Mass.
fėjų,
visokių
žinių,
patarimų,
r o dj
Už balsavo 403 atstovai, prieš
straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodžJ
105.
j
Duluth, Minu. — Iš Kana
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.
Baisus entuziazmas, klyk dos atūžė baisūs speigai. Be
Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turgįl
smas kilo parlamente, kuomet to smarkus vėjas pučia. Ter
būti
mažyčiai.
. •
ųĮgM
’ buvo paskelbta balsavimai.
mometras rodė 12 žemiau zeKas kita šiais laikais.
Kitokie laikai, kitokios gyveniJ
Ypač premieras Asųuith bu- ro.
sąlygas ir kitoks gyvenimas. Turime visokių organizacijų, įstfl
- vo patenkintas nubalsavimu.
gų apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas verda, kunkuliudl
daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkammi^^išM|
' gėri
* * 1
Kopenhagen. — Fordo taiUžtiesalai.
Prie šitokio ats^ mainiusio gyvenimo turi būti pritai™
Kavaliausko, Wėstfield, Mass.
kininkų partija per Vokietijų
O. Gudeliutės, Worcester,
Aštriai bu- ; kalendorius arba mthi'aštis.
Charcoal dideli paveikslai
važiuoja į Hagų.
špilkoms paduškaitės.
L. Kavaliausko.
Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusiseki
vo peržiūrėti kiekvieno pasJ. Zinkontaitės, VVorcester,
prie
šiandieninio
gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido
Izidoriaus Hekio, Chicago, RUSAI VAROSI PIRMYN. portai.
Jie važiuoja specia
paduškos užvalkalai.
Kat.
Spaudos
Dr-ja.
UI. 8 dideli charcoal portretai.
Petrogradas. — Nežiūrint į liu greituoju traukiniu.
P. Avenckaitės, Cleveland,
Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartini
Juozo Tamošaičio, Water- tai, kad' anstrai kariauja la
Per Vokietijų jie keliaus po
Ohio. Ant paduškos užtiesa- bury, Conn. 9 dideli charcoal
•senimo
pritaikytas.
bai atkakliai, bet jie negali karinio teismo įstatymu. Trau
■lai.
Šiais
laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų vist
paveikslai ir 2 maži spalvuoti atlaikyti dabartinių rusų už kinis bus užpečėtytas ir langai
Agotos Strakauskienės, Bos ant popieriaus.
puolimų.
Vis
su didesniu užleisti, kai traukinys eis pro r. .kų, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų kunij
ton, sofai paduškaitės.
svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos įildk
Juozo Galiausko, Worcester, smarkumu rusai veikia prieš svarbesniąsias vietas.
Julijonos Daukšytės, New- Mass. 5 paveikslai ypatingos
jame.
austrus ypač Bukovinoj.
Vis
ark, N. J., staltiesės ir paduš rūšies ant poliruotos lentutės.
Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų
daugiau^ siunčiama sustipri
kaitės.
ame Metraštyje.
F. Balandžio, rankoms iš nimų.
A Nausiedienės, Chicago. drožti medžio ornamentai 3.
Mes
Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų baži
Rusai paėmė drūtvietes aParyžius. — Laikraštis
Špilkoms paduškaitės ir stal
mokyklų,
Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame
Pyrografijos Tarno Migaus- pie Černovicų.
O vokiečiai Temps skelbia žinių būk Votiesės.
raštyje.
ko 3 paveikslėliai.
skelbė, kad tos drūtvietes e- kietios generolai Turkijoj pa
J. Steponkaitės, Worcester.
Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų,
Julės Migauskaitės 2 pa sančios nepaimamos.
reikalavo,
kad visi turkai,
Siuvinys (užtiesalas) ant sta- veikslėliu, Worcester, Mass.
dingų
dr-jų apie kurias kiekvienam svarbu žinoti
Apie '
Rusai perkirto geležinkelį, kurie nuo kariuomenės išsipir
didžiąsias
organizacijas
gražius
ir
aiškius
aprašymus
atrasi
g
jungiantį Černovicų ir Kolo- kdavo, dabar visi būtų pašau
I Mortos Bražinskaitės, Hom
ž i a m e Metraštyje.
-j
PASKUTINIO VAKARO
mea.
Tuomi perkirto aus kti armijon.
estead, Pa. Mezginiai ir išsiuKatalikams
indomu,
svarbu
žinoti,
kaip
stiprūs
yra
kata
PROGRAMAS.
trams komunikacijų su tuo
Turkai valdininkai tuomi
viniai.
Kalba — kun. A Petraitis miestu.
labai susirūpinę, nes gali kil Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas^ įstaigas. Apie tai
B. Vaškevičiutės, Newark,
šiai žinių rasi puošniame Metraštyje.
apie dailę.
ti smarkus pasipriešinimas.
N. J., šilta megstinė užklodė.
Baisi karė eina Europoje.
Apskrita tos karės apibudi
Kalba — kun. Pr. Meškaus NEATAKUOS SALONIKŲ.
M. Bagdžiūniutės, Cleve
ir
apie
šios
karės
priežastis
rasi
šauniame Metraštyji
kas apie Vyius ir jų veikimų
New York. — Alton Parker
Paryžius. — Iš Atėnų, Grai
land, Ohio., staltiesės megstiPereitais
1915
m.
daug
darbų
atliko Amerikos lietuviai,
Kalba — Jonas Ramanaus kijos sostinės telegrafuojama, kandidatas į prezidentus 1914
nės, ant komodos užtiesalai,
kas apie amatų mokslo reika kad bent šiuo tarpu vokiečiai nuo demokratų partijos sako, dugnų tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimi
išsiuvinėtos staltiesės, ir šva
si rimtame Metraštyje. -*
lingumų
ir bulgarai neatakuos Saloni kad buvęs prez Taft geriausia
rūs išsiuviniai.
Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia^ i
Kalba
Pr. Virmauskis a kų, kur talkininkai apsidrū- tinka į Supreme Court į vietų
B.,Skripkauskaitės, Clevena
Bažnyčią,
tikybą, dvasiškiją.
Kiekvienas katalikai' jy
pie reikalų remti katalikų tinę.__
mirusio teisėjo Lamar.
»
land, Ohio, mezginiai , ant sta
suprasti nepamatingunią tų užmėtinėjiinų. Ką atliko Bažny^fcą
spaudų
Yra nutėniyta, kad vokie
lo,* išsiuvinėtos staltiesės.
išrado
ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, ap
Atvaidinta “Žilė Galvon čiai ir bulgarai drūtina dabar
Londonas. — Vidurinėj Af
P. Ažukienės, Wilkes-Barre,
tos,
pažangos
srityje rasi
viską apimančia
Velnias Vuodegon.”
tines linijas, kurias jie laiko. rikoj ant ežero Tanganyika paPa., staltiesės lininės išsiuvi
Metraštyje.
J
Buvo keletą deklamacijų Tai išrodo, 1kad nepienuoja sidavė anglams vokiečių apnėtos, megstinės staltiesės.
Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie M
Puikiausiai padeklamavo Ona užpuolimų.
šarvotas garlaivis.
Pasidavė
K. Zubavičiutės, So. Boston,
stebuklus,
kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visųB
Ciginskaitė.
Vokiečių pienu dabar yra po mūšio.
staltiesės ir siuviniai.
žiu,
Suv.
Valstijų
prezidentų, visų žemės valstybių, didžifl
J. Venslauskas pagriežė ant užkariauti Albaniją ir apsiP. Pranckuniutės, Coldbrook,
smuikos (savo paties padirb drūtyti Avlonoj ir Durazzoj.
Londonas. — Francuzų ae miestų Visa tai rasi gausiame Metraštyje.
Mass., paduškaitėms išsiuvinė
Toli gražu ne-viskas čia paminėta, kas yra m i 1 ž i |
tos.) Nusisekė labai puikiai Paskui užkariauti Čemogori- roplanas metė į bulgarų pozi
ti užvalkalai.
kame
Metraštyje.
Ponai Cižauskai padainavo J4cijas bombas Graikijos paruValerios Kaselioniutės, HoMetraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos,
duetų “Skambančios Stygos.”
bežiuose.
metead, Pa., paduškaitėms
kurioj yra bajorų sodiečių, žydų lietuvių katalikų, sta
Ponia M. Cižauskienė pa
išsiuvinėti užvalkalai.
kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėj
dainavo “Kur bakūžė sama
P. Sargeliutės, Wilkes-Baturi
išpažintojų kiek Amerikoje nigėrių, kiek tautų Europoj
nota.” Publikai labai patiko.
rre, Pa. Staltiesės.
kiek kurioj valstybėj ,kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų
Al. M. Račkus nusegė nuo sie
M. Dailidžiutės, Lewiston,
kek kainuoja brangiausi pasaulyje pavAkslai, kur kokie didi
nos savo piešinį taip-pat už
Me. Išsiuviniai.
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, 1
vardintų “Kur bakūžė sama
Domicėlės Šulckaitės, Chi
nota” Ir įteikė gerb. solistei.
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nei
cago, Dl. ant juodo atlaso iš
via vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakyta
Pasakė p. J. Galiauskas mosiūta šilkais lyra.
noliogą “Žydas,” ir p. J. BaV. Vaičiulaitės, Lewiston,
1 eevičius išpildė monologą “CiMe. iŠauvinys ant stalo, išsiusofoms paduškaitės.

(per daug nenusimykime, kad
[dabar streikas nebuvo laimė
tas. Nes vis dar šiek tiek lai
mėjome, dar kelios mažos fir
mos pripažino Unijos reikala
vimus.
Teipgi ir dabar laikykime tas šapas (dirbtuvės)
(prie unijos ir mes patys visi
kurie įstojome į Uniją bukime
lUnijistais ir organizuokimes į
(vienybę, nes vienybėje darbii ninku yra galybė ir laikyki- 'priminsv
[ mės. Kožnas narys tebūnie miĮ tinge žiūrėkime į vadovus uni
jos, kaip į akies krislą ^ąd
į daugiau toks dalykas ne
atsitiktų.
Kaip mes gerai
susitvarkysime,
susiorgani
zuosime, tai tada išeisime
ant streikų visi nubalsavę.
Be Abejonės mes visi žino
sime už ką mes kovojam ir
su kokia konstitucija Unijoj
prigulime ir su kokiais vado
vais bus mums galima išeiti
CHICAGO, ILL
ant streikų.
Jeigu mes viską
Rubsiuvių streikas
žinosime neatsitiks
daugiau
pralaimėtas!
tarpe musų nesusipratimu ir
Visi mes lietuviai katalikai bus mus kovą laimėta.

Iš Lietuvos

TAMB0VA8.

Pabėgėliai pas mus pribuna
kuopa
parengė
prakalbas.
RUSŲ MOKYKLOS.
ne tik geležinkeliais, bet ir sa
Kalbėjo vietiniai moksleiviai, i
švietimo ministerijai buvo vo vežimais, kurių galima
Pirmas F. J. Juškaitis kalbėjo paduota keli skundai, kad matyti Tambovo gatvėse. Dar
apie L. D. S. organizacijos tik- liaudies mokyklų inspektoriai bo netrūksta. Vargas pabė
slą ir veikimą. Trumpai iš- draudžią mokyti pabėgėlių gėlių — didelis.
Daugumas
dėstė jos istoriją; nurodė, kuo- [mokyklose gimtąja kalba: lie- serga viduriais, besimaitinda
met katalikai darbininkai pra- ■ tuvių, latvių, lenkų ir kit. Dėl mi vienais kopūstais. Didi,
dėjo spiestis į katalikiškas dar- to gr. Ignatievas lapkr. 12 d. maži, liguisti labai miršta.
Dabar tai laiks nuo laiko
bininkų organizacijas etc. To- apygardų globėjams išsiuntė
Vietinis katalikų klebonas
reikia tautiečius persergėti,
liaus išrodinėjo neseniai susi- aplinkraštį įsakydamas daryti, sakos per dvi savaiti palaido
parodyti netikrus prietelius.
tverusios L. D. S. organizacijos taip pirmiau buvo liepta, bū- jęs 50 pabėgėlių katalikų sta
Tame klausime ir aš patiekiu
darbus.
Kalbėdamas* apie tent nekliudyti mokymo gim- čiatikių kapuose, kadangi at
šimtelį.
skirų katalikų kapų nesama.
spaudą, apie or^m^a. “Darbin- tąja kalba.
iSH Pastaraisiais laikais neku
Paprastu laiku Tambovo
inką”, ir “Darbinirko” leidi-; Sekcijos pabėgėlia.maantik.
ria mūs lietuvių taip intikėjo
parapija,
kuri apima visą gu
ąPsjsl°10- Aiš- tį. Petrapilio stotyse vaidy
į L W. W. kaip į prakilnią or
klai s pavyzdžiais išdėstė kaip ]jOS posėdyse lapkričio 9 d. nu berniją, turi tik apie tūkstan
ganizaciją, o kad pasitairautų
galinga nūnai yra spauda.
tarta sutaisyti po Kalėdų sek tį katalikų. Dabar jų yra ne
kokie yra jos vadai ir t. t., tai
Ant galo rabino visus gerus ka cijos nariams savybės vakarė mažiau,. kaip 10 tūkstančių, ir
Bei vienas doras, geras lietu
talikus darbininkus prisidėti lis. ‘
koplyčios išmėtytos po guber
vis neprigulėtų prie tokios or
niją, galėtų tapti parapijo
prie L. D. S. organizacijos. Už
ganizacijos, kaip I. W. W.
mis, nes netrūktų ir kunigų
baigęs kalbą pranešė, jog jei
Manjteko perskaityti straip
pabėgėlių. ..
kas norės, tai era1 ės užsirašyti
snį, kufe^įj,.įdėtas į “Wabile kokį katalikišką laikraštį,
Pabėgėliams labai trūksta
terbury Republican” ir norėarba pasipirkti pavienį nume
žiemai avalų ir drabužių, atei
•dama, kad visi lietuviai tuom laukėme metinių švenčių — šv.
Tikras Streikierius J. L.
rį.
Matyt
buvo
parduodant
ne

na
šalta žiema, o malkų sie
pasinauduotų sulietuvinu jį. Kalėdų ir Naujų metų, tikėjo
ksnis
čia jau kaštuoa 70 rub.
mažai
ir
rodos
keli
užsiprenu?
Ponas J. W. Lynch, preziden mės kad laimingai ir linksmiai
Atsidarė
Lietuvių Draugi
meravo
“
Darbininką.
”
kuose ir truputėlis privati
MONTELLO, MASS.
tas Young Men’s Anti-Socialist šventes praleisime ir pagerįsiniuose butuose. Pabėgėlių jos skyrius, prie klebonijos
me savo gyvenimą ant atei
Basket-Ball
Lygos teip rašo:
Paskui sekė rimta, nuodug kalbėjo apie snaudds naudą ir lietuvių čia irgi yra. Jau įė- statomi namai pabėgėliams.
lt. “-Ilūjų labai indomu,"“ kad nančių metų.
ni prakalba.
nuopelnus. Aiškiai išrodinėjo jus bažnyčion galima tuojaus Daugumas lietuvių skaito
Bet pamislikyme su kokia Ką nori, tą sakyk apie Vyių
■ekordus nekuriu I. W.
Sakė
apie
darbininkus
vi

svarbą palaikymo geros spau- ant viršutinės išvaizdos pažin- “Liet. Balsą.”
I kuopą bet jų atletai, tai išK. ir socialistų agita- širdžia lauke Chicagos Streisiems
žinomas
veikėjas
kun.
F.
dos.
Tambovan persikėlė Vilti lietuvaitės.
tikro smarkūs vyrai.
K^Kad žmonės rašydamiesi keriai-?
Kemėšis.
Nemanau,
kad
ra

Toliaus
trečias
J.
J.
Raman
iždo kasa ir valstiečių
Ilgą
laiką
galvojau,
kaip'niaus
Štai "Seredos vakare GruodStreikieriai sulaukė su liū
I jų kuopas žinotų po kokiais
stus
daugiau
tokių
ypatų,
kad
Čia yra “Žiburio”
■
auskas
kalbėjo
apie
nelygią
sužinojus
tikrą
pabėgėlių
liebanka.
dna širdžia, su tuščiu kišenium džio 29, 1915, lošė “Basket- galėtų taip aiškiai , supranta
Badais jie pasiduoda.
lietuvių
moterų gimnazija,
i vertę įvairių laikraščių. Tin tuvių skaičių. Galų gale atsi
ball” su amer. Rustler Club.
-Kada buvo Lavrence strei- iškovoję per 3 mėnesius be ; Žinoma, kad Vyčiai laimėjo. mai išgvildenti, nurodinėti, kančiais pavyzdžiais nurodinė rado netikėtai gera proga: yra mūsų siuvykla ir valgyk
■os, tai kodėl L W. W. buvo naudos.
kaip būdavo pasielgiama kele
Negalima jokiu budu dėka- (Kur gali rasti tokius žmonės, tą metų atgal šsu darbininkais jo kaip vieni iš jų yra naudin miesto komitetas ketina įsteig la.
Kisti pagal Supreme Court
gi, o antri kenksmingi žmoni ti darbo biurą pabėgėliams,
Speigas ėmė diktai mus
kurių lietuviai gerai išsilavinę
Kismą už vogimą streikierių (voti tokiems vadams, kurie ve nepergalėtų. Taigi ir Vyčiai _ir___
rdarbini:
_____ tikai pasielgda jai. Išsitarimas, kad kiekvie tuo tikslu nutarė išnaujo sura spausti, tuo tarpu matome vo
kaip
■ondo? Kur dingo tie pusdo- ide tą streiką, kųjie įtraukė į dulkes sutrynė savo oponen vo su kapitalistais ir kaip da nas žmogus gali skaityti viso šyti visus pabėgėlius. Pabė kiečius ir austrus belaisvius
Wiai, kurie buvo kolektuoti darbininkus į tokį didelį vargą tus. Ant pabaigos lošimo teip bar kapitalistai* elgiasi su dar kius laikraščius yra visiškai gėlių rašyme dalyvavome trys mūsų kailiniais, kurių jie pri
nuo kiekvieno barzdaskučio ir alkį, kad dabar negali nei stovėjo:
bininkais ir darbininkai su be pamato. Baigdamas savo lietuviai: aš, vietinis kuni sigrobę Lietuvoje. Gi mes
A
New York’e, kada jie streika- darl'o gauti.
jais
ir kaip reiktų elgties.Anot kalbą, ragino katalikus skaity gas lietuvis Jurkūnas ir zak pusplikiai šąlame vargstame.
Vyčiai 43; ...Rustler Club 9.
yo?
Išvedė ant streikų darbinin
gerb.
kalbėtojaus kol darbi ti ir platinti vien tik gerus ristijonas, taigi galėjome suži
M. Davaina Silvestravičius.
Lošimas atsibuvo Šv. Roko
kų 30,000 ypatų. O per nesu- svetainėje. Buvo tai indomus ninkai nesusiorganizuos tvir katalikiškus laikraščius.
noti
tikrą
lietuvių
skaičių.
M^Kad didelė demonstracija tvarkyma turėjo daug grįšti į
Abelnai imant šios L. D. S.
VALKAS.
Įėjome barakuosna. Išsi
lošimas dėl to, kad pirmą kar tai, tai ir turės kapitalistams
Mre laikoma N. Y. Madison
darbą
skebauti.
Pamatė,
kad
■dirbti
ilž
tiek,
kiek
jiems
tik
Livžem. Apie Valką Cenkuopos prakalbos buvo pasek gandau: purvinos grindys,
tą lietuviai lošia savo svetai
jSąuare Garden, tai I. W. W.
organizatoriai
nepraktiškai
iš

mokės.
Ragino
visus
prie
vie

mingos.
Žmonių
buvo
užtekti

tralinio
Lietuvių Komiteto įdrėgnas,
pagedęs
oras,
pabė

nėje.
Bet
svetainė
dėl
tokių
kaip paprastai su kepurėmis
vedė
į
streiką.
Paklausė
ke

nybės,
rašyties
prie
kooperanai
prisirinkę
ir
visi
ramiai
už
galiotiniii
rupesniu buvo ban
gėlių
pilna
gneža,
kaip
bečių,
žaidimų truputį perankšta.
Ko aplink, rinkdami aukas.
lių
narių,
kurie
reikalavo Gal langai ir buvo gerai užtai- tiviškų dr-jų tai girdi vienin silaikė.
dyta
pabėgėliai
lietuviai, pas
ir palubėje ant “naru” ir as
Kur tos aukos dingo? Atskai streiko.
telis
būdas
pagerinimui
darbi

Montellietis
loje. Ant mažutėlio narų klidę po apylinkes, dėti į va
i syti, bet nepa:>ant to Vincen
tos jokios nebuvo.
Kada I.
Reikėjo pirma išvedimo ant tas Sidlevičius didžiai susižei ninką būvio.
kraštelio tilpsta visa šeimyna. dinamąsias partijas ir vežti
■V. W. bedarbiai maršavo N.
streikų
leisti
per
visus
lokalus
Ištiesų,
tai
pirmą
kartą
Čia viskas kartu: ir daiktai, Vaikau į bendrabučjus. Tie
K. aš jais ihdomaudamas se- ir visiems nariams balsuoti ar dė savo ranką, kada jis pa Hartford’e lietuviams teko už(kuriuos suskubo su savim pa- I mėginimai kol kas menką tetu
stumtas alkūne išgrūdo langą.
Kau paskui. Kada
priėjo
išeit, ar ne. Išėjus ant strei
girst
išaiškinimą
kaslink
dar

(siimti, ir žmonės, sveiki ir rėjo pasisekimą: latvių rašėAmerikonai iš pradžios ne
Kie Šv. Morkaus Episkopai.}
kų,
reikia
streikieriams
pa

bininkų
klausimo.
jąi daugiau ir daugiau ji} suva(ligoti,
turėjo jokios progos gauti vir
ir prašė pagelbos ir
tiems išrinkti vadovus teisin- šų _ ant lietuvių., Lietuviai, geToliaus tęsėsi dar lošimas
Šiuomi už garbę tariu pra j vaikų.
Dauguma i pabėgėlių ižiavo Valkan. Gal bus įdomu
kąuėijar*—
OnTedra'
'vienčrT
I
ežtrY
ra
rfaTns'L.
B.
S
3--fdš
kp.
gudai *fr'fflSžarūsTS^
rai išsilavinę ir dirbdami išKho« labai blogame pa^eLaikyti
visiems
mitingus
ne
veiksmo.
Klumpių
Aptiekokad
nepamirštumėte
atsilanky

vių suradome tris šeimynas girsti, ką sako ir mano apie ■
vieno lengvai sulaikė priešų
V tai jis davė jiems davbcprakalbas. Kas kur ką matė, užpuolimus.
rius
buvo
Antanas
Kučas
tas
ti
į
mėnesini
susirinkimą
9
d.
iš Suvalkų gub. Kalvar. ap. tokius bendrabučius lietuviai
■ sniegą iš bažnytkiemo ar ką girdėjo būt turėję ant
ir
rodos
pirmą
kartą
ant
sce

Sausio
š.
m.
Svetainėje
49
ConNyku čia lietuviams tarp sve pabėgėliai. Visų pirma lietu
Labiausiai lietuvių tarpe at
Bedamas po 30 centų į va- mitingo išaiškinti vadovams.
nos
pasirodė,
atliko
gyvai
sa

gress
Avė.,
Waterbury,
Conn.
timų. Kiti pabėgėliai vienos viai nepasitiki šelpimo organi!mJą. Bet jųjų vadas Frank O vadovai turi paaiškyti strei- sižymėjo Pranas Lakavičius ir
vo
rolę.
Šalaputrio
numylė

prasidės
7-tą
vai.
vak.
Ne
tik
tautos, jiems kiek linksmiau, i zacijomis:—jūs, girdi, visi
Jie
’annenbaum nepavelino jiertis keriams teipgi ką jie kur ką Aleksandras Kubilius.
tąją
atliko
panytė
Uršulė
Gurnariai
privalo
atsilankyti,
bet
mūsiškiai
vieni, kaip miške, (gražiai kalbate ir daug žadate,
irbti. Jie iimišavo toliau, kol žino, kiek iš viso yra streik- abu gavo dėl . lietuvių po 14
kliutė.
Tai
iš
visų
puikiausiai
pageidaujama
ir
naujų
narių Prakalbinau juos; atsiliepė ■ o kaip reikia gauti iš jūsų, tai
riejo Šv. Anonso R. K. bažny- erių ir kiek yra pinigų, ar iš “points”.
atliko
savo
rolę.
Tai
tikra
susilaukti,
Ypač pasisteng- dusliu balsu moteriškė: “Var- .žmogus tiek prisilauki, tiek
ios ir Jnėję į vidų pradėjo ; kur kas prisiuntė aukų, kokia Vyčiai kurie dalyvavo šiame
artistė
ant
kalbos
ir
nudavimo.
kime.
prieš
įvyksiant
pirmam gstame, tpanuke, vargstame. prisivaikščioji nuo vieno prie
(lošime ir jų pozicijos buvo se
rukšma^elt, vienas detekty- I yra
konstitucija.
Reikėjo kanti:
Mes
Hartfordiečiai
galime
kongresui
sulaukti
L.
D. S. Atvažiavę Sibiran visus vai kito, tiek prisistumdai po jū
Pranas Lakavičius
f^sdskui juos sekė ir pamatė
konstituciją
išdrukuoti
ir
nau

džiaugtis
turint
tokią
šaunią
mažiausiai
1.000
narių.
kus palaidojome.
O ir pa sų ' kontoras, kad gautos jūlf.; Pranas Kubilius rf.; Al.
■ jau beveik laikas stabdyti,
jiems nariams įstojantiems Kubilius c.; Povilas Antana- tautietę.
Pasistengkime.
tiems važiuoti Sibiran nebent į sų pašalpos trupinėliai nė pro
■ve telefoną į police station,
Dėl
padengimo
lėšų
surink

duoti
perskaityti
arbd
ant
su

Juozas
B.
galiūnas.
tėvą motiną užmušus. ’ ’ Gai (gerklę nebenori lįsti. Vieną
vičia lb.; Vincentas Sidlevi
11 atvažiuotų, o sugryžęs duta
$
19
60.
Taipgi
buvo
kosirinkimo
reikėjo
tankiai
pa

la visų, bet lietuvių dar la kartą atėjęs pašalpos gauni
Kp. pirm.
čius rb.
■ užrakino. Tannenbaum ir
lekta
dėl
streikierių
surinka
biau. Ašaros nenoromis ver dar kiek, antrą kartą, žiū
Lietuvių pasisekimas tai
■šaika kaip tik pamatė kuni- aiškyti iš Unijos konstitucijos.
virš
$10.00.
Viskas
ėjo
kai
Ir.
ant
kokių
sąlygų
turės
tai

rėk, jau tau duoda mažiau, o
žiasi iš akių.
yra vaisiai gero pasidarbavimo
■ ineinant į bažnyčią, tai prapypkės.
Tik
nežine
kodėl
iš
kytis
su
firmoms
arba
su
darb

toliau—stumdykis eilėje iki suPabėgėlių
lietuvių
dar
yra
Seattle,
Wash.
—
Laivų
buir energijos kuria padėjo ka
Ko rėkaut sakydami, “Yra
bažnytinio
choro
dainų
nebuvo
daviais,
kad
šiteip
butų
išvedę
:
davotojai laimėjo streiką. Jie privatiniuose butuose. Ke šilstant ir galop kiti bus vis
pitonas Vincentas Sidlevičius
Bonos ant altoriaus, tai mes
girdėti';
ant streiko, tai be abejonės ir Administratorius Petras
samdomi
Construction and li jų turi darbo. Darbdaviai ką išėmę—ir grįžk, žmogau,
Brim jos”.
Abelnai sakant vakaras nu Dry Dock kompanijos. Algos labai naudoja. Skundėsi man prie alkanų vaikelių tuščiomis
nedaug būt grįžę į darbą (ske Moncevičia kol surinko ir iš
į
į Ten policmonai suėmė apie bauti).
sisekė
gan
gerai.
Publika
rankomis.
Žinome
mes
ir
jū

viena
lietuviaitė,
kad
reikia
padidytos ant 25 nuošimčio.
lošėjus. Garbė jiems už
B jų ir nugabeno į- kalėjimą, Žinoma mažu būtų ir buvęs lavino
daug dirbti ir šventėmis net sų taisomus kambarius—visa
tai.
Kad Montellečiai paro- gėrėjosi einant namo. Kad
Kaip kratė tai rado $750.00 streikas laimėtas, ale daug bu (dvtu toki pat veiklumą ir ener- tik daugiau surengtų tokių va
bažnyčion neleidžią. Ištiesų dos ten pilna žmonių, nely
KIEK ŽMONIŲ
|s vieną vardu Finkelstein. vo nesusipratimų tų pačių dar ; gija ant savo susirinkimu kaip karėlių.
lietuvių tauta maldingiausia. ginant—puode musių, nei kur
MOKYKLOSE
"Tannenbaum, kuris labiau- bininkų ir organizatorių tarpe. jie padeda ant žaislu tai ištikro
Washington. — Pereitais Jie stebisi, kaip rusai mina daiktelių susidėti, nei kame
a šaukė duonos tai ir gavo O dėlto, kad nedavė balso or Vyčių I kuopa būtų pirma vi
1914 metais, kaip metinis po kojų šventes ir dirba sun sušlapusių drabužių pasidžiauar vandens prie šalies, kada ganizatoriai laike tų prakalbų. sur ir viasdos.
HARTFORD, CONN.
švietimo komisionierių rapor kius darbus. Ir šiaip sunku ti, nei papoteriauti: šnekas^
avo nuteistas į Blackwell’s | Atvažiavo koks iš kur ir datas parodo, įvairiose mokyk lietuviams: susikalbėti ne klykia, baras, verkia: įeiš
Šią žiemą lietuvių lošėjai
L. D. S. susirinkimas.
tand kalėjimą ant vienų me- (leido ant estrados prakalbas įgauna daug progos lošti su alose iš viso buvo 22 milijonai. moka, taip ir vargsta. Štai koks prižiūrėtojas—apšūkaua
sakyti ir organizuoti streikie- i merikonais, bet jie notėtų susiSaulio 1 d. 1916 m. buvo Iš tų J9 milionų ’buvo pradinė pavyzdys: ateina barakų kon- kiaulėmis išvadins, apibars. 6
įrius, tai vienas vienaip sako, rikti su lietuviais. Gaila, kad metinis susirinlfimas 6 kp. L. se mokyklose, 216,000 univer toron, pabėgėlis. Kontoristė čia kur esu, daržinėje, kad
: kitas kitaip ir paskuj jau žino- kito panašaus lošėjų būrelio D. S. Nors nedidelis skaitlius sitetuose ir kolegijose. Moky klausia pavardės Baltrušai- ir šalta truputį, tai bent ligo
[ma ir bobos pradėjo organi- nėra lietuvių tarpe. Būtų į- ; susirinko, bet šis tas veikta. ( tojų dėl tos mokinių armijos jtis—atsako. Mat esama lie- si. Sukuriame ugnį, pasiSil■ zuoti prakalbas streikieriams. (domu matyti lietuvius su lie- [Užėmus naujai valdybai vie- buvo 700,000. Švietimo reika I tuvio. Klausau, kas bus to- [ dome—ir gerai. Jūs sakute,
Klausia jo tikyboš. Ka- kad darbo duosite. Mes dar
£nt galo prezidentas v Uni tuviais žaidžiant.
Jeigu tarp ' tas, pirmiausia buvo apsvars- [ lams išleista 750 milijonų dol. I liau.
ifyta
ir
sutvarkyta
rengimas]
I talikas,—atsako, A, tai len- bo turim: eik kasti tranšėjas,
jos Uedelmanas pasakė bobai lietuvių atsirastų toks teatras
įkas? — klausia kontoristė. [kiek nori—ir gerai mokaj.Sr
i organizatorkai, o ta kitiems or Į ir norėtų lošti su L. Vyčių 1 j vakaro, kurs ant rytojaus tu-'
Žmogus galvojo, galvojo ir iš kareivių duonos gauni, ir
ganizatoriams ir pradėjo iš pa- [kuopos atletais, lai susineša rėjo įvykti.
[sako: “Lenkas, o gal ir lie- kruopų nusiperki Kad nįums
lengvo strefkierius ragyti grįš (Petru Moncevičiu, 16 Arthur
Tolaus pakeltas klausimas
kas čia cukraus, druskos, arSeattle, — Prof. J. N. Bow- rttiVis, vistiek.”
ti į darbą, o jau pats prezi (st. Montello, Mass.
ar neatsiranda kas paskolintų
dentas
Iledelmanas nedrįso
Montellos atletai duoda ge- i kiek išgali'į L. D. S. Fondą man savo prakalboj, laikyto]
Į ant susirinkimo. Tai taip nu- i rą pavyzdį kitų kolonijų lietu (atsirado du paskolino po $10. Į šiame mieste, pasakė: “Orga
i vedė mus vadovai straiką, kad viams.
Pasigirdo iš narių balsai, kad nizuotuose darbininkuose guli
i nėr nei kur dingti streikieJūs -broliai, žinėt gerai, su Naujais Metais pradėtume [pasaulio viltis.
; riams.
Dgai kovojus per 3 !kad čia augusius lietuvius ne- veikti ko naujo.
Darbininkų gaivalas jaučia
* [mėnesius laiko gaunant bene- I pritrauksite prie lietuvių; vien
Tarp kitko nutarta v kožno si ne vien politikoj, bet taip
i fito į savaitę po $2.00arba $3.00 ^tik su lietuviškais žaislais. (mėnesio antro nedėldienio va gi . literatūroj, dailėj, muzi
' . J,
• tikram varge dabar yra Chica Reikia prisitaikinti prie aplin karais rengti paskaitos, disku koj ir bažnyčioj.”
gos streikieriai. Daug matyti kybių.
sijos ir tt pirmas diskusijų
> verkiančių ir bėdoje gyvenau
vakaras įvyks 9 d. sausio š. m.
■ čių, kurie per daug laiko ne
7 v. vakare bažnytinėj salėj.
r galės atsigriebti, nors į savaj:
Tema bus: “kas gali pagerin
} būvį. Mes streikieriai galinu
ti' darbininkų būvį.”
Taigi
, visi, širdingai padėkavoti, vi
mieli broliai ir seserys, kam
[rūpi rišti darbininkų klausi
- suomenei tarti ačiū už aukas i:
c sušelpimą. Tai nors kiek galė
mas arba kurie norėtų pasik- jome užsilaikyti gyvybėj, gau
elekcija, ilausytie, visi yra kviečiami

Yra čia kiek lietuvių nuo batos atvežtų nusipirkti; tai
senai gyvenančių. Jų kaiku- ir visai būtų gerai.— Pasigairie maža teturi supratimo, kas lėkite savo vaikų, jiems, rei
dabar dedasi Lietuvoje. Jau kia mokyties, gi Valke yra
ir lietuviškai apmiršę.
mokykla, kalba jiems įgalio
Lenkai ketina įsisteigti čia tinis.— Tiesa, gera būtų, vai
savo komiteto skyrių.
Jie kus truputį pamokius, jierot
saviemsiems turi butų ir mai- čia šalta, bet ačiū Dievui, vi
tina juos.
Čia būsią atkelti si dar sveiki tebesame, o pc
ir iš barakų pabėgėliai kata- miestus, girdime,
vaikelia
likai.
Girdėjau iš gerb. kun. labai sergą ir mirštą. Na, sy
Jurkūno, kad ir lietuvius pa- kį gal suseisime; kaip maty
imsiąs savo globon lėnkų ko- sime, kad mums jau visai blo
mitetas, nes, mat, is rūpiu- ga, ačiū ačiū, taAteau va
siųsis ne tik lenkais, bet aps- žinosime.
Ir parti^^^ado
kritai visais katalikai*vas pritrukęs iškalU||^HSn^
Eug. Masiulyte. dymų, eina toliau

l

!

P. . Sužinojau, kad neee- di nuo ne tą pat.
nai daug pabėgėlių išvežę god- ka kartais mies

■

' ■-į'

—
Mat, ie miesto gyvenimo ne
sibaido. O mūsų sodiečiai tu
ri susidarę tam tikrų nuomo
nių, kurioms, kaip pasirodo,
negalima nepripažinti 'daug
tiesos.
Įgaliotiniai klausydami so
diečių balso, stengiasi į juos
taikinties ir taisyti jiems tin. karnas gyvenimo sąlygas.
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PERSERGĖJIMAS
MERGELĖMS

Už girtuoklio neik, mergele,
(Meiliai negyvensi,
KALUGA
Per amžius vargsi, sesele,
Čia lietuvių pabėgėlių ne
Be laiko pasensi.
K n. J. J. daug. Pačiame mieste gyve
na jų apie 100, gi kiti apskri
Už girtuoklio dar nei viena
tyje, po sodžius išmėtyti. Kiek
BIEŽECK’AS.
Sau laimės nerado,
(Tvėrės gub,) Biežeckan išviso lietuvių pabėgėlių apsi
Reikia verkti naktį, dienų
patekau laike, kada pabėgėlių gyveno Kalugos gubernijoje,
Ir patirti bado.
gyvenime buvo nepaprastas tik tuomet bus galima tikriau
atsitikimas. D. d. 21 ir 22 d. pasakyti, kada iš visų apskri: Jokiu būdu uz girtuoklio
spjalių apsilankė kun. Kono- čių bus atsiųstos žinios į gu Ngali tekėti.
Kadan
packkis iš Tvėrės.
Būreliai bernijos Komitetų.
Kas iš to vyro svyruoklio,
gi
čionai
yra
ir
vaikų
lietuvių,
pabėgėlių, lenkų ir lietuvių,
Kurs negal mylėti.
rinkosi
“zemstvos” salėje, pasirūpinta atidaryti jiems ir
kur buvo laikomos šv. mišios, mokykla. Suvalkų pradeda
Girtuoklis po visur trankos
sakomas pamokslas, balbamas mųjų mokyklų direkcija savo
Žudydamas dorų.
rąžančius.
Čia, po kelių mę- vardu atidarė mokyklų, pas
Neduok,mergelė, jam rankos
nesių kentėjimų ir vargingos kyrė lietuvį mokytojų Justi
Neik su juo į porų.
kelionės, keli šimtai nuvargu nų Adomaitį iš Naumiesčio ir
Lietuvių
sių dvasia ir kūnu pabėgėlių mokės jam algų.
davė Girtuoklis mylėt nemoka,
sėmė pajėgų tolesniems savo Centralinis Komitetas
Netur mandagumo.
vargams, kurių ir galo nesi butų mokyklai ir mokytojui
Ištekėjus neturėsi
mato.
Kun. Konopackis pa Fišerio namuose Šalnoje gat.
Ramybės, saldumo.
sakė pamokslų " lenkiškai ir Prie mokyklos žadama įtaisy
lietuviškai, ragindamas mylė ti bendrabutis tiems vaikams,
Girtuoklio stikle malonė,
ti tikybų, tėvų kalbų ir pap kurių tėvai gyvena sodžiuose.
Aluje
patieka,
ročius, nes tik juos užlaikant . Šiomis dienomis čia atida
Karčiamoje
ir degtinėj
mes išliksime nuo ištautimo ir rytas Liet. Dr-jos dėl karės
Širdis pasilieka.
šelpti skyrius.
Jam
neištirpsime svetimtaučių jū nuk.
roje.
Kvietė melsties Aušros teks rūpinties visais Kalugos
Girtuoklio širdis atšalus,
Vartų šv. Mergelę, kad jos už gubernijos lietuviais pabėgė
Negali užjausti,
tarimu sveiki grįžti galėtu liais.
Nelaimėje
ir varguose
Ligšiol Kalugos bažnyčio
mėm po savo tėvynės Lietuvos
Nemoka
priglausti.
sparnu. . . Žmonės, kurių bu je viskas buvo lenkiškai atlie
Da
Davo pora šimtų, buvo labai su kama, lietuviškai nieko.
Tai-gi sergėkim’s mergelės
graudinti ir iš pamaldų išėjo bar, kaip pasirodė, kad ir
Tokio vėjo vaiko
stipresni nešti savo kryželį, li lietuvių čia esama, Kalugos
Išsirinkdamos
sau vyrų,
klebonas kun. Jon. Paulavikimo paskirtų
Daugiau
imkim
laiko.
Kitų kartų kunigas žadųs čius, kurs moka ir lietuvišapsilankyti per Kalėdas.
Ar kai (yra kilęs iš Zarasų apskr.,
Kų mums eiti už girtuoklių
timiausia iš čia bažnyčia —Ri- Kauno gub.) galima tikėties,
Į
vargų pakliūti,
binske 126, Tvėrėje 234 rars- pasirūpins bent laiks nuo laiko
Šimtų
sykių verčiaus būtų
tai, taip kad kunigo atsilan pasakyti pamokslų bažnyčio
je ir lietuviams jų įgimta kal Mergele prabūti.
kymas retenybė.
Pabėgėlių čia 4.500 (lenkai, ba ir lankys atidarytųjų lie
Bet už gero, blaivininko,
lietuviai,
gudai.)
atsiųstų tuvių vaikams mokyklų.
Doro, išmintingo,
Sargas.
“zemstvai” laikyti, kuri, ro
Drąsiai eikie mergužėle,
dos neblogai jais rūpinasi.
O būsi laiminga.
LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Kiek yra lietuvių, patirti neteko.
Gerbiamieji!
Su juo niekad nepražūsi,
Livonijos Augintinis.
Prašau gerbiamąjį Redak
Vis būsi užjausta
torių neatsisakyti įdėti į sa
Ir linksmybėj pagoduota
SIENOS LIETUVIAI.
vo laikraštį šį pranešimų.
Ir
skausme priglausta.
Prieš 30 metų daug lietuvių
Lietuvių Centralinio Komi
iš Panevėžio Ir Vilkamergės teto atstovas p. Stasys Šim
&pb<riytres,-~iS Vabalninko, Ku kus, surinkęs aukų Amerikos -'Bet ir mes brangios sesutės,
Meskim girtuokliauti,
piškio ir Troškūnų parapijų lietuvių išsiuntė mano vardu
Katros norim blaivininkų
pirko dvarų žemės Sienos ap dalį pinigų per A. Olševskio
Sau už vyrų gauti.
skrityje ir, pasidalinę tarp sa bankų Chicagoje. ’ Spalių mė
vęs, sudarė sodžių ir viensė nesio 13 dienų gavau chequ’ų
džių.
iš A. Olševskio bankos No. Nors sau vyrų, blaivininkų
Tankiau,į negu kitur, lietu 759180, 25 sept. 1915 m.)—2. Ir malonų gausim,
viai yra susėdę Bobro parapi 150 rub. (752,5 dolerių.) ku Nebus meilės, sutikimo
joje. Čia jų bus lig 50 šeimynų, riuos turiu gauti per Rusų-A Jeigu girtuokliausim.
apie 500 galvų. Be to, lietu zijos bankų Maskvoje. Bet
Jeigu namo nedabosim
vių yra dar Toločino ir Sienos Rusų-Azijos banka iki šio lai
Gersim įsirėmę
parapijose.
ko negalėjo išduoti tų pinigų,
Iš kūmutės pas kūmutę
Galima sakyti, jog Bobro nes negavusi dublikato iš A.
“Pelę” pasiėmę.
parapijų lietuviai geriau išlai- Olševskio bankos. Spalių mė
savo įgimtų kalbų ir būdų, nesio 15 dienų gavau iš “AmeM^u jų tautiečiai, apsigyve rican Express Co, New-York” Meskim blogų papratimų,
nę Toločino ir Sienos parapijo per Rusų-Azijos bankų (No. Kas yra nedora
se. Rasi dėlto, kad čia jų yra 8597) 300 rub. be pažymėji Būkim blaivios, blaivininkų
Sau rinkim į porų.
didesnis būrelis.
Turtingų mo, kieno yra aukos.
•
* v
/
lietuvių čia nėra, bet gyvena
Spalių mėnesio 27 d. gavau
Lai išnyksta iš šeimynų
ne blogiau, kaip jų kaimynai 100 rublių iš “Fort Dearbom
Svaigalai, girtybė,
šlėkta.
National Bank, Chicago I. U.”
Teįvyksta,
viešpatauja
Šių vasarų nemaža lietuvių atsiųstus taippat per Rusų-A
Prakilni blaivybė.
iš Kauno gub., girdėdami, jog zijos bankų.
Nors siuntimo
apie Bobrų ir apskritai Sienos blanke nėra pažymėta kas au
apskrityje gyvena jų giminių koja tuos pinigus, bet iš laiš Bet ir Dievo neužmirškim,
ir pažįstamų, karo suspausti ko, kurį aš buvau ankščiau ga Kreipkimės su malda
bėgo čionai.
Bet visiems at vęs. matyti, kad jie yra siun Jis palaimins mūsų dienas
bėgusiems neužteko vietos, nes čiami Pranciškaus Lapinskio Bus gyventi saldu.
jų broliai lietuviai, būdami ne iš Melrose Park, III.
Su pagelbą jo brangiausia
turtingi, negalėjo visų pri
Spalių mėnesio 29 d. gavau
Viskų per^alėsim,
glausti, o tuo laiku iš kitur pa 1. 300 rub. per “The Russian
Jei tik narsiai prieš girtybę
šalpos nebuvo, tad turėjo ke America Line” (No. 226658)
Kovoti pradėsim.
liauti toliau.
Dabar antras irgi be pažymėjimo, kieno tie
U. Gurkliutė.
mėnuo Bobre ir Krupke turime pinigai ir kokiam tikslui.
Lietuvių
Draugijos dėl karo „ Manydamas iš gautųjų iš
JI TYLĖJO.
Centralinio Komiteto įsteigtų Amerikos laiškų (St. Šimkaus
f ” -"
Kada vėjas ūžė
nukentėjusiesiems šelpti sky ir k.), kad tie pinigai yra ski
Ir kilo audra,
rių, ir čia apsistojusių lietu riami nukentėjusiems dėl ka
Atsimyk mieliausia
vių pabėgėlių padėjimas dabar rės lieuviams, atidaviau visus
yra lengvesnis. Viena nelaimė, 1.700 rub. Lietuvių Centralinio *Kų sakei tada?
lietuviai yra labai prisirišę Komiteto nukentėjusiems dėl
“Nebaisios tos audros,”
prie savo žirgų, kuriais atvaž karės šelpti įgiliotiniui, bu
Ištarei tyliai,
iavo, ir negalį arba nenori jų vusiam antrosios Dūmos ats
Glaudeis prie krūtinės,
parduoti. Žirgai visa, kų turė tovui, advokatui p. P. Leonui
Alsavai giliai.
jo ir kų' gauna, suėda, o pabė Maskvoje.
gėliai patys lieka alkani.
Kitus laikraščius prašau ne
O audrai praėjus,
Pro Bobrų ir ToloČinų eina atsisakyti atsispanzdinti šį
Kad ėjom tolyn,
didelis kelias, kuriuo nuolat pranešimų
Mėnulis vis kilo
traukia tūkstančiai kariuome
Su augšta pagarba
Augštyn ir augštyn...
nės.
Iš vietos gyventojų yra
Tomas Naruševičius.
išrinktas visas pašaras, ir pro
akeisi: mylėsiu,
duktų kainos yra labai didelės:
Kol žemė užslėgs,
rugių pūdas 160 — 170 kap.,
O mano dūšelė
miltų 2 rb.—2 rb. 20 k., avižų
Danguosna
nulėks...
2 rb., šieno 1 rb. — 1 rb. 10 k^
šiaudų 50 kap.
dingo ta meilė,
BŽMį
komisija yra
onė
saldi, >
bbro 70 var-

Su skausmu širdingu
Jis jos klausinėj
Ji galvų nuleidus
Ramiai sau tylėj.

Į SĄJUNGIETES.
Moterų Sąjungos ženkleliai
jau gatavi. Jie yra 10 karai
aukso ir kainuoja tiktai $1.00
Ženklelius galima gauti pas
Centro Iždininkę p. A. Nausiedienę, 917-919 W. 33 Str..
Chicago, UI. Kuopos, kurio*
norite ženklelių gauti malonė
site kreiptis pas centro iždi
ninkę.
Taip-pat jau yra išspauzdintos Moterų Sųjungos kons
titucijos kurios kainuoja po
15 c.
Konstitucijas galima
gauti pas Centro Raštininkę.
Būtų pageidaujama, kad siun
čiant užsakymus siųstumėte
kartų ir pinigus.
M. L. Gurinskaitė.
Centro Raštininkė. 3347 Auburn avė. Chicago, UI.

zacijų, prie kurių privalome! jeresnių lietuviškų chorų.
prisidėti, ne tik prisidėti, bet j “MUZIKOJE” bendradarbiaujose uoliAi dirbti. - Vienintė-1 'i pasižadėjo visi lietuviai muzi
lė,
didžiausia ir geriausia kai.
.
Vj t. /•' '
mums prieinama organizacija i
Arčiausia prie “Muzikos” sto
tai yra L. R. K Moterų Sųjun-;
' ės ir ją redaguos vienas gabiau- issjpiainnų auopiaciausiai ir
ga.
Į jų labiausia mes mote-j| <ių mūsų muzikų, St. Šimkus, bai
rys ar merginos turime spies
. “MUZIKA”J kaštuos met
gęs Vąršavos Konservatorijos var
tis, jų labiausia turime remti.
gonų skyrių ir Petrogrado Kon 53.00, pusei metų UL50. Al
Ši organizacija yra mums vie
servatorijos kompozicijos skyrių -i numeriai 40 centų. \
nintelė viltis, kuri mus ža
Pardavinėtojams bua^Ju
“MUZIKA” išeidinės kartą j
da paliuosuoti iš tamsybės
■ tas nuošimtis.
mėnesį.
vergijos,
kuriame mes iki
t
šiol gludėjome.
Ji savo na
PALYGINIMAS.
res žada visas išmokyti rašy
ti, skaityti, namų ruošos, ir
Kad šviesi aušrinė žvaigždelė nuvyksta
>
valgyt gamyti, mokins siūti,
Padangių keliais į šiauriaryčio šalį,
nerti ir viskų gerai padaryti.
Žymu, jogei artinas rytas.
\
Moterų Sųjunga labai daug
Dangus nusiblaivo, tamsumas pranyksta
mums kų žada, jos tikslas pra
Gamta pas puošia nauju dienos rūbu:
kilnus...
Vienvkimės dėl sa
Gražumas neišpasakytas!
z <
vo ir mus tėvynės Lietuvos
Kaip skaisti aušrinė sumigusiai gamtai
labo.
Paduokime viena ki
Paskelbia saulėtų linksmesnę gadynę
tai rankų ir eikime pirmyn į
Ir verčia prabusti, krutėt,
kovų gyvenimo... Bet kaip
Taip lygiai bla'vybė rytu yra tautai,
mes stosime ton kovon, kad
Vargais nuteriotai. Blaivybė pilnoji!
mes silpnos. Nenusiminkime,
Tik reikia prie jos prigulėti.
sesutės!
Tad, broliai ir sesers! mes Kristaus juk
Laikas
gimdo galiūnus!
žmonės!
Vienybė — galybė!
Apsišar
Numeskime alkolio kietų vergiją!
vuokime, apsiginkluokime ne
Pastokim pilnais blaivininkais.
kieto plieno kardais, ale do
Tad būsim apaštalais laimės, gerovės,
ra ir mokslu... To musų tau
Naudingai Bažnyčiai, tėvynei, šeimynai.
ta nuo mūsų reikalauja.
Tikrais lietuviais-katalikais.
A. O. B.
Kandidatas į blaivybę.
(Iš “T. Ryto.”)
'a. '

z ŽODELIS Į LIETUVES.
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Sesutės, labai mums esti ne
smagu išgirsti, jei kas mus
ima ir papeikia, ar tai per lai
kraščius viešai, ar ypatiškai.
O juk tankiai labai tenka tas
išgirsti, būk esam apsileiausios, kad nesidedame prie jo
kių draugijų, neskaitome ge
rų knygų, laikraščių, gyve
nimų vedame be tikslo ir t.t.
Ar teisingi yra mums tie
užmetimai?
O teisingi! Ne
galime sakyti, Dieve sergėk,
kad visos būtų tokios lietuvės.
Bet-deja, diduma yra tokių,
kurioms anot to vėjai galvoj
maišosi, kurios nenori pažin
ti nei šviesos, nei tiesos.
Bet kų pagaliaus kalbėti,
kad ir tarp prakilniųjų vyre
lių daug yra atšalimo, daug
apsil eidano,
maža pžsišver
timo, darbštumo.
Todėl
statau klausimų:
Garsi Vengrios sufragietė,
Kodėl mes ligšiol taip atšalę,
kodėl mumyse maža pasišven narė Fordo taikos partijos.
timo, kodėl dažnai dori ir pra
kilnūs sumanymai žūsta neį- MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
vygdyti arba pageidaujamų
Po Naujų Metų Sausio mėne
vaisių rfbišduoda?...'
syje pradės eiti laikraštis
O čia trumpas atsakymas:
“MUZIKA”
Todėl kad maža tėra pas mus
pašvęstas vien Muzikos
vienybės, maža susipratimo
reikalams.
ir kad per siaurai žiūrime į
Prenumerata ir apgarsinimai
ateitį savo ir savo tautos.
jau priimami. Siųsdami pre
Juk laikui bėgant viskas
uumeratų ar šiaip kokiais rei
mainosi: žmonių gyvenimas,
kalais kreipdamies, dėkite ad
darbai,
būdas,
papročiai.
resų tokį:
Įtaiku i bėgant viskas tarytum
virte verda.
“MUZIKA,”
Šių gadynę kįla ir gyvuoja
3214 Cedar Street.,
kurs darbštus, doras ir pro
Philadelphia, Pa.
tingas.
Tad mums lietuvės
“MUZIKOJE” skaitytojai rabei lietuvaitės, tebūnie jau ga pamokinimų, kaip reikia muzik.
na miegoti ir sapnuoti! Lai «uprasti ir kaip ją išreikšti.
kas stverties naujų, priemonių.
“MUZIKOJE” nors ir bus vi
Mes lietuvaitės, turime žyd ■■oš muzikos judėjimo srvties ats
riomis akimis žiūrėti į pasau pindys, bet daugiausia bus raš<
lį, į žmonijos gyvenimo bėgį, na apie mūsų lietuviškąją muzi
o pamatysime, kad dabar jau *ą ir jos apsireiškimus.
virto kita gadynė, kad be vie
“MUZIKOJE” bus išguldomnybės t.y. be tam tikrų draugi uuzikos istorija ir teorija.
jų, be dorų knygų ir laikraš
“MUZIKOJE” bus spausdina
čių gyventi nebegalima, nes na gražiausios lietuvių liaudiešiais laikais žmogus, kurisai lainos ?u gaidomis.
nepriklauso prie draugijų, ne
“MUZIKOJE” Dainininkas
skaito knygų ir laikrašių — ■olistas ras dainų vienam balsiskaitomas mažai išmanančiu ir orie fortepijono.
lieka kitų užpakalyje.
Da
“MUZIKOJE” Dainininkas
bar kain matome, visi žmo choristas ir choro vedėjas kiek
nių luomai spiečiasi į tam tik iename “Muzikos” nnmervj'
ras draugijas, leidžia laikraš įtras: dviems, trims ir keturiem
čius, knygas ir-tuo kelia savo halsams dainų, o taip-pat ras ibūvį ir padėjimų.
lidesnių veikalų solistams ir cho
Tik mes moterys, bei mer •ams.
ginos, (išskyrus mažų dalelę)
“MUZIKOJE” Mylėtojai ba
vis šaltai žiūrime į. tuos apsi
tnytinės muzikos, atras tipiškreiškimus.
O,
vienok,
ir
ir gražiu bažnvtinių /gjesmių.
mums reikia prisiruošti sutik-Į
“MUZIKOJE” Skambinantie
ti ateitis, nes nežinome, kųi
ii pianą, ras gražių veikalų pia
ji mums žada:* gal turtų, gali
oui.
laimės, o gal vargelio?
Žodžiu — “Muzika” užganė
Kad mes ateityje būtumėm
liną
knodangiausiai muzikos my
laimingos ir savo tėvynei nau
•ėtojų
troškimus nešdama jiem'
dingos, tai turime prie to iš
laiko prisirengti, rišantis į dvasinį ir grožės maistą.
“MUZIKOJE” bus spausdina
katalikiškas
draugijas, per
>ni
M. Petrausko, St. Šimkaus ii
geras knygas ir laikraščius.
Žodžiu sakant reikia mums kitų lietuvių kompozitorių veika
šviestis ir vienytis.
Dabar
m pu veikliu;
jau netrūksta mums dorų kag

♦
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PIRKITE
SKAITYKITE
PLATYKITE
DARBININKO” LEIDINĮ U S.
PABAIKITE REIKALĄ SU IMK IR SKAITYK.
Tos knygutės dar liko 2.000 su viršum. Kadangi per čhB
mėnesiu jos išėjo 8.000, tai aišku, jog pilnai nusisekęs veikalSfiM

ir todėl aišku, kad tokios knygelės neprivalo būti sukrautos “Dmfl
bininko” knygyne.
Meldžiamieji, tuoj išbaikite tą knygelę.
Tie kurie dar neužsisakėte Imk ir Skaityk, tai ją užsisaky- |
darni kartu užsisakykite antrą “Darbininko” leidinį:
DARBININKO DOVANĖLE
Darbininkams.

Ir jos kaina tik 5c.

-

Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo “DarJ
ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos.” Tuose strai^H
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto nnSB
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, ptfl
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.
Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbtinė.
•
Verta didžiausio išplatinimo.
Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas”
Sija visas kitas išleistuves.
__
“Darbininkas” tą daro irgalėe daryti'dėlto, kad jo B
knygos greitai išperkamos.
Knygelės “Imk ir Skaityk” kaina turėjo būti mažiausH
O mes parduodame tik už 5c. Nes į ją indėtas kapitalas ų
spieriai grįžta ir bėgyje kokių trijų mėnesių po jos pasirodymg
sas sugrįž su pelnu.
Todėl broliai darbininkai ir sesers darbininkės platyl
“Darbininko” leidinius tai ir ateityje galėsime jums teikti d
naudingų, puikių, dailiai atspaustų, didelių veikalų už mažas ’J
nas.

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ F
Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraš<
leidėjų pranešame šit kų: Tiems, kurie užsisakys j
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vienų la
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau 1
užsisakys laikrr.šč ų, tuo didesnė bus padaroma nuolaft
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.
Užsakant abudu ._i_.
.... -.................................. $3J
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.<
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.1
4) “Draugai,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —
Visi kartu_____________ ________________________ $5.
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.J
6',“Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2J
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.1
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “.Darbininkas,” “Tikyba ir
Dora.” — Visi________;______________________ ____ $51
9) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu_______ $■
10) “Draugas4 — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis”
- $1.50. Visi __ __________________ ___________ _$■
11)i “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.]

12)i “Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu______ _ _______ M
13)i “Tikyba ir Dora” ir “Vytis/’ Abudu____________ J
14)i “Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”] .
ir “Darbininkas”........................................
-______ fl
15) “Draugas” $2.00, (arba “žvaigždė”) ir “Žvirblis”K
— $1.00. Abudu_____________ ___________________ J
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu _________ ,f|
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu ______________
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.’V Abudu ___________ ,J|
19) “Draugas,” “Vytis,” “žvirblis.” Vim_.
®
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir Į]
“Žvirblis.” Visi________________ .
. ■ -Į
21) “Draugss,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
f*

“Darbininkas,” ir “žvirblis.” Viri______________
22) “Dranga’,” “žvaigždė,”. “Tikyba ir Dora,”
“Darbininkas.” “Vytis” ir “Žvirblis.”
Viri
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $14
kuris negali duoti nuolaidos, nes ne bizniems
matau ema; “Tautos Rytu” — 50c. ku^H
taip baisiai pigus, ir “Pažanga,” —
rioa leidimu dar nėra pilnai ptriftįję*
1

lananevicius
atšaukti — kreipia ne į “Dar
bininką,
” bet į kun. F. Keme
rniHKau, seiverguis ir
šį, kurio “Darbininkas” esąs
■ubatomis.
s Lietuvių R. K. Sv organu. Čia turime paaiškinti
Darbininkų Sąjungos. gerb. p. Tananevičiui, jog
“Darbininkas” yra organu ne
PRENUMERATA:
kun. F. Kemėšio, bet Lietu
.$3.00
vių Darbininkų Sąjungos ir
UL
41.50
kad
kun. F. Kemėšis yra tik
Trinas mėnesiams________ _75c
viepu
iš “Darbininko” redak
Atskiras numeris 3 e.
torių.
Laiikus ir pinigus siųskite
adresu:
VLDURINIŲ SUVAŽIAVIMO
DARBININKAS, ”
ATBALSIS.
242 W. Broadway,
Buvome
inprašę mūsų ben
•. BOSTON. MASS.
v.
dradarbio
iš
Philadelphijos
‘ DARBININKAS, ’ *
Kazio Vidikausko būti “Dar
(The Worker»
bininko
” korespondentu vidu
The most popular Lithuanian
riniųjų
suvažiavime Philadelhietvspaper
phijoje
1 ir 2 sausio. P. Vidipablished every Tuesday, Thurskauskas mums rašo:
day, and* Satųrday by the
Didžiai godotina Redakci
3t. Joseph ’s Lithuanian R. c.
ja
ir
skaitytojai “DarbininAssoeiation of Labor
ko
”
:SUBSCRIPTION KATES:
Atsiprašau, kad neišpilYearly_____________ _ _ $3.00
dau tą, ką morališkai esu
i months.:_____________ $1.50
prispirtas padaryti: būtent,
-Advertising rat.es on application
aprašyti gan plačiai apie Lie
Address all eommunications to
tuvių vidurinės srovės susiva
“DARBININKAS.”

ir netaip jau sunkiai
ma.
Galime pradėti kalbėti apie
vaikų laikraštį. Gal jo ir su
silauksime.
•

būtų greičiaus
tamsuoliams, kurie
____ _ r
Po .tiems
pamaldas ir
s daro > pasakė
p.________________
K. Krušinskas..
didžiausius šposus, kad kun. ji tam buvo apie pora dainų, ku žengia paskum tuos tamsuo
Jakštis jau keletą sykių barė rias sudainavo Karalienės A- lius cicilikus.
Be kalbos dar buvo išpildyjuos, už šposus, bet jie ne iniolu parapijos choras.
dainų buvo sulošta teat- Įtas ir programas. Vyčių cho
PITTSBURGH, PA.
siliauja darę.
Kun. Jakštis
12 d. sausio
i
nedėlioj pasakė iras “ Karės metu ”
Sulošė ras vedamas p. Greičiaus pa
jiems,
kad
jeigu
nesiliaus
tą
į
kana
gerai,
įspūdį
padarė,
ant dainavo keletą dainų, kuriuos
Tautos Fondo skyriaus
Prie
darę, tai pažadėjo palicmoną Į publikos labai graudinga, ne 'labai puikiai skambėjo.
veikimas.
atvėsti sustabdytų teatrų da kurie iš publikos net ašaras to buvo dar daiunota solų ir
apsišluostė.
Pasižymėjo loši deklamacijų.
Visas vakaras
Sa
d š. m. šv. Kazi- rymą.
me
p-lė
M.
Mickevičiūtė
ir
p-le
kaip
matyt
labai
įspūdingai
Bendradarbis.
miero mU
08 f ■'svetainėje j-į
Stankevičiūtė
(Zibintienė).
atsiliepė
į
publiką.
Padėka
vyko Tautos Fondo skyriaus
Kitų netaip svarbios rolės priguli Vyčiams už surengimą
CHESTER, PA.
susirinkimas.
bet
atliktos gerai, Po lošimo prakalbų, o p. Račkui už jo
Ši lietuvių kolonija nėra
Pažymėtini nutarimai yra
buvo
deklamacijos. p-lė O. triūsą.
šie: Skyrius suruoš “Baza- didelė, Skaitoma apie 500
Katsvingeliutė,
“Senovės Lie
Ant rytojaus 3 d. sausio burą” Tautos Fondo naudai va lietuvių, . Visi užsilaiko gan
tuvą
”
gerai
sudeklamavo.
Bervo
25 kuopos Vyčių susirinkiTik kai pasigeria
sario 9-tą, 12-tą irl4-tą d. š. m. padoriai,

kolonijose

Kol kas vaikeliai turi kam
pininkauti.. Teisybė juk ir
moters dar tebkampininkauja
įvairiuose laikraščiuose.
Bet
drąsiai jau galime pasakyti ir
tautietes pasveikinti, kad neil
gai jos tekampininkaus. Nuo
šiometinio A. L. R. K. Mote
rų Sąjungos Seimo moters tu
rės savo laikraštį.
Vaikų laikraštis, jei kada
jis bus leidžiamas, tai tą pa
darys turbut šv. Kazimiero Priruošimui “Bazaro” komi kartais, tai apsileidžia.
Norėjo trukšmą padaryti.
sija jau darbuojasi. Laimingo
vienuolyno sesers.

naitis J. Butkevičiukas “Į Lie- mas, kuriame buvo renkama
tuvą iš “Draugo” gerai sude-! valdyba ant ateinančių metų
_ ; ir buvo padaryta visokių svarKalėdų dieną 6 vyrukai su klemavo.
Kol kas tai vaikeliams rei pasisekimo!
P-lė
O.
Zubriutė
už
“
Aufo-įbių nutarimų. Kaip matyti
Įkurta komisija drapanų tarė šiap šeimynišką pramogė
kia kampininkauti. Ir “Dar
monologą” iš “Tėvynės a- visi Vyčiai yra patenkinti p.
bininkas” jiems užleis smagų rinkimui. Komisijon įėjo se lę surengti. Pasikvietė apie šarų” — kun. Gustaičio gavo Račkaus kalba, nes davė inekampelį šalę “Moterų Sky kanti asmenys: kun. J. Pikulis 10 merginų ir linksminosi žai
gėlių bukietą.
Reikia ■ Šimus ir nutarė, kad tankiaus
pirm. Juozas Dailidė, Jonas dė nuo 2 vai. po pietų iki de
riaus.”
pastebėt,
kad
panelė
Zubriutė
pertraukti panašių kalbėtojų,
Nuo ateinančios subatos nu Petraitis, Vladas Petrauskas, vintos vakaro. Vakarop at pirmu kartu pasirodo terp
Clevelando Vyčiai ištikrųjų
merio “Vaikų Skyrius” jau visi iš Pittsburgh’o ir Antanas sibaldė pramogelėn nekviestas lietuvių, o būt pageidaujama,; smalkiai veikia ir gan puikiai
Zdanavičius iš Castle Shanon, degtin-brolis ir ėmė lermą kel
pasirodys.
Pa. nariais.
ti. Jaunieji vaikinai išpra kad tankiau, ką nors suteiktų gyvuoja. Turi apie du šimtu
narių, iš kurių randasi gan
Kai įsisteigs moterų laik
Minėtoji komisija garsįs ir šė jį lauk. Degtinbrolis nuėjo lietuviams iš savo talento.
raštis, tai žinoma vaikeliams ragvs per dvi savaiti aukoto karčemon sau sėbrų ieškoti. ■ << P-lė Zarotskiutė deklamavo nemažai darbščių veikėjų. PaAbiem pusėm aštrus ginklas” staruoju laiku pradėjo mokin
• V ££
žiavimą.
Priežastis tame: patogiausia bus jų laikraštyje jus drapanų, sausio-gi 21 ir Susirado tris padaužas. Bet 1S
is
“Darbininko”, p-lė Petraus- tis gan didelius tris veikalus
■242 W. Broadway,
22 d. š. m. .tarpe 1 v. ir 9 vaka visi nieko nepešę, turėjo trauk kiutė
Paskutiniais laikais buvau la kampininkauti.
“Žodis į Lietuvaites” iš k. t. “Genovaitę”, “Grapas
“Vaikų Skyrių” įvedame, rė priiminės aukas drapanoms tis nuo besilinksminančio jau
SO. BOSTON, MASS.
bai nuvargęs dėl nepaprastai
“
Darbininko
”
sudeklamavo bernu pas kaimietį”, ir “Na
sunkių darbų, tat ir nebūčiau patariant vienam mūsų did- šv. Kazimiero mokyklos sve- nimo. Nekviesti svečiai be labai gerai, p-lė O. Juškevi minis lizdas liūto”.
net apsiėmęs būti korespon žiam prieteliui. Štai kaip iš- tainėje, kampas 22 ros ir Ja- ceremonijų buvo nuvyti.
čiūtė “Apie Lietuvą iš “Dar
Butų labai geistina, kad
C. Pa.
v . ne gatviiJ S- S. Pittsburgh, Pa.
dentu ant to susivažiavimo, mintingai jis rašo:
bininko
”
.
nepri,gulintieji
dar prie Vyčių
“Skaitant jūsų laikraštį, Aukotojai malonėkite įsidė■ bet per vėlu jau buvo atšisa-i
Šitą
visa
būrį
veikėjų
sumorašytusi
prie
jų
ir speistusi po
MAS NEIŠRIŠTAS.
WORCESTER, MASS.
kyti. Tat, taip sakant, kaip daug ko gero randu. Bet man mėt tą.
kino p. A. Dymta, K. Aniolų jų vėliava. Kur didesnis būrys
ateina galvon ir kitokia nūn~
•
..............
•
Teiposgi
ingaliotas —
Tautos
Svarstė, mokinosi, galop parapijos mokytojas,
Turime tris fondus ir j juos kareivis ant sargybos, nuo pat tis.
kuris ten dauginus ir nuveikiama.
Fondo skyriaus pirm, kreiptis
dainavo.
s aukos nuolatai teka, pradžios atydžiai tėmijau daruoliai
darbuojasi
dėl
šios
L. Tad prie darbo ir pakėlimo
Mes turime Moterį] Sky- prįe kitataučių tame reikale su
Sausio 2 d.. 3čią valandą po Blaivos Draugijos ir 134 kuo Vyčių organizacijos!
iriausia suorganizuotas, dau- bavimąsi susi važiavusių. Bet rių,” pasiskaitymų
vyrams,
Nu piet L. R. K. M. Šus-mo 14ta
usia veiklumo parodo, dail tas manę labai, labai vargino. jaunimui, seniems, randame pagelba anglų spaudos.
pos S. L. R. K. A. būdamas
Balamutė
tarta
ruošt
prakalbos
ir
rinkt
kuopa laikė savo susirinkimą jos raštininku. Garbė už pra
iausia aukų surinko Tautos Be to gi, antra diena to sei- ■ visokių žinių.
Bet kaip su aukos vietose, kur Tautos namuose narės šios kuopos,
mo, paeiliui, vienas po ki
kilnų darbą. Nevertėtų paleisti
WORCESTER, MASS.
skaitymėliais?
Mū- Fondo skyrių nesiranda.
kurie
.
mažųjų
panelės Vaši 1 iauskiutės.
vis-gi arkų nukentėju tam, trys atsitikimai, 1...... ~
to
jauno
būrio
lošėjų
darbuotis
Sausio 2 d. Lietuvą šv. Ka
karta neranPirmutinė iš tokių vietų
Mūsų kuopa susideda iš se ir ant toliaus; juk tai ateityje
siems dėl karės rinkimas tebė- tebūna tik man žinomi, (būti]į da priaugančioji
jokio tinkamo pasiskaity nužiūrėta Castle Shanon, Pa. kančių narių: p. Pr. Jakaitis,
zimiero parapijos svetainėj at
a dar nedavarytas iki tobulu indomu — žinoti ir visuomenei mo ir virsta svetimtaučiais.
susilauktuniėm smagių aktorių sibuvo prakalbos.
Kurias
Ingaiiota p. A. Zdanavičius su- p-lė F. Migauskaitė, p Iė B.
mo, tebėra tas klausimas dar “Darb.” red) labai mane su
Dar po to sudainavo K. A. surengė 41 kuopa S. L. Ii. K.
Aš
esu
jau
senai
galvojęs
rištas. Kai žvilgterėsime iritavo, sujudino ir taip są- apie “Vaikų Skyrių,” kur bū ruošt prakalbas artimam laike. Bernotaitė, p-lė T. Urbanavi parapijos choras vedamas p. O.
Kalbėtojus parupusias Pitts- čiūtė, p-lė O. Vasiliauskiutė, Razmauskio “Už Raseinių,” A. Kalbėjo vietinis klebonas
i kiek surinkome aukų, kant, visiškai dabaigė. Tat tų galima dėti trumpas istoburgh
’o Tautos Fondo skyrius. p. Stan. Vaškelevičius, p-lė “Matus, Matuše” ir tautos kun. J. .1. Jakaitis. Kalbėjo
vos,
vos išbuvau lig aštuntai
ripažinsime , jog aukos
rijukes,
gražius
pavyzdžius
ir
apie katalikų
susivienijimą
Kantrusis. M. Šukiutė, p. T. Migauskas, himną,
silpnai teplaukia. <Jau
__ valandai, nors serganti mano t 1.1. Šitas daug vietos neužim- i
nuo
pradžios
susitvėrimo
iki
p-lė J. Migauskiutė.
vaindentuvė jau kur-kas ank•
t
5 mėnesių, kai
L_ ogyvuoja
, ....
i.. I212'i°LbUUpil"i\dabartinių laikui
tų
o
būtų
labai
naudingas
jauį
i nurodinėPirm. Pr. Jakaitis atidarė Šv. parapijos salė.
į, o į juos įplaukė apie i ^iau kas-žin kur tai skrajojo
HOMESTEAD, PA.
Daugybė ,jo kokia tvarka susivienijime
niems
vaikams.
T
.
susirinkimą
pasveikydamas neteko sėdynių.
Sate prispirtas buau išeiti,
50.000. Prisimenant, kad
ienas pas- įJUV0 pmūau ir kokia dabar
Jei tas būtų galima, tai Dainavo, žaidė, linksminosi visus su Naujiais Metais.
nes
man
nesinorėjo,
kad
kar

‘tuvių Amerike yra apie pusė
tebėtina, kad atėjo koks ten yra ir nurodė dėl kokios prie
aš
iš
savo
pusės
apsiimu
kas
Terp svarstymų buvo nutar Augunas kelti lermą laike loši
jonp ir dar atsimenant, tais manę neišneštų... Tat kai savaitė parūpinti po tinkan- ■
po
nežinantis
galo
to
seimo,
o
ta
išrinkt mokytis lošt kokį mo bet tuoj nabagui reikėjo iš-! žasties Susivienijime tapo pa
Gruodžio 28 d. 1915 m. L.
daugelis iš geraširdžių tau
čią
vaikams
apysakaitę,
pasidarytos reformos. Ragino vi
:ių jau aukojo po penkinę, ■ galas, anot patarlės: apvaini- į gaunant vokiškos, ispaniškos Vyčių XI k-pos atsibuvo pasi teatrėlį, parengt paskaitas, sinešti.
sus prisirašyti. Klausytojų
linksminimo vakaras. Vyčiai deklamacijas, o ypatingai
ir po ke- kuoja visą veikalą, susilaikau i
Reikia pažymėti, kad šita prisirinko pilna svetainė ir
•ai j buvo nutarta mokytis Lietu- Blaiva draugystė viską blaivai I
JUiQ_jųga.šyinų. -to susivažiavi- arjrancuz^kos vaikų literatu- stengėsi -vakarą<.parengti pral
mo.
(Labai
gaila.
Red.)
Gi
r°STai turėsim viena bendra kilniaus* Tam pasigatavojo viską Gramatika ir Lietuvos atiįko per šokius pardavinėjo visi buvo pakaktinai uisftnė----- 7, kaip mažas lietuvių
lai tuream vieną bendra dainų ir
Apie Istorija. Ką ir pradėjo baig- tik sodės. Visu kuom vakaras dinti iš tokių iškilmingų pra
as aukose tedalyvauja, baigiant tą laišką trumpai pa darbį
.
darbį.
Bet
širdingai
kviečiaQ
,
T
,
QC
:_
n
j
s
Q
_
f
kalbų, nes turėjo progą išgirs
aeioji liaudis aukose ne- sakysiu tik tą, kad ligi kol aš me talkon moterėles, motinė 9 vai. pasirodė ant scenos Vy darni susirinkimo reikalus.
pakėlė draugiją ir 134 kuopa
Pr. Jakaitis, “Iloly Cross S. L. R. K. A., kuri 3 d. laikė ti visas informacias apie Susi
auja. Reikia ją įtrauk buvau (paskui gi kas buvo, 1 les, dvasiškus vadovus. Pa čių choras. Sudainavo 4 dai
tai
nežinau)
seime
viešpatavo,
College
” studentas perskaitė susirinkimą ir 6 nauji nariai vienijimą.
nas: Per girią girelę. Tekė
ojei tas pavyktų padaryti,
darykime
bernaičiams
ir
mer

Veversėlis.
jo saulelė. Kad aš jojau ir Įžanga ir aiškino plačiai Lie prisirašė.
būtų nuveiktas didvyriškas taip tariant, parlamentarišku- gaitėms tikrą džiaugsmą.
Vyčių Himną. Dainas sudai tuvos Istoriją ir gramatiką.
s, darbas, kuriam ly- mas, etika ir rimtumas, žo
Buvęs.
BROOKLYN, N. Y.
Visi iš eilės perskaitė po
džiu,
susirinkusieji
užsitamanavo
visaspuikiai.
Eilių
pa

nėra. Ir ištikro. Juk
PRITARIU.
Smagus pasilinksminimas.
sakė keletas iš tų pačių choro ■ straipsneli iš “Lietuvos Istoraug terasi tokių vargšų, I vo ant vardo žmonių pilnoje
BROOKLYN, N. Y.
1 d. sausio t. y. per Naujus
“Darbininke” patėmijau narių. Eilės buvo gana ge- ij°s” ir linksniavo keletą daikt
įg neišgalėtų per metus pa- į prasmėje to žodžio.
Tautos Fondo Skyrių
Su
pagarba
Taigi
ši
"VVorcesterMetus,
Šv. Jurgio parap. kle
'•
paskiausių
yardžių.
brolio
V.
Ilingailos
raštelį
rai
parinktos
ir
i dėl karės nukentėjususirinkimas.
Kazys
Vidikauskas
io
Moksleivių
naujoji
kuopa
bonas,
kun. A. Kodis, turėjo
“Pelningas užsiėmipias,” ku “Darbininko” num. paliečian
dolerį. Jei tat kiekvie3 d. Sausio Ap. P. Šv. para užsikvietęs
Phila.,
Pa.
5-1-1916.
vietinį parapijos
pradėjo
darbuotis
Lietuviško

riame jis užsimena apie pauk čios dabartinės karės baise
lietuvis bei lietuvaitė ant
pijos
salėje įvyko susirinkimas
Iš aprašymų, kurį paduo ščių auginimą, kaipo pelnin nybes. Atliktos buvo viduti- je dirvoje. Bet gaila, kad Tautos Fondo Brooklyno sky chorą Į pobažnytinę salę, ant
pras ir tėvynės vargus
da
“Ateitis” No. 3 galima gą užsiėmimą. Jis žada duo škai. Tik labai nemalonu randasi šiam mieste Ameriko- į
taip vadinamos ‘candv party’.
kad aukos po dolerį,
rių.
spręsti,
jog
1)
vidurinieji,
ka

nų
Lietuvių
mokinių,
kurie
ti tame patarimų.
buvo iš susirinkusiųjų svečių
er vienus metus sudarome
Susirinkimas tapo sušauk Laike vaišių buvo pakeltostalikų
Federaciją
sekdami,
nepriguli
prie
musų
bendro
Tai-gi lai jis malonės apra neramaus užsilaikymo.
į milijono dolėrių.
tas, kad apkalbėjus rengimą kalbos, apie reikalingumą šio
Moterėlės irgi čia darė bet darbo ir nenori pažint Lietu Lietuvių Dienos, kurį pripuo je parapijoje “Vyčių” kuopos.
*rie to idealo—prie išjudi i užmezgė savo “Sandorą” (A- šyti kuoplačiausiai, kokiuo
;
merikos
Lietuvių
Tautinę
būdu
geriausia
laikyti
ir
ko

varkę, atsivedusi os savo vai vos Istorijos ir gramatikos. la pagal Chicagos seimo nutar Vienas iš susirinkusiųjų, pra
nt plačiosios liaudies aukoSandorą),
2)
jog
suvažiavime
kius paukščius — žodžiu te- ■ kučius paleido ant liuosos va Todėl praleidžia šitą gerą imo 4 d. Kovo, t. y. Šv. Kazi- nešė, kad jau esą užkviesti
karės nukentėjusiems
i
paėmė
neva
viršų
dešinieji
ir tiktai laukiama
rašai apie paukštininkystę. lios skrajoti, triukšmą daryti progą.
iri.
mero dienoje.
Susirinkusieji kalbėtojai
atstovaujantieji Nors sako, kad iš rašto nega po salę.
Ant pabaigos buvo paskam- nutarė; surengti didelį koncer patogaus laiko, sudarymui
Pasitikime jog ant
Kas-gi vykys tą idealą? Ži tautininkai,
mūsų
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biznierius
byta
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bet
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ir
padainuota “Lietuviškas ėje. Koncerto
kad galima daug pasimokyti- čių pusės minėtoji betvarkė.
gšiol darbavosi.
programan, tikimasi, kad čia ne už ilgo
Himnas
”
pritariant
pianui.
įmename apie aukųrinki- tenkinti ir gražiausioje vieny- patarimas daug reiškia.
Programai pasibaigus tę
kviesti visus geruosius chorus susilauksime naujos “Vyčių”
Nariai linksmai išsiskirstė ir žymesniuosius muzikus-pia- kuopos,, kurį šioje parapijoje
sistematizavimą, apie ką bėję, 3) jog tenai viešpataNors nemokyti esame ir ne- sėsi šokiai. Tarpuose buvo
kuriam
jausdami,
ką nors gero pasi nistus ir dainininkus-solistus. jaučiasi labai reikalinga. Už
panedėlio
vo
T)r
Šliupo
dvasia,
visiems
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prieinamas,
buvo rašyta •
lietuviški šokiai: Klumpa
___ •
m. nfihainrii
)mvn
iiL'pltn
baigus pasišnekėjimams, cho
pabaigoj
buvo
iškeltos
net
omokinę.
bet mes savo mokytesnių bro kojis, suktinis ir kiti. Lie
rbininko” numeryje To
Tapo išrinkta komisija į ras sudainavęs keletą dainų ir
vacios,
4)
jog
vidurinieji
ne

Onytė.
lių patarimais galime pasinau tuviškuosius šokius labai pa
o pasigaunant bene ir bus
tvarkymo programo ir visos re
riausia ir patogiausia į- atkreipė domos j pakvietimą doti.
mylėjo visi; kad net visi seniai
klamos varymui.
Nutarta l pažaidęs žaislų ir šokių, išsi
/
Tautos
Tarybos,
prisidėti
prie
CHICAGO,
ILL.
namo.
J.
Narvilas,
Scranton,
Pa.
ti plačiąją liaudžią.
su mamomis pradėjo sukties.
griežtai, kad stengtis, kuo- skirstė linksmai
jos, bet panašią tarybą patys
“
Darb.
” Koresp.
Paskiaus Vyčiai pradėjo dai
Vyčių šurum burum.
labiausia reklamuoti tą dieną,
žada
organizuoti
ant
pamatų:
Kas nori apgauti — daug nuodami ratelius sukti, čia
NEŽINO, KO NORI.
Gruodžio 1915 m. Vy kaipo Lietuvių Dipną ir kaipo
lygūs su lygiais, 5) jog tokiuo žada, o kas nori suvadžioti — vėl kibo visi prie ratelio, kaip čių 3124d.kuopa
parengė linksmą tokią, kad įvedus į musų vi _ PATERSON, N. J.
ininko” 38-tame num. būdu vidurinieji, pasivadinę
pataikauja.
bitės
prie
medaus.
Vakarui
vakarėlį sulaukti Naujų Metų. suomenes gyvenimą ir kad toji
Skaitydamas
“Laisvėje
ie parašę: “Su protekci- savę tautiškaisiais demokra
užsibaigus, visi gražiai skirs
Buvo kviestos visos Vyčių diena būtų švenčiama ko iškil korespondencijas, tai pamatai
lunksnio Račkausko tais, dar neįstengė prieiti prie
ką tik nepateko į “Ka- proporcionalės rinkimų siste 2. Su stikleliu į peklą nuvilio tėsi sau namo. Pelno liko kuopos iš aplynkinių ant to mingiausiai ir aukojama kuo kad rašytojai tų koresponden
tum.
$ 33,00, Iš kurių paskyrė- $11. linksmo vakarėlio sulaukti daugiausia musų tautos reikal cijų yra tikri melagiai ir šmei
redaktorius. P. Ta- mos,, kurią patys apaštalau
Ir pekloj jis pamatęs kaušų 00 dėl nukentėjusių Lietuvoje Naujų Metų. Teipogi ir daug ams, o ypač šiosmet, kuomet žikai. Dabar aišku kas mūsų
s, gerai, dalyką ap- ja; 6) jog jie vis dar neatsi
žrotųs.
nuo karės. Girdėjau kad ir atsilankė jaunimo, Vyčių.
musų tėvai ir giminės kenčia nekuriem tokiem socialistam
neišdrįso jo į redak- žada svajonės tautai vadovau
kitos
draugystės
šv.
Juozapo
Buvo
žaislai,
šokiai
ir
pui

rūpi, kurie iš neapykantos vi
badą ir šaltį Lietuvoje.
paimti.”
ti
ir
šv.
Uršulės
moterų
d-tės
ren

ki
vakariene.
Po
tam
buvo
“
Darb.
”
Koresp.
sokiai būdais nori i į kasti mū
>ar p. Tananevičius reiIškilmingas pašventinimas
Galutinas išvadas padarysi
gia
pasilinksminimo
vakarus,
trumpi paaiškinimai apie pra
sų kleboną.
Mat tie socialis
kad tai būtų atšaukta. me, kai susilauksime protoko Sv. Jurgio bažnyčios NorBūtų
malonu,
kad
taip-pat
ne

ėjusius
senus
metus,
apie
at

CLEVELAND,
OHIO.
tai
jam
atkeršina
užtat, kad
skaitąs reikalingu pra- lo.
wood, Mass., varpo atsibus ši
pamirštų
ir
vargingos
Lietu

einančius
1916
m.
teipogi
Sausio
2
d.
atsibuvo
čia
L.
klebonas
pasakęs
karčios
tei
kad nei p. Rimka kreinedėldienį 9 d. sausio 1916 m.
vos,
sektų
Vyčių
pavyzdį.
aiškino.
Kalbėjo
laikraščių
Vyčių surengtos prakalbos.
sybės.
Ir matyt iš to mūsų
us vietos prašydamas
Apielinkės lietuviai katalikai
MAŽŲJŲ REIKALAIS.
A. V-nas. redaktoriai “Draugo”, “Ka
Kalbėjo p. Al. M. Račkus, socialistai baisiai užsigavo, ir
> negi sakėme “Darb.”
užkviežiami
dalyvauti.
Amerikoje turime tūkstan
taliko” ir “Vyčio”.
Visus “Vyčio” redaktorius. Kalbė- nor šmeižtie mūsų kleboną.
kokia nors vieta čius priauglių, vaikelių ir
HARRISON,
N.
J.
sveikino
su
Naujais
Metais
ir jtojas savo gera iškalba teisiog
Moterų dr-jos balius.____
niai ar netiesioginiai mergelių čia gimusių, čia au
•v

“"■■■■

——-------- —

Y*

REIKALINGAS

lūsų siūloma...”
Bet gančių.
Daug kalbame apie
es nesakėme. Nei patsL-^
i§aukl§jimą, apie suika prašė, nei P._ ^a'; laikymą jų nuo ištautėjimo.
Ūmai mokąs vesti chorą,
aus siūlė, bet y. Tana- j Daug tame pasidarbuojame— blaivus, doras ir darbštus
w P- Ra®'i statome parapijines mokyklas,
W9
•
Rimką reko- tarime gv Kazimiero vienuonetrukus po jojlyn?i pienuojame kolegiją.
Slygąs geros.
— 'S’’ T*,,?1?8'
mažai tesirtpiKreipkitės:
!«■ tikrą kalhnnj
... . apie Tailn) Uleratūrą,
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Praeitais metais susitvėrė linkėjo daug laimės ant atei žavėjo publiką.
Savo kalboj
Ant naujų metų parengė Sv.
parapija S. P. Š.kun. Jak nančių 1916 m.
nemažai palietė musų ciciliku- Onos dr-tė balių.
Tiesa nors
što dėka.
Viskas klojasi koVytis.
čius kurių gal nevienas drebė svaigalų nebuvo, bet buvo šo
puikiausiai ir jai Dievas padės
jo iŠ baimės bei piktumo.
kiai, nuo kurių kunigas drau
, N. Y.
mūsų darbui, kurį mes parapiištikro kaip girdžias, tai Cle- dė, ar genaus sakant prašė,
filVO, pairi rliding Į velande dar nei sykio neteko kad nešoktų. Bet kur tau
jonai mislijam atlikti.
Kai
*
kuopa.
pasistatysime bažnyčią, tai ne
musų cicilikučiai tiek karčių mūsų moterėlės ir merginos
bereikės mums glaustyties po
1 d. Sausio 1916 m. atsibuvo pipirų kaip dabar nuo gerb. p. į vaikinais be šokių apseis
svetimtaučių kampus, turėsim vakaras L. B. D. ir S. L. R K. IRačkaus.
Vienok klebonas ne

Malonu butų, kad tankiau Į jo nepasakęs prieš tuos
Programas
pirmiausiai Į butų girdžiamos tokios prakal
' Benev
bos, nes tokių budu galima
L

SVARBUS PRANEŠIMAS

buk buvę tuom laiku kareiam■
ua.rniTiinkT ’ org^UllL joje.
Po visų linksmybių, gė NEWARK’0 N. J. IR APIEx LINKIŲ LIETUVIAMS,
Sausio 2 d. laikė savo me-| rimo ir dainavimo reikėjo
ainį susirinkimų M. D. A. V. šauktis pagelbos daktaro ir jog naujai išleistų “Metraštį”
draugystė. Kadangi buvo me tėvams liūdėti ant savų vaikų L. R. K. Spaudos Draugijos,
galima gauti klebonijoje po
tinis susirinkimas, tai nariai bežiūrint
No.
207 Adams St., Nevark,
n‘Darb.” Koresp.
visi atsilankė užtat, kad daug
N.
J.
Patartina kiekvienam
visokių reikalų turėjo apsvars- .
jį įgyti, nes sulig jo vertės
CICERO, ILL.
tymui ir rinkimai naujos val
visai nebrangus. Kaina be
Išrinko valdybų. Surengs
dybos.
Valdyba daug persi
apdarų 75c. Su apdarais $120.
vakarų.
mainė, naujas pirm, išrinktas
Gruodžio 29 d. Šv. Antano
T. Andrilunas, jo pagelb. T.
VARGONININKAS
Indrilaitis, prot rašt J. Ta- par. svet. L. Vyčių 14toji kuo
masauskas,. ir ligonių komisi pa laikė savo priešmetinį susi vedęs, rimtas, darbštus, blai
ja nauja, daugiau kiti tie pa rinkimų. Susirinkime dalyvavo vus paieško vietos.
Kreipties šiuo adresu:
tys.
.
Igana daug narių. Prisirašė
Toji dr. yra pašelpinė, su vienas naujas narys F. SveiVALER. KANCLERIS,
sidedanti vien iš vyrų, ir žy kauskis.
41 Capitol Avė.,
Nutarta ateityje surengti
mių vietų užima šioje koloni
Hartford, Conn.
joje tarp lietuvių katalikų. vakarų. Vakaro pelnas bus
Jos nariai darbavosi ir darbuo skiriamas Al A. P.'Laurinaitės REDAKCIJOS ATSAKYMAI
jasi
katalikiškoje dirvoje. paminklo statymui. Apsvars —J. Žilvičiui, Chicago, 111. —
Daug pasidarbavo pakol netu- čius kuopos reikalus sekė rin Ačių už gražu vaizdelį. Indėėjo savo kunigo. Tada tai ji kimas naujos valdybos dėl 1916 sime į sekantį subatos ntimerį.
buvo katalikų tvirtovė. Kada m. Į naujų valdybų išrinkti __P. Pamiršai, Worcester, Mass
gavome kun. gerb. P. Meškaus pirm. A F. Pocius, Viee pirm, — Apie Vyčių parodų jau buvo
kų tai toji dr-ja užleido savo p-lė M. Afcdzukaitė, prot. rašt. rašyta. Todėl tamstos raštelio
svetainę už visai žemų kainų A. Šliogeris, fin. rašt. p-lė B. nesunaudosime.
•>
laikyti pamaldas, kur ir šian Šlegaitė, iždin. K. Mikalaus J. Stanislavičiui, Binghamdien tebatsibuna. Toji drau kas, iždo glob. K. Ivinskis, ton, N. Y. — Su “Laisvės” ko
gija yra turtingiausia Atholye. p-lė M. Kišelaitė.
respondentais neužsimoka po
Žaislų komisija išrinkta iš lemizuoti. Be to tokioms po
- Pilnų narių turi 126. Tai
nedaug, bet visi susipratę ka sekančių: P. C. Čakanauskis, lemikoms vietos laikraštyje
talikai. Tai tas matosi iš K. Ivinskis ir Varanius. Kores gaila. Nedėsime.
pereito susirinkimo.
Daug pondentu tapo išrinktas J. A . Mažiukui, Hartford, Conn.—
jame naujo nuveikta, iš ge Šlegaitis.
Apie ta pat dalykų gavome nuo
riausių dalykų bene bus tas,
kito korespondento.
kad išrinko sau už organą laik
Kp. Koresp. Hartford, Conri
ATHOL, MASS.
raštį “Darbininkų.” Už laik— Apie prakalbas ir vakarų
Vakars gražiam tikslui.
raštį nariams bus apmokama
aprašymų indėjome kito ko
Naujų
Metų vakare L. D. respondento.
iš draugijos kasos. Tai didelis
žingsnis pirmyn. Galime pa S. 4-ta kuopa statė scenoje
J. P. K. Baltimore, Md. —
“Švarkas ir Milinė,” triveik- Tamstos žinutės nesunaudosi
sidžiaugti.
Greitu laiku žada surengti | smis dramos vaizdelis su mu- me, nes apie tai truputį jau bu
prakalbas
dėl patraukimo; zika, šokiais ir dainomis.
vo minėta.
Kadangi šis vakaras buvo
daugiau narių. Prakalbų lai
ke kas prisirašys bus tiem su rengiamas ant naudos lietu
mažinta įstojimo mokestis po- viams nukentčjusiems nuo ka
rės todėl ir žmonių atsilankė “Darbininko”
tam ir vėl bus po seno.
Pageidaujama, kad daug- į pilna svetainė. Ir nors įžan
Agentai.
iausiai prisirašytų, nes apturės! ga buvo tiktai 20 centų, bet
dvigubą naudą: viena, tai į-i visgi, atmetus visas išlaidas, PAS KURIUOS GALIMA UŽSI
stojimas sumažintas, antra, ■ pelno liko $ 17.30, kurie pini RAŠYTI “DARBININKĄ” IR
PIRKTI PAVIENIAIS
turės progą įstoti į naudingą! gai bus pasiųsti Tauaos Fon
dr-ją.
Nes toji sena ir tur dui Chicagon.
EGZEMPLIORIAIS.
Tečiaus šis mūsų kuopos su
tinga dr-ja daug visokių na
riams palengvinimij teikia; rengtas vakaras atnešė ir dau
Benediktas Jakutis,
18 Wiget St.
mokestis 50 centų į mėnesį, o giau naudos nukentėjusiems
Polish Industrial Assn,
pašelpos $7.00 į savaitę sergan nuo karės. Ant laimės laike
Cross St.
tiems. Ir šeip tvarka gera ir pas mus atsilankė du draugu
BOSTON, MASS.
vis dar gerinasi. Taip kad su svečiu, kunigas Aug. Petrai
laiku bus augščiausia pakilus. tis iš Worcester, Mass. ir kleBartkevieia P.
Nes lig šiol tos dr-jos vardo rikas Pr. Juškaitis iš Brigh877 Cambridge St.
E. CAMBRIDGE, MASS.
laikraščiuose nebuvo girdėti, ton, Mass. kurie lošimo pro
j
kad kas girtu. Kad ir pasi tarpiuose pasakė po jausmin
Malukas
J.,
taikydavo pamatyti kada ne gų prakalbų apie dabartinius
16 Lincoln St.
kada, tai greičiau papeikda Lietuvos žmonių vargus ir tam
BRIGHTON, MASS.
klausytojai
vo.
Toliau jei teip dalykai pasidėkavojant,
suaukavo
$66.45
nukentėju
eis, tai musų nariai visi susi
pras ir nieks nebe išdrįs ką siems nuo karės.
Sausio 2 d. vakare kun. Aug.
pasakyt. Nes dabar yra ir
Petraitis pasakė prakalbų Vy
silpnu tarpe narių.
Viesulą Kazimieras,
čiams. Prakalbai pasibaigus
J. Tamašauskas
1160 Washington
Jerusevičia Jonas,
prie Vyčių 10-tos kuopos pri
1048 AVashington
sirašė 19 naujų narių. Taigi
CICERO, ILL.
Grigas
Kazimieras,
Surašąs aukotojų, kurie tų vakarų 10-tos Vyčių kuopos
1111 Washington
aukojo laike prakalbų gruod nariai suaukavo $5.84 a. a.
N0RW00D, MASS.
Petronėlės
Laurinaičiutės,
žu

žio 6-tų d. 1915 m. Svetainėje
Bilinskas Vincentas,
parapijos ųv. Antano, kur kal vusios apsiverčiana laivui
29 Morris St.
Eastland,
paminklo
pastaty

bėjo gerb. kun. Dr. MaliausWEST LYNN, MASS.
mui.
kis. Aukojo šios vpatos:
Kun. A. Ežerskis $ 4.00 D.
Narušaitis, $ 2.00 P. Vaitaitis $1.50 Po $1.00 B. Lukštą KAIZERIO SVEIKATA
PAVOJUJE.
J. Andrijauskas, O. SimanaiGailiunas Jonas,
Francijos laik
tienė, O. Gričaitė, B. Gricai- Londonas.
The Lithuanian Store,
tė, K. Ivinskas,
K. Gasiu- raštis Le Petit Joumal rašo,
Antanas Baronas,
55 South St.
nas, L. Prencialiutė, M. Bub- kad kaizeris turi kraujo užTas atsitiko be
ATHOL, MASS.
niutė, K. Mikalauskas. V. nuodijimų.
Staliliūnaitė, P. Jaškaitis, J. darant operacijų gerklėj. Kai
Danisevieius J.
Kavaliauskienė, J. Norkūnas, zerio sveikata blogame stovy
23 White St
M. Andriulevičienė, V. Bukau je. Jam būtinai reikalingas
WESTFIELD, MASS.
skas, M. Kaspareviče, M. Lu- ilgas atsilsis.
Sausio 15 d. kaizeris ketino
“Amerikos Lietuvis,”
košaiti s, A. Labanauskas, E.
važiuoti
ant
Balkanų,
aplan

15 Millbury St.
Simatienė, M. Klimienė, J.
Migauskas T.
kyti
Sofijų
ir
Konstantinopolį.
Mikolaitė, P. Margis, A. O21 Ledge St.
Viskas dabar sugriuvo.
gintienė,
J. šeškeviče,
B.
Jurgelionis R.
Šlamiukė, B. Šal kaitė, J. RaSo. Harlem St.
CETTINJE. — Penki Au
ceviče, P. Cikanauskas, A.
Grigaitis K.
Pocius, P. Katauskis, O. Nor- strijos aeroplanai mete 17
42 Suffolk St
bombų
Albanijos
miestan
arti
Zinkuvienė
Cicilija,
Valakienė, O. Nausiedaitė, B.
Cemogorijos
rubežiaus.
Blė8
Langdon St.
Valanaitė, K. Bukauskas, J.
Zataveckas Pr.,
dies
nepadaryta.
Kimbarkienė, J. Pavilionis,
20 Hacker St
A. Rimkus, Visi šiktu $46.50
Pocius J.
25 Lafayette St.
Smulkesnių aukų surinkta $ DAR NEŽINIA KAS NUS
KANDINO PERSIA.
WORCESTER, MASS.
30.00 Viso buvo $ 76.50c.
Londonas. — Dar nepaaiš
Aukos buvo aukautos Tau
kėjo
koks submarinas nuskan
Abračinskas P.
tos Fondui.
187 Ames S t.
dino
Persia.
Vokietios
laik

Justinas Antanaitis.
Vaitekūnas
Bros.
Vietinio Tautos Fondo Komi raščiai ir viešoji opinija pa
10 Arthur St.
peikė tokį pasielgimų. Bet
teto Sekretorius.
Stiga J.
6 Arthur St.,
kol kas nepaaiškėjo keno tai
Meškinis B. P.,
buvo darbas.
\ 35 Arthur St
Peter Sharks
85 Webstcr St
MONTELLO, MASS.

Alubecky Anthony,
43 Bissell St.
O. MANCHESTER, CONN

Kizevičius Tamošius,
Bos 97
Jonas v Mikutavičius,
Lithuanian Choreli
MINERSVTLLE, PA.

Stanulevičius J.
291 Clinton St.
BINGHAMPTON, N. Y.

Petrulionis Pranciškus,
326 John St.
HARISON, N. J.

Lukšas P.
314 Walnut St.
Švidžiutė A.
194 New York Avė.

Vaškevičiutė Barbora
71 Warw>ck St.

Jos Anceravičia,
407 Center St.
MAHANOY CITY, PA.

LIETUVIAI PAVESKITE
DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir nioteriškus drabužius, sulig naujausios mados.
Taisau, prosinu, valau ir
dažau senus. Taip-gi kunigauis siuvu STUTONUS ir
esu gerai įsipraktikavęs ta
me darbe, kaip Lietuvoje,
taip ir čia Amerikoje.
I'arbą atlieku greitai ir pi
giai.
Jeigu kas reikalauja, dar
bą pasiimu ir pristatau tie
siog j namus.
Tel. Chaiter 2354-4

;
'
]
;

A. K. MAZ4LAS
[ 94 JEFFERSON STR.,
HARTFORD, CONN.

!
i

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:
Petras Gelbūda,
Mateušas Kučauskas,
1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas
Stauskas,

Valatka Simonas,
2903 Ann St.
Kvietkus Simonas,
333 Wharton St.
Mitkin J.
307 N. 6-th St.
Sefeltaiti J.
1221 Nectarine St.,
Statkus P.
1306 Coalton St.
Švagždis J.
3604 Earp St.
Trepkus F.
3585 Salmon St.
Poteckas S.

2833 Winton St.
PHILADELPHIA, PA.

Kralikauskas J.
91 Warwick St.
NEWARK, N. J.

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

ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimu. veseliju, krikštynų ir tt. KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
ju visuose reikaluose, DIENA ar NAKTĮ.
K. ŠVAGŽDYS,
242 į W. BR0ADV7AY,
SO. BOSTON, MASS.

IRVINGTON, N. J.

Žindžius A.
15 E. 23-rd St.
BAYONNE, N. J.

J. Spurga,
184 Grand St

Strumskis Adolf,
184 Grand
Strumskis K.
37 Duffield
Abromavičius V.
127 Grand
Drabišius A.
51 Ten Eyck

St.,
St,

St
St

B. A. Zienius,
-131 Grand St.

Lapinskas J.

2014 IVoria St.
Nausėda Antanas,
1656 Wabansia Avė..
Jurgis Tamošaitis,
3233 Auburn St.
Vencius J.

35 (Jnion St.
Dykehead Shotts
Lanarkshire
SCOTLAND.

Čepliauskas
64 New Orbistrown
BELLSHILL, SCOTLAND

EASTON, PA.

Naujokaitis J.
,47 PI anot St.

Commercial Road East
LONDON, ENG.

Mileška F.
P. O. Box 659
DONORĄ, PA.

Telephone So. Boston 620.

CHICAGO, ILL.

BROOKLYN, N. Y.

Striauka Stasys A.,
656 Chureh St.

(Virš “Darbininko” spaustuvės) -

Ramoška A.,
654 W. Saratoga St.
BALTIMORE,

MD.

Gobis A. B.
110 Meraiimeck
MANCHESTER. N. H.

Bugnavičius S.,

Bugnavičius,
307 Bates St.
LEWISTON, ME.

g$ 5.75 Naujas Pasiulijimas
ftikras Laikrodėlis
I

23 akmenųuž 5.75^1

f"*

Solid gold, pripildytu ir kitokius laik-9
rodėlius pasiūlijau!, bet mes pirma par-3
duosime 10.000 naujo išradimo 23 akme-3

-

nų “ACC URATUS” laikrodėlius tik užO
$5-75 kiekvieną.
9

Tas puikus laikrodėlis gražiai iš-S
braižytas auksu dengtu piešimu ant vir-9
1
šelių, patentuotu reguletoriu ir kitai 9
pirmos klesos sudėjimri-; pilnai užtik-g
rintas.
Vyram ar Moterims. GVARANTU0TAS3
‘ Ėjimas ir sustatymas. ANT 20 METŲ.3
Netik, kad geras laikrodėlis, bet ir puikus, gerai padarytas.3
Jeigu jūs norite turėti gerą laikrodėlį už visai mažus pini-3
gus, tai tas laikrodėlis dėl jūsų tinkamiausis pirkti.
Pirnia3
jeigu kur kitur pirksite, pamėginkite pirkti tą-laikrodėlį. 3
Tik už lcentą atvirutę, prisiusime jums laikrodėlį pasižiūrėji-3
mui į jūsų artimiausį Expreso offisą.
Jeigu jums patiks laikrodėlis užmokėkite Expresui nepap-H
rastai mažą kainą $5.75 ir Ekspresas atiduos jums laikrodėlį O
Jei jums nepatiks neimkite, jums nieko nekaštuos, laikro-B
dčlis bus sugražintas su visoms išlaidoms, MESPAIMA MM
VISĄ RIZIKĄ. Gražus auksu dengtas lenciūgėlis dykaiS
su kiekvienu laikrodėliu.
Po pirmu pardavimu 10 000 laikrodėlių, bus parduodami už S
tikrą kainą $8.50, Pasiskubinkite.

' U'tla
!g

Adresas:
EXCELSIOR WATC CO., Dept. 912 CHICAGO, ILL., U. S. A S

Susivienijimas Lietuvių
Rymo Katalikų Amerikoje.
—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam
Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios
orgardzacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių.
Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei,
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir
dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody
mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi
ni giškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas
įstaigas ir tt.
Instojimss į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva.
Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, iiue ad-

Su Naujais 1916 metais pradės eiti toliau reguleriai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, vi
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams.
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos
-ir Europos lietuvių rašytojns ir pripildoma, todėl, origina-į
liais raštais.
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tauta
klausimai.
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben

REV. F. ADGŪSTAITIS, PH. D,
. O BOX 204,

GIRARDVILLE

su astronomijos mokslu, turė
u
pie
700
vi
jo
taip-pat
pranašystės dvasią
papuoštus
laiką
kurio
skaitlius
turėjo
Alarija
turėjo
regėjimą
apie
ir regėjimus.
Žinojo jos, kad
virvelėmis, skal
Turėjo apie 60 dienų ke- atkeliaujančius karalius, kada išeis žvaigždė iš Jokūbo ir
iomis sagutėmis 6.
Ap- kad nesutepta Mergelė pagim
Iš vienos pusės lio, skaitant po 12 valandų į mieste ivausur ilsėjosi.
gy- [krūtinės turėjo basas kojas, dieną bet delei didelio grei- sakė apie tai Juozapui ir Bi dys Išganytoji.
Lguose rū
'“Darbi virvutėmis apvyniotas, prie tumo savo gyvulių atliko jį zbietai. Ant galo mačiau ka- buose vaikščiojo po šalį, skel
_...
. , kurių buvo prikabinti šikšnos per 33 dienas, jodami tankiai raiius atkeliaujančius į žydų bdamos tą pranašystę, raginu Teokeną su palydo, .
.
...
x _.
ip po kelių dienų B/-yriausieji
turėjo dieną ir naktį. Žvaigždė, ku- jau šalį. Buvo tai mažas, pia- [ damos prie gyvenimo pataisy
ii tėvynės,
susitiko tru™pus karduf.
gelius ri juos vedė, išrodė kaip ap- tus miestelis, kuriame daugy- mo ir pranašaudavo busenčius
už juostų, o kaikurie valus kamuolys (bolius), o bė namų buvo augštomis tvo- atsitikimus iki vėliausių laiką
izovu ir Sairu
sumen-peilius
J
šviesa išeidavo iš jo, kaip iš romis apsiausta, Čia buvo ir kad Išganytojaus pasiunti
maišelius ir puškąs.
me mieste.
Stovėjotaip-pat
Į
lūpų.
Visados man rodės, 'jau tiesioje linijoje į Betleją niai pribus į jų tautą ir atneš
čia Augštų stulpų eilės, o kai- Tarp karalių ir jų giminių bu kaip būtų kas tą kamuolį lai bet vienok savo kelionę pasu jai tikrą Dievo mokslą
Tų
kuriose vietose taip-pat dide- vo vyrai, maž-daug 50, 40, kęs ant žibančio siūlo, ir ko ko į dešinę pusę, nes kito ke merginų tėvai pastatė prižadė
lios, gražios figūros (stovy- 30
■ ir 20 metų amžiaus, Kai- kia ranka vedusi. Dieną ma lio nebuvo. Kad pribuvo į tai Dievo Motynai šventnamį
los). Miesto griuvėsiuose už- kurie turėjo ilgas, kiti tiktai čiau spindantį kamuolį, šviese kitą vietą pradėjo gražiai ten, kur jų kraštai jungiasi,
Tarnai ir
htgyveno plėšikų gauja Žvė- trumpas barzdas,
snį už saulę pirm juos einan giedoti ir buvo labai nudžiugę, o arti to šventnamio pastatė
kupranugarių
varytojai
buvo
Kų kailiais buvo apsirėdę ir
tį. Kada apmąstau tolimą nes žvaigždė švietė čia labai bokštą žvaigždžių ir jų atmaiprasčiau pasirėdę,
Ne
nešiojo kirvius, turėjo rausvą daug
Į
kelį, tad kelionės greitumas aiškiai; švietė taip-pat mėnuo nai tėmijimui. Nuo tų trijų
kūno spalvą, žemo ir stipraus, kurie turėjo ant savęs tikrai man rodos stebėtinas. Bet taip, kad aiškiai buvo maty- kunigaikščių paėjo šventi Trįs
ūgio, bet labai vikrūs. Visi materijos gabalus arba senus tie gyvuliai bėga lengvu ir ly ties šešėlis. Vienog rodėsi gy Karaliai maž-daug nuo 500
trįs būriai, apleidę kartu au- 1drabužius. Kada gyvulius

Vietiniai gyventojai buvo gimus
anojo
labai drąsūs ir godulingi ir žuvhi.
Jis juo pas
vargino karalius, kaip vapsų kaip aštriu kardu,
spiečius; tie-gi dalino jiems tinkamai pavartota jis va
nuolatos mažus trikampius, minias.
Jis jas ves, kur no
geltonus gabalėlius, kaip blė- rės: į dangų, ar pragarą
kas, o taip-pat ‘tamsesnius
Ten kur krečiami kokie nore
grūdus.
Matomai turėjo di juokai niekad netruks klausy
delius iždus.
tojų, žiūrėtoją skatytoją
Kad sujudo į kelį, ėjo ap Mat juoktis yra smagu, o dagi,
link miestą, kuriame mačiau kaip sako gydytojai, sveika.
stabus, stovinčius ant šventna^
Kame gi juokas? iškurjia
mių; per kitą miesto dalį, pe kyla? delko žmonės juokiasi?
rėjo per tiltą ir per žydų dalį Juokas yra netik dvasios, bet
su sinagoga.
Dabar ėjo geru ir kūno veiksmas. Juoką ga
keliu kas kart greičiau iki lima sužadinti paprastu kuteJordano, Gal iki 100 žmonių n mu.
Juokiasi mažas vaikas
prisidėjo prie ją _
— tu- nuo kalno su rogutėmis lėkda
Iš čia

rėjo iki Jeruzalio gal 25 valan- mas, ar supykloje smagiai ir
das kelio.
Bet nemačiau jų švelniai .žemyn krizdamas. Jis
pereinančių bent kokį miestą nors krintą bet žino, kad neKadangi buvo subatą tad Kla susikuls. Panašus smagumas
rnetų
tiesioje
linijoje
per
15
žai žmonių sutikdavo. Kuo ir jį sekantis juokas atsiranda
giu žingsniu, kad jų eiseną ventojai kaipo ar tos žvaig
štant tą miestą keliavo iki pašėrė ir kada patys atsigėrė, matau tokioje tvarkoje, taip ždės nematė, ar ne labai joje kartų. Bet dėlei susimaišy- labiaus artinos prie Jeruza- mumyse, kuomet mūsų akis ar
pusdienio, paskui apsistojo sukūrė ugnelę pastogės vidu greitą, ir lygią kaip keliau užsiėmė; buvo vienog labai mo su kitomis tautomis įgavo liaus, tuo labiaus nustodavo mintis, pamačiusi dviejų daik
vienoje gražioje, gana der ryje, kur buvo apsistoję. Mal jančių pauščių lėkimą Trijų mandagus ir kada keietą ke taip įvairias spalvas. Jau nuo pasitikėjimo, nes žvaigždė tų panašumą staiga pastebi
lingoje apygardoje, kur buvo kos, kuriomis ugnį kūrena, Karalių kraštai taip gulėjo, liaujančių nulipo nuo gyvulių to ilgo laiko visados kai-kurie prieš juos nebuvo jau taip aiš- jų priešingumą, arba atbulai.
šulinys, o aplinkui keletą di buvo tai maž-daug du ir pusė ka<į visi kartu darė trikampį. tie gyventojai padėjo jiems pa jų bočiai perbūdavo ant tų ki, o Judėjoje abelnai tiktai Mums darosi smagu, kad mes
delių pastogių. Buvo tai pėdos ilgumo skiedros, kurias
Mensor ir Sair gyveno ar girdyti juos. Atsiminiau čia bokštų, kad žvaigždes tėmyti. retai kada ją matydavo. Jie neapsigavome.
Važiuojame
paprasta vieta poilsiui tokio neturtingi žmones tos šalies, Į čiaus savęs, Teokenas gyve dar Abraomo laikus, kaip tai Tą, ką pamatydavo, užrašyda manė, kad visur sutiks žmo sakysime, automobiliumi, o
mis kelionėmis. Kiekvienam gražius glėbius sudėstę, laikė no toliausiai.
tuokart visi žmones buvo taip vo ir taip eidavo iš lūpų į lū nes linksmus ir džiaugsmingus čia užpuola piktas šuvo ir loja
karaliui draugavo su būriai pritaisytas keleiviams ir da
Kada jų būriai iki vakaro gerais ir patarnaudavo vieni pas ir pagal tų tėmijimų pa iš priežasties naujai užgimusio ir ryzga ir vejasi. Šiaip šu
keturi gimimų vyriausieji pa bar atnešė. Karaliai, pasta čia pasilsėjo, padėjo jiems kitiems. Daugelis gyventojų mažu nevienas dalykas jų a- Išganytojaus, Kuriam iš taip niui mus užpuolus nebūtų jo
lydovai. Pats-gi kaarlius bu tę trikojus, apdėjo juos Aplin žmonės, kurie prie jų prisidė lpdėjo keliaujančius per mies peigose prie tarnavimo. Dievui tolimos šalies atvyko garbę kio juoko, o dabar ima mus
vo kaipo visų tėvas, rūpinan kui tomis skiedromis', palik jo, sudėti daiktus ant gyvu tą nešdami medžių šakas ir ir šventnamyje maihydavosi. atiduoti; bet kadangi niekur juokelis, kad tas šuva toks
tis apie viską, įsakantis ir dami iš vienos pusės skylę vė lių, o paskui paėmė su savimi ėjo su jais nemažą laiką. Žvai
Visi atminimo vertesni atsi nei mažiausio pėdsako džiaug kvailas — nori pasivyti ir įkast
dalinantis. Kiekiename bū jui, o viską labai dailiai su- į namus kitus daiktus, kuriuos gždė ne visados prieš juos tikimai kas link; Mešijaus atė smo nepamatė, nuliūdo ir bu geležinį vežimą. Da didesnis
ryje buvo žmonių įvairios vei dėjo. Kokiu būdu ugnį pa- trįs karaliai paliko. Kada švietė, nekartą buvo suvis jimo buvo jiems per paveiks vo pradėję abejoti, manyda ima mus juokas, kai pastebi
do spalvos. Menzoro tauta darė, tą gerai nežinau; ma iškeliavo, pasirodė žvaigžde [tamsi; rodės, kad ten aiškiaus lus žvaigždėse parodyta. Pas-: mi, kad gal apsiriko.
me kokį tariamą pr ešingumą
buvo malonios rausos spalvos. čiau, kad vienas iš jų medžio lė, turinti raudoną spalvą švietė, kur geresnieji žmones kuriniais metais nuo Marijos
Gal buvo jau pusdienis, ar apgaulų panašumą žmoguje,
Sairo tauta buvo rausvos spal gabalą kitame medyje, kaip kaip mėnuo prie vėjuoto oro. gyveno, o kiek kartų ją ke Pradėjimo tie paveikslai tap kada per Jordaną perėjo. Už kuris jo nepastebi. Čia mums
vos, o Teokęno blizgančios puškoje sukinėjo nekurį laiką, Žvaigždės uodega buvo balsva liaujantieji labai spindančią davo kas kart aiškesni, ir iš mokėjo tiems, kurie pervežė, Į smagu netik dėlto, kad mes
geltonos spalvos.
Blizgan ir kad paskui aną medį uždeg- ir ilga. Ėjo dar nekurį laiką matydavo jauzdavo ypatingą ganymo prisiartinimas tikres kurie pasiliko ir jiems patiems išmintingi, bet, kad yra už
čios, juodos spalvos mačiau Itą ištraukė. Tokiu būdu už šalyp savo gyvulių pėsti, nusi sujudimą ir manydavo jog ten nis.
Nuo Marijos pradėjimo daleido persikelti per upę; mus kvailesnių. Imkime pa
tiktai vergus, kurių visi turė degė ugnį, ir mačiau, kaip da- ėmę kepures, melsdamiesi. Čia ištikrųjų Mesijas turi būti. laiko matė Mergelę su karališ . tiktai keletą iš jų jiems padė vyzdi. Eina išsirėdžiusi, pa
|bar keletą paukščių užmuši - kelias buvo toksai, kad nebu Bet karaliai bijojo taip-pat, ka lazda ir svarais, kurių ga jo. Jordanas nebuvo tuokart sipūtusi ponia ir vedasi už
joVyriausieji sėdėjo ant aug- ' nėjo ir kepė.
vo galima greitai joti; kad kad jų didelis būrys didelio luose gulėjo ant vieno kviečiai platus, o turėjo prineštų daug grandinėlio išlepintą šunį. MusTrys
Karaliai
ir
vyriausie

Padėjo lentas ant j truputį piktumas ima bežiūrint *
štai apkrautų kupranugorių
Ant smilčių.
užėjo ant lygio kelio, užsėdo įspūdžio ir triukšmo nepada ir ant antro vynuogės.
tarp ryšulių divonais prideng ji pasielgdavo kiekvienas savo ant gyvulių, kurie labai grei rytų.
galo matė karčios kančios pa balkių, o ant jų pastatė kup į tuodu dykaduoniu. Bet štai
tų. Rankose turėjo lazdas. tautoje, kaip šeimynų tėvai, tai bėgo. Kartais ėjo pama
Rodės jiems, kad ranugarius. Ėjo tas labai šuniukas pr'ėjo kupstą ir pa
Ant rytojaus, neužsiturėda veikslus.
Iš pradžių rodėsi, kėlęs užpakalinę koją staptelė
Paskui jų keliavo kiti gyvu piaustė valgymus ir dalino žu, o tuokart visi labai malo mi praėjo pro šalį vieno ūka- naujai užgimusiam Karaliui greitai.
liai, bemažko taip dideli, kaip supiaustytus paukščius ir ma niai ir graudingai giedojo prie nuoto miesto, ir netoli nuo čia apskelbė karę, vienok viską kad karaliai į Betlejų ėjo; pas jo. Noroms, nenoroms turi
kui pasuko ir ėjo į Jeruzalį. sustoti ir ponia. Matome gre
arkliai, ant kurių tarnai ir žas duonos riekes dėjo ant nakties tamsumos. Matyda perėjo upę, tekančią į Negy pergalės.
vergai tarp vezlų jojo. Pri mažų bliūdelių arba lėkščių, ma tuos kaarlius tokioje tvar vąsias jūres. Vakare mačiau
Tas žvaigždžių tėmijimas Mačiau tą miestą augštai pas ta ponios išdidumo ir šuns
buvę į viętą, nusėsdavo, o stovinčių ant žemų kojų ir pa koje ir maldingume dvasios juos įžengiančius į vieną mies buvo sujungtas su maldomis, tatytą. Jau buvo po subatos, kiauliškumą ir mus ima kvai
nuėmę daiktus nuo gyvulių, duodavo jiems; taip-pat pri pakėlime su džiaugsmu keliau tą kursai vadinosi Manate- pasninkais ir apeigomis, apsi- kada prieš miestą atvyko.
las juokas. Arba vėl. Žydas
prie šulinių, juos girdydavo. pildavo kupkelius ir paduoda jančius, sau mąsčiau: kad ja ar Madian. Jų būrys buvo galijimais ir varginimais. Ne
rengiasi į kelionę. Pat’ nugasŠulinys buvo apsiaustas mažu vo kiekvienam gėrimui. Že tai mūsų procesijos iš jų imtų mažiausiai iš kokių 200 žmo buvo vienog tai kokia viena
kad jo neapiplėštų žmog
Pajuoka-Blaivininko tauja,
apkasu, ant kurio stovėjo mū mesnieji tarnai, tarp kurių sau pavyzdį! Sykį mačiau nių; tiek žmonių patraukė prie žvaigždė, bet visas žvaigždžių
žudžiai.
ras su trimis atviromis įeigo- buvo nigerių, gulėjo šalyp ant keliaujančių būrį nakčia apsi- savęs jų duosnumas. Ėjo ke subėgimas, ant ko veizėjo ir iš
— Nesibijok, širdele, at
Ginklas.
mis. Toje vietoje buvo šuli- žemės. Rodos buvo ’ kaipo stojant ant lauko prie šulinio. liu į miestą gyventojai buvo tikrų visokių linijų ir susidū
sako žydas, aš turiu pištaliekursai giliaus gulėjo ir vergai. Neapsakomai pajudi- Žmogus, išėjęs iš vienų namą dalimis žydai, dalimis stab rimų apturėdavo regėjimus ir
Kodėl žmonės vaikščioja už tą.—Tai dar blogiau, baugina
paveikslus. Tarp tokių žvaig simovę baltas tošis ant kaklo si Sorę, jie i§ tavęs gal' atimti
—
■ mrrnšiu ir vaikišku buvo tų-vy-- Irarią-eiar Kavo keletą atidarė meldžiai.- ~ ogus iš ano apleisto miesto rų pasielgimas.
Pagirdė gyvu
Būrį keliaujančių nuvedė ždžių tyrinėjimų vienog atsi ir rankogalių, nors giliau ras ir-pištalietą arba tu gali juo
Pribėgan jiems šulinį.
atidarė šulinį už užmokesnį. tiems žmonėms duodavo iš vis lius ir, nenuimdami ryšulių, prieš miestą į aptvertą vietą tikdavo ir blogos įtekmės ant tum visai nešvarius baltinius? pats iš netyčių nusišauti. — Ui,
ėjo* kailinius indus, ku ko, ką turėjo. Paduodavo per trumpą laiką ilsėjosi.
kur karaliai pataisė ' šėtras. asmenų, kurie blogai gyveno Kodėl žmogelis atėjęs į vestu kaip aš juo nusišausiu, kad aš
riuos galima buvo patogiai pa jiems net iš auksinių indų at
Paskiaus mačiau keliaujan Mačiau taip-pat, kaip aname ir tarp piktų regėjimų įkrisda ves atiduoda paskutinį pusdo- jį paslėpiau ant pat valizos du
statyti; buvo jie padalinti į sigerti, kaip vaikams.
čius ant augštesnės lygumos. mieste, nuliudusius, kad nieks vo į konvulsijas. Per tokius lerį muzikantui? Kodėl tūlas gno, sako žydas.
keturius skyrius, kuriuos vanNors čia ned’delė gudrybė,
Menzoras, rausvas, buvo Po dešinei pusei buvo kalnai, nenorėjo nei girdėti, nei ži tai žmones buvo — įvestas nevalgys, o pasirėdys, kaip po
\ deniu pripildavo ir iš kurių vi- Chaldiejas; jo miestas vadino ir rodės man, kaip ten, kur noti apie naujai užgimusį Ka blaurus paprotys žmonių, se nas ? Gal dėlto, kad tuos daik bet vis-gi mes džiaugiamės ir
Ysados 4 kupranugariai kartu si maž-daug Akajoja ir apsiau kelias vėliak ėjo žemyn, arti ralių. Girdėjau juos apsa nelių ir vaikų aukavimas; bet tus jisai skaito išmintingais? juokiamės, kad greitai perma
k Į gerdavo. Apsieidavo su van stas upės, kaip ant salos gulė nos prie apygardos, kurioje kančius, kaip nuo senai jau pamažu tokie blogi papročiai Gal iš puikybės, norėdamas su nėme tuos priešingumus, kurių
deniu taip atsargiai, kad nei jo. Tankiausiai perbūdavo ant buvo daugiaus gyvenamųjų laukė ant tos žvaigždės.
išnykdavo. Vienog karaliai silyginti su kitais. Ne visai! nesuprato žydas.
tvieno lašo nepalieti. Paskui lauko prie savo bandų. Po vietų ir medžių, o tarp jų šuKaip matome kiekviename
matydąvo paveikslus aiškius Labiau iš baimės, kad jo nepa
nuvedė gyvulius į aptvertas, Kristaus mirčiai buvo Šv. To linų. Vietiniai gyventojai tu
ir ramius su maloniu pakėli juoktų. — Kų pasakys kiti? juoke glūdi mažiau, ar daugiau
KARALIŲ PAĖJIMAS.
bet nepridengtas vietas arti mo apkrikštytas ir gavo vardą rėjo čia tarp medžių ištiestus
mu, ne datirdami nei jokių Štai akstinas, kurisai stumia kvadumo ir savvmeilės kuteni
šulinio. Turėjo akmeninius Leandro. Sair, rausvas, jau siūlus ir darė iš jų plačias ant
Girdėjau, kad savo paėji blogų įtekmių, priešingai tap daugelį elgtis visai priešingai mo. Kaipo toks juokas nėra
lovius prieš savę; pripylė Dievo Užgimimo laike buvo klodes.
Garbindavo jie jau mą vedė net nuo Jobo (Patri- davo kas kart geresniais ir savo įsitikrinimams: gerti svai tobulas daiktas. Dėlto, tur
jiems ten kokį tai pašarą, ku pas Menzorą pasitaisęs į kelio čių paveikslus, o žiopliams, arko), kursai gyveno ant maldingesniais.
galus, parodauti, blevyzgoti būt, mes neskaitome apie Kris
rį su savimi nešiojo. Pašaras nę. Tiktai jis ir jo tautos žmo kurie ėjo paskui keliaujančius Kaukazo, ir dar kitus kraštus
Tą viską apsakydavo žin ir tt. Eni, sakysime, gat tų, kad jis būtų kada juokę
susidėjo iš grūdų taip didelių, nės buvo labai rausvi, o lūpas karalius, duodavo gausius valdė. Dar seniaus prieš Ba- geidiems klausytojams su vai ve. Saulė tau svilina veidą ir sis.
kaip giliai. Tarp vezlų ras turėjo raudonas, o kiti žmones valgymus, bet jau ne vartojo laamą ir prie buvimą Abrao kišku prastumu ir tikrumu, ir kaklą. Tu žemai nusileidi
Juokų, žinomą esama viso
davosi augštos, ankštos klėt- aplinkui buvo balti. Sair tu bliūdų, iš kurių anie valgė, mo Egipte turėjo pranašys labai nuliūsdavo, kad jiems skrybliaus brylius ir jautiesi kių. Storžieviškų ir švelnią
f kos su paukščiais, kurios ant rėjo krikšto troškimą. Negy kas mane stebino. Ant ryto tes ir laukė žvaigždės. Kai- klausytojai, rodės, nenorėjo labai gerai, kaip kokioje pa- neva juokų ir tikrų juokų, pa
I- gyvulei šonų kybojo. Pauk veno jau, kada Jėzus atvyko jaus mačiau karalius arti vie kurios giminės vadai iš Jobo tikėti į tą, ko jų prosenuoliai š ūrėje. Bet štai vienas mies viršutinį juokingumi] ir juo
ščiai sėdėjo jose po vieną, ar į tų karalių šalį. Teokenas no miesto, kurio vardas kaip žemės laike kelionės į Egiptą, jau nuo 2.000 metų taip tvirtai to išdykėlis rodo pirštu į tave kingo nuomonių sustatymo.
po porą, pagal įvairaus didu buvo iš Medijos šalies tarp Kausur skambėjo, o kuriame Heliopolio apygardose, nuo laukė. Žvaigždė buvo pri ir sako kitam vaikėzui: — žiū Juo žmogus labiau išsilavinęs,
mo, kaip karveliui ar vištos. kalnų esanios. Ta šalis bu vietoje namų buvo šėtrai, ant aniolo apturėjo apreiškimą, dengta debesimis; bet kada rėk, žiūrėk! čigonas, meksi augščiau dvasiškai pakilęs, juo
Reikėjo jų maistui kelionėje. vo tarp dviejų jūrių. Gyve akmeninių pamatų pastatyti. kad. iš mergelės gimsiąs Išga vėl pasirodė visoje šviesoje kietis, kinietis! Tu pagalvo labiau jis ieško juoko švelnes
Kailinėse skryniose turėjo no savo mieste, kurio vardą Karaliai aplankė to miesto ka nytojas, kuriam jų ainiai ati tarp slenkančių debesių, kaip ji apie tą va kiščią: — neapta nio, padoresnio, sąmoningesduonos lygio didumo; nulauž- jau užmiršau; jame namai ralių, kursai gyveno rūmuose duos garbę. Toliaus tegul ne būtų arti žemės, dar ta pačia šytas gyvulys iš nešventinto n;o, smailesnio.
davo tiek, kiek reikėjo. Tu buvo tai šėtrai, pastatyti ant iš šėtrų padarytuose toliaus keliauja, bet turi sugrįžti ir nakčia išbėgo iš savo šėtrų, tvarto! ir eini sau toliau. Su
Susirinks, sakysime, ant
rėjo prie sav^s labai brangius akmenififų pamatų. Teoke nuo miesto. Nuo savo susiti tėmyti žvaigždes. Dėlei tos o suvadinę gyventojus, rodė tinki merginą. Ta nieko nesa gatvės išdykusių vaikiščių^
indus iš geltono metalo ir nas buvo turtingiausiu. Ro kimo iki šioliai atliko kelionę priežasties surengdavo iškil jiems tą žvaigždę.
Žmonės ko, bet ilgai j tave atsigrįžda krūva. Vienas jų susigavo ka
angiais akmenimis gražiai dos man, kad būtų turėjęs 53 ar 63 valandų. Apsakė mingus apvaikščiojimus, sta veizėjo nustebę ir jau buvo su ma žiūri. Toliau vėl užgirsti tę, nusitvėrė viena ranka už
.puoštus panašiai, kaip mū- trumpesnį kelį į Be tiejų, ir Kausuro karaliui viską ką tydavo vartus triumfališkus ir judinti, jau tai labai pyko vieną, kitą patėmijimą: — galvos, kita už uodegos ir tam
bažnvtiniai indai, kaip kie kad turėjo pasukti į šalį, no matė žvaigždėse. Buvo labai altorius, kuriuos gėlėmis pa ant karalių, o didesnė dalis žiūrėk koks juokingas šitas pa- po, lyg armon'ką Nelaimin
tai, laiveliai ir bliūdeliai, rėdamas eiti kartu su kitais, nustebintas ir veizėdamas žiū puošdavo ir vėliak į namus su stengėsi naudoties iš jų duos- leistbrylys! matyt tik ką iš ga kataitė miaukčioja o ištvir
rių gerdavo ir kuriais o pagaliaus manau, jog turėjo ronu į žvaigždę, kurį juos ve grįžo.
numo.
kaimo atvažiavęs. Nors ma- kę žiopsotojai kvatoja, pilvus
nūs paduodavo. Tų indų keliauti apie Babilioną, idant dė, pamatė -joje Kūdikėlį su
Girdėjau juos dar dabar ap-Itai visą kvailumą tų š pitavi- susiimdami. Kitur žiūrėk du
Buvo jų išviso gal apie 3.i buo daugiausiai pa- juos pasiekus. Apkrikštijo kryžiumi.
juokdariai
bet jie tau įsipyksta. Tu apsiskarmaliavę
000. Buvo tai žmones atstro- sakančius, kaip toliai iki šio-4 mų, ..............................................
brangiais, raudonais jį Šv. Tarnas, duodamas jam
Skaitė neišken^s ir vėl užraitai bry “štukas” kreč'ą o protarpiais
Prašė jų paskui, kad sugrį logai tai yra žvaigždžių žino liai turėjo keliauti.
įimis.
dienas
pėščiomis
po
12
valan lius taip, kaip kad kitų nešio pliauški sau per veidus, neva
ždami
jam
viską
papasakotų,
vai,
gražios,
uz.
ims
,
^envumusvus
geltonrausvos
vardą Leono. Vardai: Kasutos skiriasi tarp savęs ir per, Melchior ir Baltazar duo o tuokart ir jis Kūdikėlio gar ) spalvos ir labai dailaus ir aug- dų. Iki vietos jų susivažiavimo jama. Eini toliau. Priėję’ tai žandus skaidosi. Ir ten di
Teokenas ir jo ti tiems karaliams todėl, kad bei pastatys altorių ir aukas I što ūgio. Persikeldavo su sa- vienas turėjo tokias tris die tfleją. Pavėsyje skrybėlė ne delis žiopsotojų būrys kvatoja.
Kada karaliai I vo gyvuliais iš vienos vietos į nas, antras penkias po 12 va reikalinga. Tu bandai ją nu Kitur bezdžionkaitė tamposi,
lygiai Menzoras, ne tie vardai suvisum jiems pri Jam darys.
galvos augštas, mar- tinka.
apleido
Kausur,
prisidėjo prie [ kitą o kad buo labai galingi, landų skaitant. Bet ant savo siimti, bet vienas, kitas pra kitur į nigerį su “bole” taiko^
Nes Kasper reiškia:
kupranugarių darydavo kas eivio šyptelėjimas, dirstelėji-imą o visur netrūksta linksmų
s kepures su bal- eina su meile; Melchior: ei- jų keliaujančių augštų ponų Į viešpatavo, kur norėjo,
Dsta.
Jų švarkas na aplinkui, eina su pagyri- Į būrys, kuriems tuo pačiu keTie tai pirmieji atnešė pra- diena po 36 valandų, skaitant mas į tave ’r tu vėl mauji mu-1 ž’opsotojų. Teatruose, kuoaau blauzdų, ture- mu, artinas su saldumu; BalBal liu reikėjo keliauti. Paskui ii- našystę ir nuo jų prasidėjoh į tą naktį ir poilsio valandas. čią ant išrasojusios kaktos, met vaidinama komedija, ir-gi
ir papuoši-Į tazar: savo valią tuojaus tai- sėjosi prie šulinio, nenuimda- žvaigždžių tėmijimas arba ty- Dėlto tas, kursai buvo ant trf Į Prieš savo norą darai taip, [ netrūksta' lankytojų. Daugiau
iš ta- i vienok ateis ant tokios komedimi daiktų; bet sukūrė ugnį. Įrinėjimas. O kad paskui tasi jų dienų tolume^ galėjo į su- kaip kiti daro, kad tik
Buvo ap- j ko prie Dievo valios.
H ,
.. .. plaIki Menzoro stovyklos SairĮ Kada vėliak toliaus keliavo, žvaigždžių tėmijimas paliko sirinkimo vietą atvykti į vie- ves nesijuoktų. Jeigu kam te- jos, kur viens vaidintoja
ploščiais, gyveno atstu trijų dienų kelio, girdėjau juos maloniai ir šir- užmestas, atnaujino jį vienas ną dieną tas-gi, kursai buvo Į ko nelaimė turėti juokingą pa-[vas — kitas kreivas, vienas
paskui jų vii- Įskaitant pp 12 valandų į dieną, Įhsfilgai kartu giedančius: Gie iš Balaama mokytinių, o dar tolumo apie 5 dienas atvyko į vardę, diktą nosį, ak?ų mirk- storas — Irtas plonas, vienas
isėjimą,
_ ar kitą. ,ydą,
\. tai to- kurčias — kitas kvailas, kur
o Teokenas buvo tolumu ant [ dojo trumpomis eilėmlis, -kaip Į vėliaus po jo trįs pranašyščių dvi dieni.
Nuo tos vietos iki šioliai tu- kiam dažnai įvaroma kvaila | vaidintojai griūva, b K 1
i nešiojo ke- j penkių tokių dienų,
Menzor Į štai: “Skubinkimės per kal- dukterys prabočių Trijų Ka
altu, apva- i ir Sair buvo kartu, kuomet iš nūs, laukus ir pievas, idant ralių. Dabar ant galo po 500 rėjo 56 dienas kelio po 12 va- galva,, besijuokiant iš jo. Pa- žandus daužosi,| vienu žc
672 valandą [juoką yra tokiu galingu įran- kur yra daug paviršutinių
‘
kritu spal- [ žvaigždžių sužinojo apie Je [pagarbinti Viešpačių Viešpatį metų nuo tų dukterų pasirodė landų, o Jtodėl
Ji yra į ir juokingu.
Ten, VI
Kristaus j kiu, kaip retai kas.
kapišonėliu. zaus užgimimu ir ant rytojaus [irti,” Vienas pradėdavo, o ta žvaigždė, kurią jie seka. reikalavo tam
tant [galingesnė
už pamokinamą, ■ kur išvedama nuomonių juoploščius, iškeliavo su savo būriais. Teo- kiti giedojo kartu eilėmis, ku- Anos trys dukterys gyveno
ą,
pabarimą,
iškolio- i kingumaą jausmų veidm.
iž-daug — ii- kenas turėjo tokį pat regėjimą įrias mainydamiea traukė. Pa viename it tame pačiame laiLaimingas,
kurį
pri-; ningumas, niekingumas t. y.
■iešakyje; po namuose ir greitai sekė juos. čiame žvaigždės viduryje buvo | ke, buvo labai apsipažinusios
ls

įįltl
. r. J;

gr
dagi paprastai žinelei stengki- j malonus ginklas, bet galinKKirtingumas ar panašumas, — mės priduoti juokingų formą. Įgas. Reikale galima jį labai
F ten lankytojų, skaitytojų bus j Žodžiu auklėkime visur ir vi-Į pasekmingai pavartoti mūsų
maža.
Mat pasaulis susideda! suomet padorų, blaivų juoką. brangios idėjos apgynimui ir
daugiaus a iš didelių vaikų.
J s privilios mums nevieną i praplatinimui,
Šiokie, ar tokie bus juokai, draugų.

Nebūk be gero

Katalikiško laikraščio

į

bet visados jie atras savo mė
Dar žodelis apie tai, kaip,
gėjų. Linksmos apysakos už
kur
ir kada vartoti pajuokų
vis noriau yra skaitomos, juo
NOVOMOSKOVSKAS.
kingi lošimai, cirkai užvis Patį girtybės paprotį ir iš jo
Jakat. g. Šiame mieste mes
aka tlingiau lankomi. Žmogus išdygusius prietarus mes gali
me
pajuokti
švelniai
ir
aštria
’
,
lietuviai
pabėgėliai esame glo
linksmo būdo, smailaus liežiukaip
tinkami.
Su
'
asmenų
biami Rusų Komiteto. Mums
vio, paprastai, padaro gerų
vienok
t.
y.
su
girsnojančių
ir
sunku, tenka ir bado kęsti.
“biznį.” Juoko, kaip matė
dagi
aklų
girtuokl
ų
pajuoki

Suaugusieji gauna 10 kap. die
me yra visokio. Nedori biz
mu
reikia
elgtis
atsargiau.
Aš

nai, o mažesni kaip 15 metų,
nieriai vartoja bv kokį, daž
triau
reikia
elgtis
su
“
nepatai

tik 5 kap.
Esam basi, netu
nai žemų, nedorų, labiausia
somais
”
žmonėmis,
ypač
su
rim
apdaro.
Nežinom
į ką. šautamsūnų, nepadorėl ų mėgia
žmonėmis
blogos
valios:
tyčia
kties,
nes
nežinom
Lietuvių
mų. Aš čia nekalbėsiu apie
ir
la
škais
platinančiais
girty

Komiteto
adreso.
Jokių
už
kitokius biznierius. Užsimybę,
viešai
kovojančiais
su
blai

darbių nėra.
Yra tik du žy
siu tik apie saliūninkus. Saliūdų
malūnu,
kuriuose
ir dirba
vybe
ir
tt.
Jeigu
žmona
pa

n’nkas gerai žino žmogaus bū
tik
patys
žydai.
klaus
bepagiriojančio,
netyčia
dų. Jis žino, kad žmogus aG/SBspg •<!„)
teina pas jį netik užsigerti, bet užsigėrusio savo vyro ar jis ne
linksmai laikų praleisti. Jis nori žalių barščių, ta’ bus jam
žino, kad lietuvis ypač mėgsta gana skaudi pajuoka. Jis į
juokus: kitas ir mirdamas juo sidės ją į širdį labiau, kaip jos
kauja. Pras deda tad renti koliojimą, ar privadžiojimą.
mai, stėnavimai, šipitavimai. Dažniau pasigeriančiam tok’os
Viens kala, o kitas “zalati- švelnios pajuokos neužteks, o Užeik j mano naują krautuvę pa
ja.” Pritrūkus padoresnių aklam girtuokliui ypač ištvir sipirkti laikrodėlį, žiedą, lenjuokų, stveriamasi pliovonių, kusiam smūklininkui gali ir •iugėlį ar kitokį auksinį daiktą
blevyzgavimų, o dagi burno kuolą ant galvos tašyti. Jis int lengvų išmokėjimų. Užlaikau
jimų. Pradedama nuo to, kaip paša’pą beabejonės pajus; ji isokios rūšies namų laikrodžius
1-mos rūšies.
senas diedas rabazdinasi ir ei- jam bus skaudi. Nors ir ne Pavoras
Taisome visokių šalių laikro- narna toliau. Vieni geresnės būti) vilties, kad jis pasitaisy Ižius, žiedus, branzolietus, lenširdies juokauja, kad palink tų, tai vi stiek savo pašaipa •iugėlius. Padarome labai pigiai
sminti kitus, kiti, kad pajuo- mes turime teisę pažeminti j] i >arbas gvarantuojamas. Šljubi. kti ką nors, pažeminti savo kitų žmoni i] tarpe, aplaužyti iis laisnis ir kiti patarnavimai dy
j priešą. Neaplenkiama nė pa jo nedorybės ragus, kad ja’s kai.
P. KETVIRTIS JEWELRY CO..
garbiausių asmenų, kad tik iis neįdurtų kvailų savo ištvir Kampas
Broadway 324 E St.
, labiau galėtų kvatoti visa kimo aukų. Pajuoka yra neSo. Boston, Mass.
į smuklė, kad tik nenutrūktų į
I kalba, kad tik “biznis” eitų.
Juokas taikomas prie kokio
I nors asmens s lpnybių, vadina
si pajuokia. Pajuoka gali
• būti švelni ir aštri. ■ Jeigu j
taikoma labiau prie vienos ar
ištisos žmonių kuopos silpny
Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų
bių ydų, tai vad naši jumoras,
čeverykų,
tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj
arba satyra. Jumoras bus tuo
yra
užlaikomi
geriausi tavorai.
met, kai ydos, liūdni atsitiki
ČEVERYKAI. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge
mai atpasakojami linksmai, su
riausia padaryti, pagal naujausią madą, kožna
švelniu pajuokimu. Satyra,
pora gvarantuojama.
jeigu ydos pašiepiamos aštria*.
VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ.
Jeigu pajuoka taikoma prie as
Šiaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdalus,
mens, tai vadinasi ironija ir
marškinius, sveterius, pirštines ir t. t.
sarkazmas. Ironija tai švel
mūsų kainos žemesnės už kitų.
nus mūši] artimo pajuok mas,
NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOME.
o sarkazmas tai pašiepimas,
pasityčiojimas nors juokingai
atp^salįptas, bet kartus, pilnas tulziesf Ironija badoma
377 W. BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
artimą kaip kokia yla, o sar
kazmu piaustoma, kaip kokiu
atšipusiu peil;u ir žaizdos pa
sūdomą druska.
Kaip blaivininkų neperdideliam laikraščiui, gal būtų perilga mano pasaka apie šiuos
dalykus, daugeliui ir beto ži
nomus, o neturinčius tiesiogi
nio sąryšio su blaivybe. Yra
jie vienok svarbu priminti ir
♦*♦ Padarom motenskus drabublaivininkams. Kaip juokas
•, ♦%zius,
t ..
...........................
vasarinius
ir žieminius
yra žmonėms malonus dalykas,
♦>po
naujausiai
madai.
taip pajuoka baisus tiems į ku
♦♦♦
A. ČEPULIONIS,
riuos ji taikoma. Ir viens ir
♦♦♦
2421 W. Broadway,
kitas yra galingi. Jais, kaip
♦♦♦(Virš “Darbininko” spaustuvės.)
matėme, naudojasi netik pa
So. Bostoh, Mass.
prasti bizn eriai, bet ir idėjos
žmonės: moralizatoriai, pa
mokslininkai,
reformatoriai,
kad pažeminti savo priešus,
kad pataisius savo klausytojus.
Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis
Daugelis idėjos žmonių vie
nok permaža atvdos kreipia į
juoko ir pajuokos svarbą, tiek
šeimynos, tiek visuomenės gy
venime. Norint patraukti ką
savo pusėn, ar pataisyti, pa
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
prastai, nustatoma didžiulė
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
pamokslo, ar dag’ koliojimų
patranka. Mūsų lengvapėdis,
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
padvkęs artimas pabėga nuo tų
gumynai Jeigu vienų perskaitysi tikrai pamylėsi.
“svarbių priparodymų,” kaip
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
ta musė, nuo didelio užsimo
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.
jimo. Užiuot taikyti į musę
su armota, ar negeriau pasta
čius jei medaus, prie kurio ji
pati prilips, arba ar negeriau
“AMERIKOS LIETUVIS
užmetus ant jos lengvą tinkleliTas pats mūsų žmonių gyveni
Worcester, Mass
15 Millbury Street,
me. Užuot šaudžius pamoki
nimais, svaidžius pabarimais,
drabsčius koliojimais ir keiks
mais, dažnai geriau atlikti ne
vienų reikalų juokais, arba pa
juoka.

pro šalį.

Ateina Žiema

C. P. YURGELUN

Kriaučka

Pasakojamų dalykų taikau
visai jau prie blaivininkų gy
venimo. Ligšiol nevienas gir
tuoklis selino į saliūnų ir dėl
to, kad ten jam linksmiau
Smuklėje išdygo ir dygsta
daug juokų, nors netikusių,
bet visgi juokų. Pasirūpinki
me, kad blaivininkų draugijo
je, šeimynoje būtų tikrai są
mojingos, linksmos kalbos. Te-

pranyksta mūsų tarpe surūgęs
ūpas. . Rašydami į laikraštį

Jef esį nuliūdęs, - “
JEI P .TS SUGEBI, Į — “
NORI SVEIKO JUOKO? — P!
PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” —
“EŽYS” mėnesinis juoku laiki

ĮUžsirašik sau ar savo pažįstamų
|
ms Lietuvoj bei Amerikoj

|
“Išeivių Draugą”
H KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS
Gi
ša
Įra
§2
«gE
ĮįjS

IR PADAILINTAS, TALPINS;
1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimas” užvądintas “Svieto pe
rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Lusemburgą ir
Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos
į Lietuvą ant motocikletkos. ” .
4. “Škotijos Lietuviai” 11 Lanarkshire, III Linlithgovvshire,

lesinus
Žinok, kad nuo amžių lietuviai buvo maldingi
žmonės. Didžiuma lietuvių ir Amerike tebėra to
kiais. Tie tai geri tautiečiai privalo žinoti, jog
jiems yra leidžiamas laikraštis vardu “TIKYBA IR
DORA.** Kiekvienoj maldingoj katalikiškoj šeimy
noj privalo rastis tasai laikraštis.
“TIKYBA IR DORA” aiškina tikėjimo ir do
ros klausimus, atremia atskalūnų prikaišiojimus
ir užsipuldinėjimus ant katalikų Bažnyčios, deda
gražių apysakėlių.
“TIKYBA IR DORA” rūpinasi žmogaus sielos
lavinimu ir jos tobulinimu.
Užsisakyk tą gerą laikraštį, o jis lankysis pas
tave du kartu mėnesyje. Kainuoja metams tik 75 c.
Jei “TIKYBOS IR DOROS” dar nematei, tai
rašyk ir paduok savo adresą o vieną numerį gausi
dvkai.
•
„ Adresas
1644 WABANSIA AVĖ. ::
CHICAGO, ILL

IV Midlothian, V Dundee ir tt.

5.
į? 6.
=2 7.
8.

“Lietuviai Anglijoj.”
Korespondencijas.
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
Dainas, paveikslėlius, straipsnius.

Jei trokšti apšvietos

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių
B ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Adresas:

Rev. Jos. Norbut
MOSSEND, LANARKSHIRE

SCOTLAND

Skaityk “šviesą”
DU-KART MĖNESINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS
JEI RŪPI BLAIVYBĖ.
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ,
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ.,

WATERBURY, CONN.

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį
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 jau
nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija.
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c. L.
Vv5ių 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:

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

“Draugas”- Nesugriaunama
Tvirtove.

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

SkaitymėJjaL SLinygutėriabai .pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams.
Kaina
5c., imant (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeliu.
2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.
Surinkta:; Deklemacijos, Eilės, Dainelės, Monologai,
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis,
Patarlės, Žaisi ės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems
scenos, ir juokų, mylėtojams. Medegos užtektinai ilgo
viešo vakaro papuošimui.
Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
sę, ir krasos siuntimą apmokame.
Taip-pat pridedam
vieną egzempliorių gaidų, su nieliodijomis tų dainelių.
Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų
pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių
nekaltų juokų.
Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui
pažaisti.
3) Dvi komediji. Vienoje knvgntėįe. 1) “NEUŽMO
KĖJUS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.
Šie visi veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.
Tos visos knygutės galima gauti pas:
J. V. KOVAS,
21 CONGRESS AVĖ., :: :: :: :: :: WATERBURY, CONN.

(Taip-pat ir kituose knygynuose.)

Visi tautiečiai, jauni ir seni, vyrai ir moters, mer
ginos ir vaikai, nei minutos neatidėliodami marš į mobili
zacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės j baisią, sunkią,
ilgą karę. Sujungkime jėgas kariauti su baisiu, galingu,
beširdžiu priešu, kurs baigia mus terioti. Baisusis prie
šas pasalingu būdu įlindo mūsiškių tarpan ir skerdžia mū
siškius, kaip meitėlius. Nejučiomis baisusis priešas pri
veisė tarp mūs visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių,
bjaurių šliūžių. Dėl to įsibriovusio priešo mūsų tarpan
mūsiškiai ėmė skęsti varguose, nedorybėse.
Todėl apšaukiame jam karę, kuri gal truks dešimtme
čius, gal šimtmečius.
Kelkime kovos balsą nuo krašto iki krašto, didmies
čiuose miestuose, miesteliuose visose kolonijose. Pakelki
me balsą, sujuskime, kad nuo mūsų balsų ir sujudimo
sudrebėtų žemė, suvirpėtų oras ir kad nuo to sugriūtų
paskutinės didžiausiojo priešo tvirtovės ir drutvietės.
. Visokios informacijos, nurodymai, instrukcijos kari
niame muštre, strategikoj, ginklų, amunicijos, provirijos,
kreiptis į generalio štabo buveinę.
»
Nuolatinės instrukcijos leidžiamos kas mėnuo. Per metus
atsieina tik 50c. Generališko štabo adresas:

‘Tautos
Rev. J. Valaitis.
28 CHERRY STREET, ::

:: :: SHAMOKIN, PA.

Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužomų,
neišgriaujanių tvirtovių. Netiesa.
Jau daug metų, kai socialistai ir laisvamaniai
sųjungtomis spėkomis atkakliausia bombard^iįa ir
antpuldinėja Amerikos lietuvių katalikų tvirtovė"
“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, nepergalimųjti pusėn, užsiprenumeruok “DRAUGĄ.”
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Adresas:

“Draugas” Publ. Co
CHICAGO, ILL

Juokų, pašaipos, pajuokos Laikraštis

^Žvirblis”
Nuo spalių mėnesio 1915 m. eina naujas vienatinis visoj
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 (me
tinių) gaus dovanų dar (po 5 dol.). Jeigu norite naudingai
praleisti liuosą laiką ir širdingai pasijuokti, tuojau pa
kvieskite į savo namus “ŽVIRBLĮ.”

Leidėja Ona Janušyte,
Bax 576

Forest Citv, Pe

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

3654 RICHMOND ST.

Po to nutarė sausio 30 d.
Į “DARBININKO”
PIR110S K/LESOS
nedėlios vakare bažnytinėje
AGENTUS.
svetainėje surengti prakalbas
su paniarginimais;
Norėdami užvesti su Nau
Bus užkviesti geri, rimti
Lietuviškai.
jais Metais didesni platinimą
Danjšs ištraukiami ir pripil1. Toks tokį pažino, prie svečiai kalbėtojai, kurie nuromūsų laikraščio, tai gerb.
dofni
visai
be
skausmo,
sa
ven,
dis naudingumą organizaciją
alaus pavadino.
“Darbinino” agentai ir pavie
goriausiais
prietaisais,
su
Viskėsy vyno.
2. Supranta, kaip kiaulė ci ir kitokius dalykus.
nių
egz. platintojų prašome
naują išradimų.
Koniako, romo nei alaus
Narys.
bules.
fVisą darbą gvarantuojame. ! prisiųsti mums savo adresus,
Aš tau ipūčią barzdą pabuĮ,
3. Šviesus, kai bato aulas,
r
nes, kaip žinome, kai-kurie
f čiuosiu
PIRMOS DLDELS BLAIVI
o mokytas, kai avinas.
DR. W. T. REILLY persikėlė į kitą vietą ir ligšiol
Tykaus, tuojaus, tuojaus.
NINKŲ PRAKALBOS. 4
4. Į balą virtęs sausas nej nieko apie tai nepranešė.
469Broadway,So. Boston, Mass.
9 d. sausio, nedėlios vaka
kelsi.
Atsiliepkite, kas norėtų
Mylės tave kaimynai, gentys
PRIE DORCHESTER ST.
5. Kur paukštis lekia, ten re 7:30 m. prasidės prakal
platyti
mūsų laikraštį.
Mama, teta ir mes
bos Šv. Petro pobažnytinėįe
Nedėtiem!*
Valandos
jo plunksnos krinta.
Pasiskubinkite pranešti, no
Ir dėdė su lazda į džėlą
Dno 10 vaį ryta
nuo 9 vaL ryta
Tas
6. Užmokėsi, kaip aptie- svetainėje So. Bostone.
iki 4v»Lv»k»re.
iki 8.vaL vakare.
rėtumėm
gauti ūmu laiku.
Neves, neves, neves.
prakalbas rengia -So. t Bostono
koj.
“Darbininko”
7. Šokk gėręs, šokk negė- Pilnųjų Blaivininkų kuopa.
Laimingas būsi sveiks, link
Pajieškau
Juozo
Jociaus
Kau

Administracija
ręs, šokk mergytę nusitvė- Tarp kitų gerų kalbėtojų taip no gub, Šiaulių pav, Vaiguvos
smutis
gi kalbės uolus blaivybės pla

vranuiionus ir ■
rdus su lietui!
oms dainoms ir tt. Katalogi
duodam dykai kiekvienam kur
Brisiv})čįa už 2e. krasos ženkle!

f

, DANTISTAS

K. Graneckas.
30 Essex St.

Athol, Mas*.

&

KĄ TIK IŠĖJO IS SPAUDOS
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.

D

“Oželis” mišriam chorui prie pijano
_.60c.
60ą.
“
Scherzo
”
pijanui
(solo)
---------2)
3) Šią nedėlėlę” nišriam chorui prie pijano.
_25c4) “Plaukia sau laivelis ” vienam balsui arba moterų
chorui prie pijano___ _______________________________ 40c.

Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijoje:
3214 CEDAR STR,

PHILADELPHIA, PA.

Ten pat galima gauti “Keturios dainos” vienam balsui
Pajieškau Adomo Tamulėno, prie pijano — 80c. Daug užsisakant — didelė nuolaida.

ręs.
par, Adosiškių palivarko.
Raudons gražus caca
tintojas “Tautos Ryto” įkūrė
Malonėkite atsišaukti pats ar apie 36 m. amžiaus. Asiūklės kai
8.
Meluoja,
kai
čigonas.
O tas, kas mėgsta nusigerti,
jas Worcester ’io klebonas kun. kas kitas po šiuo adresu:
9.
Plepi
vėjus,
tartum
drig

mo, Balbieriškio vai., Marijampo
Tegul staugia hocaca
Stanislovas šeštokas,
J. J. Jakaitis. Taip-gi kal
nių
priėdęs.
lės
apskričio, Suvalkų gub. Jis
Z.
320 Gipson Str,
Scranton, Pa.
pats, ar kas kitas prašau pra10. Gyvenkim kaip broliai, bų protarpiais bus įvairių pamarginimų: deklamacijų, dai
nešti šiuo adresu:
skaitykimės kaip žydai.
Pajieškau
Ignoto
Arbačauskio
ŽYDI ROŽĖS.
P. Karaliūtė,
11. Bijo, kaip žydas kry nų, skambinimų ant piano ir Vilniaus gub, Trakų pav., Onuš
654
XV.
Saratogo St.
tt.
Žydi rožės tarp erškiečių.
kio vai, Dusmėnų par, liiržemižiaus.
Baltimore, Md.
Visus lietuvius meldžiame nių sod.: piriniaiis gyveno New
Tarp dilgių lelijos,
Amerikoniškai.
York’e, dabar nežinau kur. Jis Telephmie S<». Boston 605.
Mūs seselės skaisčios gražios,
1\ Toks tokį neva pažino ir atsilankyti.
pats ar kas kitas praneškite šiuo
Kuopos
Valdyba.
Karštos, kaip žarijos.
auksinę plunksną dovanojo.
ANTANAS ŠAPALIS
adresu:
2. Supranta, kai “Naujie
meistras
Juozas Laniauskis,
VYČIŲ E X T R A
Mūs broliukai dobiliukai,
indeda telephonus, dengia
nos” katekizmą.
242 W. Broadu-ay,
SUSIRINKIMAS
gus, ir atlieka visus staliorys
So. Boston, Mass.
Smarkūs kaip ereliai
3. Šviesus, kai laisvamatčs darbus prideramai.
atsibus
nedėlioję
sausio
9
d.
Apie seseles maloniai
i nis, mokyttas, kai cicilikas. 1916 m. 1-mą vai. po pietų
KAINOS NEBRANGIOS.
METINĖ DOVANA.
Glaudes kaip karveliai.
4. Į sąliūną lindęs, blaivas
Ofisas
Gyvenimas
Dr.
D.
L.
Kunigaik.
Keistu
pobažnytinėje
svetainėje.
Vi

negrįši.
315
W.
Broad'vav,
133
Bowen St
Jų širdelės skaisčios, doros, ,
5. Kur girtas virsta, ten jo si nariai kviečiami atsilanky čio nutarė priimti naujus na-!
SO BOSTON, MASS.
ti į viršminėtą susirinkimą, rius dykai per metinį susirin-!
Jų mintys nekaltos
pikčierius lieka.
Jų sielos prakilnios, dailios,
6. Užmokėsi, kaip saliūne. nes ištiko labai svarbus reika kimų, kuris atsibus 9 d. sau ... Skaitykite ir platinkite
Kaip lelijos baltos.
7. Gerk gėręs, gerk išgė- las, kurj reikia apsvarstyti. sio—1916 m., prie 164 Hanoveri “Darbininką.” Tegul jis ran
Vyčiu 17 kp. Valdyba. st. Boston, Mass. 2 v. po pietų. į dasi kiekvienoje gTinčioje.
. ręs, gerk lig ausų apsivėMalonūs draugai nepraleis-:
Bo jie visi blaivininkai
Į męs.
Jei prenumerata baigiasi,
PRASIDĖS PAMOKOS.
kitę geros progos. Bus prii- - tai negaišuodamas atnaujyk. I
Visi kogeriausi
į „ 8. Meluoja, kai cicilikas.
Ateinančią pėtnyčią ir su- mama nuo 18 iki 30 metų dy
Mergele tokį sau skirkis,
9. Plepi vėjus, tartum cisubatą
prasidės lietuvių kal- kai, o po 30 iki 45 m. pusė įs
Giliukį sugausi.
cilikiškų raštu prisiskaitęs.
Tel. Oxf<>rd 4900.
io’Gerkim'kaip ' kvailiai, bos’ istorijos ir geografijos tojimo.
X.
Komitetas.
pamokos. Jaunimas kviečia
peškimės kaip gaidžiai.
J. P. TUINYLA
mas
lankytis.
PAS GYDYTOJĄ.
11. Bijo, kaip cicilikas
ŠOKIŲ MOKYKLA.
Šiluvos Besmokis, rėkė, ala- “Žvirblio.”
BRIGHTON, MASS.
'Nuo
sausio 5 d. 191G m.,
(“Žvirblis.”)
savo kelias dienas.
Mat jis
Ir-gi vyrai.
tidariau šokių mokyklą, ku
žmogus staiga susirgo, bet ne
1916
meti]
pradžioje
yra
nu

rioje bus mokinama visokie
Vaitas girtas stovi pasirė
galėjo patirti ką jam skaudėjo.
veiktas
didis
broliškos
meilės
šokiai, kiekvieną vakarą nuo
Kaimynai atlankydami jį, vi męs ant pagalio ir linguojasi... darbas...
Brightono
šv.
Jur'
8 iki 10 vai.
Lietuvis. Pasakykit man,
saip jam patarė gydytis; vie
gio
pašeipinės
draugijos
meti

Dienomis mokinama pagal
panie voicie, kodėl jūsų no
nas sumaningiausis vyras, tai
susirinkimas
delei
išrinki

nis
sutarties.
buvo vietinis desėtninkas. Jis sis tokia raudona?
Vaitas. Dur-r-mius! kad mo naujo komiteto ir nutari Esu gerai išsipraktikavęs, bu
patarė, kad nueitų pas dantų
mo nekurti} svarbių dalykų. vau Rygoje mokytojum, taip
gydytoją, ir tas duosiąs pata tu pa-pa-pa-a-anie tego tu Vienas iš svarbiausių nutari- gi ir čia Amerikoje, todėl gerb. Į
dur
rimą.
Bėsmokis taip ir pada rėtum tiek mokslo savobu-bu'ra: riršminėta draugija norėdami išmokti gerai šokti,,
noj
galvoj,
ta-ai
tu-u
rė, nuėjo pas dantistą.
:
kasmet
rengdavo metinį balių ateikite pas mane.
— Kas jums kenkia?... Dan tum visas raudonas.
!
su
šokiais
ir kožnas naris turė
Edw. Browning Ames Build.
Dagutis.
gis skauda? — Klausė dantisjo
užsimokėt
po
50c.
ar
jie
bus
Room 44
____ __(“ Žvirblis.”) _
ant baliaus ar ne. Bet šitame
Užlaikom didžiausia krautuvu
1140 Columbus Avė.^
■ — Brangusis pone, kad ir
i laike, kada mūsų Tėvynė Lie
Roxbury Crossing. deimantų, laikrodžių ir visokiu
| žiedų, siutus ir overkotus, duo
■aš pats nežinau.
Kaip kada,
tuva kraujuose papludusi ir
■iam ant bargo ir ant išmokeseių
rta,i pilvas gurguliuoja ir kur
‘mūsų tėveliai broliai ir šeše
j
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
kia, tarsi, kad tuzinas varlių
ilės rankas ištiesusios laukia TEL. EACK BAY 4200 ii <•. i
me agentų kiekvienam mieste Su
pavasario laiku pelkėse. O MOTERŲ SUSIRINKIMAS. nuo mūsų duonos kąsnelio, tai j
-vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
kai kada, jaučiu ką tokio
DR.
F.
MATULAITIS
i
lėlį nuošimtį duodam perkup
Utarninko vakare Šv. Petro ^v- Jurgio draugystė kaip pečiams, didelį, naują katalogt
kvailo galvoje besimaišant
Ofisoadynoe
£
*
Gydo
salėje atsibuvo A. L. R. K. Mo Teitais metais taip ir šimet nu•siunčiame ant pareikalavimo ui
1-3 P. M 7-9 P.M.
Priskiria Akinius.
— Tain, taip, įdomi liga. terų Sąjungos 13 kp. susirinki- tarė nerengti baliaus, bet nui
25 centus štampu.
Aš patarčiau tamistai kreiptis mas
| tarė, kad visi užsimokėtų virš419 Boylston St., Bostcr, Tsss.
J. P. TUINILA.
ori e kokio bent mokytojo, ku822 Washing“ton St., Boston. Mass
Tarp kito ko buvo kalbėta minėtą mokesnį ir tuos pinigus
Ks tamistai tą kvailumą iš gal apie veikimą kun. Kemėšio, pasiųsti badaujantiems lietuios išvarytų.
prieš kurį čia kai-kurie ėmė viams į tėvynę. Minėta drau
drau-
J. V. Šešupė.
gystė
turi
suviršum
300
narių,
1916 METŲ 2000 GRAŽIŲ KALENDORIŲ DYKAI.
veikti ir primetinėti jam dr-jų
tai pasidaris virš 150 dolerių.
ardymą.
Visiems mano Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems. To
VYRO BĖDOS.
Svarstant mūsų kuopoje tą ĮUž ką galima labai pagirti tą dėl kurie gyvenate arti mano offiso, malonėkite pasiskubinti užei
Vyras sugrįžęs vakare na- dalyką vienbalsiai prieita prie dr-ją ir pastatyti pavyzdžiu ti ir paimti iš mūsų GRAŽIĄ DOVANĄ.
Kurie man suteiks vieną ar daugiau adresų savo pažįstamų ku
kitoms dr-joms.
I mon iš darbo, rado užrakin- sekančių pripažinimų:
rie
turi pinigų ir manytų pirkti Namą, Ūkę, Lotą arba užsidėti
A. P. B.
I tas triobos duris.
NegalėdaPripažįstame, kad kun. F.
bei kokį nors biznį tai apturės nuo mūsų gerą dovaną.
' mas įeiti ir nesulaukdamas Kemėšis yra katalikiškos vi
(Į kitas valstijas Dovanų nesiuntinčjame.)
Klaidinga pažanga dažnai
LITHUANIAN AGENCY,
j «ugrįštant pačios,
bandė įlįs suomenės gaivintojas ir bu
(A. Ivaškevič valdvtojas)
eina petys į petį su palankiau
ti triobon per langą; bet lan dintojas.
315
W.
BR0ADWAY,
SOUTH, BOSTON, MASS.
gai buvo uždarinėti. Varg
Pripažįstame, kad kun. sia atžagaryste.
šas vyrelis, prisikankinęs, ant Kemėšis yra naudingu organigalo šiap-taip įlindo triobon zacių tvėrėjas ir gerų organiC. & P. Phone St. Paul 5947
Pajieškau savo dėdžių Karolio
per viršų stogo. Trioboj, ant zacių ir dr-jų stiprintoju ir
ir Stanislovo Ciburkų ir Anta
Grabininkas ir Balzamuotoj as
GERA PROGA!
stalo jis rado pačios paliktą uoliu rėmėju.
no Luko ir pusesers Viktorijos
Gramatika angliškos
i jam laiškelį “Mielas Vincnti,
Pripažįstame, kad tie, ku Slazieas. Visi paeina iš Kaune
Pagrabus atlieku pigiai ir
kalbos
mokytis be mo
aš išeinu su reikalais į miestą. rie veikia prieš kun. Kemešį gub., Šiaulių pavieto.
gražiai.
Esu išėjęs mokyk
kytojo (apdaryta) .... $1.00
Malonėkite patįs arba kas ki
- Raktą nuo triobos rasi pa- yra laisvamaniai arba katali
loj
tam
tikrus graborvstės
Vaikų Draugas arba
tas atsišaukti po šiuo adresu:
F kištą lauke po trepais.”
kai laisvamanių intekmėje.
mokslus
ir
išdavęs ekzaminus.
kaip mokytis skaityti ir
Domininkas
Adomaitis,
J. Viskas.
rašyti
be
mokytojo
......
15c
Pripažįstame, kad tie, ku 2 Bilarika St.,
Siunčiu numirėlius ir
Boston, Mass.
Naujas Būdas mokytis
(“Žvirblis.”)
riuos socialistų ir laisvamanių
miestus ir pargabenu
rašyti be mokytojo...... 10c
■L
________
spauda užtarauja, veikia ne
miestų.
Pejieškau Vinco Paukščio
Aritmetika mokinimui■VIS GERIAUS, KAIP KAD katalikiškai, nes nei laisva ir Povilo Šlapiko, su kuriais
si rokundų, su paveik
Tai-gi, vientaučiai, laido
NIEKO.
maniai, nei socialistai nerems prieš 10 metų gyvenome Reaslais (apdaryta) ........... 35c.
jimo reikale visuomet kreipki
Viso $1.60
tės pas mane.
Ofisas
S Žardei ių Skauradienė, stai- to darbo kurs eina grynai ka ding’e, Pa.
Kas atsiąs iškirpęs šitą ap
talikiškai
ir
stiprina
kataliky

Jie
patįs
ar
.kas
kitas,
mel

prišokus prie savo kaiminJONAS GREBLĮAUSKAS
garsinimą iš “Darbininko”
džiu pranešti šiuo adresu:
ir $1.00 per money orderį,
Hus Tupkuv'ioiiės, klaus mėjo n- bę.
500 SO. PACA ST.,
Išreiškiame pageidavimą,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
e dukters išlydimą už vyro.
BALTIMORE, M. D.
Antanas Keršis,
kad katalikai tą suprastų, jog
pigiau.
- Girdėjau kaiminkėle, kad
Hį o dukrelę išleidai už vyro? nei socialistai, nei laisvama 71 William Str.,
P. MKOLAINIS,
fe 1
Turintis lietuvišką vertėją
Wallingford, Conn.
niai nevelija katalikų veiki
R. F. D. — Route 2,

Vietines žinios.

Į

— Taip

yra,

kaiminkėle.

mui gero ir todėl pageidauja
1 —■ O ar geras vyras? Ar tro- me kad nesiduoti atskalūnams
klaidinties.
■s dukrelė už jo .ištekėjus. —
Buvo valdybos rinkimai.
■lausi nėjo Skauradienė.
Pirm. — Agota Strakauskieg
Tai ką-gi daryt... Tropįs
|
-opi s, ištekėti vis sykį nė, pagelb. — Paulina Giedraičiutė; sekr. — Ona Migauri
Bet kaip šitokiuose
skiutė; kasininkė — Ona Stalaikuose tai yra gana gerai,
Įifiuliutė; maršalka
Magdasu! su-imaŽL
ažins mūsų šeimyna,
Jena Bakūniutė; kasos globė
ii pritingėdavo dirb- jos — Kotrina Zubavičiutė ir
*
•irėdyti, pasipuošti,
iKonstancia Kaulinskaitė.
ti, tai daugiaus kaip
Kp. Kor-tė.
1 k 1 H.

B- Atsakė Tupkuvienė.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Hudson, N. Y,

ADVOKATAS
MORRIS KATZEFF

294 Washington St., Room 350
BOSTON, MASS.
*|* Vienatinė Lietuviška *♦*
Tel. Fort H iii 3424
Vakarais nuo 7 iki 9 vai.
1140 Columbus Avė.
Roxbury Crossing
Y Kuri užlaiko visokio ta- Y
Room 38.
Y voro, reikalingo maine- Y
J
Y nieriams.
"
Y REIKALINGA kasdiena 25 mer
Y
Y ginos valgyklose, hoteliuose, dirbf Ituvėse ir prie namų darbo. Vi
Pasiuvam drapanas sulig nau Y V. LUKOSEVICIA.
J. V. Šešupė.
vvrnms.
jausios
mados
ir
pagal
Jūsų
noro.
*1* Mlnersville, - - Pa. *£ sokių darbų
S. L. R. K. A. 21 kuopos! JONAS BERZELONIS & CO.
S. GORALSKY
buvo nepaprastas susirinki 18 Chandler Str,
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
mas kuriame nariai užsimokė
153 COURT ST.
(Castle Squar

jo duokles.

ruari1

r*”

Vienatine Lietuviška

A P T I E K A

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

t.

r
k

B
il
u
k
k

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

1,00

75c.
1.00
1.00
50c.
1.00
1.00
25c.
25c.

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

1.00

Gyduolės dėl pataisyto
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško galvos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir- 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums švei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame trus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, Gyduobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisupsime jums
expresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass

Geriausias Siuvėjas
Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00
ir aukščiau.

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kainą.

k+k k^k <^k

Krautuvė |

S. C. LILIENSTERN,
M
M

172 Statė St.,

Boston, Mass.

(Priešais Custom House.)

Visi skaitykit ir platinkite

