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RYMAS. — Ant Italijos ka 
rinio fronto artilerijos susišau
dymai tebsitęsia..

čia parodomas paveikslas nuimtas nuo aeroplano, buvusio viršuje kiro aerupianu. ^.eiop 
lanai buvo vieno miesto padangėse.

vicų priešas buvo priverstas nuo karės prad 
apleisti kaikurias tranšėjas,1 karalius sugrįžo 
kurias mes paskui užėmėme, nėn. Namie bui

UŽĖMĖ GRAIKUOS SALĄ.
Londonas. — Francu zai iš

sodino savo kareivių ant Grai-

SERBAI KRAUSTOMI 
ČERNOGORUOS. 

Rymas.
plūdo, tai nemažai serbų J 
reivių suburbėjo į Cernogc 
jų. Dabar, kaip jau Čer 
gorija veik jau austrų ran 
se. tai iš ten likučiai serbų 
mijos skubiai gabenami < 
saultės Corfu, kurių fran 
zai užėmė.

Jūsų broliai 
LIETUVIAI!

Ant konverto Altdamo pač- 
to antspauda 22 12-15.

Laiškas buvo rašytas len
kiškai. Matyt to stovyklos 
prižiūrėtojai reikalavo, kad 
galėtų percenzūruoti. Bet vis
gi matyt jie gauna nemažai ži
nių, kad net apie “Darbinin
kų” sužinojo ir teisingų adre
sų padėjo.

RUSAI VĖL VEIKIA PRIEŠ 
AUSRUS.

Vienna. — Austrijos prane
šimuose skelbiama, kad rusai 
vėl atnaujino veikimus Besa
rabijoj. Rusai puola ant au
strų su didžiausiu atkaklumu, 
bet vis esu atmušami.

Rusai šitaip skelbia apie 
mūšius tose vietose: Ant vi
durio Stripos upės priešas lai
ke pūgos darė dvi atakas ties 
Dabropol, bet abu kartu bu
vo atmušti. Tose apygardose 
ir į šiaurės rytus nuo Čgrno-

PADIDINO ALGAS
Taunton.

turing kompanija, kuri sam 
do 750 darbininkų savo bo 
velninėse dirbtuvėse pakėlė ai 
gas ant 5 nunš.

NEPRISIPAŽĮSTA.
Washington. — Am 

Vengrija apreiškė, jog m 
submarinas nuskandino 
šia, su kuriuo žuvo du an 
konu.

Tai gal turkų submai 
tai padarė.

Jau štai kelios dienos praė
jo, kaip atsibuvo Lietuvos 
Vyčių paroda 
tuvių paroda Amerikoje, 
jos pasekmės bus ilgai tverian
čios. L. Vyči 26 kuopos 
Worcesteryje surengtoji paro
dų sukėlė daug entuziazmo, 
daug noro darbuotis toliau, 
labai paakstino prie pasidarba
vimo ir pačius parodoj daly
vauto jus, visus Vyčius, vi
sus Amerikos lietuvius.

LAIŠKAS Į “DARBININKO’’ 
REDAKCIJĄ.
1915 m. 10 d. gruodžio Į 

Gerbiami Tamstos!
Mes lietuviai, esantieji be- ! 

laisvių abaze Vokietijos nelai
svėje, skaitliuje apie 200, vy
rų iš Kauno, Suvalkų, Vil
niaus ir Kurlį^ndijos gubemi 
jų. Daugumas iš mūsų turi j 
Amerikoje brolius, seseris 
gentis, gimine... ale neturi
me adresų. Daugumas iš mū
sų ir iš kitų priverstinai ken-, 
čiame skurdų, kurį ne iš mū
sų kaičios turime kęsti, ir 
nematydami jokio išėjimo iš 
to skurdo kreipiamės į “Dar
bininko” redakcijų. Mieli 
broliai! ar negalėtumėte mums 
kuomi padėti, sušelpti, kaipi 
medžiagiškai taip ir dvasiškai,Į 
siųsdami mums keletu skatikų 
arba kitoius kokius siuntinius,! 
o dėl dvasišo peno atsi skite! 
knygų kaip maldanygių taip 
lygiai ir šiaip pasiskaitymui, 
kurios mums daug gero pada-' 
rytų ir ramybės priduotų mū
sų vargingame padėjime.

Brangūs broliai, jeigu bū
site malonūs mums kų nors 
siųst, tai meldžiame siųsti per 
rankas komendantūros karei- 

j vių belaisvių stovyklos. Taip- 
Įgi meldžiame tamstų kreipki- 
jtės į mūsų komendantūrų. Ma
žu pavelytų tamstoms suteikt 
surašą vardų čionai esančių 

Kiekvienas Japonijos karei- i belaisvių iš kur katrie yra, o 
vis turi po popierinį katiliu- tuomet tamstos galėtumėt ap- 
kų. Katiliukas padaytas iš garsyt savo laikraštyje, iš ku- 
paprastos japoniškos popieros. -
Katiliukan įpilama vandens, 
viršus sušlapinama ir kabina
ma ant ugnies Per 10 mi
nėtų vanduo užverda. Kati
liukas gali būti panaudotas 8 
ar 10 kartų.

los gabenama likučiai Serbi-; 
jos armijos. Ant tos salos! 
pribus ir serbų armijos vy- , 
riausias vadas gen. Putnik. i 
Čia bus vedama į tvarkų ser
bų armijų. Kaikurie serbų 
generolai ir oficieriai jau iš- 
sėdo ant tos salos.

Graikijos valdžia smarkiai i 
užprotestuosianti prieš f ran- 
cuzus už salos užėmimų.

Kadangi austrai baigia 
smaugti černogorus, tai tur
būt talkininkai ant Corfu nori 
pasidaryti sau atsirėmimo 
panktų. Negalėdami pyigel- 
bėti černogorams tiesiog, tai 
bandys tų daryti iš tolo, nuo 
Corfu salos veiks prieš teuto
nus Černogorijoj ir Albanijoj.

Kaip talkininkai susivėlino 
suteikti pagelbų serbams, taip 
jie dabar gal pirštus griaušti, 
susivėlinę suteikti pagelbų čer- Į 
nogorams.

PADIDYS DIRBTUVĘ.
New Bedford. — Manomet 

kompanija nutarė padidyti sa
vo biznį. Nutarė paskirti 
milijonų dolerių pabudavoji- 
mui naujos dirbtuvės, kur bus 

I verpiami siūlai automobilių 
į tekinių rataplaukiams.

ATAKAVO IŠ ORO.
Rymas. — Keturi AdM 

aeroplanai atakavo iš plB 
gių Italijos miestų Rim 

[Vienas aeroplanas nušaw 
Mašina nukrito žemėn iJ 
lakūnu užsimušė. J

LONDONAS. — Iš Rymo 
atėjo bevieliu telegrafu prane
šimas, kad Graikijos kara
lienė, kaizerio sesuo, esanti 
pašaukta prie labai sublogusio 
savo brolio. Jo padėjimas 
esųs pavojingas. Karalienė 
jjagaišuodama dumsianti Ber- 
linan.

GRAIKAI SUSIKIVIRČIJO.
Atėnai. — Talkininkai Grai

kijoj neapseina be ki virčių. 
Talkininkai buvo užsimanę su- 
naikyti tiltų ant Strumos upės. 
Jį saugojo graikų kareiviai. 
Kareiviams buvo įsakyta ne
leisti tilto suardyti. Bet tal
kininkų atėjo daugiau ir nu- 
baidę graikus, suplaišė tiltų. 
Talkininkai tuoj nubėgo, kad 
nekiltų didesnių kivirčių su 
graikais.

dabar Meksikos prezmei 
pasirūpino, kad banditų 
dai būtų suareštuoti. ( 
Almeida buvo paimtas cari 
zistų ir tuoj sušaudytas, j 
gautas ir Rodringuez ir jis! 
sušaudytas.

Bandistų piktadarybė b

darbo komisijonierius. 
ten šiose Suvietose 
stijose kas minu t a yra 
džiamas darbininkas 
kas 16 minutų vienas 
didžiai sužeistas. 30 
sužeidimų galima išvengti pa
taisius darbo sųlygas. Pusė 
milijono darbininkų turi ligas, 
gautas dėl blogų darbo sąlygų. 
Trys milijonai darbininkų šio
je šalyje yra silpnos sveikatos 
deknfisveikų darbo sulyg .

Visi žinome gerai, jog 
darbininkai, pelnydami sau 
duonų dirbtuvėse, skerdyklose 
kasyklose, stato savo sveika
tų ir gyvastį pavojum Bet ant 
kiek ištikrųjų jie yra pavoju
je, kiek šioje šalyje yra dar
be užmušimų, susižeidimų, 
kiek ligas įgauna dėl blogų 
darbo sąlygų.

Į tuos svarbius klausimus 
atsako Brvant, Valstybinis 

Bū- 
Val- 

sužei- 
darbe, 
miršta 
nuoš.

ton už išsiuvinėtų paduškaitę, 
B. Skripkauskaitė iš Cleve- 
land,Ohio už mezginį.

Treciuos rūšies pagyrimo 
laiškus gavo Tamošaitis už 
paveikslus ir M. Bagdžiuniutė 

j iš Cleveland, Ohio.
Gerbiamieji, visi čia pami

nėti malonėsite atsišaukti pas 
parodos rašt. P. Zataveckų, 20 
Hacker st. Worcester, Mass. 
Tai dovanos ir laiškai bus iš
siųsti. Atsiųstieji išdirbiniai 
bus pasiųsti atgal arba per 
kuopų pirmininkus arba per 

i klebonus.
Parodų rengiant ypač pasi

darbavo p. V. Bacavičius, A. 
Čiginskas, J. Venslauskas. 
Buvo ir daugiau tokių, kurie 
nesigailėjo triūso padėti tam 
geram darbut

P. Zataveckas.

ČERNOGORUA PASKUTI
NĖSE DIENOSE.

Londonas. — Austrai jau 
dabar visai netoli Cettinje, 
Čemogorijos sostinės. Su ja 
turbūt taip atsitiks, kaip su 
Serbijos Bielgradu.

Smarkūs mūšiai dabar eina 
apie Cettinje iš visų veik pu
sių.

Ilgus amžius maža černogo- 
rų tautelė nelenkė galvos už
kariautojams. Per šimtus me
tų čemogorai įstengė apginti 
savo šalį ir jokis priešas nebu
vo dar užėmęs jų sostinės. Jei 
dabar austrai jų užims, tai 
bus didis nuotikis Černogori- 
jos istorijoj.

Teutonams Černogorijoj 
vadovauja kaizerio gen. Koe- 
vers.

Nors veik jauvisaviltis din
go, kad černogorai atsilaiky
tų, bet visiems įstabu kodėl 
Italijos karalius nepaskubo sa
vo uošviui talkon, kodėl Ita
lija nepasiuntė armijos, kol 
dar laikėsi didi čemogorų 

rio galėtų giminės’sužinoti a- tvirtovė Lovcen. Ši tvirtovė 
pie saviškio nelaimę. Už kų yra gerai gamtos apginta ir 
mes labai būtumėm tamstoms nesunku būt buvę atsilaikyti 
dėkingi. turint daugiau kareivi . To

Laiškams adresas toks: nebuvo ir tvirtovė puolė.

nės sienų galingą priešą, prieš 
i kurį neatsilaikys, pradėjus 
■ derybas su-juo ir norinti per
braukti karinius veikimus.

Anglijos diplomatai jau pri
pažįsta, kad Černogorija pe
rėjo į austrų kontrolę. Rei
kią dabar skaitytis su išsipil
džiusiu faktu, kad pajūris iki 
Graikijos rubežiaus yra teuto
nų valdžioj.

Nelabai svarbu, kad Čer
nogorija, mažas žemės skly
pelis pereina austrams. Svarbu 
tas, kad Austrija turi liuosas 
rankas pajūryje ir gerą Catta- 
ro uostą, kuriam iš niekur 
dabar nėra pavojaus. Iš te 
uosto galės veikti prieš Italiją. 
Jau dabar Austrijos laivynas 
atplaukė tan uostam

SUSITAIKĖ.
Fall River. — šio

penkių Unijų audėjai buvo pa
reikalavę iš kompanijų algų 
pakėlimo. Kompanijos suti
ko pakelti ant 5 nuoš. Dar
bininkai priėmė pasiūlymų.

Černogorai pateko po Austrais
Francuzai paėmė greikų salą. 100.000 austrų sužeista, 10.000 pateko nelaisvėn

n*



Tai broliai ir sesers, ir tu- 
įe matyti savo reikalus, tu- 
je juosiuos suprasti, turi- 
išvysti kokios bėdos gali 

ikti mus pačius, mūsą šei- 
įnėlę, mūsą pačią, vaike- 
k našlaičius.
■Tai-gi tai tą reikalą, tą 
lesčią, tą darbą darbelią 
|me iki ausą. Turime a- 
iką svarstyti, turime kuo 
■uties. O aš matau, kad 

permažai rūpinamės, la- 
I permažai tesvarstome savo 
ralus, perdaug esame van- nuveiti, kaip savo tautą gali 
L perdaug nerūpestidgi, me pakelti kaip savo buv 
paslankūs. galime pagerinti.
[Todėl ir skurstame patys, Ar ilgai dar išsimėtę dejuo 
Lame sunkiausius darbus, sime, vargsime ir lauksime 
įname mažas algas, nelai- kad ateitą koks nors Maižie 
fe, bėdoje krintame kitiems šius išvesti iš namą nevalios 
^pečią, nemokėdami pa- Anie žydai Maižiešiaus išvest 
■L laiko praleisti, einame iš namą nevalios buvo vergai 

■^s, bolines, griebia- Jiems reikėjo tokio galingo iš 
•mūsą našlaičiai mintingo, Dievo apšviesti 
■m vargsta, pak- žmogaus. Mes - gi esami 

•kas prieg- liuosi, laisvoje šalyje ir tode

Nes Chi- 
lietuvią,

Kenčiu alkį, šaltį, badą, 
Ir skurdą didžiausią, 
Širdis plyšta beraminant 
Vaikelį mieliausią.

Jis sau geria, uliavoja 
Su sėbrais saliūne. 
Nelaiminga girtuoklystė 
Trenk nors tu, perkūne.

Sumaišyk visus saliūnus 
Su žeme sulygyk.
O Tu, Viešpatie, girtuoklią 

Širdeles pagydyk.

Tegul josios prablaivėja, 
Lai josios užkaista
Bent meile savo šeimynos, 
Kuri varguos gaišta.

0 “Iš po darbininko plunks
nos” tai užvis puikiausiai at
rodo. Tai lai tik gausiais vai
siais pasirodo ir išbujoja mū
są “Darbininkėlis...”

F Gustaitis,

milžino mus, ir norėjo atimti nuo 
mūsą paskutinius drabužius, 
tai tėvelis nenorėjo duoti, tai 
jie užmušo tėvelį, ir paėmė 
viską ką mes turėjome. Gi 
mano mama nuo išgąščio su
sirgo, ir po kelią dieną mirė. 
O aš pasilikau vienas, našiai-

karto, rir kaukia.

I^^Kiek pa-^ 
Eiugarmėsi bedugnėn.

e tat žiūrėti už ko ga- 
itverti, kuo galime 

tremti, kuo apsisaugoti, 
■ nenupuolus bedugnėn — 
■ kad nepaskendus varge.
I Priemonią, ginklą, išsi- 
■inėjimą, būdą, kelią, ve
rčią saugion gyvenimo va- 
Į yra daug. Reikia todėl 
■fi. tą ginklą pasigaminti, 
■a mokėti pasigriebti tin- 
ąną priemonią, reikia susi
mi kelius, vedančius prie 
•snio gyvenimo. Reikia, 
F- (mums budrumo, pagal

io, pasiryžimo, ištvermės 
imties tą dalyką.

|Ar reikia tau brolau ir sė
li išvardyti kaikurius būdus, 
hius, priemones, kurią grie- 
Lamasis apsidrausi maž-daug 
lo skurdo ir bėdą.
j Pirmas dalykas tai turime 
urėti, kad būtumėm apsi- 
raudę sveikatą ir gyvastį, 
eriausia tai padaryti katali- 
iškame susivienijime. Jei 
altai būtinai prigulėti prie 
■alpinės dr-jos. Paskui su
loti savo darbininkiškus rei- 
lus, žinoti, kaip elgties 
leiką metu, mokytis amato, 
vytis šios šalies kalbos, pa- 
Ki šios šalies piliečiu ot tai 
■ai, kelialiai prie geresnio 
^■eilinio* .
■Kaip ten nebūtą didžiuma 
■uvią apsirūpina savo rei- 
I is. Bet yra tarp mūsiškią 
■ią, kurie turi būti aprū- 
■ kurie negali savęs ap
lyti. Reikia kitiems jais 
■ifities, reikia labdarystės. 
|L našlaičią, seneką, ku- 
Hs reikia aprūpinti.
■Les chicagiečiši jau turime 
Hdarybę. Jau turime net 
yjopas. Labdarybė užpir- 
|| akrą žemės prie Šv. Ka- 

8.000. 
l duo
ti to-

enuolyno u 
darbui pra 
ikgia tik v

M. Mažeika.
Labdarybės Narys 

1-2-1916 Cliicago, III.

NEW YORK, CITY.
Unija stiprėja.

Sausio 9 d. atsibuvo doki- 
nią darbininką unija. Buvo 
apsakyta, kaip unija stiprina
si ir parodyta, kad mūsą uni
ja kas valanda stiprėja. Už 
savaitės laiko kiekvienos tau
tos žmonės gaus savo kalboj 
gaus po knygutę apie uniją. 
Todėl kiekvienas narys supras 
ir žinos kaip elgtis.

Dirba tunelį. __
Dabar New Yorke dirbamas 

tunelis, kuris yra sakomas 
bus didžiausias ir brangiau
sias visoje Amerikoje. Tas 
tunelis eis išilgai New York’ą. 
Ture 8 linijas. Dar imsią 5 
metus pabaigti tą urvą. O 
jau treti metai kai dirba ir ke
turi milijonai išleista.

i su savo greitumu sukasi ir tarška be 
ru5 -draugu pailsio. ^^i^įLkujai krinta 

ir dabar ant priekalą su tokiu trinks- 
džiaugsmo mą, kad va rodos, jie savo 

ipriausia ir sunkumu pralauš žemę, ir 
. ir niekuo- kris bedugnėn__Čia vėl žvim-
abartės, tai bia piuklai, kurie piauna ge- 
sakyti Savo ležį, ir tas viskas • susilieja į 
ėliams, kad kokį tai> nepeprastą chaosą, 
a prie savęs kad įėjus pašalinti žmogui 
ir jam kaip rodosi, kad - jis pakliuvo į 
ir padrau-lpatį pragarą. Bet žmones, 
nors kitaip, kurie čionai dirba, įsigilinę 
taip-gi ir kiekvienas į savo darbą, pri- 

ai yra rašy- prato prie to visko, ir
> rašymėlią, rodosi, kad taip ir reikia, kad 
s daugiaus taip įr turi būti. Taip pat ir 
nimu ir pa- man. Stoviu prie mašinos, 
kuopuikiau- Aplinkui ūžia, žvimba, dunda, 
i su dau- ir tas užimąs man atrodo ko- 
tusią drau- kia tai daina, kokia tai mu- 
• jiems taip- zika. Ir ypatingai tokiose 
r užuojautą, valandose, mėgstu svajoti, 
<elią tiesos svajoti be galo_  Ir tos sva-
savo tikslo, jonės nuneša mane toli nuo to 
d jo tikruo- trenksmo, nuo to ūžimo, bil- 
ėdamas nuo dėsio, kitan pasaulin, ir už- 
jlį traukimą mirštu viską kas aplinkui dė
jau jam pa- dasi.
ką< paduoti; Štai rodosi keliauju Tėvy- 
no vienybėn nėn. Plaukiu per jurę. Va- 
tikimiausiai žiuoju traukiniu, ir va jau ne- 
i labui vie- toli stotis, kur turiu išlipti. 
Tai-gi kiek ĮJž valandėlės sustoja trauki- 

spėkos, tai nis. Išlipu. Iki sodžiaus

Tyg kikio tai baisaus 
ranka išdraskė šonus kalno, ir 
išplėšė visus augančius ant jo 
krūmelius.

Apsidairiau aplink—kas tai! 
Čia netoli kalno buvo kelios 
triobelės, kur jos dabar? Tik
tai- krūvos nuodėgulią ant tos
vietos... Kas čia atsitiko? tis. 
Kas ? Pastovėjęs valandėlę, 
nuėjau sodžiaus linkui, 
arčiau sodžiaus, juo liūdnesni mano ąkią yiena po kitai; ne
regimai matėsi. Javai buvo apsakomai liūdna ir skaudi bu 
išmindyti/ išdraskyti, išnai- vo naujiena, 
kinti. Kas čia buvo? Kas klausiau jo: 

gyveni?”
“Aš? Niekur... yra.gerą 

žmonią, kurie nors ir patys 
mažai turi, bet duoda ir man 
duonos šmotelį. O miegu, 
kur pasitaiko. Pirmiau tai 
buvo geriau, bet dabar, tai 
labai šalta miegoti ant lauko.” 
“Dieve! gyvenau sau laimin
gas Amerikoje, ir nežinojau, 
nesupratau kokį vargą kenčia 
čionai mūsą tėvai broliai ir se
serys ! Kuomi-gi prasikalto 
tie biedni žmonės, kad Dievas 
juos taip skaudžiai baudžia? 
Nuvesk mane Jonuk ant kapo 
kur yra palaidoti mūsą bran- 
.gūs tėveliai, nes norėčiau nors 
pasimelsti ant ją kapo.”

“Tai čia netoli,” tarė jis, 
ir vedė mane per sodžią. Liu-

Lig koks akmuo prispaudė
Juo mano širdį, ašaros byrėjo iš

vote amžinastin”.
Ir parpuolęs ant ašaromis 

suvilgyto kapo, graudžiai ver
kiau... atsipeikėjau., aplinkui 
ūžia ir dunda 'mašinos, ir 
piuklai it koki tai pragariška 
muzika Aš čia dirbtuvėje, 
Amerike. Aš ne Lietuvoje? gi
liai užsimąščiau.

Ar ištikrąją tenai taip yra? 
Ar dar gyvi yra mano tėveliai, 
ir mano brolis?... Kas/ino?..

Paskui vėl pa- 
Kurgi tu dabar

Chicago, BĮ

IR MANO ŽODELIS.
Labai yra malonu prisimin

ti anoji valandėlė, kuomet 
į dar tik,pirmu kartu palietė 
mano jausmus taip miela ir 
maloni žinutė, pranešanti ne- 

■ tik man, bet ir plačiausiai vi
suomenei, jog pasiketino gim
ti naujas darbininkėlią laikra
štis vardu “Darbininkas.” Aš 
nepaprasta žinute nudžiugau 
ir-gi kaipo juodo darbo darbi
ninkėlis išgirdęs dar tokią sau 
nepaprasta žinute ir didžiau
siai nudžiugau iš priežasties 
to taip gražaus vardo naujo 
laikraščio “Darbininko,” ir 
|jojo prielankumas link darbi
ninkėlią, vargšą žmonelią, 

į užuojautą, paguodą nešąs len
gvinąs ją vargus. Taip-gi aš 

' palikau užžavėtas. Ir skubi- 
naus“ kuogreičiausiai susitikti, 
susipažinti su mieluoju svete
liu ir besidalyti širdingiau-

čia atsitiko? Koki tai baisi 
viesulą išnaikino viską?... Štai 
priėjau pirmas grinteles. Pa
menu, kuomet išvažiauvau sve
tur, palikau jas naujas, gra
žias ; bet dabar jos buvo suny
kusios, sulūžusios... Viena 
ir ta pati mintis mane kanki
no: kas čia atsitiko? Apsi- 

jiems dairiau aplink, tikėdamas pa
matyti kokį «mogą, kuris 
man apsakytą. Bet visur ty
la, jokios gyvos dvasios nesi
matė. Truputį paėjus pama
čiau prie durą vienos iš apde
gusią grintelią vaiką besėdint. 
Šaltas rudens vėjas nemilašir- 
dingai putė, ir blaškė sudris
kusius jo skarmalus, iš po ku
rią matėsi nuogas kūnas. Jis 
visas drebėjo nuo šalčio. Jis 
turėjo apie 7 metus amžiaus. į dnai atrodė kitkart taip gra 
Prisiartinęs arčiau pažiurėjau 
veidan, ir šauksmas išgąščio 
kartu su džiaugsmu išsiveržė 
iš mano lupą. “Jonukas! ma
no Jonukas!” ir prispaudęs 
prie savęs pradėjau bučiuoti 
jį, ir dvi didelės ašaros nurie
dėjo ant jo-sunykusio dar kū
dikiško veido. Tai buvo ma
no brolis, kurį palikau dar 
mažą, išvažiuodamas Ameri
kon. Nors jo veidas buvo la
bai persimainęs matomai nuo 
didelią vargą, bet tuojaus pa
žinau jį. Jis-gi nustebęs žiu
rėjo man akysna, ir lyg bijo
damas traukėsi nuo manęs, pa- 
galiaus tarė: “Ar ir tu esi 
vienas iš tą piktą žmonią, 
kurie sudegino mūsą namus, ir 
užmušė mano tėvelį.” “Ne 
Jonuk, aš esu tavo brolis 

jaunimo ir užlipę ant kalno Jurgis, apie kurį aš manau 
“_‘_1___ linksminomės pasakojo tau tėvelis. Sakyk
dainuodami. Nuo kalno buvo čia Jonuk, sakyk greičiau, kas 
gražus reginys ant žaliuojan- Į čia atsitiko, kur yra mūsą 
čią pievą ir lauką, toliaus tėvelis ir močiutė?” 

įbuvo matytis miškas. Paž- “Buvo pas mus didelė vai- 
velgus kiton pusėn, matysi na”—-liūdnai tarė jis, ir jo ar 
sodžią, kuriame gyvenau Su ’kyse pasirodė ašaros—atėjo 
savo tėveliais. Bet, kas tai įtoki pikti žmonės, pradėjo de- 
yra? Rodosi tas pats kalnas, ginti namus ir viską, atimi- 
ir toje pačioje vietoje, bet vi-1 nėjo nuo žmonią viską, kas 

įsai kitaip atrodo negu pir- tik ką turėjo, drabužius, ir 
Imiaus. Nei viena žolelė ne-j duoną, ir pinigus, o kas ne
auga ant jo, ir visas kalnas norėjo atiduoti, tai tą tuojaus 
duobėtas, išdraskytas: rodos; nužudė. Kuomet atėjo pas

nes to plaka, jaučiuosi nepaprastai 
<ęs, tai laimingu. Greitai pamatysiu 
• atrodo sodžią, pievas, laukus, kur 
> tik be užaugau, ir praleidau kudi- 
dar vii- kystės dienas.
nustoti Štai prie veiškelio gerai pa

kartu žį s tarnas man “Saldusis kal- 
;ok8 už- nas”, kur, pamenu, kuomet 
tai dėl- buvau dar Lietuvoje, ateida- 

is pana- vau nedėldienyj su būreliu

žaizdavome ir

ROCKFORD, ILL

lietuvią* 
viršaus 
randasi 

Nese-

žus kaimas. Daug namą bu
vo sudegusią, kiti nors ir iš
liko, bet buvo be stogą, be 
langą. Kur - nekur matėsi 
žmonės, kurie žiurėjo į mane 
lig nusigandę, lig bijodami 
manęs, ir visi jie buvo liūdni, 
suvargę.

Netrukus nusisukome iš vie
škelio, ir išėjome ant lauko, | 
kur daugybė antkapią supiltą 
iš žemės, kurie liudijo, jog 
čia yra palaidota šimtai žmo
nią.

“Tai čia yra palaidoti mū
są tėvelis ir močiutė.” tarė 
Jonukas rodydamas antkapį, 
kuris gražiau atrodė negu ki
ti, nes aplinkui buvo išdėsty
tas akmeniukais, ir apkaišy
tas žaliomis šakelėmis.

“Aš kožną dieną ateinu čia 
ir puošiu mūsą tėvelią antka- 
pą šakelėmis, nes gėlią jau 
niekur nėra,”

Atsiklaupiau prie kapo, ir 
verkiau it kūdikis, o ašaros 
krito ant kapo, vilgino žemę.

“Tėveliai... brangūs tėve
liai, atleiski t e, dovanokite man 
|kad jus apleidau! Bet aš vėl 
sugrįžau, pas jus, aš vėl su 
jumis” —

Čia yra skaitlinga 
kolonija priskaitoma 
tūkstančio. Draugiją 
apie pusantro tuzino, 
nai susitvėrė L. D. S. 23 kuopa.
Dagirdę apie tai laisvamaniai 
subruzdo į darbą, kad išnai- 
kyti ją. Visur riekia, kad 
nesirašvtą prie kuopos. Pa
galios jie įnešė į dr-jas, kad 
jos boikotuotą L. D. S. kuopą, 
pirmutinės dvi jau apskelbė 
karę. Tai yra S. L. A. 77 kp. 
ir Lietuvos Sūną ir Dukterą 
dr-ja uždeda mos po $1. baus
mės nariams, jei nariai lanky
sis į L. D. S. kuopos rengiamus 
vakarus.

Negana to, dar jie sumanė 
prieš parengiamą vakarą L. D. 
S. 23 kuopos atspauzdinti pla
katus ir išmėtyti visus tarp 
lietuvią, kad šie nesilankytą 
ant parengto vakaro.

Taigi baisus karės apskel
bimas iš mūsą raudonkaklią 
pusės, bet L. D. S. 23 kp. ap- 
įsikasusi geras pozicijas ir ne
bijo priešą prisiartinant ir 
jeigut pritruks amunicijos, 
tai trauksimės atgal į geresnes 
tranšėjas, kur jau turim iš- 
anksto vietą prirengę ir tenais 
tikimės atsilaikyti.

Taigi broliai katalikai, vi
si stokim į vienybę, o vieny
bė, tai neįveikiama galybė ir 
ta vienybe mes atlaikysime 
raudonkaklius ją pozicijose.

Kareivis.



yra su- 
s reikėtą di- 

Kasgi 
o, naudinges- 
ratusi, šviesi

oterų
SUFRAGETE.

Moteris, reikįlaujanti ly
gių teisių su 
fragietė. Ir
džiuotis tuo t 
gali būt 
nio, kaip 
moteris, šios Gdynės, bet y- 
ra kaip tik pasingai, 
dien tas ž 
vieton būt 
komplimen 
nors nevisuo 
su pašaipa, 
čiau nesenai 
raudo, jos 
piktumu kuc 
pvadino “si agiete. 
dėl Ji tui > didžiuotis tuo
mi, bet ne

Ir taip c g idėją, 
labai praki ą, perdaug di 
delis f 
kada, juokams, 
sufragizm 
Kovoti už 
kilnius ir 
pač jei 
prisidėtą Jie moterą ir vai 
ką gerb 
pakėlim 
kovoti i .___ __
kova, Ip tai darė Anglijos 
Ponia Hkhurst su dukterims 
ir pasijoms* — tiesiog ne- 
naudinj negražu ir — ne- 
moterii. čia Amerikoje 
rods nerys daug gražesniais 
ir pritiesniais būdais reika
lauja ią balsavimo, tad ko- 

„Jurie vyrai taip labai 
riešinasi ir prieštarauja prieš 

davimą moterims ? Didžiu- 
gal priešinasi vien iš biz- 

ko atžvilgio, nes turėdami 
•kį nešvarą biznį, kaip tai 
iūną, gamblerią urvą ir tt. 

učia kad moterys gavusios 
ises balsavimo, nebus ją 
ngvai paperkamos, netole- 
los ją “biznią,” kovos prieš 
•afterius, ir tt. tad viena ir 
džiausią racija, — antra gi— 

patikės^- sufragietės, užkir- 
I tiesiog kelią moterims. Pa- 
ps pametė visus moterų di
liausias charakteristikas, at- 
llavė tiesiog su pašėlimu, ko- 
I ti tiesiog prieš vyrus —gal 
I yra^kiek metodos ją pašėli- 

-šiai,daugiau blė- 
dies ne kaip gero padarė. Ne
bematyti pas juos moterišką 
privalumą, kaip tai: švelnu
mo būdo , malonumo, bet kaž
koks sušiurkštėjimas, surem
bėjimas — nekurios, manyda
mos, kad labiaus užimponuos, 
pradėjo net imituoti vyrus, 
vaikščioti dideliais žingsniais, 
kalbėti storu balsu, nebevar- 
toja jokio skonio aprėdaluose, 
bet rėdosi beveik vyriškai, į 
namus ir ją užlaikymą žiūri 
kaip ir perprastą “džiabą” — 
rankų visokie darbeliai, mo
terims taip malonūs, jų pašie
piami — į tą sutvėrimą vadi
namą vyrus žiūri su panieka. 
Tą viską daro gi sū .geriausia 
intencija, manydamos tuom 
parodysiu pasauliui lygų pro
tą, narsumą vyrams — ir 
kaip tik tuom, vieton užim
ponuoti, pasidarė atbulai. Vy
rai tiesiog nusigando ją — ją 
vaidentuvė perstatė jiems ne
patraukiantį akį paveikslą — 
suvyrėjusios moteries, įsivaiz
dino savo mylimas žmonas, 
seseris, mylimąsias iš dailią, 
malonią, lipšnią sutvėrimėlią 
—pavirstapčias į imitaciją-vy- 
rą. Tad ir imtasi visaip pa
slėpt sufragietes, piešt kari
katūras, rašyt juokelius «ir tt. 
Jau vyrams tos “imitacijos,” 
yra tiek įkyrėję, kad nesenai, 
viename iš didžiausią Ameri
kos miestų, buvo varoma kar
šta kampanija dėl sulyginimo 
teisių, sufragietės sakė pra
kalbas, į kurias, daug vyrą 
atsilankė. Atvažiavus auto
mobiliu didelei sufragietei, 
pamatyta,kad vienos iš tą“ su
vyriškėjusių” šoferis buvo 
taipgi sufragietė. Vyrų mi
nios permetė akimis abidvi ir 
pamatė, kad “vyriškoji ”ren- 
gėsi kalbėti — pradėjo šaukt, 
rėkt, “Oh — sustok! Lai tas 
aniolėlis, kurs tave atvežė 
prabilsta vieton tavęs.” Užė
jus ant estrados “aniolėliui” 
— entn irjMtižirni pritarta kal
bėtojai. Tas mažutis inciden
tas, parodo, kad moterys, ko
vodamos td lygias teises, turi 
panaudot išmintingas, pama-

Šian- 
“sufragietė” 
omas kaipo 

yra tariamas, 
t, bet dažnai, 
kastiŠkai. Ma- 

ip mergaitė už- 
utės sublizgėjo 
et ją vaikinas 

” Ir ko-

Į tuotus argumentus ir kaip tik 
[ visas gerąsias moteriškas ypa
tybes. Nuduodamos gi tą 
kuom ne yra, nekados daug 
nelaimės, kas šiurkštų, nena- 

į turališka, dirbtina, niekam 
i užimponuot negali. Sumote- 
rėjęs vyras, būtą juokingiau
sias sutvėrimas pasaulyje —- 
tad suvyrėjusi moteris ar mer
gina, menkai teprisideda prie 
išgavimo lygią teisią, nes 
tuom įbaugina tuos pačius vy
rus, taip, kad ir balsuoja 
prieš davimą moterims balso.

Moteriška Sufragietė.

įsižeidė .
nors ir

padaro kaip 
Taip ir su 

sufragietėmis. 
iaš teises — pra
šius darbus, y- 

vimas tą teisią

prie morališko 
onijos ir tt. bet 

teises militarine

GERASIS JONUKAS.

Dialogas.
Veikiančios yp&tos

Juziutė ir Monika.
(Dvi jaunes lietuvaitės) jjonuks buvo gers vaikutis, 

(Veikiama bile kur: sode, girioje, Klause tėtės'ir momutės, 
gričioje ir kur norint.) į Viską darė kas yr’ gera... 

Juzė. Na, pasakyk) kaip tau Jeigu kartais mama bara,

PERVELU.

Laikrodis išmušė vienuoli- 
ką. Viskas buvo tyku. Pe- 

Įčiukas vos žibsojo, taip kad 
net šiurpuliai karts nuo karto 
apimdavo. Laiks nuo laiko 
buvo girdėtis aimanavimas 
jaunos moteriškės. Ant galo 
balsiai ji ėmė šaukti “Juozu- 
ti ar girdi bėgk pašauk Pet
rienę.” Vaikutis greitai ap
sirėdė ir išbėgo per duris.

Antaną šeimyna buvo labai 
suvargus ir jau kelintą dieną 
kaip nebuvo nei kąsnio duo
nos namie. Vyras uždirbo 
nedaug, o šeimyna apididė, 
ir žinoma mėgdavo išsitraukti. 
Todelgi dabar susirgus pritru
ko ir duonos kąsnio. Kol 
sveiki buvo, tai ir draugų ir 
draugią buvo prie stiklo rud
žio, bet dabar nebuvo nei prie į 
ko šauktis, nes tokie draugai 
nepažįsta tavęs varge.

Durys prasivėrė ir įnėjo 
Petrienė su vaiku.

“Antaniene, kodėl-gi man 
greičiau nepranešei. Aš ne
žinojau, kad tu sergi.”

Ligonė akis nuleido ir pra
bilo: “Aš nenorėjau nieko 
sakyti, nes žinai, kad neper
seniai susiginčijom apie prigu- 

j Įėjimą į Moterų Sąjungą bei 
Pašelpines dr-jas. Dabar tai 
suprantu ją svarbą, bet per
vėlu.”

“Kaip tai pervėlu Kaip 
pasveiksi, tai galėsi prisirašyt 
kaip šimtai kitą. ’ ’

Ligonė atsisuko.
“Ne, aš nnpasveiksiu. Pa

šauk mano vyrą. Aš noriu 
(jam pasakyti vieną dalyką.”

Ūmu laiku jos vyras atėjo. 
“Eik šen arčiau. Jiegu aš 

numirčiau, tai tik susimilda
mas neatiduok* vaiką į svetim
taučių auklėjimo namus.”

Dar norėjo kaž-ką sakyti, 
bet pritruko jiegų, neteko ža
do ir už pusės valandos numi
rė.

Po pagrabo vaikučius išga
beno į miesto auklėjimo na
mus, kur žinema jie lietuviš
ko žodžio daugiau niekados 
negirdės ir galima spręsti ko
kie lietuviai iš jų bus.

• • •

Kiek tokių vaizdelių ma
tysime tarpe lietuvių; nepri
guli į organizacijas iš kurių 
galima gauti netik pomirtinės, 
'bet ir pašelpą.

Moterų Sąjunga, kuri tu
ri 3 skyrius: Apšvietos, į ku
rį moka '10c . ant mėnesio, 
Pašelpos skyrių, į kurį moka 
30 c. į mėnesį, o iš ją gauna 
$5.00 pašelpos ligoje ir $1.50 
numirus, ir pomirtinį skyrių 
ant $ 250, į kurį moka sulyg 
amžiaus.

Draugą yra užtektinai, kuo
met sveiki, bet. susirgus ma
žai teatsiranda norinčią pa
gelbėti, o dažnai nei vieno. 
Todėl-gi apsirūpinkime apie 
savo sveikatą ir gyvastį, kol 
yra laiko. Moterys ir mergi
nos prisirašykite ir laikykitės 
prie Moterą Sąjungos, o nie
kuomet jums nereikės gailin
gai sušukti: “Pervėlu.”

Pajauta.

P. S. Norinčios gauti infor
maciją apie A. U- R- K. Moterą 
Sąjungą, malonėkite kreiptis 
pas centro raštininkę M. L. 
Gurinskaitę, 3347 Aubuąn avė. 

[Chicago, III.

patiko vakar teatras.
Monika. Teatras būtų bu

vęs gražus, kad tik būtų bu
vęs gerai atloštas.

Juze. Tą, tai ir aš pas
tebėjau, kad aktoriai savo ro
lių nemoka ir suvisu pamaži 
kalba.

Monika. Tai-gi pastebė
jau ir aš; “siplioriaus” gir
dėti aiškiau, negu aktorių.

Juzė. Et, toki klumpiai 
ant scenos sulipo; kits žiūri 
užsimerkęs, kito pakinkiai 
dreba stovint, p kaikurie, net 
ir užpakalius į žmonis atsukę. 
Ėmęs rodos ir leistum bulvę į 
kuprą.

Monika. Tiesą-tiesą sakai. 
Juziute, tegu juos bala, net 
juokas ima. Na, tegu jau bus 
gerai....(Staiga) Ar žinai ką?.. 
Ar nebūtų gerai, kad mudvi 
sumanytuva lošti teatrą...

Juzė.
tu sumanei, loškiva.

Monika. Bet ką?... Jau 
tuos ką lošė mūsą mieste, bū
tų lyg nedailu atkartoti antru 
kartu, nors jie be skonio bu
vo atlošti.

Juzė. Tas tiesa, bet ką 
mudvi loštūva? Bal™ at-lanst> 5uPraat

Monika. Ar žinai dangn^e rast
ką nors naujo sumanykiva. Tu Alsl'ž° galybes darbai, 
būtum motina, o aš tavo dūk- |Nes Jis mus myli labai, 
tė. Aš tavęs neklausyčia, 
tu man duotum į kailį, 
bus taip gerai?...

Juzė. Na, mergei, 
tau aš nemeiluin duočiau, 
visi kaulai braškėtų.

Monika. O ne, negalėtum 
taip skaudžiai mušti, bet tik 
nuduoti, kad muši.

Juzė. Aš nežiūrėčiau, kir
sčiau, kad skudurai lakstytų.

Monika. Tai pliuškė. Jei
gu tu taip muštum, tai aš ga
liu būti motina, o tau išpilti 
kailį.

Juzė. Na, tai ne. Man 
sakei, aš ir būsiu motina.

Monika. Aš nebūsiu duk
tė.

Juzė. Tu ketinai.
Monika. Ketinau, bet kad 

tu "nori perdaug muštis, tai 
tu gali būt duktė, o aš moti
na, ir tau išpilsiu kailį.

Juzė. (Lyg užpykus.) Ne, 
tu man nepilsi.- 

u Monika. O aš sakau, kad 
pilsiu.

Juzė. (Taip-pat.) O aš sa
kau, kad ne, nes aš nebūsiu 
duktė.

Monika. (Pašiepdama) Ir 
aš nebūsiu duktė. Noriu būt 
motina, ir tau išpilt kailį.

Juzė. (Pykdama.) Tu man 
kailio nepilsi.

Monika. O aš sakau pil
siu.

Juzė. (Piktai.) Tylėk, sa
kau kad nepilsi.

Monika. (Erzindama.) O aš 
pilsiu tau kailį.

Juzė. (Piktai.) Tylėk, nes 
ir dabar tuo gausi.

Monika. (Taip-pat.) Pamė
gink, tai ir eisi namon apsi
verkus.

Juzė. (Siekia mušti.) Ty
lėk, nes jau duosiu.

Monika. (Erzindama.) Ka- 
gi tu duosi sena kerplėša, 
stuktelsiu, tai ir parvirsi.

Juzė. (Pikta tikrai 
ša.) Tylėk, tu kudle, 
tuoj neteksi kuodo.

Monika. (Rimtai, pagrie
bia į glėbį, pradeda tąsyti.) 
Matai ko reiks, aš sakiau, kad 
tau kailį išpilsiu. (Juzė rėkia 
— nustok — nustok — Monika 
vis krato).

Juzė. Nustok, nes šauk
siu mamą.

Monika. Nugi, kam tau rei
kia mamos! Tu pati nore jei 
būti mama, tai kodėl manęs 
nesu valdai?

(Juzė 
Monikai 
peštynės

Arba pyktelėjus peša 
Tai jis meiliai atsiprašo 
Pabučiuodams jos rankelę: 
“Nedarysiu to, mamele: 
Mamos piktumas tuoj nyksta, 
Visi mato ir išvysta 
Kaip ji Jonelį myluoja 
Prie širdies spaudžia bučiuoja.

, F. V.

VAIKELIO KLAUSIMAS — 
MOTINĖLĖS ATSAKYMAS.
Motinėle ar matai, 
Ana tenai, ten augštai 
Žėri, žiba spinduliai, 
Tokie gražūs žiburiai.

*
Tiek ją daug tenai matyt, 
Ar negali pasakyt 
Kas pakabino ten juos, 
Toj augštumoje

Nori būt gers, tai mirk, 
ri būt niekai, tai ženykis.

Ant veselijos ir vyža 
pe loja.

• • •

Ant veselijos ir vyžas 
šašlavyno netyli.

no

ant

ant

I menant, &au 
IVAKARAS”- 
įgiai lietuvių vaikų organiz 
į vimos, pirmieji bandymai vi 
i kams veikti viešai, eiti į pla
tesnį gyvenimą ir tt

Publikos tame vakare dali- 
i vavo netikėtai daug, per tai 
“VAIKŲ DRAUGIJA” gra
žiai pasipelnijo.

Ant kasos apyskaitos gyvo 
pelno minimame vakare liko 
$56.86.

Vaiką mitinge sausio 8 d. 
iš tą-pinigą vaikai vienbal
siai nuskyrė vietiniam Tautos 
Fondo skyriui $6.86c. ir naujai 
parapijos bažnyčiai $5.00

Sausio 8 d. 1916 m. “VAI
KŲ DRAUGUOS kasoje buvo 
pinigą nuo inkūrimo Dr-jos 
1915 m. Spalių mėnesinio įmo- 
kejimo sumokėto _____ $3.55
Lapkričio__________ $ 3.70
Gruodžio ----------- —$ 3.35.

“Vaikų Vakaras” davė 
$ 45.00 Sausio mėnesio įmo- 
kėjimo sumokėta $3.66 viso 
labo $ 59.26.

Sausio 8 d. “Vaikų Dr-jos” 
srtsirinkime nutarta, kad ke
li dr-jos sąnariai, nesumokė
jusieji savo.mokeščių už perei
tą laiką, privalo sumokėti 
'pilnai susirinkime ateinančio 
vasario mėn. .kad išvengus 
pavojų pabaudos ar net praša- 
linimo iš dr-jos. Be to, su
sirinkimas nutarė, kad nau-

Vilkas ant galo timte- 
Į Įėjęs uodegą, nutraukė ją ir 
I nubėgo kaukdamas.

Kada vyrai ir moters išbė
go vilką daužyt, lapė inėjus 
į stubas pradėjo ėsti visus ska
niausius daiktus. Kada ne
norėjo daugiau ėsti, tai išsi
voliojo miltuose ir nuėjo vilko 
ieškoti.

Vilkas pamatęs ją sušuko. 
“Nedora lape, žiūrėk į mano 
uodegą.” “Žiūrėk į mano 
galvą,” atsakė lapė.

. “Tai žmonės tave irgi mu
šė, — tu esi labiau sumušta, 
negu aš. Lipk ant nugaros 
aš tave namo pargabensiu.”

Lapė užsirioglino ir pradė
jo dainuoti:

“Tas, katras buvo muštas 
neša tą, kurs buvo nemuš
tas.”

Vilkas nesupratęs kame da
lykas vamtelėjo: “Mano bro
lis yra labai linksmas. Jo 
galva sumušta, o jisai sau dai
nuoja. Man skauda tiktai u- 
odegą, bet aš nedainuoju.”

J

dangaus!

Mažuoleli mano tu, 
Aš pati maž suprantu, 

(Linksmai.) Gerai Kaip ten yra tas viskas
Kaip surėdyt’s dangus tas...

.Danguj yr’geriausias Tėv’s, 
Visagalis Viešpats Diev’s 
Gale Jo padarė vis 
Ką mes regim akimis.

Nes Jis mus myli labai.

įMetams $3.(X 
atskiras num

“PAŽANGA,”
P. O. Boz 204, Girardville, I

“MOKSLEIVIS” liet kat 
moksleivią mėnesinis laikraš 
tis. Kaina tik $1.00 metams.

“MOKSLEIVIS,”
43 Chapel st., Westfield, Mase

•---------------------------------------------
“IŠEIVIŲ DRAUGAS” sa

vaitinis lietuvią laikraštis. Me
tams $2.00, pusei metą $L00.

REV. JOS. NORBUT, 
Mossend, Lanarshire, Scotland

I

“ŽVIRBLIS” juoką laikra
štis. Kaina metams $1.00.

“ŽVIRBLIS,”
Bos 576, Forest City, Pa.

tai
Ar

ale | 
kad

mu- 
nes

Ir mes turim Jį mylėt 
Prie jo poterius kalbėt 
Neužrūstyt niekada 
Jis mus mylės visada.

F. V.

T. V. D. 
LAPE IR VILKAS.

Vieną sykį gyveno senas 
žmogus su savo sena žmona.

Vieną dieną senis nuvažia
vo žuvią gaudyt. Tą dieną jam 
pasisekė 
sugavo.

■kad net 
privertė.

Važiuojant namo, jisai pa
matė lapę gulint šalę kelio, ir 
nulipo nuo -•.cžimo. Jisai 
pastūmė lapę, bet ji nei krust. 
“Štai — sakė sau — ir dovana 
mano pačiai.” Paėmęs lapę 
užmetė ant žuvią.

Bet lapė nebuvo nugaišusi, 
žuvis ir vis metė nuo 

Kuomet buvo visos 
pati teipgi nušoko.

ir labai daug žuvią 
Tiek daug buvo, 

pilną savo vežimą

suduoda kelis syk 
per veidą: Pakįla 
ir abidvi parpuola). 
(Uždanga).

J. V. Kovas.

Bernužėlis dobilėlis — tin
ginys kaip kelmas.

• • • ■
Gyrė mane -motinėlė, ale ne 

žmonės.

Ji ėmė 
vežimo, 
išmestos,

Parvažiavęs namo, senukas 
pašaukė pačią ir sakė jei:

“Žiūrėk, kokią dovaną, 
parvežiau.” “Kurgi? paklau
sė ji.

“Nugi vežime su žuvimi,” 
atsakė senis.

“Juk čia nėra nei žuvią, 
nei dovanos,” atsakė senė.

Žmogutis apsisukęs žiuri, 
kad ištikro nėra nei žuvią ir 
nei lapės, ir labai nusiminė, 
nes jisai gaudavo pinigus už 
žuvis, o su pinigais tai galė
jo gyvent.

Tuo laiku lapė skubinosi 
ėsti žuvis, ir buvo labai už
imta kuomet vilkas atbėgo.

“Gerą dieną,” pasveikino 
vilkas.

“Gerą dieną,” atsakė lapė. 
“Ar neduotum man žuvą,” 

prašo vilkas.
“Nueik ir pasigauk,” atsa

kė lapė.
“Aš nemoku, kaip pagaut” 

skundėsi vilkas.
“Tas yra labai lengva,” at

sakė lapė. “Nueik ant upės, 
iškirsk eketį, įkišk uodegą 
ir šauk; “Eikite šičia mažo
sios ir didžiosios žuvys,” ir 
tuojaus bematant, prikibs prie 
uodegos.

Vilkas nudžiugo ir nubėgo 
prie upės. Iškirto skylę ir 
įkišo uodegą pradėjo šaukti 
žuvis prie savęs. Lapė pažiu
rėjo kiek laiko ir paliko vilką.

Iš ryto vilkas norėjo eiti 
namo, bet atrado, kad jisai 
negali uodegos ištraukti. 
“Štai,— džiaugias,— tiek daug 
žuvią prikibo, kad net iš
traukt negaliu.” Uodega bu
vo prišalus prie ledo.

Kada moterys atėjo van
dens, tai pamatė vilką ir pra
dėjo klykti. Nubėgo į namus 
ir atsinešė lazdas, f ir pradėjo 
vilką pliekti. Vyrą irgi su-vilką pliekti. V;

Iš gyvenimo “šv. Rožančiaus 
Vaiką Dr-jos” šv. Trejybės 
lietuvią parapijos Newarke, 

N. J.
Minėtoji lietuvią vaikų drau

gija Kalėdose 26 gruod. 1915 
buvo surengusi taip vadinamą 
“VAIKŲ VAKARĄ.” Va
karo programa susidėjo iš dai
nų, deklamacijų, monologų, 
dialogų, šokių ir laimėjimų 

! dovanėlių. Programo pildy
me dalyvavo šie vaikai:

1. “Pasveikinimas 
levičiutė. 
Strungiutė 
gi ar ne 
skevičiutė 
šiūtė Magdalena, 
bėtinai greit ’ ’ - 
Juozas ir Pipiras Pranas. 
“Lietuva — Tėvynė mūsų”— 
vaikų choras. 6. “Eikim vi
si” —Daukšiutė M. 7. “Šią 
naktelę” dainavo Bradunaitė. 
8. “Kur namas mūs, kur kraš
tas” —Tumeliutė Jadviga. 9. 
“Vaistai nuo blakių” —Biskis 
'Petras ir Ščesnulevičius Vin- 
! cas. 10. “ Beždžionė ir aki
niai” —Pipinitė Ona. 11.“ Iš
mažumėlės prie motinėlės” 
dainavo Ulevičius Al. ir Oer- 
nelis Vinc. 12. “Gulbė, vė
žys ir lydeka” — Strungiutė. 
13. “Dvi statini” — Spra- 

riaičiutė. 14. “Čigonėlis”— 
Vaikų choras. 15. “Drąsiau” 

j— Čemėliutė Zosia. 16. “Vil
kas ir Lapė” — Žimanavičiu- 
tė. 17. “Rudenėlis” — Pra- 
riiutė Alena. 18. “Galvo- 
ičius ir didžiūnas” —Aimonas 
Ivine. ir Pipiras Pr. 19. Dal
ina vo kvartetas Oernelis, Ule- 
vičiutė, Ulevičius ir Cerneliu- 
tė. 20. “Varna, šarka ir pe
lėda” —Zimončiutė, Staniulio- 
niutė B. ir Pranaičiutė St. 21. 
“Keturiese” —Biskis Petras, 
Pipiras Pr. Aimonas J. Aimo- 
riiutė M. Kralikauskiutė ir Ma- 
Ijauskiutė. 22. “Greita ant 
naujienų” —Gebiutė Adelė ir 
Stanelioniutė Br. 23. Dainavo 
solo Braduniutė Alena. 
“Gaidys ir perlo grūdas” 
Aimonas. 25-. “Arelis ir bitė 
Venckevičiutė Em. 26. Daina
vo vaikų būrys. 27. “Užbaigi
mui vakaro” —Kralikausku- 
tė. Šitoje vakaro dalyje tė- 
mijau, kad tai deklamacijų ar 
dialogų turinys ne visai tiks-1 
liai buvo parinktas, ne teik
davo jokio pasigėrėjimo "sielai 
apart tuščio juoko miniai.

Vaikai savo Yoles buvo ma
tomai išsimokinę gerai. Ypač 
gražiai deklamavo Zimaučiutė 
ir Tumeliutė. Grąžą gabumą 
scenišką parodė Pipiras Pra 
nas. Kitiems jo draugams 
truko drąsos ir supratimo da
lyko, kuriame veikia. Pas 
kaikurias mergaites tėmijau 
tuščią norą pasirodyti prieš 
žmones: vienos nerimo dėl sa- 

Įvo gražią kaspinią, kitos dėl 
I sugarbiniuotų plauką, kitos 
(vėl dėl dailių parėdą. Gal 
čia vaiką amžiaus silpnybė, o 
gal suaugusiųjų užneštas ant 

i vaiką antkretis! \
I Viso vakaro daugiausiai. 
Įšlubavo ty. techniškoji dalis: i 
'susirinkusieji į vakarą vaikai! 
nujautė, ‘kad nėra jiems kie
tos rankos .vedėjo, be kurio! 
raiką vakarai neapeeina. Per i

” — U-
2. “Kalėdos” — 

Petronėlė. 3. “ Nu
juoksi”* — Ven- 

Emilija ir Dauk-
4. “Ste- 
Aimonas

5.

24.
J.
U

“TIKYBA IR DORA” dvi 
savaitinis liet. kat. laikraštis. 
Jame plačiai gvildenami tiky
biniai klausimai. Metams 75e.

“TIKYBA IR DORA,” 
1644 Wabansia Avė.,

Chicago, UI.

“ŠVIESA” mėnesinis liei 
kat. laikraštis. Metams 50e.

“ŠVIESA,” ,
46 Congress Avė.,

Waterbury, Conn. ,

NE VISI DAR ŽINO,
kad Metraštis yra vienas tu retą leidinių, kurį 

nusipirkęs niekas nesigaili.
0 geras Metraštis buvo ir bus kiekvienam reikalin-J 

dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. M e t- 
š e i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaite po keletą

gyvenimo I 
ją, įstai-i

Kitokie laikai," kitokios j
Turime visokių organizacijų, 

įkuliuoja, 
hi ir nu-

Z 
gu 
r a 
kartų.

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

Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių š v i ei. j 
t ė j ų, visokių žinių, patarimų, -rodąį 
straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodžiu \ 
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas. jį

Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėjo K i| 
būti mažyčiai.

Kas kita šiais laikais, 
sąlygas ir kitoks gyvenimas,
gų, apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas verda, k; 
daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai paž 
šviečia geri laikraščiai.

Prie šitokio atsimainiusio gyvėmmo Jfl 
kalendorius arba metraštis.

Šiems, t. y. 1916 metams, yisttoce atžvilgiuos nusiseRsį ir^ 
prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liet. 1 
Kat. Spaudos Dr-ja.

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

Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuomel 
ninku, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų 
svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomau- 
jame.

Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rasi 
d ž i

Mes Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčių, 
mokyklų.
raštyje.

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

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

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

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

Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žemi
na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją. Kiekvienas katalikas priva 
suprasti nepamatingumą tą užmėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia, 1 
išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvi 
tos, pažangos srityje rasi viską apimančiam 
Metraštyje.

Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Louri 
stebūklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popi 
žiu, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausią' 
mieštų Visa tai rasi g a u s i a m’ e Metraštyje.

Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra m i 1 ž i i i 
k dbn e Metraštyje.

^Metraštyje rasi 
kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų," 
k^r kiek ant žemės yra tikėjimų ii

u

S

d i ame Metraštyje.
i
1

Visq bažnyčių paveikslus rasi dailiame Met-

I

kokio didumo yra lietuvių gubernijos, kiel 
," lietuvių, katalikų, stačiat® 
ir po kiek kiekvienas tikėjim^ 

turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų Europoje, « 
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, 
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didži: * 
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, ko 
ir kiek atsieina karalių Šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerai 
vis«vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakyta? 
Metraštyje.

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

skaitymo.
Kaina 75c.
Drūtuose apdaruose $L20. 
Išsirašykite iš “Darbininko” knygų krautuvės.

Adresas:
‘4 DARBININKAS, ’ ’

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, > F



po darbininko plunksnos.
Sv. Jurgio p. choras.

KARNIVALO LAIKAS.

NORVOOD, MASS

Žvirblis.

Sobra.

REIKALINGAS
MONTELLO, MASS

MONTELLO, MASS.

Vyčiai darbuojasi.

PHILADELPHIA, PA.

Pereito Ketvergo vakare, 
didžiausioje salėje Brocktone, 
Vyčių I kuopos atlėtai lošime 
Basket-ball susirėmė su stipriu 
Mass. valstijos Milicijos lOto 
korpuso kareiviais lošėjais.

Žinoma Vyčiai laimėjo!
Net ir Amerikonai yra pa

versti pripažinti, kad lietuviai 
yra-geriausi atlėtai.

Phlogiston

no su 44 kuopa, linkėdamas 
bujoti ir klestėtu

Buvo paaiškinta seselės Vy
tės p-lės Petronėlės Laurinai- 
tės žuvimas Chieagos upėj su 
Easlend pereitą vasarą. Pa
rinko aukų pastatymui ant jos 
kapo paminklo. Surinkta $7. 
20c.

įpročius 
tkurioms

LONDON, ANGLIJA.
Sekmadinj 5 gruodžio “Bu 
” dr-ja surengė vakarą-pa

tą• čiau, kad pažinti su savo 
draugais ir draugėj pradėtų 
ne nuo trainiojimuilant kam-

I TEISINGAI PARAŠĖ APIE 
LIETUVIUS.

■ Boston Globė nedėliniame 
leidinyje turėjo straipsnį apie 
Rusijos parubežinius gyvento
jus ir autorius, James Margan, 

Ipasirodė gerai susipažinęs su 
tuo dalyku ir labai teisingai 
painformavo amerikonus apie 
lietuvius.

Rašo skyriuje “In Lithua-

Panedėlio vakare įvyko Vy
čių pirmos kuopos susirinki
mas. Narių ant susirinkimo 
buvo neperdaug, nes daugu
mas Vyčių lanko vakarinius 
kursus.

Susirinkimas kad ir mažas 
bet pilnas gyvumo ir daug jis 
nuveikė. ' Svarbiausia dalis 
susirinkimo buvo tai svarsty
mas apie surengimą vakarėlio 
tą vakarą prieš apskričio sei
mą. Nutarta surengti vakar
ėlį, kuris labiausia butų pri
taikytas jaunuomenės.

Visokių naudingų nutarimų 
buvo perleista kas link suren
gimo to vakarėlio ir galime ti
kėtis, kad vakarėlis turės ge
rą pasisekimą. Vakaro vedė-

Nesenai susitvėrė čia grv 
na vien tik moterį} ir merginų 
dr-ja, po vardu šv. Onos. Jau 
narių prisirašė apie 18, drja 
dar nėra susitvarkiusi, kaip 
bus tvarka plačiau pabriešiu.

Kalnavertis.

Easton’e ir apielinkėje yra 
daug lietuvių jaunimo, bet 
ligšiol jo terpe nebuvo gyvu
mo, veikimo, nes nebuvo pra
kilnesnės jaunimo draugijos, 
nebuvo kas kelią pravestų.

Bet štainuo rugpiučio mė
nesio susitvėrė čia Vyčių 34 
kuopa. Vienas iš Welnes 
Beine atsilankęs jaunimo vei
kėjas S. A. S. išjudino mūs 
jaunimas pradėjo eiti pirmyn. 
Andai lap. 25 d. surengė balių. 
Turėjo gerokai pelno, tais pi
nigais atidengė viešą knygy
ną, atdaras būna kas savaitė 
2 vakaru, gali naudotis kas 
įtik nori, bet turi mokėti pas
kirtą mokesnį.

Knygų yra labai puikių, šv. 
j Jono dr-ja aukavo knygų ver- 
! tės $ 50.00, “.Katalikas” auko
jo vertės $ 15, tikimės, kad ir 
į kiti laikraščiai, bei knygų 
i leidėjai 'aukaus: “Draugas’ ’ 
“Darbinįnkas,” “Žvaigždė” ir

Turime linksmiausius lai- čiau, kad koveikiausiai 
kamivalą. garbingą tikslą atsiektą.

turėda- Žinoma iš to būtų visuome 
laiko, nei trejopa nauda. Pirmiausiai pų gatvių arba po tnsius kar 

nevedusiųjų ridorius. Bet taiptaip daro 
pasidaugin i visi dori žmonės. T?,yra pir- 

0 trečia miausiai veizėt i dor į tikė-

Sausio 16 d. š. m. bus susi
rinkimas L. *Vyčių 44 kp. po 
mišparų 4 valanda Karalienės 
Aniolų parapijos salėj. Yra 
labai svarbus reikalas. Šiuo
mi kviečiu visus narius ateit 
ir naujų atsivest.

V. Abromavičius.

Sausio 8 d. Lituvi Labda
rių svetainėj buvo pabengtas 
koncertas su prakalboms. Ren
gė šv. Kotrinos moterų dr-ja. 
Vardą tai turi šventą, o jų 
darbai tai yra nukrypę. Bu
vo pakvietus kalbėtojų iš Bos
tono. Pirmas kalbėtojas bu
vo p. Šaltis iš Bostono. Ale 
publikos tai nedaug tebuvo.

Genelis.

asmenys; Vincentas Juška, 
Magda- 

Bet ei- lėna Raipaitė ir Petras J'uškai- 
tis. Daug buvo svarbių nu
tarimų suteikta delegatams dėl 
apsvarstymo ant seimo.

Dar buvo apsvarstyti bė
gantieji kuopos reikalai.. Visi 
nariai prisižadėjo dar su. dides-

rai, kad nereikės nei civi 
šliūbu, nei dėdės pagelbos t 
sivedant. Kožnas apsives 
dorai, dailiai, krikščionis.' I 
— taip ir bočiai pabarė, 
kaip dabar apeiveda visi gi 
ir išmintingi žmonės.

I L) Bažnytinių 
gali imti dalyvu

Prie visokio darbo, 
visokio veikimo reikia papra- šeim 
timo. Prie kokio nors pra
kilnaus visuomeniško darbo 
reikia visuomenę įsiuobuoti. 
Kad ir aukų rinkimas nuken
tėjusiai Lietuvai. Reikia 
judinti visuomenę, kišti tą da
lyką prie kiekvienos galimos 
progos.

Štai Chieagoje vienoje šei
mynoje susėdome kūčių val
gyti. Tai buvo pas Antaną 
Nausiedą ant North Side.

Šeimininkė, ponia Emilija 
Nausiedienė, narė A. L.- R. K. 
Moterų Sąjungos, užsiminė 
apie moterų kalėdinį fondą. 
Visi tam pritarė. Šeiminin
kė davė 50c., A. Nausieda, A. 
Pusas, J. Mareika po $1, o M. 
Mareika $2. Jšviso suaukota 
$5.50.

tai jis gerai žino ar kunigas 
turi tiesą išduoti ką per išpa
žintį su žmonėmis kalba. O jei 
žino, tai taipgi p. Rimka žino 
kokie žmonės gali rašyti to
kius laiškus.

Rimka persistato žemiaus 
Romos imperijos kultūros.

Mes manom, kad visi ka
talikai supras svarbą ir stos 
eilėn ginti savo pereigas tikė
jimo, religiją ir suteiks to-

BROOKLYN, N. Y.
Nedėlioj atsibus draugiškas 

vakarėlis L. Vyčių 44 kp. Ka
ralienės Aniuolų parapijos sa
lėj. Vakarėlio programas su
sidėjo iš tautiškų žaislų, pa
sisvečiavimų, pasikalbėjimų. 
Potam buvo kviečiami pereit 
į kitą kambarį, kur buvo sta
lai apkrauti saldžiais užkand
žiais ir Šilto gardaus koko. 
Susėdus už stalo visiems Vy
čiams ir svečiams gerb. kun. 
S. Remeika atydarydamas va
karienę su malda. Po tam 
kuopos pirm, paaiškino yaka- 
-rėlio tikslą ir t.t Vargorįin-

Umai mokąs vesti chorą, 
blaivus, doras ir darbštus 

Vargoninkas; 
Išlygos geros. W 

Kreipkitės:

Rev. Fr. Augustaitis 
GIRARDVILLE, PA.

Prie to buvo išrinkti delega- išpažintį žmonėms sako. Jei 
nimo pašaukimą ir didžius jo tai į apskričio seimą sekantieji A. Rimka yra ir ex-katalikas, 
uždavinius ir augsią tiksią.

Apie cicilikučius savo- kai- Mikolas Abračinska
boję ir-gi užsiminė
cilikai nesnaudė, davė žinoti, 
kad ir jų čia yra. Pa-davė 
jie keletą užmetimų kalbėto
jui, bet kalbėtojas taip suma
niai atsakė, kad žmonių del
nų plojimui nebuvo galo. Vi
sos kalbos pasekmė ta, kad ne energija per ateinančius 

metus veikti..
Dar tūrių priminti apie vie

tai dabar Eas- ną svarbų šios kuopos nutari- kiems žmonėms tokią garbę,

>3.00
_$1.5O 

Advertising rates on application 
Address all communications to

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

30. BOSTON, MASS.

O negriebt pirmą palaikiusį 
ar pasitaikiusią po raja.

Ba šimtą sykiu genus bus 
viengungiu-singeliu pkigyvėi 
amželį, negu su netinkamu | 

ir kad jau kitokio ksmybių ir džiaugsmo iš šo- netinkama susidėt į porą ir 
dainų ir muzikės, tai nėr skui 

ką nei sakyt
Tiktai* kurie manote apsi 

vest, tai gerai apsižiūrėkite, paklausysite, tai žinokite 
kad išsirinktumėte sau tinka
mą porą, kad iš aniolo nepa
virstų į raganą arba kitokį

Ir kad vie
toje malonaus krikščioniško 
šeimyniško gyvenimo*- nesusr- 
suktumėte pragariški} kanki
nių ir pakramtos lizdo.

Tai-gi jaunuoliams- patar-

Daug žinių parašoma apie 
įvairiausius dalykus, daug 
rašoma apie veikimus įvairių 
organizacijų, draugijų bei dr- 
jėlių. Aš manauneprošalį bus tos 
pakalbėjus, apie Muzikalę Dra- silinksminimą, kliubo salėj, 
matišką draugiją “Kanklės” Žmonių prisirinko dailus bu, 
kuri gyvuoja kaipo choras pri relis abiejų lyčių. Įžanga vy- 

Minė- rams su moterim, ir merginom 
po 6 penus, vaikams 2 penai.

P. J. Marcinkevičius paro
dė daug įvairių štukų, burtų, 
monų ir t.t. Nekurie manė, 
kad ištikrųjų P. J. Marcinke
vičius apmonijęs akis daugelio. 
Toliau viena moterėlė truputį 
padainavo. Galop buvo rodo
mi krutanti paveikslai

Pagaliaus mūs klebonas 
skaitė iš “Išeivių Draugo” po
rą straipsnių paliečiančių mus 
tėvynės vargus ir pridūrė, kad 
kas išgali paaukotų, nors ke
lias knygutes dėl nelaisvių lie
tuvių Vokietijoj. Šitas “Ru- 
tiečių” vakarėlis nusisekė ga
na. puikiai ir susirinkus publi
ka ramiai užsilaikė.

CHICAGO, ILL,

Gruodžio 26, 1915 m. L. D. 
Są-gos 25 kp. prie Dievo Ap- 
vezdos parapijos per mėnesi
nį susirinkimą nutarėme su
rengti prakalbas su gerais 
paaiškinimais apie L. D. S. ir 
jos naudingumą lietuviams 
darbininkams. Prakalbos į- 
vyks-sausio 16 d. 1916 m. Die
vo Apveizdos parapijinėj sve
tainėj. Union ir 18 gatvių 
7:30 valandoje vakare.

A. Stulginskas. 
Kp. rašt.

Kas girdėt lietuvių 
kolonijose.

bas ir pakvietė kalbėti p. Al. jų išrinktas Jonas J. Ramanau- šauktų ar pasiteisintų iš to 
M. Račk iš Chieagos. Jisai skas, jo padėjėjai p-lė Mari- begėdiško laišk(\ kuriame j 
pasakė prakalbą apie jaunimą, joną Sakalauskiutė, Ona Ka- kalaujama, kad jam^pri 
Vyčius. Ilgoje ir puikioje šetaitė ir Jurgis Česnulevičius, žint kum KemčšiBBpęis-’ 
prakalboje, pasakojo apie- jau-

Pora savaičių atgal tapo su
areštuotas vaikinas dėl to, 
kad buvo nustojęs mokėti teis
mo paskirtus pinigus jo su
viliotai merginai. Jau apie 
pora metų mokėjo, o dabar 
dar kalėjime reikėjo pabūti. 
Phila. apskričio kalėjime sė
di vaikinas už merginą jau 
apie aštuonis mėnesius.

Chesteryje vaikinas suva
džiojęs merginą išbėgo ir vedė 
kitą, bet policija surado ir 
patubdė kalėjimam Phila- 
delphijoj dvi mergini gyveno 

prie ant “burdo” pas ištvirkusį 
ininką lietuvį. Abi pa

kasė purvynan savo žlovę, da
bar neturi kur pasidėti ir ken
čia baisų skurdą ir gėdiu Per
nai žydelkos atvedė pas lie
tuvius slavokę. Ji gyvenusi 
pas kokį ten biznierių Cheste- 
ryje, liko suvilota paskui, 
žinoma niekur nėra vietos, 
šiaip pas žydus gavo prieglau-. 
dą, bet valgio negi duos žy
das už dyką. Dar turėjusi 
tris centus, už juos nusipirku
si bulvi ir gyvenusi kelias 
dienas. Tų netekusi turi kęs
ti badą. Nevienai ir lietu
vaitei taip pasitaiko, kai ne- 
apsisaugaja nuo pavojingų sė
brą vimų.

kus, mėsaėdą, 
Dabar mūsų jaunieji, 
mi valandą atliekamo 
tai tiek tik ir svajoja, kaip su tai pasimažintų 
sigriebt sau draugę arba drau- skaičius, toliaus 
gą ir tai ne ant valandos, 
ant kelių dienų, bet ant viso tai 
amželio.

Kitas vaikinukas net ir nak
tyje neužmiega atsimindamas 
dailias akelias kokios linksma- 
kuodės arba bučkį anolėlio be 
sparnų. Ir ištikrųjų mano 
sau, kad jau jisai įsimylėjęs 
liki ausų, 
iš to išėjimo nėra, kaip vestu- kių. 
vės.

Aš neužginčiju, gal būt ir 
taip — dėl manęs tai tesižino 
te sau vedi ar nevedi — tai 
jau jų dalykas.

Bet tiems, kurie jau ištik
rųjų yra nusprendę atsisvei- baisų sutvėrimą. 
kinti su jaunoms dienelėms ir 
įsiskverbti į palaimintą vedu
siųjų draugiją ir tuomi užsi
pelnyti vardą žmogaus arba 
žmonos, tai nuo širdies lmkė-

LAIŠKAS.
27 spalio, 1915. 

Jaroslavlis 
Mielas Broleli:-

Jau daug kartų rašiau 
Tau laišką ir žinoma, jokio 
atsakymo nesulaukiau. Ne
žinau kame priežastis. Bet šį 
laišką rašau ir dar nesu nete
kęs visai vilties, kad Tu jį 
gausi.

Jeigu gausi šį mano laišką, 
tai prašau tuo jaus duok atsa
kymą, nes tikrai esu labai iš
siilgęs visų, ypatingai Tavęs, 
mielas Broleli. . Aš esu gal 
tik vienas Rusijoje, tėveliai 
ir visi giminės liko po prūsų 
valdžia. Labai yra man sunku 
vienam trankyties po Rusiją, 
dabar esu kaip ir apsistojęs 
tad ir rašau laišką Tau, lauk
damas greito atsakymo.

Esu dabar Jaroslavlėje Ma
rijampolės gimnazijoje. Mat 
čia atsidarė Marijampolės vy
rų gimnazija, toji pati, kurioje 
aš mokinausi Mariampolėje 
būdamas. Dabar jau aš 7 
klesoje. Mokytis pakolei se
kasi vidutiniškai, nes nežiū
rint į tas visas sunkenybės gy
venimo, stengiuos nors moky
tis gerai.

Per visą vasarą buvau Vil
niuje ir net du kartu Suvalki
joje. Pirmą kartą buvau Su
valkijoje apie gegužės mėnesį. 
Tėvelius radau pas Gustaičius 
Obelinėje už Sasnavos tose gi- 

Jie buvo pabėgę nuo 
Namai mus dar tada

ne skaičius vedusiųjų. O trečia miausiai veizėt į doų 
turėtumėme iškilmingas jimą, į apsiėjimus, 

vestuves, iš kurių ir-gi nema- ir būdą tų ypatų, S’ 
žai pelno yra visiems. Kuni- manote apsivesti ar Ištekėti, 
gui už šliubą, saliūnirrinkui už 
gėrimus, “bučeriui” už val
gymus, “štornžninkui” už di- 
šes ir kitus dalykus ir dalykė
lius. O kiek jaunuoliams lin- 

džiaugsmo

parapijos šv. Jurgio, 
tas choras prie šios parapijos 
gyvuoja per metų metus, kai
po choras, bet kaip draugija 
“Kanklės” tai tik apie treje
tą metų, pirm 3 metų choro 
draugijos nebūta.

Sausio 3 d. š. m. viršminė- 
tos dr-jos atsibuvo metinis su
sirinkimas ; šis susirinkimas 
buvo vienas iš rimčiausų susi
rinkimų šios dr-jos, daug kal
bėta apie visuomenės nuveik
tus darbus muzakališkoj lietu
viškoj dirvoj, rūpestingai ap
kalbėta stovis dr-jos. Paaiš
kėjo, kad minėta dr-ja ma- 

jžiau tepasirodė viešai visuo- 
; menei, rengdama pasilinks- 
> minimus, vakarus.

Šios dr-jos užduotim nėra 
! linksminti visuomenę.

“Kanklių” užduotis yra di
desnė, augštesnė ir prakilnes
nė. Yra tai bažnytinė muzi
ka ir šventa meliodija. Tuo- 

jmi minėtas choras rūpestin
gai užsiima.

Bažnytinis giedojimas yra 
kur kas ^sunkesnis, negu šiaip 
dainavimas.

Dar turiu paminėti, jog 
“Kanklių” Choras yra turtin
gas solistėmis, muzikos mylė
tojais, ir visuomenės veikėjais 
Malonu atsilankyti į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kur 
/‘Kanklių” choras gieda.

“Kanklių choras nors pats 
nerengia vakarų, bet kitų 
kviečiamas dažnai dalyvauja 
ant programų ir padžiugina 
publiką, pakelia dvasią geru 
sudainavimu.

Korespondentas.

i nežiūrint cicilikučių atkalbinė
jimui prie kp. Vyčių prisirašė
8 nauji nariai,
ton’e Vyčių 34 kuopoj yra 50 mą, būtent vienbalsiai nu- 
narių ir vos tik yra 5 mėnesiai tarė surengti prakalbas šv. Ro- 
kaip susitvėrė: o cicilikų 
lizdas yra jau 10 metų, o turi
3 tuzinus raudonkaklių.

Katynis.

kokios jie užsipelne.
L. D. S. 11 kuopos Valdyba:

P. Montvila, pirm.
T. Povilonis, rašt
V. Abromavičius, ižd.

ko salėje kiekvieną nedėlios 
vakarą. Nutarta pakviesti 
ir kitas katalikų dr-jas prisi
dėti prie šių prakalbų^ Išrink
ta komisija iš dviejų ypatų 
susinešti apie šį dalyką su ki
toms dr-joms.

Vedėjas prakalbų per sau
sio mėnesį išrinktas Jonas J. 
Ramanauskas. Prie to nutarta, 
kad vedėjas prakalbų ture pil
ną teisę paskirti paeiliui, na
rius kuopos, kurie turės ant 
šių prakalb arba deklamuoti 
ar duoti paskaitas. Tas daug 
prisidės prie išlavinimo iškal
bos tarpe narių.

•svq.ua? —

visą amželį rieties 
krimsties.

O jeigu to mano patariu 
t

nose. 
prūsų, 
nebuvo sudeginti, bet į juos 
grižti nebuvo galima teip kaip 
buvo jie terp dviejų ugnių__

Gaunu nuo tėvelių apie 25 
rublių pargrįžau Vilniun tuo- 
jaus, ydant nesubaigti visą tą 

. valgį, kurį jie buvo išvežę iš 

. namų. Vilniuje aš turėjau 
dovanai užlaikymą. Antra 

■ kartą grįžau pas Tėvelius ir 
. jau jų negalėjau niekur surasti 

nes jau prūsais užimtas ir tos 
. ^yistoskur jie gyveno pabėgę. 
Jie sugrįžo namon__bet jau
turiu pasakyti, kad ten ne na
mai. buvo, bet tik pelenai. 
Tžikrai žinau, kad visas rusų 
kaimas išdegintas kartu ir mus 
namai. Ach! kaip gaila! Kur 
grįžti tėveliams, kur pasidėti! 
Kaip jau visi bėgo iš Vilniaus 
tai nei aš nepasilikau ir pabė- 

, gęs gerokai išvažinėjau po vi
są Rusiją, kol galutinai neap- 

i sistojau Jaroslavlėje, kur gau
nu pašalpą nuo Liet. Komite
to per kunigą Gustaitį. Sunku 
gyventi. Labai mažai duoda 
pašalpos, o viskas taip brangu, 
o tas prakeiktas šaltis (jau da- 

. bar 24 gradusai šalčio).
Mūsų broluną Pijusą - na

bagą patiko nelaimė Jis ro
dos kalėjime Tūloje—negaliu 
viską sakyti. Labai skaudu, 
ir gaila nekaltai kenčiančio 
broluko. Nieko apie jį nežinau. 
Rašiau ir dar rašysiu į Tūlos 
miestą klausdamas, kur jis 
tikrai yra. Jeigu Broliuk turėsi 
atliekamą dolerį, tai prašau 
atsiųsti, tai aš nors turėčiau, 
ką Pijusukui - nelaimingam nu 
siųsti (jis Rusijoje) Prašau 
rašyti apie save • kuodaugiau- 
sia ir plačiausia šitokiu antra
šu:

leidžiamas Lietuvių R. K. fiv 
Juozapo Darbininkų Sąjungos.

PRENUMERATA:
Metams_______________$3.00
Pusmečiui_____________ $1.50

j "“Išlipęs iš vokiečių trauki
amo pervažiavęs per rubežių 
Rusijos pusėn, tai jei pasažie- 

J rius išdrįs stotyje paklausti 
i] kokio usuoto, čebatuoto pen- 
į tinuoto ir su kardu prie šalies 

B žandaro, kokiame krašte jis 
H yra, tai tas pasakytų, jog 
B Rusijoj. Gi jei jis pisinar- 
B šys istorijoj, tai dažinos, kad 
B jis yr^tfenkijoj, Bet jei jis 

^^^žrtmint į tai, ^^d^^yar- 

F -d'as valdžios aštriai buvo irai.-.

Jei toliau keliauninkas tei- 
I -rausis pas lietuvį, tai jam vi- 
Bsai paaiškės, kad čia visai ne
■ Rusija nei Lenkija, nei anai-
■ ptol ne Prūsija. Nuo Kara- 
| llaučin iki Smolensko, nuo

■ Baltikos iki Juodųjų marių 
[ buvo Lietuva kokie 400 ar 500

metų atgal. Ką reiškia did
žioji Rusijos tvirtovė Brest Li- 
tovsk. Jos vardas reiškia Lie
tuviška Brasta. Ar Prūsija 
teutonų šalis? Visai ne, lie
tuvių šalis. O Lenkija? Ši
toji plati šalis buvo vestuvių 

M 'dovana didžiam Lietuvos Ku- 
I nigaikščiui, kurs pradėjo did- 
1 žią eilę’ karalių Jagelonų ir 
1 tie karaliai valdė lenkus ir lie- 
1 tuvius per 200 metų ir taip-gi 
l užiminėjo sostus Čekijos ir 
’ Vengrijos.

Ar Kosciuško lenkas? Vi- 
| sai ne, jis lietuvis. O Mic- 

U kevičius? Taipgi lietuvis. O 
B lietuvių kalba? Žinoma senes-
■ nė už graikų arba latinų. Nei-
■ gi ji yra gruH, barbariška.
■ Net franeuzų geografas Rečius
■ įstatė lietuvių kalbą aukščiau

nž francuųz ir bile kokią kitą, 
Hknes joj yra švelnumo ir malo- 

Kmo daugiau, negu ispaniš- 
j arba itališkoj.

M Rusija prisipažino bejėge 
E5 išnaikyti tą seniausią gyvuo- 
H jaučią kalbą.

1889 m.tėmyk ne 1489 m. 
■ policija sudegino 1.000 svarų 
E lietuviškų knygų. Savo ke
li liu lietuviai degino rusiškas 
W knygas, kurios jiems buvo 
I brukamos. Kitokie knygų su- 
■ deginimai atsikartojo net vė- 
įĮ^jiau devynioliktame šimtmety- 

Spaudos uždraudimas už- 
Hftitęsė iki HJ04 m. O sekan- 
■ čiais metais Rusijos, revoliuci- 
■ ja atidarė duris mokykloms, 
g kur žemesniuose skyriuose bu- 
■ vo išguldoma gimtinė kalba. 
■ et oficialė kalba liko rusiška 
B : dauguma nesupran-
■ i policijaąto..
B Lietuviai tvirtina, kad jų 
■ buvo apie 7 milijonai prieš 
H k- laikus.

k U .

Trims mfinegizms—_____ 75e
Atskiras numeris 3 c. 

LaiAkus ir pinigus siųskite 
adresu:

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.
“DARBININKAS,” 

(The Worker) 
The mosi popular Lithuanian 

Newspaper 
poblished every Tuesday, Thurs- 

day, and Saturday by the 
SL Josepb ’s Lithuanian R. C.

Association of Labor 
SUBSCRIPTION KATES: 

Yearly— 
6 months.

VARGONINKŲ SUSI
RINKIMAS.

Chieagos L. R. K. Vargo- 
ninkų kuopos susirinkimas įvy
ko 3 d. sausio 1916 m. Laike 
kurio buvo svarstyta daugelis 
dalykų vargonininkų reikaluo
se ir jųjų Sąjungos. Nemalo
nų įspūdį mūsų kuopai suteikė 
Vargoninkų Sąjunga prisiųs- 
dama nutarimų rezoliuciją kas 
link buvusių kivirČių P. K. 
Diržio su kun. Petkum. Taip 
kad sudėjus faktus kun. Pet
kaus su p. Diržio be faktų 
priparodymų pasirodo kun. 
Petkaus pusė teisėta , užtaigi 
Chieagos Vargonininkų kuopa 
pesmerkia Vargonininkų Są
jungos Rezoliuciją kaipo ne
teisėtą.

%25e2%2580%25a2svq.ua
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Paui Šukvs,
2120 St. Clair Avė. 

CLEVELAND, OHIO.

Comenduly J.,
R. F. D I Box 151 

HARRISBURG, ILL.

Jos Aneeravičia,
407 Center St. 

MAHANOY CITY, PA.

Šie galis Jonas A.
1427 So. 48-tr Ct. 

CICERO, ILL.

Ramoška A.,
654 W. Saratoga St. 

BALTIMORE, MD.

Jonulevičius Juozas,
312 So. Maple St. 

. MT. CARMEL, PA.

Čepliauskas
64 New OrbistroAvn 

BELLSHILL, SCOTLAND.

Stankevičia Ed.
„ Willing St.
TAMAQUĄ PA.

Balčiūnas Ignacas,
131 Inslee St.

ELIZABETH, N. J.

Jonėa Ant. Box 569 
MELROSE P ARK, ILL.

St.
PHILADELPHIA, PA.

Benediktas Jakutis,
18 Wiget St

Polish Industrial Assn,
CmsSt

i X“*'7 XX-

110 Mt
MANCHESTER 1

Bugnavičius S.,

Kizevieius Tamošius, 
Box 97

Jonas Mikutavičius, 
Lithnanian Church

MINERSVILLE, PA.

FORNIČIAI ANT PARDAVIMO 
dėl 4 kambarių. Parsiduoda pi
giai. Ateikite pas:

O. R.,
291 3 rd St., So. Boston, Mass.

Tokiu būdu Chi
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į LOS ANGELES. — Dinami- 
tininkas M. Schmidt sudinami- 
tavęs Times namus penki me
tai atgal buvo nuteistas mi- 
riop, bet nusprendimas pa
keistas uždarymu kalėjiman iki 
gyvos galvas.

riam negalima buvo duoti pa
šaipos iš kasos tai tarp savęs 
sukolektavome ir didesnę pa-. 
šalpą suteikėm. Aukavome! 
Tautos Namams, aukavome • 
dėl karės Dukentėjusių, taip 
gi ir dabar ant pereito susi
rinkimo pribuvo delegatai nuo 
Šv. Juozapo par. Norwood,
Mass., prašydami pašalpos ir i 
tai neatsakėm, o paaukavom 
$25.00. Mat buvo tokių drau
gų, kad už gėdą sau laikė ne
duoti. Tai-gi brangūs drau
gai bostoniečiai, nežiūrėkit 
ant turto draugijos ar ant ki
tų dalykų, ale žiūrėkit ant 
darbštumo draugų, rašykitės 
kodaugiausiai, augykit turtą 
ir draugiją kodidžiausia: Su- 
šelpsit save o ir savo draugus.

S. N.

OTTAVA. — Atsidarė Ka
nados parlamentas. Gen-gub. 
savo atidarymo prakalboje mi
nėjo ir aiškino tik apie daly
kus, turinčius sąryšį su karę.

baisi. Nurėdę žmones, sušau
dė ir paskui draskė lavonus 
šaudė į juosius.

Su v. V. kongresas labai bu
vo įtūžęs ir kaikurie senatoriai 
reikalavo, kad tuoj būtų; pa
siųsta į Meksiką kariuomenė.

Japonijoj yra laivų dirbtu
vė, kuri buvo pastatyta 1900 
metų atgal, t. y. buvo pasta 
tyta Kristaus laikais. Dar ir 
dabar ji tebvartojama.

Kolumbijos respublika už
ima pusę milijono ketv. mylių. 
Turi 5 milijonus gyventojų. 
Ir geležinkelių turi tik 700 
mylių. Turi 13 gelež. linijų. 
Trumpiausia geležinkelio lini
ja 8 m., ilgiausia 92 m.

GAUDYS VILLISTUS.
Dauglas, Ariz. — Gen. Cal- 

les, gub. Smoros valstijos, tai
so 5.000 raitelių, kurie išgau- 
dys villistus.

Kemešiui,
išdavime paslam« es Jventos iš-
pažinties. Prip v • 

iZIS■tame to-
kiuos reikalavirn US ■ai sieliški-

■ffiu barbarizmo i ir ’ ■eekultūriš-
kūmo, griovimi |r ardymu
pamatij mūsų šJ |o tikėjimo,
kuriuos mes eJ .. J b pasiryžę
ginti visoms sJ B i Į pajėgoms.
Reikalaujame, 1 V k a 1 t A. Rimka
savo reikalavin® I v; I 'atšauktų.

Valcfl .-f
Fr. Virak<« pirm.
J. Kazlausf vice-pirm.
A. Staniulį Ei prot. rast.
O. Pratošifl lute^ fin. rast.
K. Zubavil LČ'?. ė, ižd.

VĖL ME J
O MOTAS.

t “ KeleTvTo^g 9 -XJo. 1 skelbia-
būk m'.asM JuJzas Butans-

Bes. 'v.-ą.-J po■ No. 134 Gold
Ida “Keleivio”

iniehe” 
pardavinėtojai išdaužę jo lan
gus it padarė blėdies ant 

. $50.00.
Tuojaus atėjo į “Darbinin

ko” redakciją asmuo, kurs 
liudija, kad J. Putanskas bu
vo visai nusigėręs, kaip pap
rastai jis yra ir jį sumušė ne 
‘‘Darbininko ’ ’ pardavinėtojai, 
bet tokie pat nusigėrėliai, kaip 
ir jis pats ir nubėgus jam šau
kti policiją, tie išdaužė lan
gus.

Aprobuota, kad Cheopso 
piramidoj akmenų yra 4 mili
jonai tonų.

KRITIKUOJA WILS0NĄ.
New York. — Pulk. Roose- 

velt neprielankiai išsireiškė a- 
pie prez. Wilsono politiką. Sa
kė, kad dabartinis nužudymas 
18 amerikonų esanti pasekmė 
lengvos Wilsono politikos.

Pulk. Roosevelt sakė taip
gi, kad prez. Wilson persilp- 
nai tesielgia su Austrija ir Vo
kietija.

Šviesplaūkiai žmonės ant 
galvos plauku turi tarp 140.- 
000 ir 160.000.

LONDONAS. — Anglijos 
mainierių Federacija nutarė 
pasipriešinti įvestam privers
tinam kareiviavimui.

' ATSIĖMĖ PINIGUS.
Pranešu katalikų visuome

nei, jogei aš, buvęs “Atei
ties” bendrovės narys, savo 
indėtus į “Ateitį” pinigus 
$120.00 su advokato pagelba 
išreikalavau iš“Ateities” ben
drovės, kurį nutarė man tuos’ 
pinigus sugrąžinti.

Leonas Švagždys.

BOSTON CENTRE.
Sausio 9 d. š. m. D. L. K. 

Keistučio dr-ja turėjo metinį 
susirinkimą, ant kurio buvo 
paskirtos dovanos dėl norinčių 
draugų. Tas dovanas aptu
rėjo 21 narys. Bet buvo ir to
kių, kurie iš dalies norėjo, bet 
neapturėjo: pastebėję “Dar
bininke” kad viršminėta drau
gija ant metinio susirinkimo 
priims narius iki 30 metų dy
kai, o po 30 iki 45-kių pusę 
įstojimo, tai neapgalvoję to 
reikalo atėjo ir senesnių kaip 
30 metų ir norėjo įstoti visai 
dykai.

Todėl brangūs broliai bos
toniečiai nežiūrėkite ant bran
gumo, bet ant vertumo reikia 
pamatytų kad tokia dr-ja, 
kaip 1>. L. K. Keistučio tai 
reikia rašyties visiems, nes to
kios dr-jos tai vargu daug kur 
rasi. Ji jau keletas metų kaip 
gyvuoja. 1915 metais turėjo
me pribuvimo $1.117.60 o įš

okėjome $865.60; tai mato- 
draugai, kur minėtos dr- 

eina ar ne ant pašėl
ai ų. Taip-gi tik to 
kas nenori, tam ne

kas neprašo, tam ne
nenori.

tavo draugus kaip tik I 
, taip-gi šelpia ir 
atsitiko nelaimė 1 

nepilnam nariui, ku-

aukauja 
duoda.

Šeinis

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Po Naujų Metų Sausio mėne

syje pradės eiti laikraštis 
“MUZIKA”

pašvęstas vien Muzikos 
reikalams.

Prenumerata ir apgarsinimai 
įau priimami. Siųsdami pre- 
lumeratą ar šiaip kokiais rei
kalais kreipdamies, dėkite ad- 
-esą toki:

“MUZIKA,”
3214 Cedar Street., 

Philadelphia, Pa.
■' ■“ MUZIKOJE ’ ' skaitytojai ras 

įamokinimų, kaip reikia muziką 
•uprasti ir kaip ją išreikšti.

“MUZIKOJE” nors ir bus vi- 
•os muzikos judėjimo sryties ats
pindys, bet daugiausia bus rašo- 
na apie mūsų lietuviškąją muzi- 
<ą ir jos apsireiškimus.

“MUZIKOJE” bus išguldoma 
nuzikos istorija ir teorija.

“MUZIKOJE” bus spausdina- 
na gražiausios lietuvių liaudies 
lainoš su gaidomis.

“MUZIKOJE” Dainininkas- 
<olistas ras dainų vienam balsui 
orie fortepijono.

“MUZIKOJE” Dainininkas, 
choristas ir choro vedėjas kiek- 
iename “Muzikos” numeryje 
įtras: dviems, trims iy keturiems 
oalsams dainų, o taip-pat ras ir 
lidesnių veikalų solistams ir cho- 
"ams.

“MUZIKOJE” Mylėtojai ba
žnytinės muzikos, atras tipiškų 
ir gražių bažnytinių giesmių.

“MUZIKOJE” Skambinantie
ji pianą, ras gražių veikalų pia
nui.

Žodžiu — “Muzika” užganė- 
lins kuodangiausiai muzikos my
lėtojų troškimus nešdama jiems i 
lvasinį ir grožės maistą.

“MUZIKOJE” bus spausdina
mi M. Petrausko, St. Šimkaus ir 
kitų lietuvių kompozitorių veika
lai.

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

“MUZIKOJE” bendradarbiau
ti pasižadėjo visi lietuviai muzi
kai.

Arčiausia prie “Muzikos” sto
vės ir ją redaguos vienas gabiau
sių mūsų muzikų, St. Šimkus, bai
gęs Varia vos Konservatorijos var
gonų skyrių ir Petrogrado Kon
servatorijos kompozicijos skyrių.

“MUZIKA” išeidifiės kartą į 
mėnesį.

“MUZIKA” susidčs iš 16 pus
lapių straipsnių, žinių ir 8 pus
lapių (didelio formato) gaidų.

Tai-gi. Muzikos Mylėtjoai, su j 
kruskite, kad mūsų laikraštis i 
išsiplMintų kuopločiaumai ir kad 
nuvekitų kuodaugiausia.

“MUZIKA” kaštuos metams 
, vxn *3.00, pusei metų. $1.50. Atski- 
na-įri numeriai 40 centų.

mŪ- i Pardavinėtojams bus duoda- 
’ -. maa nuošimti*.

”DARBININKO
KELIAUJANTI

AGENTAI

J. BRAZAUSKAS.
Dabar lankosi Wilkes-Barre, 

Pa. ir apylinkėse.

Bartkevičia P.
877 Cambridge St 

E. CAMBRIDGE, MASS.-* ■
Matukas J.,

16 Lineoln St.,
BRIGHTON, MASS.

Ramanauskas J.
Oak St.

LAWRENCE, MASS.

Viesulą Kazimieras,
1160 Washington St. 

Jerusevičia Jonas,
1048 AVashington St. 

Grigas Kazimieras, 
1111 Washington St.

N0RW00D, MASS.

Bilinskas Vincentas,
29 Morris St.

WEST LYNN, MASS.

Geros Fr.
40 Pearl St.

CHARLgjM?OWN, MASS.

Gai liūnas Jonas,
The Lithuanian Store, 

Antanas Baronas,
55 South St. 

ATHOL, MASS.

Danisevičius J.
26 White St.

WESTFTELD, MASS.

“Amerikos Lietuvis,”
15 Millbury St. 

Migauskas T.
21 Ledge St. 

Jurgelionis R.
So. Harlem St.

Grigaitis K.
42 Suffolk St.

Zinkuvienė Cieilija,
8 Langdon St.

Zataveckas Pr.,
20 Hacker St. 

Pocius J.
25 Lafayette St.

WORCESTER; MASS.

Abračinskas P.
187 Ames St. 

•Vaitekūnas B ros.
10 Arthur St. 

Stiga J. 6 Arthur St.,
Meškinis B. P.,

35 Arthur St.
Peter Sharks

85 Webster St.
MONTELLO, MASS.

Alubecky Anthony,
43 Bissell St.

SO. MANCHESTER, CONN

Ant. Rudokas
Box 198

POQUONOCK. CONN.

Zavorskis Vincas,
507 East St.

NEW. HAVEN, CONN.

Šaučiunas J.
460 Park Avė.

BRIDGEPORT, CONN.

Sarapas B.,
23 Sheldon St.

Potecky Ant. .
234 Park St.

Kneižis St. *
10 Hungerford St.

HARTFORD, CONN.

Maksvitis Z.
271 E. 10-th St.

NEW YORK, N. Y.

49 Congress Avė.
Vasiliauskas J.

820 Bank St.
Buskus B. J.

866 Bank St. 
Kovas Juozas,

21 Congress Avė. 
WATERBURY, CONN.

Petrulionis Pranciškus,
326 John St.

HARISON, N. J.

Ulčinskas Ipolitas,
87 Franklin St. 

PATERSON, N. J.

Lukšas P.
314 Walnut St. 

Švidžiutė A.
194 New York Avė. 

Vaškevičiutė Barbora 
71 Warwick St. 

Kralikauskas J.
91 Warwick St. 

NEWARK, N. J.

P. J, Gari jonas,
23 So. 20-th St. 

IRVINGTON, N. J.

Žindžius A. ’
15 E. 23-rd St. 

BAYONNE, N. J.

J. Spurga,
184 Grand St. 

Strumskis Adolf,
184 Grand St., 

Strumskis K.
37 Duffield St., 

Abromavičius V.
127 Grand St. 

Drabišius A.
51 Ten Eyck St. 

B. A. Zienius,
131 Grand St.

BROOKLYN, N. Y.

Miliauskas Vfncas
n Box 599

FOREST CITY, PA.

Striauka Stasys A.,
656 ChurchrSt.

EASTON, PA.
%

Skinskis Joe,
COALDALE, PA.

. Mileška F.
P. O. Box 659

DONORĄ, PA.

Balašauskas J.
232 Clay Avė. 

Wm. Shirvinskas
222 Greenridge St. 

Barasauckas J.
232 Clav Avė.

DUNMORE, PA.

Vaišnoras M.
318 4th Avė.

HOMESTEAD,_ PA.

Palūpis Vladas
17 Morgą n St.

PITTSTON, PA.

Jusas Vincas,
328 Lock Avė. 

SCRANTON, PA.

Križauskas I. P.
102 East Center St. 

Zelionis Juozas,
Dutch Hill

SHENANDOAH, PA.

Valatka Simonas,
2903 Ann St.

Kvietkus Simonas,
333 Wharton St 

Mitkin J.
307 N. 6-th St. 

Sefeltaiti J.
1224 Nectarine St., 

Statkus Pj
1306 Coalton St. 

Švagždis J.
3604 Earp 

Trepkus F.
3585 Salmon

Poteckas S.
2833 Winton I

 LIETUVIAI PAVESKITE 
DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriš

kus drabužius, sulig naujau
sios mados.

Taisau, prosinu, valau ir 
dažau senus. Taip-gi kuni
gą uis siuvu SIUTO NŪS ir 
esu gerai įsipraktikavęs ta
me darbe, kaip Lietuvoje, 
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi
giai.

Jeigu kas reikalauja, dar
bą pasiimu ir pristatau tie
siog j namus.

Tel. Chaiter 2354-4

A. K. MAZALAS
94 JEFFERSON STR, 

HARTFORD, CONN.

Lapinskas J.
2014 Peoria St.

Nausėda Antanas,
1656 Wabansia Avė., 

Jurgis Tamošaitis,
3233 Auburn St.

CHICAGO, ILL.

Vencius J.
35 Union St.

Dykehead Shotts 
Lanarkshire 
SCOTLAND.

Naujokaitis J.
47 Planet St.

Commercial Road East
LONDON, ENG.

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

.WIS., KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė. 
’Vice-prez. Juozas Bubnis,

733 Indiana Avė.
Fin. rast. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rast. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

1436 So. 9-th Str.
j Kasierius Tamošius Grigaliūnas,

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Į Petras Gelbūda,
(Mateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
| Organo sekretorius, Jonas
I Stauskas,

Stanulevieius J.
291 Clinton St.

BINGHAMPTON, N. Y.

J. S. VASILIAUSKAS,
112 N. GREENE ST •• • •• BALTIMORE, MD.St

P. VALUKONIS.
kurie įgalioti rinkti prenume
ratas, apgarsinimus “Darbi
ninkui.”

Pas juos galima taip-gi at
naujinti ir senas prenumera
tas.

Jie dabar lankosi Naujoje 
Anglijoje.

“Darbininko
Agentai.

PAS KURIUOS GALIMA UŽSI
RAŠYTI “DARBININKĄ” IR 

PIRKTI PAVIENIAIS 
EGZEMPLIORLA S.

S Susivienijimas Lietuvių 
Rymo atalikų Amerikoje.

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

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

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir 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- 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt

Instojimas 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, šiuo ad
resu : —

■

ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimų, veselijų, krikštynų ir tt. KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.

K. ŠVAGŽDYS,
242| W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Virš “Darbininko” spaustuvės)
Telephone So. Boston 620.

g
|$ 5.75 Naujas Pasiulijimas 

ftikras Laikrodėlis’ 23 akmenų

už 5.75
Šolid gold, pripildytu ir kitokius laik
rodėlius pasiulijam, bet mes pirma par
duosime 10.000 naujo išradimo 23 akme
nų “ACCURATUS” laikrodėlius tik už
$5.75 kiekvieną.

Tas puikus laikrodėlis gražiai iš
braižytas auksu dengtu piešimu ant vir
šelių, patentuotu reguletoriu ir kitai 
pirmos klesos sudėjimu-; pilnai užtik
rintas.
Vyram ar Moterims. GVARANTUOTAS
Ėjimas ir sustatymas. ANT 20 METŲ., 

Netik, kad geras laikrodėlis, bet ir puikus, gerai padarytas.] 
Jeigu jūs norite turėti gerą laikrodėlį už visai mažus pini-] 

gus, tai tas laikrodėlis dėl jūsų tinkamiausia pirkti. Pirma] 
jeigu kur kitur pirkaite, pamėginkite pirkti tą laikrodėlį.

Tik už lcentą atvirutę, prisiusime jums laikrodėlį pasižiūrėji-i 
mui į jūsų artimiansį Expreso offisą. '

Jeigu jums patiks laikrodėlis užmokėkite Ezpresui nepap-J 
rastai mažą kainą $6.75 ir Ekspresas atiduos jums laikrodėlį 1 

Jei jums nepatiks neimkite, joms nieko nekasiuos, Irikro-į 
dėlis bus sugražintas su visoms išlaidoms, MESPAIMA M 
VISĄ R IZIKĄ. Gražus auksu dengtas lenciūgėlis dykai: 
«u kiekvienu laikrodėliu.

Po pirmu pardavimu 10.000 laikrodėlių, bus parduodami už 
tikrą kainą $8.50, Pasiskubinkite.

Adresas:
~ 'X X ' X ~ ~ ~ - - - - v - - ; - ■ • ■ ; 5 A.
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Man gerkle jau išdžiūvo-užkimo 
Bet kad savo kišenėn pažiūriu 
Numalšinimui didžio troškimo 
Pasirodo,, nė peno neturiu.

.Ak, verksminga šiandieū mano byla 
Ir dainelė graudžiai skamba, plaukia, 
Kaip kopustgalviai ašaros byra 
Nes prie butelio stipusiai traukia.

•) Paniopė-lombardas, kur už pinigus užstato 
mi daiktai.

Duokite pistalieta.
Duokit man kuogreičiau pištalietą: 
Nes gyvenimas jau nusibodo...
Čia duonelė žalia ir perkieta
Dar ir tos nieks dykai nebeduoda.

Oi, kaip kartu gyventi ant svieto! 
Kaip aš noriai tą jungą numesiu! 
Duokit man kuogrečiau pištalietą, 
Aš... į “panšopę” •) tuoj jį nunešiu.

Sako: kam dar čia peną mokėti 
Už degtinėje dūšią mirkytą, 
Jei galiu ją už dyką turėti, 
Jei ji kelio nemato sau kito?...

Nelaiminga užėjo gadynė
Daug girtuokliam* pakelt reikia vargo, 
Nes pabrango alus ir degtinė,
O ir tos nieks neduoda ant bargo.

Pištalietą greičiausiai man duokit... 
Toks gyvenimas jungas sunkiausias... 
Ne juokais aš sakau: nesijuokit, 
Nes juokų tą bus galas baisiausias L..

U DUVO pioi 
i grūdingi ir auksu 
juos su nusižeminimu, 
savo dovaną. Marija šalyp 
Kūdikėlio ant kelių; Marija, 
maloniai ir nužemintai juos pri 
lemus, pridengė savo ploščiaus 
[skvernu. Menzora draugai 
stovėjo už jį, giliai galvas nu
lenkę. Meųzor aukavo auksą, 
nes buvo pilnas ištikemybės ir 
meiles ir su nepajudintu mal
dingumą ir rupeščiu visados 
jcškojo išganymo.

Kada jis ir jo draugai atsi
traukė, įėjo Lair su savo ke
kšių. Rankoje neše aukso 
la v t Jį su smilkai^, pilnu ma
lu, žali grudų kaip sakų. 
Aukavo smilkalų, nes noriai 
ir šuo nuolankumu taikėsi pnę 
Dievo valios, ir- su visišku ]»- 
sita’simu ją pifdė. Padėjo 
savo dovaną ant mažos taros, 
ir vigai klūpėjo melsdamasis.

Paskui jį prisiartino Teo- 
kenas, vyriausisis. Ne galėjo 
i-.tsiklaupti, nes buvo per se
nas ir nutukęs., Stovėjo nu
silenkęs ir padėjo ant tacos 
auksinį laivelį su žalia, -iadia 
g. 1p (kvietka). Buvo dar su
virtum gyva ir žalia; stovėjo 
stačiai, kaip gražus; žalias 
keras su baltais žiedais. At
nešė miros nes mira reiškia 
varginimą ir pergalėtas geidu- 
Ivstės. . Garbingas tas vyras 
pergalėjo sunkias pagundas 
prie stabmeldystės ir daugpa
tystės. Labai ilgai pasiliko 
prieš Kūdikėlį Jėzų, taip, kad 
pasigailėjau anų gerų žmonių 
iš karalio būrio, kurie labai 
kantriai ant kiemo laukė, idant 
aut galo ir jie galėtu pamatyti 
Kūdikėlį Jėzų. Ka^os ir mal
dos karalių ir visų f-urie puš
iai; ir •> į< idavo ir ’š» idavo. 

Įb’;v.> šiid’rgos ir pilni.- meiles. 
Skambėjo jos maždaug t 
bu-'u: Nogėjome Jo žvaigždę 
n 'i -o ut, kad Jis y . Kara
liumi aut vis karalių. .At i- 
naif atiduoti Jam e-irii- i. 
aukauti dovanas.’’ Tai p* šir
dingiau--ų ašarų pavėdavo 
Kūdikėliai Jėzui savę, savo 
šeimynas, savo kraštą, savo 

[žmonės, savo gerybės, viską, 
’’ kas norentas šiame pasaulyje 

[jiems turėjo vertybę; kad pri
imtu jų širdįs, jų dūšias, 'visus 
jų darbus ir mintįs, kad juos 

■apšviestų, apdovanotų viso
kia dorybė, o žemę aplankytu 
laime, ramybė ir meilė. Sunku 
apsakyti, kokia meilė ir nu
sižeminimu degė jų širdįs ir 
kaip džiaugsmo ašaros redėjo 
antjų veidų ir pert vyriausiojo 
barzdą. Buvo jiems labai malo
nu, rodės jiems, kaipo butu 
žvaigždėje ir atvykę, kurios jų 
jų. prosenuoliai taip ilgai ir iš
tvermingai ilgėjosi ir laukė ir 
į kurią su tokiu troškimu žiu
rėjo. Buvo juose 'visoks 
džiaugsmas dėlei išsipildymo 
prižadėjimo nuo tiek amžių 
apreikšto.

Juozapas ir Marija lygiai 
verkė ir buvo taip nudžiugę, 
kaip niekados pirmiaus. Di
delė buvo paguoda ir pastip
rinimu jiems garbė ir išpaži
nimas, parodomas jų Ridikė
liui ir Išganytojui, kuriam 
patįs negalėjo pasistengti ge
resnio drabužio ir guolio, o 
kurio augšta vertybė slėpėsi 
jų nužemintose širdyse. Žino
jo, kad Dievo visągalybė iš 
tolimo krašto, pro šalį žmonių 
daugybės, siunčia Jam tą, ko 
patįs Jam duoti negali, tai yra 
karalių garbę su šventa iškil
mė. Vai! kaip kartu su jais 
ir jie Jam garbę atiduodavo! 
Kūdikėlio garbė ir juos lai
mingais darė.

Dievo Motyna priėmė viską 
labai nužemintai ir dėkingai: 
nieko nekalbėjo, tiktai tylus 
ir lengvas šnabždėjimas iš 
po veliono viską išreiškė. Kū
dikėlį Jėzų turėjo tarp veliono 
ir ploščio, o Jo Kūnelis bliz
gėjo šviesiai iš po veliono. 
Tiktai ant galo keletą malonių 
žodžių ištardavo kiekvienam, 
truputį pakeldama velioną, 
kada kalbėjo.

Dabar karaliai išėjo į savo 
šėtrą. Degė jame šviesa ir 
buvo labai gražu. •.

Ant galo atėjo prie prakar
čio ir geri tarnai, kurie laikė 
karalių garbinimo po kairės 
puses prieš urvą su prakarčiu, 
į ta šalį, kur buvo piemenų 
lankas, su Juozapo pagalba 
pąątatė baltą šėtrą, kurį kar- . ' • • « ■ • • a . «

iryje
įdėjo 

kaiDC SAVAItogę nunese ir padėjo.
Kada keliaujentieji nusilei- 

Ido į lomą, kur urvas su pra- 
| karčių buvo, nulipo ir pradėjo 
taisyti šėtros; žmones gi, kurie 
atbėgo iš Betlejaus paskui jų, 
sugrįžo atgal į miestą.

Jau šėtrų dalį pastatė; kaip 
veliak pamatė ant urvo žvaigž
dę, o joje aišikai kūdikėlį 
Stovėjo čia pat ant prakarčio 
ir savo šviesą nuleisdama že
myn ant jo. Atidengė galvas 
ir matė, kad žvaigždė didinos, 
leidus žemyn. Rodės man, 
kad mačiau ją pasididinusią 
iki drobulio didumo. Iš pra
džių buvo labai nustebę. Buvo 
jau tamsu, nebuvo matyties 
nei vieno namo, tiktai urvo 
kalnelis panašus į apkasus. Bet 
tujaus buvo labai nudžiugę ir 
ješkojo įėjimo į urvą.

Menzor, atidaręs durįs, pa
matė urvą šviesos pilną ir Ma
rija su Kūdikėliu gilumoje se- 
denčią, visiškai panašią į aną 
mergelę, kurią nuolatos maty
davo žvaigždėje. Karalius 
išėjo ir pasakė tai dviem drau
gam. Dabar visi trįs įėjo į 
priengį. Mačiau, kaip Juo
zapas išėjo pas juos su • senu 
piemeniu ir labai maloniai su 
jais kalbėjo. Pasakė jam at
virai, kad atviko, idant pa
garbinti naujai užgimusį žydų 
Karalių, kurio žvaigždę matė 
ir jam dovanas paaukauti.

Juozapas pasveikino juos su 
nusižeminimu. Prasišalino, 
kad geriaus prie tvarkos pasi
taisyti. Senas-gi anas piemuo 
[nuėjo su karalių tarnais prie 
[mažos luomos už kalnelį, kur 
[buvo tvartai ir pastogės, kad 
i jų gyvulius ten patalpinti. 
Būrys užėmė visą mažą luomą. 

I Mačiau dabar, kad karaliai; 
savo plačias nno veio subuo- 
tnčius ploščius iš geltono šilko 

nuėmė nuo kupranugarių ir 
jais apsivilko. Aplink kūną 
priraišė prie juostos lenciūge- * 
liais maišelius ir aukso puškąs 
su guzikais, kaip cukerničias. 
Delei to tapo savo ploščiuose 

I labai stori. Turėjo taippat 
mažą lintelę su žemu popedžiu, 
kurią buvo galima išskleisti, j 
Tarnavo jiems, kaip taca; pri
dengė ją divuneliu su kutosais 
ir sudėjo ant jos dovanas puš- 
kose ir bliudeliuose. Kiekvie
nas karalius turėjo prie savęs 
4 draugus iš savo gimines. Visi 
ėjo už šv. Juozapą su keliais [ 
tarnais iki priengio urvo su 
prakarčiu. Čia ištiesė divoną 
ant tacos ir padėjo ant jos 
daugybę pušku, kurias turėjo 
pakabintas, kaipo savo ben
dras dovanas. Dabar įėjo I 
durimis pirmiausiai du jauni- [ 
kaičių, prigulenčių prie Men- 
zoro keleivių, .kuriuodu už 
tiesė divonais taką iki prakar
čio. Kada atsitraukė, įžengė 
Menzor su savo keturiais pa
lydovais ;nauėmė sandalus nuo 
kojų. Du tarnu neše paskui 
jų iki urvo su prakarčiu tacą 
su dovanomis; prie įėjimo a- 
tėmė nuo jo Menzor tacą ir 
atsiklaupęs, padėjo ją prieš 

Du kitu ■ 
karalių susitaisė taippat su sa- Į 
vo palydovais urvo priengyje.

Urvą mačiau pilną viršpri- 
gimtos šviesos. Prieš duris 
užgimimo vietoje buvo Marija, 

negu sedenti, 
atsirėmusi ant vienos alkūnės, 
Myp Jos Juozapas, o po jos 
dešinės pusės gilėjo Kūdikė
lis Jėzus prakartyje, pakel
tame ir divonu pridengtame. 
Kada įėjo Menzor, Marija pa
sikėlė ir atsisėdo, nuleido ve
liumą ant veido ir paėmė pri
dengtą Kūdikėlį prie savęs į 
prieglobstį. Bet atidengė ant- 

Turėjo eiti slėniu ir ap- klodę, taip kad viršutinė kū
no dalis iki rankelių buvo ma
tyties atidengta ir turėjo Kū
dikėlį setovinčio pavidale, at- 
remus į savo krutinę, ir viena 
ranka. Jam galvutę pritu
rėdama. Turėjo rankutes ant 
krūtinės sudėjęs, kaipo mels
damas, buvo labai malonus ir 
šviesus,patraukiantis visus ap- 
šviesus, patraukantis visus ap
linkui." Menzor, puolęs ant 
kelių prieš Mariją, nulenkė 
galvą, sudėjo rankas kryžiumi 
ant krutinės ir aukaudamas 
dovanas, maldingai kalbėjo 
žodžius. Paskui, išėmęs iš

Kotrinos-Onos 
Immerich aprašyta.

(Kotrinos-Onos Emmerich 
gyvenimas aprašytas “Darbi-!

. ninko” No. 38.) •

Mačiau Karalius tokioje pat 
tvarkoje, kokioje pribuvo į 
Jeruzalę, pietiniais vartais, 
iškeliaujančius; pirmiausiai 
Menzorą, paskui Sairą, ir ant 
galo Teokėnoną. Žmonių mi
nia lydėjo juos iki vieno upe
lio už miesto, o paskui veliak 
sugrįžo Jeruzalin. * Ant kito 
upelio kranto sustojo ir žval
gėsi, jieškodami savo žvaigž
dės, o kad pamatė ją, labai 
nudžiugo ir prie dėkingos gie
smės toliaus keliavo., Stebė
jaus labai/' kad žvaigždė ne
veda juos tiesiu keliu iš Jeru- 
zaliaus į Betlejų, bet ėjo dau
giaus į vakarus aplink man ge
rai žinomą miestelį. Apleidus 
tą miestelį mačiau juos ant 
vienos gražios vietos sustoju
sius ir meljižiančiuos. Ištriš
ko prieš juos šaltinis; nulipo 
nuo gyvulių, iškasė šulnelį 
tam šaltinėliui, apkasė tyru 
smėliu ir pagirdė gyvulius; 
nes Jeruzalyje dėlei visokių 
rūpesčių ir kliūčių neturėjo 
atilsio. /

Žvaigždė, kuri nakčia iš
rodė kaip ugnies kamuolys, 
dabar-gi buvo panaši maž
daug mėnesiui kada dieną ant 
dangaus matėsi, bet ne išro
dė visiškai apvali, bet kaipo 
dantuota aplinkui. Mačiau, 
kaip tankiai slėpėsi už debe
sų. Ant tiesiojo kelio iš Bet- 
lėjaus į Jeruzalį daug žmonių 
ir keliaujenčių buvo su ryšu
liais ir ąsilais; gal buvo tai 
žmones, kurie iš kitų miestų 
ir Betlėjaus grįžo namon, iš- 
pildę užsirašymo įsakymą, ar
ba kurie į Jeruzalį, į Bažnyčia 
ar ;uit turgaus keliavo. Ant 
to Kelio, kuriuo karaliai o jo, 
buvo suvisum ramiai. Gal 
būti dėlto ir žvaigždė vedė ne 
anuo keliu, kad ant jų neat
kreiptu domos ir kad ant vaka
ro pribūta į Betlejų. Tems 
tiant atviko prieš Betlejų prie 
vartų, kur Juozapas su Marija 

ijęv Kadangi 
gždė išniko, nu- 

o prie namų, kuriuose se- 
us Juozapo gimdytojai gy- 

eno, ir Juozapas su Marija 
uvo užsirašyti;* tikėjosi, kad 

čia atrašę naujai užgimusį. 
Buvo tai didelis namas su ki
tais mažesniais aplinkui; prieš 
jį buvo aptvertas kiemas, o 
dar prieš tą kiemą — vieta me
džiais apsodinta ir šulnys. Ant 
tos vietos mačiau Rymo karei
vius, nes tuose namuose da- 

,bar buvo patalpinta mokeščių 
valdyba, 
spūstis, 
medžiais prie šulinio ir juos 
girdė. Patis-gi susėdo ir rodė 
jiems visokią pagarbą; ne ap
sėjo taip paniekinančiai, kaip 
su Juozapu. Metė taippat 
šakas prieš juos ir davė valgy
ti ir gerti. Bet pamačiau, kad Mariją ant žemės, 
taip daro labiaus dėl aukso, 
kurį ir čia dalino.

Hačiau, kad čia ilgai abe
jodami stovėjo ir kad dar 
nuolatos buvo neramus, kaip 
štai pamačiau šviesą pakilusią rlabiau gulenti, 
po kitos Betlejaus puses ant 
tos apigardos, kur buvo urvas 
su prakarčiu. Sviete taip, 
kaip būtų mėnuo užtekėjęs. 
Mačiau, kad užsėdo veliak ant 
gyvulių ir aplink Betlejų iš 
pietinės pusės nukeliavo į ryti
nę dalį taip, kad šalyse turėjo 
laukus, kur piemenims anio- 
lai apreiškė Kristaus užgimi- r- -• — -- .mą.
link užgruvusius murus. Ėjo 
tuo keliu, nes jiems Betlejuje 
piemenų luomą parodė, kaipo 
geriausią vietą gyvuliams pa
talpinti. Taippat keletą žmo
nių iš Betlejaus nubėgo paskui 
jų. Bet jiems nesakė, ko 
čia jieško.

Rodos man, kad šv. Juoza
pas žinojo apie jų pribuvimą. 
Ir tai gal iš Jeruzaliaus ar iš 
regėjimo sužinojo, nežinau; 
bet dar dieną mačiau jį iš 

pamešantį viso- 
vaisių, medaus ir

buv

Buvo čia didelis 
Jų gyvuliai buvo po

lygiai, kad urvą maišelio, pririšto prie juostos, 
išvalė, kad aną saują ilgų, kaip pirštas storų 
ambarį prie ižengos ir sunkių virbalų, kurie iš vie-

laike mano profesijos vienuo
lyne turėjo sėdėti tarp tiek 
garbingų asmenų ir dėlei tos 
priežasties ir savo nusižemini
mo taip buvo nedrąsus, o vie- 
ųog neveizint to buvo links
mas ir verkė iš džiaugsmo.

Kada Juozapas sugrįžo į; 
urvą, pastatė visas dovanas 
po dešinės puses prakarčio, į | 
sienos kertę ir taip apstatė,; 
kad nieko nebuvo matyties a- 
nos tarnaitė, kuri pasiliko. 
Marijos patarnavimui, per
būdavo kitame urve po kairės 
pusės nuo urvo su prakarčiu, 
ir tada tiktai ateidavo, kada 
jau visi atsitolindavo. Buvo 
rami ir padori. Nemačiau, 
kad jinai arba Marija ir Juo
zapas apveizėtu dovanas ir 
juose turėtu pamiegimą. Su 
dėkingumu jas priėmė ir vel- 
iak gailiaširdžiai išdalino. 
Ana Onos tarnaitė, buvo jai 
giminė, buvo tai labai rimta 
ir sveika moteriškė.

Betlejuje tą vakarą ir nak- 
čią mačiau trukšmą tiktai prie 
Juozapo namų, ir kada kara
liai pribuvo bėgiojimą mieste; 
prie pakarčio iš pradžios buvo 
labai ramu. Paskui mačiau 
ten ir šen tolimoje rustus, pa
niurusius, ant sargybos sto- 
venčius žydus, kurie būreliais 
iŠ miesto ir atgal keliaudavo 
ir apie viską pranešdavo. Je- 
ruzalyje mačiau tą dieną dar 
tankų bėgiojimą senų žydų ir 
kunigų su raštais pas Erodą, 
bet paskui viskas nutilo, kaip 
butu apie tą nieks nenorėjęs 
daugiaus nei kalbėti. Ant 
galo atliko dar karaliai su sa
vo žmonėmis po terebinto me
džio Šakomis, prie žindimo 
urvo, pamaldas su pajudinan
čiomis gesmemis, o vaikų bal
sai labai meiliai susiledavo su 

„ jų balsais. Paskui su kaiku- 
smo nuolat verkė. Atsiminiau riais keleiviais nuėjo į didelę 

tu su visais kolais ir gelumbe sau tada apie savo tėvą, kaip Į gaspadą į Betlej . Kiti nak-

j veždavo ant kupranugarių. 
Maniau iš pradžios, kad Juo
zapas parengė tą šėtrą ir ste
bėjaus, ’ iš kur teip greitai ir 
taip gražų gavo; bet kada ka
kaliai grįžo, mačiau, kad tą 
šėtrą išardę veliak uždėjo ant 
gyvulių. Prie šėtros buvo 
taippat patalpintos jų skrinės 
ir šiaudiniais dankčiais pri
dengtos. Kada tamąi pastatė 
šėtrą ir viską gražiai sutvarkė, 
laukė su dideliu nusižeminimu 
prie urvo durių.

Pradėjo tada eiti po penkius, 
įvesdavo juos vienas iš vyres
niųjų, prie kurio prigulėjo ir 
atsiklaupę prieš Mariją ir Kū
dikėlį patylomis meldėsi. Ly
giai atėjo vaikai mažuose ploš- 
čeliuose, kurių buvo išviso 
maždaug 30 asmenų.

Kada visi atsitolino, įėjo 
dar sykį visi karaliai kartu. 
Turėjo ant savęs kitokius pla
čiai vingiojenčius ploščius iš 
žalio šilko) nšedami smilki
ny čes ir smilkalą. Du tarnu 
paskleidė ant grindžių urvo 
tamsiai raudoną divoną, ant 
kurio Marija su Kūdikėliu sė
dėjo, kada karaliai smHkino. 
Tą divoną vartojo ir paskiaus, 
vaikščiojo jojų, turėjo jį taip
pat ant asilo laike kelionės, 
kada jojo į Jeruzalį apsivaly
mo (apčystyjimo) apeigos iš
pildymui. Karaliai apsmil- 
kino Kūdikėlį, Mariją ir Juo
zapą ir visą urvą. Buvo tai 
jų pagarbinimo būdas.

Mačiau paskui, kaip ka
raliai šėtroje ant divuno ap
link žemo staliuko gulėjo, ir 
kaip Juozapas atnešė lėkštes 
(torielkas) su vaisiais, balko
nus, medaus koriais ir bliūde- 
lius su žaliuminais, tarp jų sė
dėjo ir kartu su jais* valgė. 
Buvo, kibai linksmas, o suvi- 
sum ne baukštus ir iš džiaug-

vojo švėtrose tarp urvų su 
prakarčio ir žindimo; taippat 
ir tą urvą užėmė ir jame pa
talpino dalį savo brangenybių. 
Baltoje švetroje prieš prakartį 
gulėjo kaikurie iš viresniujų.

M. M. T. ‘

Marti — kakle kartų
Marti — kakle karti,’ any

ta — velnio pramanyta.
*

Devynios marčios kaip ka
lės, o aš viena nabagėlė visų 
apsigyniau.

Už mažutį Bkystimo stikliuką 
Įmanyčiau aš dūšią parduoti, 
Bet kur kvailą taip rasi velniuką, 
Kurs bent peną už ją norėt duoti?

%



M UATKRBURIO PADAN
GES.

Ba pradžia Naują Metų mū
ši Muojokino lietuviai subruz
do veikti vieni rengia prakal
bas, kiti teatrus bei taip viso
kios ruiies pasilinksminimus. 
Neblogas tai darbas, kad taip 
sukrute veikti, tik geistina 
būt , kad tasai veikimas bū
tų taikomas taip, kad neštų 
kuodidžiausią miniai naudą.

Sausio 2 d. š. m. L. J.Pašel- 
pinė Dr-ja surengė prakalbas 
užkviesdama p. L. Pruseiką. 
Tema prakalbų buvo “Apie 
Lietuvos padėjimą dabarti
nėje karėje. Apie jo kalbos 
turinį, tai neverta nieko rašy
ti, nes nieko naujo nepasakė 
vien tik pašventė didesnę dalį 
savo kalbos teisinimui “Vo
kiečių Socijalistų” pripasako
damas įvairių melų, kuriem 
vargiai ir p. L. Pruseiką tiki... 
Labai juokinga atrodė kuomet 
su visu “socijalistišku” smar
kumu užsipuolė niekinti L. 
Vyčius, šmeiždamas, niekin- 

. damas be atsižiūrėjimo. Tuo- 
mi sakau juokinga, kad Wa- 1 
terburiečiai neturi L. Vyčių 
kp., tai nekurie vienas pas kitą ; 
klausia kas tie per Vyčiai?

Gaila, kad nėra čia Vyči 
kuopos. Gal Pruseikos agita
cija pagreitys Vyčių kuopos 
isisteigimą.

Bet kodėl jųjų ligšiol nėra?
Sausio 3 d. L. D. Są-gos 5- 

ta kp. Parengė vakarėlį su- 
lošdami “Prie Pažangos.” Nu
sisekė nekaip. Priežastis ta, į 
kad perdaug buvo pasitikėji
mo, išmoksim girdi. Vienok 
lošime pasirodė kas kitas. 
Svarbiausioji dalis programo 
tai kun. F. Kemešio prakalba 
apie darbininkų judėjimą bei 
jųjų organizacijas-unijas. Pri
siminė ir apie Nasliua N. H. 
streikuojančius, padaryta ko- 
lekta ir surinkta $ 21 su cen
tais. Nauda didelė iš tųjų 

. prakalbų, nes daugelis iki- į 
šiol nežinojo kas tai per viena. 
L. D. Są-ga ir kas jos tikslas.

Į prakalbas atsilankė apie ■ 
500 ypatų. Sausio 5 d. “Šv.! 
Onos” pašelpinė dr-ja buvo pa- 

— ąengusi balių ir skrajojančią 
kĮasą nusisekė -viskas kuopui- 
kiausiai. J aunimas gražiai ’ 
žaidė, ir nemažas skaitlius jo
jo atsilankė.

Sausio 9 d. L. S. Sa-gos 34 
kp. rengė prakalbas kalbėto
jai p.p. Herman ir Kačiutė ir 
Brooklyn, N. Y. Nusnsekė 
nei šio, nei to biskį švelniau 
ir kitokiu tonu buvo kalbėta, 
negu p .L. Pruseiką. Tą pa
tį vakarą kitoje svetainėje bu
vo rodoma “Tikri Paveikslai 
iš karės lauko”... Tame bizny
je darbuojasi I. W. W. organi
zatorius L. Grikštas.

Taigi dabar turėjome pro
gą pažinti p. L.> Grikštą ir jo 
apsėjimą laike prakalbų. Ir 
ką jis nekeikia, kibatiktai to, 
kuris dar nėra gimęs... Keikė 
Socijalistus, Kapitalistus, bur- 
noja prieš Dievą.

Apie paveikslus tai jo žod
žiai paaiškina: Girdi, kad 
valdžia juos pamatytų, geriau 
sakant cenzūra, tai jie būtų 
išsyk sunaikinti”...

Taigi paveikslams dar pri
dedama įvairius “koment- 
orai,” paaiškinimai. Tiek 
gero tuose jojo aiškinimuose, 
kiek rėtyje vandens.

Čia kyla klausimas, ar il
gai dar mūsų lietuviškąją liau
dį išnandos tokie p. Grikštai? 
Mockai ir t p.

.d., 19
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Siunčiu $-----------------už prenumeratą
Meldžiu siuntinėti “Darbininką” per... 

po šiuo adresu:

| Rev. Jos. Norbut,
į MOSSEND, LANARKSHIRE, SCOTLAND. 
S

Parašas___

I

g “Darbininko” Administracija, g

ti ir paimti iš mūsų GRAŽIĄ DOVANĄ.

No

Natolrtas.

■

a
BB
i
S
I 
a
I 
i

Išpildyk ir Prisiųsk
Kvitą prisiuntimui prenumeratos 

“DARBININKUI”
242 Broadway, - South Boston, Mass.

Nebūk be gero
Katalikiško laikraščio

Pažink Tikybos ir Doros Dėsnius.
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1916 METŲ 2000 GRAŽIŲ KALENDORIŲ DYKAI.
Visiems mano Kostumeriams, Draugams ir Pažįstamiems.* To

dėl kurie gyvenate arti mano offiso, malonėkite pasiskubinti užei
ti ir paimti iš mūsų GRAŽIĄ DOVANĄ.

Kurie man suteiks vieną ar daugiau adresų savo pažįstamų ku
rie turi pinigų ir manytų pirkti Namą, 
bei 1

ūkę, Lotą arba užsidėti 
kokį nors biznį tai apturės nuo mūsų gerą dovaną.

(Į kitas valstijas Dovanų nesiuntinėjame.)
LITHUANIAN AGENCY,
(A. Ivaškevič valdytojas)

315 W. BR0ADWAY, SOUTH, BOSTON, MASS.

AteinaZiema
Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų 

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

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

VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ.
Šiaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdalus, 

marškinius, sveterius, pirštines ir t. t.
MūSŲ KAINOS ŽEMESNĖS UŽ KITŲ.

NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOME.

C. P. YURGELUN,
377 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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*:* LIETUVIŠKA

iKriaučka
Padarom moteriškus drabu- 

žius, vasarinius ir žieminius 
♦>po naujausiai madai.
♦♦♦ A. ČEPULIONIS,

242| W. Broadway,
(Virš “Darbininko” spaustuvės.) 

♦♦♦ . So. Boston, Mass.

Negirk neapsivedęs: po šliū- 
bo paleis velnią iš kasų.

• «• '" .

Negirk marčios be metų.

Eidamas
pro šalį

Užeik į mano naują krautuvę pa
sipirkti laikrodėlį, žiedą, len
ciūgėlį ar kitokį auksinį daiktą 
ant lengvų išmokėjimų. Užlaikau 
visokios rūšies namų laikrodžius. 
Tavoras 1-mos rūšies.

Taisome visokių šalių laikro
džius, žiedus, branzolietus, len- 
čiugėlius. Padarome labai pigiai. 
Darbas gvarantuojamas. Šliubi- 
nis laisnis ir kiti patarnavimai dy
kai. ______
P. KETVIRTIS JEWELRY CO„ 
Kampas Broad way 324 K 8L 

e •

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kiina metams 11.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį 

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

Jei esį nuliūdęs, - “Ežį” - Skaityk.
JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ” — RAŠYK.

NORI 8VEIK0 JUOKO? — PRIE — “EŽIO” EIK. 
PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PEIK.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame

rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk adresą ir 
gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai 
visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams. 75 centai, pusmečiui 
40 centų. Pinigai siunčiami money orderiais. ‘

Adresas: ‘

L213 8TATI0N ROAD, DYKEHEAI

e
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|Užsirašik sau ar savo pažįstami 
ms Lietuvoj bei Amerikoj 

“Išeivių Draugą” 
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS

IR PADAILINTAS, TALPINS:
1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe

rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luzemburgą ir 
Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos 
į Lietuvą ant motocikletkos.”

A “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, m Linlithgowshire, 
IV Midlothian, V Dundee ir tt. 
“Lietuviai Anglijoj.” 
Korespondenci j as. 
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą. 
Dainas, paveikslėlius, straipsnius. 

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių 
ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; me-
Žį tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 doL), Ad
lį resas:— -

SSK

B5-
B7- > 8.
1

Skaityk “šviesą”
DU-KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

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

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

PAVIENIS NUMERIS 5c.

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.
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KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai 

Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir 
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, Žaislčs 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 melodijomis tų dainelių.

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

Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui 
pažaižti.

3) Dvi komediji. Vienoje knygutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJĘS 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.)

Karė, mobilizacija...
Visi tautiečiai, jauni ir seni, vyrai ir moters, mer

ginos ir vaikai, nei minutos neatidėliodami marš į mobili
zacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės į baisią, sunkią, 
ilgą karę. Sujungtame 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, sujustame,. 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, ginklą, amunicijos, provizijoe, 
kreiptis į generalio štabo buveinę.

Nuolatinės instrukcijos leidžiamos kas mėnuo. Per metus 
atsieina tik 50c. Generališko štabo adresas:

“Tautos Rytas”
Rev. J. Valaitis.

•• •: SHAMOKIN, PA.2S CHERRY

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- ’ 
no j 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 
dykai.

Adresas
1644 WABANSIA AVĖ. ::

5Į| c----- to i. .>ircr'J3QE=5ior----- >|Įc!oi
: CHICAGO, ILL.
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Jei trokšti apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį 

Dlustruota jaunimo laikraštį

“Vytį.”
“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 75e. L. 

Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.

Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu: ____

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

Draugas'’- Nesugriaunama 
Tvirtove.

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

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

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

Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Adresas:

1800 W. 46 ST., CHICAGO, ILL

Juokų, pašaipos, pajuokos Laikraštis

“Žvirblis”
Nuo spalių mėnesio 1915 m. eina naujas vienatiniu visoj 

Amerikoje juokų ir satyros mėnesinis laikraštis vardu: 
“ŽVIRBLIS,” kurs visiems lietuviams HMMai reikalingas ir 
labai naudingas. Už ištisus metus prekiuoja tik vienas

t* 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.”

*1*X Leidėja Ona Janušytė,
ii Bax 576 Forest City, Pa.

k^^k^kk^k k^A k^A k^k k^k k^k k^r^ k^A k^k^^k - -

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

“Žvaigždę”
“ŽVAIGŽDĖ” yra seniausias lietuvių kataliką 

laikraštis, 16 pusi, didumo suteikia įvairių žinių iš 
Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00.
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adrera:
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KĄ TIK IŠĖJO 18 SPAUDOS 
NAUJOS ST. ŠIMKAUS KOMPOZICIJOS.

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

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.
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Naujas ”Darbininko” leidinys

IS > 
į kitiu 
iš kiti

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

S. G0RALSKY 
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 COURT ST. BOSTON, MASS

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 
“DARBININKE.”

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

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

Daugelis teatrų Petrograde ke” skyriuje: 
neatidaromi be pusiaunakčio.

i kalius. Ir dėlto vidurys esąs 
tai žmogus tuščias ir kaip kada neperko- 

1 - jp saį0> jeį_

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės <lel suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proskos nuo nerviško
vos skaudėjimo 10

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

k

k 
k

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

______ bus ir
Na "tai tiek to;' taip—bile aš ne viduryje, bile 

i —tautiško sa-

DARBININKO DOVANĖLĖ

Darbininkams
kaina tik 5c.

Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo “Darbiniu- 
“Iš po darbininko plunksnos.” Tuose straipsniuo 

se yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto minčių 
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, 
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.

Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbtinė.
Verta didžiausio išplatinimo.

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

ros sekančios gyduolės.

ATSIŠAUK.
Jei esi dirbęs Lietuvoje prie 

būdavojimo namų, bei kitokių 
medžio mekaniškų darbų ir turi 
mekaaišką gabumą — norintieji 
išmokti pagal amerikoniškos sis
temos budavojimo amato ir sutin
ki iš syk (pradėti) už $2.50 (du 
ir pusę dolerio) ant 8-nių valan
dų dienos darbo, tai atsišauk į 
“Darbininko” Redakciją vien 
raštu — parašyk kur ir kiek esi 
dirbęs.

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

P. ŠILEIKA
8 Heath Place, Roxbury, Mass.

V. šapalis,
728 Centrai Avė., 

Kansas City, Kansas.

“Oželis” mišriam chorui prie pijano :----------------------60c.
“Scherzo” pijanui (solo)_______________________60c.

Šių nedėlėlę” mišriam chorui prie pijano____________25c.
“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 
prie pijano — 80c. Daug užsisakant — didelė nuolaida.

Užlaikoiu didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
dam ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų- ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup 
ėiams, didelį, naują katalogų 
siunčiame ant pareikalavimo u> 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mas.‘

■

MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR
DAINAS.

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

’ G. A. BARONAS,
P. O. McKees Rocks, Pa.

LONDONAS. — Nuskandin
tas Anglijos garlaivis Trag- 
uar. Jurininkai išsigelbėjo.

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

LDCKIŲUETU VLAMS^ - 

į jog naujai išleistų .“Metraštį”

___  fuunnę šr
W nepasakosiu ba tai užim
tų daug laiko. Tai tik taip

Boston, Hass172 Statė St.
•Priešais Custom H

Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00
ir aukščiau.

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kainą

ku Juokeliai.
VIDURINĖ’ Į 

nąą tų. žmone- 
kąžnas sprau- 

is į vidurį. Ro- - 
au ten tai ir geriau- 
. ‘ Jau jeigu katro 

nieks nevadina viduriniu, tai 
nors pate sau tą vardą prisisa
vina. Na ir girias; kad jau 
jis viduris—kad nors ir paties 
kvailystės centro.

Pažiūrime, kad ir į mūsų 
taip vadinamųjų tautininkų 
būrelį. Ogi ir jis jau prisise
gė sau vardą vidurinės srovės.

Aš vakar iš ryto tai ir ma
niau, kad jiems tas vardas ne
reikalingas ir netinkamas ir 
net ne pritinkantis. Bet vai
kine, vakare parėjęs iš darbo, 
žinoma, kaipo būdamas saliū- 
nų prietelium ir girtuoklių 
draugu, tai užsukau į saliuną, 
taip sau dėl visko, ar nerasiu 
kokio draugo, kad išsimetus 
po burnelę gyvojo vandenėlio, 
arba kad ir rudžio po kokį 
porą aušų.

Dar keli kvoteriai po kiše
nių makalavosi, su centais pe
šėsi, tai nusprendžiau už pa- 
kutą atiduot juos į žydo vergi
ją arba trumpiau sakant pra
geri, kad jie nei nesimaišytų 
po kelinių kišenių.

O kaip kišeniuje skamba, tai 
saliune draugų yra kiek tik 
nori. Pirmiau išgėrėme po 
stikliuką žmoniškai, po ant
rą lietuvišai dar pirsidėjo ke
letas draugų su raudonoms 
naktaizėms, o kaip tokioje vie
nybės ir centralizacijos įstago- 
je kaip saliunas, tai žinoma 
prie baro srovinės kovos ir 
nesusipratimai pasidedama į 
šalį ir dirbama visi dėl pageri
nimo žmonijos būvio ir nai
kinama

aplamai perbėgsiu ką girdė- 
jau. v* '* *>•***»»*><*• *

“ Valkatos ”,Maikė pripa
žino, ' kad socijalistų srovė ___ w-
esanti vidurinė: ba jinai ne-Į L. R- K. Spaudos Draugijos; 
tikinti nei į Dievą, nei į vel
nią, apgaudinėjanti ir kapi
talistus ir darbininkus, ir ant 
geografijos žemlapio palei 
Džian Bambos grabografiją, 
tai stovinti tarpe katalikų ir 
laisvamani , o palei surėdy
mą socijalisto šviespatijos, tai 
ten esąs pats vidurys. —Kvai
lystės, Bet “Praeities” re
dakcijos zecerių pagelbininkų 
adjutantas griežtai užprotes
tavo šituo argumentu: esą ka
talikai eina pirmyn į dešinę, 
socijalistai eina pirmyn į kai
rę, o tautininkai snaudžia ant 
vienos, tai dėlto ir esą vidu
riniais. Bo neveikia nieko 
gero, ideališko, nes biznis 
neleidžia.

Galiausie paėmė balsą tame 
dalyke Bostono buvęs saliu- 
ninkas visų srovių prietelis o 
žmonijos neprietelis, pusė ko- 
pitalisto, pusė kitilisto, žmo
gus nuomonių nei šiokių, nei 
tokių vienu žodžiu visokių. 
Jis pasakė šitaip: 

l Jeigu pavadyt vidurinę sro- 
ivę srove teisingiausia, tas bus 
^katalikas, jeigu pavadyt karš- 
jčiausia—tai socijalistai, o jei
gu degliausią, tai tautininkai.

Ant to ir užbaigėme to va
karo prelekcijas apie vidurinę 
srovę.

Parsvyravęs namučių pra- 
j dėjau savo draugams aiškinti 
apie viską.

Kaip pradės visi juoktis iš 
------- , tai, sako, jum pri
melavo tas ex-saliuninkas. Sa
ko, kad po teisybei, tai tarp 

______ visųpirmiausia did- Sėtuvių esančios srovės ir vi- 
žiansias žmonijos priešas Al- ®os. einančios savais keliais, o

galima, gauti klebonijoje po 
No. 207 Adams St., Newark, 
N. J. Patartina kiekvienam 
ji įgyti, nes sulig jo vertės 
visai nebrangus. Kaina be 
apdarų 75c. Su apdarais $120.

t Vienatine Lietuviška

X Krautuve 
t** * Kuri užlaiko visokiota- y 

i Y Voro, reikalingo maine- *|* 
į Y geriama. ; V

Y V. LUKOSEVICIA, Y
Y Minersville, - - Pa. Y

■■-v 'Y

DR. F. MATULAITIS
— 1 Qfi»o adynos Gydo viaokiM Mgaa

CMMMMMBMl

419 Boylstoą St., Boston, Mass.

I—---------------- -------------------
|į    " r 1 i"  Į ■, —; t

koms damoms ir tt 
duodam dykai kiek 
prisiunčia už 2c. krasos ženkleli.

K. Graneckas.
30 Essex St. Athol, Masą.

VARGONININKAS
vedęs, rimtas, darbštus, blai
vus paieško vietos.

Kreipties šiuo adresu:
VALER. KANCLERIS,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn.

kolis ir rijama be mielašir- į į viri.urį. atsukusios tiktai užpa- 
dystės.

įgauni proto ir pradedi sup- M kvapą turįs.
rast teisingumą laisvamanių S° kas jį savinasi tai neper- 
teorijos, kad žmogus esąs gy- k°ks laimėjimas, tai 
vulis, nes kartais ir ištiesų ^ik monki biznis, 
pamatai keturkojį repečkojan-J . ^anau sau: tegul 
tį palei barą.
Ale noriu tamstoms pasakytie, tuiau idealą —vau na*.v sa- >_______________________
' ‘ palaikymą, ir naikinimą! c & P Pbone St. paal 5947

alkolio - kad ir su savo gerk- Grabininkas ir Balzamuotojas 
es page ba. i Pagrabus atlieku pigiai ii

gražiai. Esu išėjęs mokyk 
loj tam tikrus grabo rvstė> 
mokslus ir išdavęs ekzaminui 
Siunčiu numirėlius ir 
miestus ir pargabenu 

i liestų.
Tai-gi, vientaučiai, 

imo reikalp visuomot krpipki 
tės pas mane. Ofisas 

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 SO. PACA ST., 

BALTIMORE, M. D

SAN FRANCISCO, CAL. — 
Floyd Peyser, kuris buvo pra
šalintas iš Suvienytų Valstijų 
laivyno užmušė moterį, į ku
rių buvo įsimylėjęs, paskui 
užmušė jos motinų ir jos sese
rį. Paskui pats nusišovė.

NE1VBURYPART. — W 
Gagnor, penkių metų vaikas 
žaidė virtuvėj, o jo motina tai
sėsi žlugtų žlugti ir pripylė 
verdančio vandens ceiberį. 
Vaikutis netikėtai įkrito, nu
pliko ir mirė.

Pajieškau Marijonas Dulčiu- 
tės, Kauno gub., Raseinų pav., 
Elkendrausko miesto, Budri
kių kaimo, turiu svarbų rei
kalų, ar jį pati ar kas kitas 
malonėkite pranešti šiuo adre
su:

EKTRA PARSIDUODA 
BROOKLYN’E.

1. Puikus mūrinis namas 2 
šeimynų su 7 kambariais. Kai
na $1900.00; įmokėti $500.00.

2. Medinis namas 7 šeimy
noms 24 kambariais, raudos 
neša $76.00 ant mėnesio, kai
na $3500.00. Įmokėti $500.00.

3. Mūrinis namas 8 šeimynų 
24 kambariais $7000.00.

Parduodame namus, lotus, • 
ūkės, (f armas), dirbtuves, 
krautuves, taip-gi išduodame 
ant randos. Mes išduodame 
paskolą ant nam .

Gyvenant kitose valstijose, 
atsitikus kokiai nelaimėj, krei
pkitės pas mus. mes aprūpin
sime, turime geriausius advo
katus.

Parduodame anglius nuo 
$5.50 iki $7.00 už toną. Į 
namus pristatome dykai.

Parduodame visokias kny- 
aitymui, taip gi 
ir kitus religiš-

RNARD A. ZINI8, 
te and Insurance 
it, Brooklyn, N. Y.

Green point

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .....$1.00

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

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo........10c
Aritmetika mokinimui- 

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ........... 35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Nuo sausio 5 d. 1916 m., a- 

tidariau šokių mokyklų, ku
rioje bus mokinama visokie 
šokiai, kiekvienų vakarų nuo 
8 iki 10 vai.

Dienomis mokinama pagal 
sutarties.

Esu gerai išsipraktikavęs, bu
vau Rygoje mokvtojum, taip
gi ir čia Amerikoje, todėl gerb. 
norėdami išmokti gerai šokti, 
ateikite pas mane.

Edw. Brovming Ames Build. 
Room 44 -

1140 Columbus Avė., 
Rozbury Crossing.

PIRKITE 

SKAITYKITE 

PLATYKITE 

“DARBININKO” LEIDINĮ U S. 

PABAIKITE REIKALĄ SU IMK IR SKAITYK.

Tos knygutės dar liko 2.000 su viršum. Kadangi per
mėnesiu jos išėjo 8.000, tai aišku, jog pilnai nusisekęs veikalėli.1- 
ir todėl aišku, kad tokios knygelės neprivalo būti sukrautos “Dar
bininko” knygyne.

Meldžiamieji, tuoj išbaikite tą knygelę.
Tie kurie dar neužsiaakėte Imk ir Skaityk, tai ją užsisaky

dami kartu užsisakykite antrą “Darbininko** leidinį:
Knygelės “Imk ir Skaityk” kaina turėjo būti mažiausia J5c. 

O mes parduodame tik už 5c. Nes į ją indėtas kapitalas tuoj 
spieriai grįžta ir bėgyje kokių trijų mėnesių po jos pasirodymo vi
sas augrįž su pelnu.

Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas” vir
šija visas kitas išleistuves.

“Darbininkas” tą daro ir galės daryti dėlto, kad jo išleistos 
knygos greitai išperkamos.

Todėl broliai darbininkai ir sesers darbininkės platykite 
“Darbininko*’ leidinius tai ir ateityje galėsime jums teikti datų 
naudingų, puikių, dailiai atspaustų, didelių veikalų už mažas kai 
nas.

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLA

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

▼■Judo* 
nuo 9 vai. ryta ' 
iki 8 vai. vakare.

Nedėliotu i i 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.
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Vienatinė Lietuviška

1 E

Pasiuvant drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. 

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

(Castle Sųuare’s Block’e.)

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams 
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKASU

J „ _
j 226 Brcadway,kertė C St., So. Boston,Mass

(Visi skaitykit ir platinkite
“Darbininką”




