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Sujunkite, sesers sąjungietes, kad jūsų garsingoj orga
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Bujuskite. broliai sąjm
čiai, kad mūsų organizacija
t5
skaičiaus sulauktų iki pirmoj-^
seimo.
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Nesvietiški mūšiai eina Francij oi
Tarp

katalikų

Ve

Sandariečių ryšiai

ir

užmegsti

I dabar pradėjo savo neišpasa- pozicijų bet buvo atmušti,
ra apie tą krūvą truko ir aky- * BR0CKT0NIETIS BUVO ninkas A- Broden miestiečius
kytas atakas.
Dvinsko apygardoj arti mirkoj suardė dailius dviejų 1
KALTAS,
nustebino, kuomet jis išėjęs
Sako, jog tuomi kaizeris no- Panevėžio geležinkelio ir į lubų namus, kurioj buvo vie- j
Plymouth. — Ona Cibiutė su puodu klijų ir sieniniu po[ rėjo užbėgti talkininkams už šiaurę nuo Cartoryskio mūsiš na moteris ir ji žuvo.
1 buvo patraukus teisman brock- pieru ėmė popieruoti šaligatvį.
akių.
Nes talkininkai pava kiai atmušinėjo priešo užpuo
1 tonietį Juozą ^etrušaitį, jog Policija pamanė, jog pablusariui darė didžius prisirengi- limus ir pažengė dar pirmyn.
SIŪLO VADOVYSTĘ.
tasai yra tėvas jos sūnaus. dęs ir tuoj suareštavo. Bet
Į Lietuvą nuo amerikiečių ' mus.
Rengė
armijų
armijas,
22 vasario New Yorke bu
Pelžo
apygardoj
į
šiaurėsTurinas. — Rusijos caras Į Teismas pripažino, jog mergi- paskui išsiaiškino, jog krau
I
vo susirinkę keliolika, Tauti-j važiuoja kun. Dr. Bartuška iš kurias turėjo išstatyti prieš vakarus nuo Olytos vokiečiai
tuvininkas ne beprotis, bet iš
pasiulė Čemogorijos karaliui _nos Pus^j tiesa,
Mt.
Carinei,
Pa.
ir
Dr.
J.
■
vokiečius.
Buvo
aprokavę,
nės Sandaros veikėjų ir keli
atsiuntė dirbti moteris, tur vadovauti vienam korpusui.
radėjas. Parodė, jog taip
katalikų veikėjai. Buvo per Bielskis iš Hartfordo (kun. jog 10 milijonų kareivių aps- būt rusų, į pavojingiausias
apklijuoti slidų šaligatvį ge
BITYS PERTRAUKĖ
Čemogorijos karalius yra
skaitytas laiškas Tautos Tary Dr. Pr. Augustaitis dėl' svar-’ tos Vokietiją ir sutriuškys jai vietas.
riau, negu apibarstyti smilti
DARBUS.
garbės fieldmaršalu Rusijos
Jie iš-. kaulus.
bos Sekretoriaus, kuriame pra bių kliūčių atsisakė).
Todėl tai permaty
mis.
armijos.
Petersburg, Jin. — Cukrinė
nešama Tautos Tarybos nuta važiuoja iš New Yorko 4 ko damas, kaizeris pirmas pra
UŽPUOLĖ TRAUKINĮ.
se, kur darbai smarkiai ėjo,
rimai klausime bloko katalikų vo 2 vai. po pietų ant laivo dėjo tvatyti, talkininkams šo
Tacoma, Wash. — Ilgas, di
LONDONAS. — Vokietijoj buvo pertraukti, kuomet bi- BUVO GUDRUS, TAI GAVO
sų tautininkais.
Laiškas pa Frederick VII (Scandinavian- Į nus.
O kadangi francūzai y- delis traukinys, priliuodotas Essene, kur yra KrUppo dirb
NAKVYNĘ PAVALGYTI.
tys ėmė svembti. Mat oras
daręs į tautininkus
nesmagų
-American
Line).
Sandarie

ra
dručiausi,
tai
pirmiausiai
autoinibiliais
ir
kitokia
kari

4
Boston, Mass. — Daniel Mc
tuvės subankrutijo didelė ban
įspūdį.
Tečiau nenustota vil čiai žada jiems duoti ir nuo ir kibo i francuzus.
ne medžiaga dėl Rusijos, buvo ką. Spėjama, kad daug Krup- buvo labai atšilęs ir bitvs SU- Cormick, benamis, peršalęs,
ties.
Tą patį vakarą New- savęs ingaliojimus.
Francuzų korespondentai užpultas šešių banditų. Spėja po darbininkų pražudė per tai šilusios išlėkė iš avilių.
peralkęs ėjo AVashington gat
ark’e pas kun. J. Dobužinsšiomis dienomis žada nu Verduno 25 mylių frontą pri ma, kad tai buvo austrai.
ve. Pagriebęs plytgalį, žval
jsavo
depozitus.
DEGTINĖ PANTAPką buvo susirinkęs būrelis ka vykti pas Rockfellerio fondo lygina prie milžiniškos gyva
Geležinkelio tarnai prieši I
gėsi,
bene pamatys policmo- ’
LIUOSE.
talikų veikėjų, tarp kurių bu vedėjus lietuvių delegacija tės, kuri rangosi,
daužosi, nosi ir ištiko siharkus susirė f! BOSTON, MASS. — Išplau
ną. Pamatęs, jis nudavė būk
vo kun- Dr. Bartuška, Dr. J. (dalyvaujant ir kun. Dr. Bar- raitosi paskutinėj agonijoj.
mimas. Traukinys buvo per kė garlaivis Cretic su 300 paGailis. O. —Suareštuota dvi mes plytgalį krautuvės lan
Bielskis, A Staknevičius, kun. tuškai su Dr. J. Bielskiu),
Francūzai sako, jog vokie trauktas penkiose vietose.
sažierių. Ant jo yra viena merginos, kurios pantapliuose gam Buvo suareštuotas, nu
F. Kemėšis. Netrukus pribu prašant, kad tas fondas imtų čių įsismarkavimas esąs dabar
armota ir todėl pagal vokiečių paslėpusios vežėsi degtinės į vestas policijos stotin, sušilvęs St. Šimkus susižinojo per veikti ir badaujančioj Lietu didžiausias, o kol kas tik silp- KETURI LAIŠKAI RASTI
nusprendimą bus be persergė “sausą” miestą. Rasta pas , dytas ir pavalgydytas.
telefoną su esančiais New voje.
nesnesias pozicijas tepaėmė.
JŪRĖJ.
jimo 'torpeduotas, jei susitiks juodvi 37 pintinės degtinės.
Yorke Sandariečiais, iš kurių
Kas bus toliau, pranešime Tai francūzai tikisi, jog kai- j
Londonas. — Nuo Jachtos su vokiečių submarinu.
TRENTON, N. J. — Per as
trys:. Romanas Karuža, Vini- kituose numeriuosezerio kareiviai neperlauž jų Stella Šiaurinėj jurej buvo paPEKINAS. — Provincijoj! tuonias savaites Billy Sunday,
kaitis ir Sirvydas nepbilgo at
fronto.
Vieną drutvietę vo tėmytas butelis. Buvo paim
NEW YORK. — Seniausia Chang-Sha maištininkai buvo
važiavo pas kun. J. Dobužins- NEIŠPASAKYTAS MUŠIS
kiečiai paėmė tik po penkių tas ir jame rasta keturi laiš Amerikos aktorka Whiffen, 71 užatakavę gubernatoriaus rū blaivybės skleidėjas, laikė čia
ką.
Tartąsi beveik per išti
FRANCIJOJ.
dienų neišpasakyto bombarda kai. Tai buvo rašyti komen metų amžiaus nusipirko farmą mus, bet buvo sumušti, su savo “misijas.” Paskutinėse“misijose” buvo apie 12.000^M
są naktį įrprieita prie rezo
Londonas. —-Francijoj tarp vimo. ■
danto 'nuskenditM} Zeppelino ir užsiims vistų veisimu.
gaudyti, v vadai Trrų^I^byti.' žmonių. ’ Laike kolektų per^^
liucijos, jog katalikams su vokiečių ir francuzų prasidėjo
Atėjo žinių, jog kaizerio L.- 19. .
visas prakalbas sumesta “mi
sandariečiais susitarti reikia tokie mūšiai, kurie baisumu, Įpėdinis po 10 dienų važiuos
Laiškuose pasakoma, kaip
TOLEDO. —Telegrafistams ? lijonierių $32.358.
PITTSBURG.
—
Camegie
ir galima.
5 katalikų veikė žiaurumu, drąsa gali susily- ant Balkanų.
Tai jei per 101 ištiko nelaimė. Pasigadinus metodistų bažnyčios salėj buvo pakelta algos ant 10 nuoš.
jai: Kun. Bartuška, Dr. Biel gyti tik su anais mūšiais, ku- dienų nepasiseks, tai vokie
mašina ir zeppelinas plumte- pokilis. Ir lygiai, kaip ChiRYMAS. — Rusai pasirodė
skis, kun. F. Kemėšis, A. Stak ! rie ten buvo karės pradžioje. čiai nustos atakavę francuzus. lėjęs jurėn.
Visi skęsta. Ko cagoj arcivvskupo pokilyje ap- IŠGELBĖJO TIK SMUIKĄ. Armėnijoj ežero Vau apylinkė
nevičius ir kun. Dobužinskas Į Neapsakomas, pragarinis trenFrancūzai sako, jog dabar mendantas laiške atsisveikino I sirgo daugelis svečių, taip ir
Tacoma, Wash. — John se. Turkai apleidinėja vietas
pasiryžo kreipties telegramo Į ksmas prasidėjo ir eina apie di tai paskutinis vokiečių pasis-! su savo pačia ir mažu sūnumi.
čia sriubos užvalgę apsirgo 35 Ellegoodo namelis netikėtai rusams pasirodžius.
mis į Tautos Tarybos narius, džiąją francuzų tvirtovę Ver tengimas.
užsidegė ir sudegė iki pamatų.
svečiai.
nurodant reikalą ir galimumą dun.
NEILGAI TEGYVENO
To baisingojo mūšio
BAISUS SPROGIMAS ANT
Kai p-lė Beecher pravėrė du
susitarimo su sandariečiais ir i frontas yra tik 25 mylių ilguKAIZERIS DRĄSINA
SU VYRU.
GARLAIVIO.
FALL RIVER, Mass. — At ris savo kambario, tai j ją
prašant ingalioti kun. Baltuš j mo.
KAREIVIUS.
O į tą frontą vokieBoston, Mass. — Bostono sidarė karpenterių suvažiavi pūkštelėjo dūmai.
Pirma
New York. — T. Gallagherr
ką, Dr. Bielskį ir kun. Keme I čiai sutraukė 280.000 kareiKopenhagen. — Iš Berlino prieplaukoj ant žvejų garlai mas visos valstijos.
mintis jai puolė galvon pa dviejų mėnesių marti, nusižu
Pribuvo
šį — tarties su sandariečių at
atėjo žinios, jog vokiečių da vio Provincetovm ištiko baisi 135 delegatai. Majoras Kay griebti senovės brangų smuiką
; vii?stovais apie busimąjį bloką. 6 Vokiečiai grumiasi kaizerio
bar daroma didžiausios pas gazolino ekspliozija. Du žmo [pasveikino sisivažiavusius de- $700.00 vertės. Per dūmus dė. Mat jos šuniukai sudras
kė tris vyro viščiukus ir ji be
vai. ryto 23 vas. išsiųsta tele
tangos ties Verdunu. Kaize gų buvo išmesti 30 pėdų oran Į legatus.
akiveizdojepribėgo prie skrynios išėmė velijo sau galą pasidaryti, ne
gramos.
Buvo gauti atsaky
Šiose vietose jau kelinta sa- ris kas dien nuolatai karei ir krito ant vietos negyvi. Vie
smuiką ir daugiau nieko nebu gu išgirsti vyro prabliuvimą.
mai, kurių didžiuma reikalin j vaite, kaip vokiečiai ėmė bruz- viams sako prakalbas, drąsina nas mirtinai sužeistas. Ketu
vo išgelbėta.
NEBUS STREIKO.
gus ingaliojimus davė.
Ket- [ dėti.
RERLINAS. — Anglijos
Dabar tas subruzdimas ir prašo paimti Verduną kiek ri sužeisti ligoninėse.
vergo vakare 24 vas. Phila- j eina kįla ne dienomis, bet va- ten gyvasčių nežūtų.
New York. — Iš naujo John
pakrantėj buvo bombarduoti
IŠRADĖJAS BEPROČIU
delphijoje viešbutyje Conti- j landomis. Čia vokiečiams vadu Anglijos garlaiviai iš vo
KARDINOLAS VAŽIUOJA i White, mainierių prezidentas,
PALAIKYTAS.
nental bus apsvarstytas sutar j dovavo kaizerio įpėdinis, o
patvirtino,
jog
kietųjų
anglių
ERZINA VOKIETIJĄ.
NAMO.
Racine, Wis. — Krautuvi- kiečių aeroplanų.
ties projektas.
Tas projek į dabar pats kaizeris atspudino.
[kasyklose
streiko
nebus.
Jis
Lisabonas. — Portugalijos
Rymas. — Belgijos kardi
tas bus paduotas apsvarstyti
Tatai voikečiai čia užsispy- kariniai laivai užgrobė 36 pre nolas Mercier apleido Rymą ! sako, kad bus galima išsideplačiajai visuomenei.
Pasi į rė perlaužti francuzų liniją ir kinius Ausrtijos ir Vokietijos ir važiuoja namo. Didelė mi [ rėti iš kompanijos 20 nuoš. pa
tikima. kad iki vasaros seimo i paimti tvirčiausią Francijos laivus, kurie buvo Tagus upėj nia žmonių buvo susirinkus kėlimo algos.
dalykai galutinai paaiškės ir i atspirtį — Verduno tvirtovę. nuo karės pradžios.
Portuga prie stoties atsisveikyti su bel
jog seimai galutinai išris vi
P rancūzai pramatė vokie- lijos valdžia sukonfiskavo gų dvasios vadovu. Ryme iš- NEW HAVEN. — Suarešta- Kunigas A. Maliauskis Filosofijos ir Sociologijos Daktaras,
sus klausimus.
ivo John Ovene. Kaltinamas
i čių pieną, ir todėl stropiai ren- juos.
Tarp
sukonfiskuotų buo 6 savaites.
ateinančią savaitę, S o. Bostone Bažnyti
motinos užmušime. Jis yra 24
24 vas. Washingtono kon Įgėsi ir susitaisė atremti.
Į buvo daug didelių laivų.
nėje Salėje, laikys konferencijas apie
i metų, motina buvo 65 m. amgrese atsilankė deputacijos vokiečių kruppines anuotas atMIRĖ ADMIROLAS.
Tas žinoma sukiršys teuto
svarbiausius gyvenimo klausimus.. Konferencijų
Motina rasta negyva
nuo kelių prispaustųjų tautų sakinėjo francuzų didžiosios nus ir gali paskelbti Portuga
Berlinas. — Kaizerio admi ; žiaus.
tematai bus gvildenami tokioje tvarkoje:
— ir tenai prieš tam tikrą Ko- i armotos.
Į francuzų drutvie- lijai karę.
rolas von Pohl, kurs buvo : pašiūrėj.
1. Panedėlyje, 28 Febr.: AR YRA DIEVAS, AR NE?
misiją išpasakojo savo tautų tęs ūžia tūkstančiai baisių
ligšiol laivyno vadu, o dvi
2. Utarnyke
AR KRISTUS YRA DIEVU?
29 ”
PRISIKĖLĖ IŠ NUMI
reikalavimus. Kongresas, kaip bombų.
Ūžia be jokio sustodieni atgal dėl nesveikatos at
VOKIEČIAI GIRIASI.
3. Seredoje
1 March: AR ŽMOGUS TURI DŪŠIĄ?
RUSIŲ.
pasitikima, priims tam tikrą Jjim0. Naktį liepsnuojančios
99
Vokiečiai girasi ir didžiuo sistatė, mirė.
4. Ketverge
2
AR ŽMOGUS PAEINA NUO
Bangor, Me. — Moteris
rezoliuciją, reikalaujančią, kad bombos tik siuva ir siuva oru jasi savo nuoveikaliais FranciBEŽDŽIONĖS?
Grant 5 metų amžiaus buvo
toms tautoms po karės būtų palikdamos padangėse driuž- joj.
9 9
RŪKĖ PER 100 METŲ.
Skelbia užėmę miškuo
5. Pėtnyčioje 3
SKAITYMAS GERŲ IR BLOGŲ
užtikrinta savarankumas. Toje , lės šviesos.
daktarų
pripažyta
negyva.
Gu

Charleston, W. Va. — John
Padangės per tą Beaumont distriktą ir Her
RAŠTŲ: čia bus paaiškinta ko ver
tautų deputacijoje buvo ir lie naktį išrodo iškabinėtos švie be mišką.
Jau
Užėmė
sodžius Danied Cileman yra vienas se lėjo septynas valandas.
ti užmėtinėjimai katalikystės
keli san- siomis, ugninėmis juostomis, Brabant, Haumont ir Samog- niausių žmonių paasulyje. Gi buvo ir graborius paimtas.
tuviai deputatai
priešininkų apie Macochą, apie
darie&ų atstovai ir du nuo kurios pinasi vienos su kito neux.
Pastarasis sodžius y- mė 1800 m. Nežiūrint į tokią Prieš graboriaus atvažiavimą
Baltramiejaus naktį, inkviziciją
katalikų visuomenės (J. S. Va mis.
ra vos už šešių mylių nuo: senatvę vis daugiausia dirba pribuvo sūnus prie nabašninir Ferrerą.
siliauskas ir dr. Skladauskas
99
Eina vokiečiai ir atakosna. Verduno tvirtovės.
savo valgomųjų daiktų krau-, kės ir tuo tarpu ji atsigavo.
6. Subatoje
4
APIE SOCUALIZMĄ4 jo istorija,

Paskučiausios Naujienos

Į

v•

• v

Konferencijos

— abudu iš Baltimorės).
Kai-kuriose vietose francūzai
Pripažįsta, jog tu
šiomis dienomis užsimezgė neišlaikė.
New Yorke pradžia lietuvių rėjo trauktis iš kaikurių pozibankinės draugijos, kurios tik i cijų.
Bet francūzai tvirtina,
slas bus sutraukti amerikiečių jog ligšiol tik silpnesnėse vie
lietuvių pinigus ir skolinti tose dar neišlaikė.
Šitie dabartiniai susirėmi
juos Lietuvos firmoms ir drau
gijoms.
Organizacijos komi- mai ties Verdun ineis žmonijos
tetan inėjo keli sandariečiai ir i istorijon, kaipo vieni nuož
keli katalikai (kun. Dobužins- miausių pasaulyje mūšių.
Kodėl vokiečiai pradėjo
kas, A Staknevičius, kun.
užpuolimus.
žindžius ir k.) Tuo reikalu ■’
daugiausiai darbuojasi Roma ; ' .Talkininkų kariniai eksper
nas Karuža, kun yra toje la tai dabar ėmė išrodinėti kodėl
vokiečiai nelankė pavasario, o
koje specijalistas-žip<ręas. R

Ties Metzo tvirtove vokie tuvėj.
VOS NEIŠKILO RIAU
Nedėliomis visuomet du kar- Į
čiai netikėtai užklupę ant 50
ŠĖS.
Per
francuzų žvalgų ir visus juos tu aplanko bažnyčią.
Taunton. — Taunton-New
pastaruosius septynis metus
suėmę.
tik du nedėldieniu nebuvo ba Bedford Copper kompanijos
darbininkai skaičiuje nuo 130
VEIKIMAI RUSŲ FRONTE. žnyčioj dėl nesveikatos.
Molinė pypkutė jo nuolati | iki 300 sustreikavo. Dar dau
Petrogradas. — Oficialiai
nis draugas.
Sako pradėjęs gelis dirbo. Tai seredos rytą
skelbiama:
“Rygos ir Drinos apygar rūkyti nuo 15 metų amžiaus. : 80 streikininkų susėjo ir buvo
doje prie Oger vokiečių aero Tai yra rūkė jau per 100 me beeiną dirbtuvėn išvesti dir
bančius.
Bet buvo pašaukta
planai metė bombas. * Ties O- tų.
t-?*"**
i policija
ir
neištiko riaušių.
ger vokiečiai naktį buvo pra
padarysianti su
TACOMA, WASH. — Bu Kompanija
dėję smarkų šaudymą. : Pas
vo
milžiniška
krūva
sudrėkodarbinink
atstovais
konferenkui skautų būrys baltuose rū
rs
' y:. - ■'
buose buvo bebėgą ant rusų siu pjuvėrių. Netikėtai aptva- riją. ,<rr

mokslas ir kokia laimė įvyktų
pasaulyje jei socijalistai paim
tų viršų.
99
po
Sumai
bažnyčioje, bus užbaigia
7. Nedėlioję
5
%
masis pamokslas, kur bus padary
tos išvados iš tų konferencijų.
Taip-pat Nedėlioję (5 March) Bažnytinėje Salėje 8 vai.
vakare bus kunigo Maliauskio prakalbos. Gerbiamasis sve
čias iš Lietuvos kalbės apie baisybes kokios dabar dedasi Lie
tuvoje.
Į Konferencijas yra kviečiami visi Lietuviai be skirtu
mo pažiūrų, gi | nedėldienio prakalbas tik tie kurie nuošir
džiai užjaučia Katalikiškos Lietuvos reikalams.

Su tikra pagarba
K L B >0 ff i S.

k

- x .,

(Skiliu Vaidelytei)
Diena buvo labai šalta, sniegas krito diuue šmotais, apklodamas žemę visą baltai
kaukė ir sukdamas
: kampus di
namų nešė viską ežer<
Ant gatvės stovėjo vaikutis, kuris galėjo
d apie 10 metų amžiaus.
Rankoje laikė
į laikraščių pundelį ir kiekvienam praeiviui
Eąiulė. Niekas neatkreipė domos į vaikutį—
kiekvienas skubinosi
Vaikučio lupos pradė

močiute.

Jrraštis
* * Darbini nkąs" — susipratimo ir
mokslo šaltinis
Prigulėdamas prie Sąjungos
darbininkas organizuojasi, tvarko savo reika
lus, plačiai apkalba savo būvio gerąsias ir blo
gąsias puses, skaitydamas laikraštį šviečiasi
kįla susipratime.
Naujasis Amerikos lietuvių judėjimas, beabejonės, išauklės mūsų darbininkų dvasią,
sutvarkys jų reikalus ir sustiprins katalikiško
sios visuomenės jėgas dar viena nemaža spėka.
Prie pagerinimo žengiant, reikia pasižval
gyti aplinkui ir pasirokuoti su draugais ir prie
šais.
Taip sakant, reikia darbininkui pažinti
savo artimiausius, su kuriais kovoje už būvį
dažnai priseis susidurti.
Draugus pažįstame iš jų pritarimo ir para
mos, priešai patys pasirodo.
Su draugais
greit susitariame, su priešais prieina kovoti
ilgiausius metus.

— Mamytei Ar girdit...
Balandėlė, matui...
Mažas vaikutis-mergaitė i>kibus karsto nekantriai maža
rankute glosto pabalusius ma
rinos skruostus.
— Kelkis, matui!., kel
kis !....

ję mėlynuoti nuo šalčio, o rankos taip susLtingo, kad vos vos galėjo išlaikyti laikraš
čius, o kojų jis jau nejautė, nes čeverykai
buvo suplyšę, per kuriuos vėjas lįzdavo prie
kūno. Atsirėmė jis prie vieno iš namų, ku
Pirmuoju ir užvis tvirčiausiu lietuvio dar
ris buvo 13 augščių ir mėgino užmiršti vi
bininko
priešu buvo, tebėra ir bus saliūnas —
sus savo vargus.
Šiandien jis nepardavė
“
lietuviška
užeiga,” kurioje ardoma ir griau
nei vieno laikraščio, o jau buvo 4 valanda po
nama
darbininko
gyvastis, sveikata, šeimy
f Pietų.
Atpyškėjo automobilius, iš kurio išlipo jau- na ir gerbuvsi.
•• na moteriškė, kuri galėjo turėti apie 30
1. Darbininkas mėgstąs lankytis saliūne ir
metų amžiaus, puikiai apsirėdžius iš ko ga- ištisas valandas ramščioti barą, apkvaišta nuo
| Įima buvo suprasti,. kad buvo bagota.
Vai- saliūno smarvės, nustoja proto ir visai nebepaiį kuris pravėrė akis ir norėjo jai pasiūlyti lai so jam gresiančio pavojaus. Juk didesnė da
kraštį, bet nedrįso.
Jai inėjus į vidų, jis lis nelaimingųjų atsitikimų—tai girtuoklevimo
| pamatė ką tai gulint ant šaligatvio. Paė- pasekmės.
čia parodoma tie, apie kuriuos daug rašoma laikraščiuose, bet kurie mažai teskaito apra
| męs į rankas net suriko iš džiaugsmo.
Apsi 2. Darbininkas teikdamas nuolatinę duoklę
šymų apie juos.
dairė aplinkui ar kas jo nemato ir greitai pa saliūnui ri saliūninko plačiajai kišenei, augi
suko į siaurą gatvelę. Atidarė maišelį, pra na jųjv pilvus, pats menkėja, džiūsta, ne
dėjo
skaityti pinigus. Vaikutis džiaugėsi tenka sveikatos ir dar jaunas būdamas gula
iš savo radinio ir pasuko į kitą dar siaures graban.
Pasigirdęs barabano tarškėsis nutildė
nę gatvę, kur riogsojo seni mediniai namai
Tūkstančius jaunų vyrų, galėjusių dar il
kalbas ir triukšmą, o pritarus barabanui ar
Jau buvo beeinąs į vidų, kaip atsiminė mo gus metus gyventi visų naudai, mes palydmonikai ir smuikui, dar šauniau pradėjo šo
tinos žodžius “Vaikeli, niekados neimk kas žiame, girtybės dalgio pakirstų, j amžinastį.
kikai po svetainę raičiotis, — mat visų gerai
ne tavo, o jei pasitaikytų tau rasti kokį daik
3. Darbininkas saliūno “kostumeris”—savo
pasismaginta.
tą ir matyt kas jį pametė, sugrąžink — nie- šeimynos nelaimių gamintojas. Ar mažai mes
Bet neilgam. Prie durių vėl pradėjo
■ Mados nesisavink svetimo daikto.”
matome tokių lietuviškųjų šeimynų, kur tė
bartis.
Pasigirdo jau labai pikti balsai:—
Vaikutis grūmėsi su savo sąžine ir nežino- vas girtuoklis, motiną palaidoja, o vaikai
— Mauk į pakaušį! Džįo, help! už
|jgn ką daryti Juk tai poniai tie pinigai gatvėje beaugdami, iš mažens pripranta prie
FELJETONAS.
muš
prakeiktasis!...
'niekas, jį automobiliuj važinėjasi, o jo na- vagiliavimų, paleistuvavimų — ir pilnai paseka
— Šok gėręs, šok negėęrs, šok merginas
ne kartą ir duonos kąsnio pritrukdavo. savo tėvų pėdomis. Nei viena šeimyna, kurios
Muzika nutilo ir visi kas gyvas apgulė
nusitvėręs, — skamba vienoje lietuviškųjų sa
-Ji taip puikiai pasirėdžius o jo drabužiai visi nors vienas narys girtuokliauja, negali būti
duris,
kur nejuokais susipešta.
Mfcnplyšę. Bet-gi motina sakė, kad nieka- švari, dora ir užlaikyti padorumo jausmus. liūnų svetainėje dainos balsai.
— Še, tau, rupuže! A, kirmėle, ta
«doe neimtų svetimo daikto. Juk jis rado— Prisigėręs žmogus visuomet ineša savojon šei- — Džiru-džiru-džiru-riru-rik-rik-džiru, — pa taip!
Laikyk!
Jtai ne nuodėmė, bet mama sakė, kad žinant mynon nesveikumą ir tuomi ją suardo protiš šėlusiai smuikas čirena. Armoška pusdamosi ir
Merginos pradėjo klykti, vyrai šūkauti,,
kSBts pametė, tam atiduok. Pamažėli vaika kai ir morališkai.
susiglausdama svetainės sienas raižo. Gi bu- rėkti. Kas-žin kas užgesė šviesą ir svetai
itis nužinksniavo bulvaro link ir atsistojo prie
4. Darbininkas — girtuoklis negali tikėtis nei binas, barškėdamas, tarškėdamas padūkusį ka nėje tik kuliai pradėjo lietuviški peštukai var
, į kurį jis matė ponia inėjo. Jau pra- sau nei savo šeimynai gerbūvio. Viską, ką zoką šokdina.... Retkarčiais dar pasigirsta tytis.
temti, o lauke dar šalčiau pasidarė, il- jis uždirba sunkiai prakaitodamas, nueina koks tai šukavimas, bliovimas, trepsėjimas...
Nei gyvas, nei miręs kampe prisiglaudęs
Vaikutis kepurę smuklės palaikymui. Visi darbininko cente Ausis suglaudęs stengėsi sprukti šalyn nuo to
gal laukė kol ponia išėjo,
nusiėmė nuo galvos ir pratarė: ‘ ‘ Atsipra- liai suplaukia saliūninko mašnon. Už tai nė viso armyderio, bet deja, ne kur pabėgsi. stoviu ir laukiu, kuomet ir mane pradės dras
5au ponia, kad drįstu į Tamstą prabilti.”
Gyvenamasis kambarys randasi, kaip tik to kyti, bet ant laimės atsirado du “aniolu sar
ra
ko
stebėtis,
jog
darbininkų
tarpe
iš
saliū

nutrūko jam kalba, nes jį gundė—neduok no priežasties apsireiškia baisus skurdas, pus “šumno” saliūno priešakyj, o kad jau vėlus gu,” sustabdė peštukus ir aš, pasinaudoda
jai tų pinigų, nereik.
Ponia išsiėmė keletą badis ir vargas. Jis prageria ne tik tuos pi laikas, iš dviejų nelaimių priseina pasirinkti mas proga, smukau iš saliūno ir atsidūręs
savo kambaryj, nors vėlai supratau, kad vis
•sidabrinių ir vaikučiui padavė manydama,
nigus,
kurie
galėtų atlikti nuo jo šeimynos mažiausią — einu lietuviško baliaus prieglobs- gi mažesnė nelaimė iš savo kambario į saliūno
“nuiu,
Ačių, poniutei.
.
pumuici.
•
•» ,
, •
•
•
••
kad jis išmaldos prašo
tvn.
kuris Tamstai I P^gyvemmo, bet neretai pragena ir pati pralaimės žvalgytis, kaip pačiame saliūne tarp
bet aš turiu vieną <dalyką,
. '
I frvvP'nirnfi
gyvenimą.
Vos-ne-vos
pro
duris
prasibrukęs,
nes
čia
girtų
šokikų švaistytis.
priguli.”
Ir padavė jai mašną.
Broliai
darbininkai, seserys darbininkės,— paprastai sustoja visa publika ir žiopso į šo
Neramiai tą naktį miegojau. Vis mano
Ponia labai nusistebėjo iš vaikučio teisin-'
mūsų
aršiausias priešas girtybė. Pakol mes kikus, — atsidūriau kitoj pusėje svetainės ir ausyse skambėjo:
ir paėmus įsisodino jį į automobilių su gersime, niekas nepadės mūsų vargams. Rei
— Šok gėręs, šok negėręs, šok polivini ir nusivežė namo. ' Tuojaus liepė Jam" kia pirmiausia saliūno intėkmę pašalinti, o suradęs tuščią 'įetą, prisėdau ant kėdės.
Apsidairiau.
Svetainė
mažutytė,
surūkącisto
lazdukės nusitvėręs.’
valgyt duot ir aprėdyt jį dailiai. .
tuomet lengvai galėsime prie gerbūvio siekti. si, susmilkusi. Dūmų ir visokių garų tirštai.
Tarškutis.
Po vakarienei pasišaukė jį ir liepė papa- i
Kad pasekmingiau su saliūnų kovą išlaimė- Kiek augščiau, ant sosto, stovi smuikorius,
--sakot kaip jis rado maišelį ir kodėl jo ne jus turėtumėme štai ką padaryti:
armoškos tampytojas ir bubinorius, ir visi
pasilaikė.
1. Atsižadėti saliūno, ir jo visų draugų. Ne trys galvas kraipydami, kojas raitydami, kad
“Mes esam šeimynoje, aš esu vyriausias, ir lankyti tokių įstaigų, namų, vakarų, draugi
rėžia suktinį, tai net sienos braška...
todėl esu priverstas pardavinėti laikraščius J
jų ir balių, kurios saliūną palaiko, ir prisi
ant gatvės, kaip kada pasiseka parduoti apie
Viduryje svetainės grūdasi apie 20 jauni
deda prie darbininko gerbūvio ardymo.
Su
20 laikraščių o kaip kada nieko.
Mano ma priešu tik galima kariauti, bet niekuomet ne mo porų. Vieni iš jų susirėmę rankomis, it
ma serga, o tėvelis nedirba, nes dabar strei
antys pavasaryj—kripu—ripu; kiti pastur
draugauti, nes nejučiomis jis tave pergalės.
kuoja — pirmiau tėtis labai mažai uždirbdavo
2. Tuojaus prisidėti prie tų draugijų ir įtai galius tursindami, kabarkšt—kabarkšt, o ke
vos $10.00 į savaitę.
Iš tų reikia devynėm gų, kurios platina blaivumą, apšvietę ir susi lios porelės subedę nosis, it piragas ant mielių,
pramist ir randą užmokėt neturi nei ką pa
pratimą. Tapti tų draugijų nariu ir karštai kilst—susmukt, kilst—susmukt....
valgyti ir visa priežastis tame, kad darbi paremti visais savo darbais, pajėgomis blaivy —Gal nelabasis mane apkerėjo, - raukausi
Lietuvos šalelė brangi
ninkai paprašė kelių centų algos pridėti.”
piktai
Muzika
suktinį,
o
šokikai
šustinį.
Tik
Lietuva.
bės idėją, kiekvieno darbininko iš alkolio ver
Vaikutis pasižiurėjo į ponią, kuri buvo gijos išliuosuotoją.
jau ne prieš gerą.
Ten mūs žemė, mūs padangė
užsimąsčiusi ir mėgino ją prakalbint. Bet
Lietuva.
’fuom tarpu muzikantai, dar sykį užtraukę
3. Tverti kooperacijas, patiems pradėti savo
ji negirdėjo.
Galop vaikutis atsistojo ir taupymais rūpintis ir į savo rankas paimti pre
priėjo prie jos
“Ponia aš norėčia eiti na kybą ir pramoniją, koki tik būtų galima A- baisingoje naktyje žydo, velnio, nešamo,
gevaltą, padėjo instrumentus ant kėdžių ir iš
mo, nes mama nežinos, kur aš dingau.” “Nu,
Ten pušynai, ten beržynai,
merikos lietuvių darbininkų tarpe. Steigti kilmingai peržengę dūmų, purvo ir popierga-,
gerai aš važiuosiu su tavim noriu pamatyti darbininkų bendrabučius, valgyklas, arbati
Aržuolynai ir eglynai,
lių klaną, dingo tamsiame karidoryj, vedan
tavo namus.”
Ten paukšteliai ir žvėreliai,
nes, kad kiekvienas lengvai galėtų savo Kuo
Už pusės valandos atsirado siauroje gat są nuo darbo laikę praleisti švarioje vietoje, čiame prie saliūno baro.
Žolės, kvietkos ir medeliai
vėje, kame riogsojo pusiau apipuvę namai.
Šokikai
dar
sykį
treptelėję,
sustojo.
Vai

Ir pats Nemunas platus.
kur galėtų ir su draugais susitikęs pasikalbė
Vidus namo gana blogai išrodė, sienos buvo
Lietuvoje viskas mūs,
ti ir gerų naudingų knygų ir laikraščių pasis kinai skrybėles pasitaisė ir cigaretą užsitrau
baltytos—bet labai aprūkę, kampe stovėjo kaityti.
kė, mergaitės kumelės nago šmotą inkišę burViskas Lietuvių.
stalas ir apie jį trys kėdės, kitam kampe penon
pradėjo
žiaunas
tampyti.
Prie
durių
4. Spiestis visiems lietuviams darbininkams
<5us kurio šonas visas buvo sulypėtas.
Mo į vieną didžiulę darbininkišką organizaciją, žiopsanti publika linksmai juokauti suskubo.
tina pamačius vaiką taip dailiai parėdytą,
Pasieniais ir-gi linksmiau pasidarė. Su
Lietuva krauju aplieta
Lietuvių Darbininkų Sąjungą, ei galima tar
nežinojo kas atsitiko, vaikutis pradėjo pasa tis su kitataučių tokios pat rūšies organizaci simetę ten porelės šposus pradėjo krėsti. Atr*
Taip gausiai.
koti kaip jis radęs pinigus ir kaip poniai ati
sirado
alaus
viena
kita
bonkutė.
Pasimainy

Už
ję savo galvas guldė
jomis, kurios jau yra įsigalėję ir kurių para
davęs ir kaip ji nusivežė namo ir aprėdė ir
dami,
tiesiog
iš
gurklelio,
atšaldantį
karš

Lietuviai.
ma gali būti labai naudinga mūsų jaunutei
Motina vaikę, apsikabino ir
parvežė į čia.
čius
skystimėlį,
traukė
vaikinai
ir
merginos,
Sąjungai. Ištikus kokiam streikui vieni lietu
pabučiavo.
viai ne ką galėtų padaryti, bet jeigu jiems į nors pastarosios ir labai mandagiai; pridės
•
•
•
Tenai kaulai silsis bočių
talką ateitų visi kiti darbininkai, lengvai ga prie lūpų gurklį, čiulpt-čiulpt ir vėl jį duoda
Kasžin kas nepaprasto atsitiko prie fabri
kompanieriui,
kuris
vyriškai
užvertęs,
savo
Ir varguolių ir bagočių.
lima būtų ir su kapitalizmu pasigrumti.
ko, kuris buvo uždarytas beveik 4 mėnesiai: Į
butelio
išsyk
išmaukia.
pusę
Nekaltybė ir dorybė,
Išvengkime savo priešų klastų, prisidėki
spietėsi didelė minia žmonių, visi su atyda me prie savo draugų ir galutinai užkariausime
Kaikurios porelės tai ir į saliūną pataiTikra meilė, malonybė
klausėsi; priešakyje stovėjo a^isenis žmogus sau gerbūvio laiką.
kė.
Tai dorybės lietuvių
o prie jo šalies vaikutis kuris akutėmis vedė
Pas
visus
linksmumo
—
nors
rieškučioMūs seselių, mūs brolių,
—Negaliu, mane traukte traukia į saliūną.
per minią žmonių — ant visų veidų pasirodė
mis
semkis.
Tikrų lietuvių.
girtą balių ir draugiją, — sako ne vienas dar
patenkinimas. “Rytoj ateikite visi dirbti ir
—
Džio,
kad
tave
kur
devynios
ragažės!
bininkas, — jau aš esu priparatęs prie to ūžimo,
algos bus jums pridėtos”.
Minia suriko iš konkuliavimo ir t.t.
— šaukia vienas vaikinukas, šalę manęs — kodžiaugsmo ir pradėjo sklaidytis.
Nors ne visi es’me buvę
Taip? O ką gi jis pasakytų, jei tiesiog man po burnytę.
Nereikėjo vaikučiui daugiau šalti ant gat prieš savę pamatytų ant jo gyvasties pasikėsi
— Alrait, — sutinka kitoj pusėj svetainės
Lietuvoj.
ves pardavinėjant laikraščius, nes per savo
stovėdamas Džio, — bus gerai ant karščio.
Gal ir mirs’me neb'gyvenę
peržiurėjo ant nanti, su peiliu rankoje, žmogžudį ir čia pat Šokau, kaip pašėlęs.
teisingumą dasidirbo vietos
Šalyj toj.
norinti jį apginti prietelių? Prie kurio jis
viso fabriko — o darbdavis jį taip pamylėjo,
—
Dženi,
ar
tavo
Maikas
užfundino
tau
glaustųsi?
kad net norėjo jį pasiimti kaipo savo sūnų.
Ar savo krutinę atstatytų žmogžudžio pei drinką, — klausia savo draugės 18 metų mer
Teisingas visur perviršija
Iš apsakymų tėvelių, /
liui ar ieškotų pagelbos pas geraširdį žmogų? gaitė.
Nemuno Žibute.
—
Aš
Maikio
jau
nebelaikinu,
—
atsiker

Iš laikraščių ir knygelių
Saliūnas, nedora draugija — tai žmogžudis;
ta
Dženi.
Dabar
mes
su
Piteruku
kipinaMes pažinom tų šalelę
krikščioniška darbininkų organizacija, koope
namės...
Ir pamylom, kaip mergelę.
LIETUVIAI DARBININKAI IR SALIŪNAS. racija, laikraštis — darbininkus ginantieji
— Sanavagan! Tu durnas! Nelipk ant
Ji mums brangi, kaip siela,
draugai.
kojų,
—
pradėjo
šaukti
keli
balsai
prie
durių.
Didvyrių šalis miela
Pradėjome gerinti lietuviu darbininko būvį:
Pasirinkime iš jų vieną savo gyvenimo va

Lietuviško baliaus
sūkuryje.

*®buosc

Čia gimusio jauni
mo daina

lavinti jį protiškai ir kūniškai.
L. D. Sąjunga dovais.
lietuviams darbininkams—tikras turtas
Gi

4

— Per snukį jam!
gyvulis!

ko lenda kur nereikia. Vot

Mūsų Lietuva.

1

— Giminaitis paima mer
gaitę ant rankų ir, pirštą
prie lūpų pridėjęs, tyliai sa
ko:
— Tss.. . mamytė miega....
Bet mergaitė nerimsta, pra
deda balsiai verkti ir iš gimi
naičio prieglobsčio stengiasi
mažutėmis rankutėmis pasiek
ti taip ramiai gulinčią moti
ną.
— Mamyte, aš noriu prie
mamytės..... Ma-a-a-m-yt—
Nesijudina močiutė..........
— M-a-myt, — per verks
mus klvkia mergaitė ir staiga
nutilsta.
Motinos dvasia .mergaitės-dukrelės veidelį savo lūpomis
palytėjo.
J
IŠ L.D.S. GYVENIMO

•
•
•
Centro valdybos posėdyje
laikytame Vasario 14 d. vienu
balsu nutarta visiems na
riams L. D. Sąjungos siųsti
“Darbininko” išleistų knyge
lių po 1 ekz. dykai.
Taigi
neužilgo bus pasiųsta nariams
“Darbininko” leidinys No. 3,
‘Iš Po Darbininko Plunksnos’.
Tas paskutinis nutarimas aiš
kiai parodo, kad “Darbinin
kas” yra leidžiamas ne dėl biz
nio, bet dėl suteikimo naudin
gų dalykų savo nariams, dėl
apšvietos, dėl praplatinimo
naudingų raštų.
•
•
•
Narių skaičius L.D.S. jau
pasiekė 741, kuopų yra 29.
1,000 narių iki seimo būtinai

turi būti,
Visi išvieno, nariai ir narės, parodykite savo
galybę.
•

•

•

Kaikurios kuopos teiravosi
ar
neparupvs
Centras kuopoms
i
I
knygas. Pranešu visoms kuo
poms, jog to nebus padaryta,
nes visas kuopos jau dabar be
abejonės turi, ir jas mainyti
būti) nepatogu ir bereikalingi
įskasciai..
.
•
•
•
Primenu, jog šeimynų na
riai, prisirašę prie L.D.S., »e
visiems yra priverstinas orga
nas. Vietoj jo gali gauti kitą
i katalikišką laikraštį arba gaK
gauti knygų, kurių gali gauti
pasiskiriant iš “Draugo” ar
“Žvaigždės” katalogo . PataI riame tarp kitų gnygų imti
“Darbininko” leidinius ir pui
kų “Metraštį”.
Centro Rašt.
L.D.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRAŠAI:
Dvasiškas Direktoriui.

Kunigas F. Kemėšis,
50 W. Sixth St.,
So. Boston, Misa.
Pirmininkas.
Motiejus Žioba,
438 W. Fourth St,
So. Boston, Mus.
Pagelbininkė.
Marijona Juškienė,
129 Melrose St.,
Montello, Mass.
Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskai,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Iždininkas.
Mikolas Venys,
28 Story St.
So. Boston, Mus.
Globėjai.
_
Jonas Petrauskas,
66 W. Fifth t St
So. Boston, Mase

Vincas Kudirka,
37 Franklin St.,
Norwood, Man.
Pranas Kuras,
457 Pleasant St,
Norwood, Mass.
Literatiška Komisija.
Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mase
Pr. Gudas,
242 W. Broadway,
So. Boston, M a—
F. Viraks,
242 W. Broadiray,
So. Boston,

*

nuolatines pagelbos paneles švenčiausios draugija,

Moterų Dirva
(Šiuo kartu “Moterų Dirvų”
užpildome vien vyrų raitais.
Tatai pasiklausykite, mote
rėlės, kų jums vyrai sako).

NESUSIPRATUSIŲ
SESUČIŲ REIKALE.
Daugelis ir labai daugelis
mūsų lietuviškų šeimynų ken
čia didį vargą-skurdą. Skur
sta nesuskaitoma daugybė,

visokių nepalaimų ištinka per
tevų

girtuoklystę.

Pažiurė

tebėra, o mudu du, vienai
pirmiaus paėmėm, kitas pir
miau pamatėm.”
“Gerai,” sako vaikinas,
“duokit man riešutų, aš jum
jį padalysiu.”
Paėmęs, perkando riešutų,
vienų pusę riešuto lukšto duo
da Viadukui ir sako: “Tau
priguli viena pusė dėlto, kad
tu pirmas paėmėt” Kitų pusę
duoda Petrukui ir sako:

MONTELLO, MASS.

nebūtų priešingos savo vy
rams laikraščių skaitymui, tai
mažiausiai trečia dalis, gali
ma tikėtis, mestų gėrę svai
galus vien kad laikraščiais
nusibovys.
Nesupratlyvoms moterims
ne tai svarbu, kad vyras laik
raštį skaitys. Baimė didžiau
si pas jas yra tai ta, kad už
laikraštį reikia užmokėti keli
doleriai.
Jos nesupranta,

AŠAROS.
Nakties glūdumoje dongam
skliautuose sužibėjo skaisčių
žvaigždžių milijardai. ..........
Tvaksi, kaip deimanto kri
slai, žydrios angelų akutės,
mirksi, blykčioja, sidabrine
juosta dangų perskrieja. Viena kitą vyliuoja......
Pasaulio Viešpaties ramy
bės rūmuose, angelai atsklei
dę žemės uždangų, linksma
pašvaiste padabino augštybių
skliautus ir iš mėlynių beri
bės zefiro bangomis šypsosi
žemės
menkiems
tvarinė-

“Tau priguli kita pusė luk
što, ka tud pirma pamatei,
likusi gi dalis riešučio —
branduolys priguli man dėlto,
kad aš jus sutaikiau.”
liams...........
Tuos žodžius ištaręs įsidė
Amžinąja linksmybe sten
jo branduolį burnon ir nuėjo.
giasi
prablaivinti susiniaukuK J.

kad apš-

jus į bent kokios šeimynos su vietai išleisti tie keli doleriai
Ši didžiausia moterų organizacija Montello’je paėmė “Darbininkų” organu, šau
vargusį gyvetnimą, tai ne joms keletą sykių daugiau
sius ties žeme rūkus, išsklai
ni draugija parodė tiek veiklumo viešame vietinių lietuvių gyvenime, kad
reikia daug klausinėti nei tei- atneštų. ftinau aš, kad ma
dyti nusiminimo ūkanas, nu
viršija nuveikime darbų ant visuomenės dirvos visas kitas tenykščias
rauties, bet tuojaus gali aps no šie žodžiai “Sesutės šviesRYŠIS
LAZDELIŲ
vargusią žemelę nemirštančios
draugijas ir vyrų ir moterų.
pręsti, kad jų šeimynos gal kitės, Susipraskite,” nesusi
laimės vilnymis atgaivinti, nu
Pagal Aesop’o Pasakos,
va buvo ar dar tebėra girtuo pratusių moterų nepasieks.
nokusius gyvasties žiedus nau
Red. prierašas: Vietoj ir trūksta.
Pasišventimo ir-gi. pratinties po biskį apie ką nors
sutaisė J. J. R.
klis. Tėvas didesnę dalį savo Kad ir kasžin kaip šauktu- laiku pakeltas klausimas. Bet Didžiuojasi ir džiaugiasi iš sa parašyti. Toks patarimas ži
ju gyvenimu, amžinuoju, pri
uždarbio palieka saliūne, o mėm, skambytumėm per laik mums rodos, kad kaip mote vo tgabesnių sesučių, kaip va noma pridavė jaunai lietuvai
pildyti.
mažesnę sumaišęs su velniais raščius, tos moters to šauks rų laikraščiui bendradarbių iš talentingos jaunos rašytojos tei drąsos ir stiprumo. Po Veikiančios ypatos: Tėvas, Jo
— Amžinastis laimę teduo
ir perkūnais, ar kitokiomis mo neišgirs, nes jos laikraš- netruks, taip ir skaitytojų ne panytės U. Gurkliutės. Reikė to dar kiek pasimokinusi p. nas, Raulas, Kazys ir Juozas. da, jinai tegyvena augštybių
(Tėvas guli lovoj. Sunūs
pragariškomis esybėmis par-. čių neskaito ir laikraštinio rik truks. “Darbininkas” turi tų, vienok, kuodaugiuasiai U. Gurkliutė pradėjo kitas net
beribėj, — tarsi gieda žvaigžkampe
barasi, vaidijasi.)
neša namo ir maitina, šviečia smo kad ir didžiausio neišgirs. labai daug moterų uolių skai dėti pastangų, kad kuodau- lietuvaites mokinti rašymo,
Tėvas. Vėl jie ergeliuojasi! džių milijonai.
ir dengia savo šeimyną.
Tik į šį nurodymą turėtų tytojų, kurios be abejonės dar giausiai įsmilinus moteris į podraug ir savęs neužmrišda— Žmogau, pakelkie akis,
Nuo ryto iki vakaro.
Nėra
daugiaus
atydos
atkreipti
mouolesnės bus savo laikraščio skaitymą. Tuo šviesesnė a- ! ma.
Tą mažąją dalį girtuoklio
galo. Gaila man jų. Turiu pažvelgkie augštyn, ten su
terys
daugiaus
susipratusios.
skaitytojomis.
Entuziazmo
teitis
bus
būsiančio
moterij
tėvo parneštą namo turi visi
Kiek paaugusi jauna lietu ką nors sumanyti sutaikinti rasi begalinę, viską atleidžian
Moterys
ar
ir
merginos
dau

moterims ir merginoms ne- laikraščio.
pasidalinti. Pirmiausia atsi
vaitė ėmė sukti tėvui galvą, juos.
Bet ką čia padarius. čią meilę, — šnibžda tyliai agiaus
apsišvietusios
turėtų
to
ima visokie daktarai,’ valdiš
kad jis leistų ją į Ameriką, Šnekėk nešnekėjęs; per vieną niolas sargas.
kieji “viešbučiai” už tėvo kias savo sesutes atlankyti ir
prie brolio. Tėvai negalėda ausį įneina mano perspėjimai
Ir tikisi ir vilisi žmogus į
nakvynę, bliūdų ir stiklų dir mandagiai, su kantrybe aiš
mi atkalbėti, galų gale sutiko per kitą išeina. Bet dar kartą augštybių beribes pažvelgęs.
bėjai, langų dėjėjai ir t.t. 0 kinti joms naudingumą laik
išleisti už jurių-marių.
juos pakalbinsiu, (šaukia) Ei Ir laukia jisai.........
vargingai šeimynai dažnai ne raščių ir knvg , atsivesti jas
Išvažiuodama parašė eiles kit šen mano sūneliai.. (Sūnūs
0 žvaigždutės tik mirga,
belieka nieko. Motina, ne į naudingas prakalbas, gra
prisiartina.
Tėvas
rodo
jiems
“
Vargingas
persiskyrimas
su
tik
mirga mėlyniii skliautoj.
Per tobulinimųsi, lavini- ir jai panašias eiles? Paga- savais.” Kelionėje būdama ryšį lazdelių.) Na, vaikeliai
♦
galėdama žiūrėti į savo vaike žias pramogas. Kviesti jas į
tam
tikrus
susirinkimus
ir
per

mąsi
daug
ko
mes
galime
paliaus
ir
ėmė
mąstyti
ir
galvo#
♦
lių ašaras ir nenorėdama jų
parašė visus kelionės įspūdžius matote šias lazdeles?
♦
*
♦
badu marinti, eina pas krau- skaityti iš laikraščių kokį siekti. Galime gerai išsito- ti, kad parašius ką nors iš eilėmis, kurias prisiuntė į tė
Sūnūs.
Matome,
bet
kodėl
tuvninką, tų patį, kuriam juokingą dalykėlį, indomią ži bulyti amate, galime prasila- savo gyvenimo. Nors būda- vynę. Atvykus į Ameriką ap tėvėl klausi
Už jūrių melsvųjų, ten kur
vyti muzikoj, dainavime. Ga- ma mažytė, nedaug gyvenusi, sigyveno Hartford’e, Conn. ir
daug įsiskolinus, verkia, mel nelę ir t.t.
Tėvas. Perlaužk man juos mūsų Tėvynė žalioms girioms
Nagi merginos. Pažiūrė lime išsilavyti straipsnius ra bet troško jau rašyti. Atsi
džia, kad dar nors vieną sa
Jonai.
pasipuošus, kaimeliai, sodne
kime,
kiek mūsų sesučių lie šinėti, galime išeiti augštus klaupė sukalbėjo poterėlius, kaip kiekviena lietuvaitė die
vaitę duotų ant tos pačios
Jonas, (mėgina perlaužti liais pasidabinus ir milžinka
ną
dirba.
Vakarais-gi
plunk

knygutės, kurioje jau keletas tuvaičių sėdi ar namie ar kur mokslus. Tai vis noro, va- melždama Dievo pagelbos, pra- snos iš rankų neišleidžia. Pa- bet neįstengia) Jie perdrūti piais skersai-išlgai išsikerėjus
dėjo mąstyti. Ir štai "ką su- • sirodžius, katalikiškos visuo dėl manęs.
desėtkų dolerių nedamokėta. kitur vakarus praleidžia be lios darbai.
— ten dangus apsiniaukė.......
i
jokios
naudos.
Pakalbink
už

Bet yra dalykų, kurių nega- galvojo,
Krautuvninkas
pyksta,
Tėvas. Tegu Raulas pamė
Nežibsi ten žybučių žvaigž
menės
senai
pageidaujamam
šnairuoja, ir neturėdamas lai sirašyti skaityti dorą laikraš lime pasiekti kad ir kasžin Aš mažytė esu
gina.
delių
akutės.........
Laimės
“
Darbininkui
”
kartu
pasirodė
ko su ja kalbėti, išvaro, liep tį, daugiausia išgirsi atsaky kaip norėtumėm, ka dir kas Sunkų kryžių nešu,
Raulas.
(tąso
lazdeles.
Nu
pašvaistė
ūkanose,
išnyko
gai
ir vaisiai iš po plunksnos mūsų
žin kokias pastangas dėtu Bet Dievulį aš myliu,
damas vėliau ateiti, kada jis mą, kad nemoką skaityti.
ilsęs
sustoja)
Perdrūti,
nieko
vinanti meilė........
talentingos rašytojos p-lės U.
Ar ne sarmata taip prisipa- mam. Štai per jokias pastan Prieš tėvelį aš tyliu.
turės laiko. Tai tau ir mes
negaliu joms padaryti.
Kur niekur riogso nudėgnGurkliutės,
t.y.
eilės.
Kaip
telės kokį šmotelį, kurio ki žyti. Merginos jaunos 20-25 gas negalime patapti poetais,
Tėvas.
Tai
duok
Kaziui,
lių
krūva, vėjas pelenus švai
girdis,
tai
ir
šios
eilės
ūmai
Mane tėvelis barė,
tiems parduoti nebegalėjo, m. amžiaus, užsiganėdina vien dailininkais.
gal
jis
drūtesnis.
sto
po lygius laukus.........
išeis iš spaudos atskiroj kny
Ganyti išvarė,
bet paskalydamas, kaipo už tuom, kad lyg šiol neišmoko.
Kazys.
(Jam
irgi
nepasise

Girios sugriuvę, išnykę..........
goj, pačios autorės lėšomis
senove sakyta, jog po
Jau senovėj
Yra šalčiausia diena,
geriausią. Vargšė moteriškė Tai girdi ir nebereikia.
ka perlaužti)
Jie tvirtesni, 1 Keno ten tėvyškė ?
spauzdintos.
etai
gema.
Ganau
laukuose
viena.
O protingi būtų tokie vy
kitokio išėjimo neturėdama,
r
Taip, be tam tikros Dievo
Tai sugalvojusi, neturėda
Tokiu būdu ir vėl viena negu, aš maniau^
---- — J., re t trv iu-'v
i®!'’
turi sutikti ir imti ačiuodama rukai, kurie nemokančių mer
Tėvas.
Pauok
Juozui.
dovanos
niekas
nėra
poetu.
ma
kur
užrašyti
ir
bijodama
knygutė
prisidės
į
knygyną
1
bėgėlio.
Močiutės
mūsų
tė
ginų
nevestų.
už tą, ką jai krautuvninkas
Juozas. (Nei-gi jis gali per
Teisybė
daug
kas
mėgsta
pa

kad
neužmirštų,
štai
ką
pa

!
lietuviškos
visuomenės.
Lygiai
protingos
būtų
toi
tušio
sesučiii
ir
brole

atmeta. Baisu!
laužti)
Tai ne mano viekui
eiliuoti
ir
žinąs
eiliavimo
tai

darė:
Nulupo
nuo
beržo
bal

Lai
Dievas
padės
nenuils

Girtuoklio pati yra nuo vi kios merginos, kurios atsisa- j
tai padaryti,
Turiu prisipa- liu. . .
Kur jie?
sų pažeminta, išjuokta, gir kvtų tekėti už beraščio, arba Į sykles kartais gali šį tą pusė tą tošį, nubėgo prie ugniavie- tančiai darbuoties mūsų jaunai žinti, kad neturiu tiek spėkos.
ties.
paėmė
anglį
ir
pasidėjutino
sukevezuoti.
Bet
tai
j
sesvtei-lietuvaitei
ant
naudos
Bastosi
po svetimus krašpalinkusio
prie
svaigalų
vyro.
tuoklio šeimyna neranda sau
Tėvas. Paduok Juozai.
bus
tik
pasibovijimas.
Į
si
ant
naujai
nupiauto
ąžuolo
:
tėvynės
ir
tautos.
Kas
būtų
tuomet
su
beraš

tu:
,
elgetauja
duonos kąsnio.
laimės namuose. Taip, girvas atriša ir paduoda sunams
Jei
kas
gema
su
dovana,
1
kelmo
surašė
tas
trumpas
ei
O.
Rasmanskas.
Pastogies
sau
ieško šiaurės
Senbemiautų, šen-j
tuoki io namai yra pragaro čiais?
po lazdelę) Na dabar. Ga
les
ant
tos
tošies.
Pagaliaus
su
talentu,
tai
jo
arba
jos
Hartford,
Conn.
mergiautų, arba beraštis ves
namai.
lite perlaužti po vieną lazdelę? šalyje.
dvasia
išmažens
nerami,
ver

vakare
parginus
kaimenę,
su

Kas ten?
Būk
tų
bemokslį.
Bet prisižiūrėkime gerai ar
Juozas. (Lengviai perlau- Ts-sss.
žiasi
erdvėn
it
paukštytė
iš
rašė
ant
popierėlio
ir
paslėpė
J.
B.
rauda
kas
ten?
Tai
vėjas
sykiais neprisideda ir pačios :
I žęs)
Dabar perlaužti, tai
nuo savo seserų bijodama,
narvelio.
svyruonėlis nešioja lietuvių
tos nelaimingosios moterys
mažmožis.
Talentingi žmonės tai did kad jos perskaičiusios nepasa-1
prie dar tolesnio pastumėji-1
Raulas. (Perlaužęs) Štai ir raudas.
ŽODIS
Iš
ŠALIES.
.
įkytų
tėvui.
Dievo
dovana
tautai,
tai
labai
— Klausyk!.. .
Ar gir
mo savo vyro girtuokliavimam į
aš tai padariau.
brangintinos
ypatos.
Ir
taip
slinko
vargingos
1
di?...
Rods
lašas
po lašo,,
Ir dar kaip, žinoma jos tan Nors vyras esu, bet visuomet
Kazys. Kūdikis galėtų tą
VILKAS IR AVELE.
dienos
jos
gyvenimo.
Už
kiek
Prie tokių brangintinų ypa
keno tai ašaros byra ?...
kiai tą daro ne iš noro vyrą į > peržvelgiu “Moterų Dirvą.”
, padaryti.
— 0, ne, tai granatų skesaliuną stumti, bet daro tai Prielankus esu moterų kilimui tų bene tik jau galime priskir j metų, užžibėjo žvaigždelė ma Vilk’s avelę apgauliodam’s,
Jonas. Tu, tėvel, juokus iš
Apsivest
žadėjo.
ti
mūsų
nesenai
pasirodžiusią
žai
lietuvaitei.
Atvažiavo
į
veldos
tik puola, tik dengia
vien tik per savo nesusiprati ir džiaugiuosi jų judėjimu. Įmūsų darai.
O
avelė
kvaila
buvo
lietuviškoj
dirvoj
panelę
Uršu

'Subačiaus
ir
apsigyveno
jau

močiutę
žemelę.
mų, neapsvarstymą neperma- sitikinęs esu, jog tautoje ne
Tėvas. Kodėl jus pirmiau
Vilkui
įtikėjo.
nas kunigėlis F. Kemėšis. Bū
tymą pasekmių. Pas moteris gali dėties taip, kad tik vy lę Gurkliutę.
negalėjote tą padaryti? Juk
— Tai karės čia būta?
Indomu bus “Darbininko” damas karštas lietuvis suprato,
ydų, kurios stumia savo vy- Į rai kiltų, o moterys atsilikę ;
tos pačios lazdelės.
— Smarkios, žiaurios! Lie
rus į sali ūmus yra daug. Bet į galėtų būti. Ne, vyrų kilimų skaitytojams išgirsti keletą žo kad ateitis Lietuvos remiasi Nuo aelių atsiskyrė,
Juozas. Teisybę sakai, bet tuvio krūtinė sunkiai alsavo,
ant išauklėtos jaunuomenės. Paskui vilką sekė
šiuom sykiu paliksime visas būtinai turi sekti moterų kili džių iš jos gyvenimo.
jos pirmiau buvo krūvoje su kuomet močiutę-žemelę teriojo
kitas šalyj, o pažvelgsime; mas. Moterų kilimas bus di Tai lietuvaitei buvo suteikta Taigi ir pradėjo kviesti jauni “Sudiev, kvailės mano se- rištos, o dabar tai yra palai baisūs verpetai. Verkė jie,
[sers,
iš mažens tik tiek mokslo, kad mą, kad eitų lavinties lietu
šiek tiek į vienų dalyką.
džiu akstinu vyrų kilimui.
dos.
dejavo.
Kitoms
avims
sakė,
viškai
skaityti
ir
rašyti.
jos
motina
sėdėdama
už
ra

Kaip jau minėjau, tai tan
Pastaruoju laiku patėmijau
Tėvas. Taip vr ir su brol— Tai jis ašaravo ?.. .
Sužinojusi apie tai jauna
kiausia suvargusios, liūdnos “Darbininko” “Moterų Dir telio ir verpdama, pramokino
;
iais,
vaikeliai.
Broliai
mei— Tai lietus tik lijo. Žmo
šeimynos yra girtuoklių.
O voj” indomu svarstymą apie mišių maldas skaityti ir vieną lietuvaitė p. U. Gurkliutė pra “Jau žole neb’simaitysiu
!
lės
ryšiais
suvienyti
yra
tvir

nių
ašaros upeliais plūdo.. .
Kaip vilkienė būsiu,
kur tik girtuoklystė, bied- moterų laikraštį.
Nenuora kitų raidę iš pradžiamokslio dėjo melsti savo motinos, kad
tesni už tvirčiausius. Broliai
— Bet, žiūrėk! Tai lie
nystė, tai ten apšvieta stovi ma rašė jo reikia, bet su parašyti; ir tai buvo visas ir ją leistų su kitais kartu Tarp vilkų būsiu pagirta
perskirti
neapykanta
yra
silp

tuvio
ašaros krinta.. .
žemiausia.
prideda bet.
Optimistė sa jos mokslas, kų galėjo įgyti prie naujo kunigėlio pasimo Tarp avių pražūsiu...”
nesni už silpniausius.
Ir iš dangaus pradėjo tanAle tankiai ir labai tankiai ko galima kalbėti apie mo nuo savo motinos-mokytojos. kinti.
Kazys. Tai tiesa. Suprantu kiai-tankiai birėti gailios anioIr su vilku nukeliavo
Nors tėvas p. U. Gurkliutės
Motina išklausė, ir sutiko
pasitaiko; kad vyras prižada terų laikraštį be jokių bet.
tėvo pamoka.
lų ašaros.
Į girių, į miškų....
daugiaus
nebegerti ir nori “Darbininko” redakcija dė buvo pasiturįs ūkininkas, ku leisti tris kartus į savaitę
Jonas. Vyručiai, nebesibar
Gailios lietuvio ašaros susi
užsiprenumeruoti kokį dorą dama savo patėmijimus prie ris be vargo galėjo savo duk- prie naujo kunigėlio pasimo Nabagę vilkas surijo
kime daugiau.
Jos draugės,
kurios Mėsų, kaulus, viską,
laikraštį, kad vakare parėjus Nenuoramos
ir
Optimistės terei duoti nors kiek mokslo, kyti.
Raulas. Stokime iš vieno. maišė su dangaus ašaromis.
s
- Ašaros karčiai pabiro.........
nuo darbo būtų kas veiktu
staripsnių, tvirtino jog ga bet to nepasistengė padaryti. šiek tiek daugiaus buvo prasi
Juozas. Patvirtinta.
Žvaigždutės užgeso....
Net
visų
kraujų
sugėrė!..
Ta maža lietuvaitė nekar lavinusios tankiai pasijuok
Ir pasiklausysime kokį jis bių, išsilavinusių moterų ra
Tėvas. Jūs kalba džiugina
Ašaros Lietuvos skaisčiau
išgirsta nuo savo pačios atsa šytojų ne stoka.
Ir mė tų apsiašarodavo, matydama, davo iš mažos Uršulytės, bet Pražuvo avelė!..
mane.
sužibėjo.
Kam
paklausius
pilko
vilko
pastaroji
nenustodama
vilties
kymų. Vyrai nemažinus gau nesinį nedidelį laikraštį pilnai kaip jos kaimo nekurie drau
Galas

Talentingoji Panele.

I

1

Vaikų Skyrelis

M

na barnių ir ne kitokių koliojimo žodžių, kaip kad iš smu
klės parėjus.
Tiesa girtuoklis tankiau
siai myli skaityti- šlykščius,
riebius skaitymus, kaip tai
“Sakė,”
“Keleivis”.
Ale
dažnai teko matyti ir patirti,
kad vyras nori užsisakyti do
rų, katalikiškų laikraštį, bet
negali vien per tai, kad ne
nori namuose pakelti trukšmo.
Kas-gi vyrui belieka daryti?
Vienas iš dviejų. Parėjus nuo
darbo sėdėti prie stalo ar ko

kiame kampe nosį pakabinus
arba su burdingieriais (jei jų
yra) lošti kortomis ir keik
tis, visą vakarų rūkyti, arba
pamesti šeimynų ir traukti į
saiiūną ar puruimį, jei moka
boliuket ridenti. Galima drą
siai sakyti, kad jei moterys

galės užpildyti.
Gerai.
Daleiskime,
jog
moterų laikraščio medžiaginė
pusė užtikryta.
Daleiskime,
jog lietuvių moterų su litera
tūriškomis išgalėmis yra pa
kaktinai, kad užpildyti dai
liais, naudingais straipsniais
savo laikraštį.
Na, o ar jau
kito ko nėra, ko reikėtų bugštyties.
Man rodos, kad daugiau ne
gu apie kų kitką reikėtų rūpyties tai apie skaitytojas.
Ro
dos, kad bendradarbes bus
galima lengviau sumobilizuoti,
negu skaitytojų prisižvejoti.
Pagvildenus medžiaginę ir
raštinę moterų laikraščio pusę,
pravartu būtų pasižvalgyti ar
dang tas laikraštis galės ingy
ti ėmėjų.

Jjr ”~as.

gai ir draugės eina į mokyklą, ir nepaisydama savo draugių Apleido pulkelį
vien tik rūpinosi, kad kaip
ir pati sau kalbėdavo:
Juo kas augščiau pasikelia,
“Dieve, delko man nedavei nors daugiaus išmokus ir to Savųjų seselių,
juo
dauginus tur pasiremt ant
tokių tėvelių, kaip Pranuko kiu būdu savo drauges pajuo Baltųjų avelių.
T. V. kitų.
Ir taip darbavosi visą
arba Onutės?
O kaip aš bū kus.
čiau laiminga, kad galėčiau vasarą.
RIEŠUTAS.
Rudens sulaukus,
maža I
drauge su anais mokintis!”
5
*
Maža lietuvaitė vos sulaukusi Uršulė pasijuto esanti jau ne
Viadukas ir Petrukas rado
aštuonių metų amžiaus, turė bemaža, kadangi jau rašė ne riešutų ir susiginčiojo tarp sa
jo vargti po laukus, ganyda ant tošies su anglim, bet ant vęs katram iš jų priguli rieTada atminė sa I šutas?
ma gyvulius.
Vakare pargi popieriaus.
nus kaimenę sušlapusi, suša vo eiles, kurias buvo parašiu
Viadukas sako: “Man pri
Kar guli riešutas dėlto, kad aš pir
lusi vietoj, kad snšilti-pasil- si ganydama kaimenę.
sėti imdavo knygutę, skai tą eidama į mokyklą paėmė miau jį paėmiau.” “Ne!” šau
tydavo mokindavosi. Labiau jas su savimi, kad parodžius kė Petrukas, “Man priguli
Mokytojas riešutas dėlto, kad aš pirmiau
sia mėgdavo skaityti eiles. Jei savo mokytojui.
rasdavo knygutėj kokias eiles, ty. kun. F. Kemėšis perskai- i jį pamačiau,
jiems beigsinčijant atėj jau
tai patoliai skaitydavo, kol i tęs eiles pasakė: “Tu esi po
išsimokindavo ant atminties. etė, nes turi tam dovanų, ga nas vaikinas ir klausė
Vienų kartų paėmusi su lėsi būti gabi eilių rašytoja, kų judu ginčijatės? 99 <<1
savim į lauką eilių knygelę, tik neapsileisk.” Kunigėlis
F
.---------šutų, sako
Viadukas,
perskaičiusi ją, pradėjo galvo patarė, kad turi daugiausia mes suradę,, nežinome.
ti ar nebūtų galima sugalvoti «ka:tF* - .
- *. - --
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Jeigu kas reikalauja, dnr
hą paiiiinn ir pristatau tie
arog j namus.
. Ru. Chflrter 2364-4
<

A. K. MAZALAF

. pasmerkimą visų. Lietuviu Kulogijos? Jei pasmerkdama net
Kunigų Sąjungą tai reiškia
natiką ar Šovinistą ir dar že- <
miausios rūšies pertikrinti
Spėju, rašėjų norima katali
kams parodyti socialistų netei
sybes ir klaidas. Tai kodėl tų
klaidų rimtai negvildinėti savo
Eina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis spaudoje, kodėl gi neatsakinė
Leidžia Ajn. Lietuvių Ryma Katalikų Sv. Jaaaapo
ti socijalistų užpuolimams ka
Darbininkų Sąjunga.
talikiškame laikraštyje, kuris
Prenumeratos
kaina:
yra lietuvio idealo išreiškėju?
Metams tris kartus savaitėje-------------------------- $3.00
Žinomą jei tie užsipuolimai
Pusmečiui ”
”
”
__________________ $L50
yra nors šiek - tiek pamatuoti.
Atskiras numeris
3c.
Dabargi išeina štai koks da
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
lykas.
Koks “cicilikelis”,
padėkime, apšmeižė katalikiš
“DARBININKĄ S,”
ką veikėją per asvo pakraipos
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
laikraštį. Katalikas nupyški
na tam laikraščiui atsakymą
“DARBININKAS”
.b
Socialistas tuč - tuojaus paga
mina
repliką ir pošla pisat
(The Werker)
gubernija
The Lithuanian tri-weekly paper.
Skaitančioji lietuvių visuo
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
menė indomauja gyvai visu da
SL Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
lyku ir iš dienos dienon graib
Subscription Rates:
osi po nesveiką socialistišką
Yearly_________________________________________ $3.00
6 months______________ ______________________ $1.50
spaudą gal net ir užsikresdaAdvertising rates oa application
mi socialistiškomis manijomis.
Address all cammunications to
Žmogų greit galima prie
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Myliu aš žiemą šaltą žiemelę
Ežerai, upės kada užšalę.
Po ledu tykiai ilsis maloniai
Sniegu apkloti kalnai ir kloniai
Kada medeliai sušalę dreba
Šakose medžių vien šarmos kabo,
Supūstos vėjo sniegų daugybės
Patvoriuos, kloniuos pusnių gilybės

Man žiemos vėjo meilus pūtimas,
Kursai už nosies už ausų imas,
Kurs iš- akelių ašaras spaudžia,
Veidelius dažo kaip prisiglaudžia.
Padaro tokiais puikiais raudonais...
Padangėms žvaigždės spind milijonais
Kas vakars’, rytas aušra raudona
Ir pazarėlė rausvai geltona.
.

..

Jeigu ir audros siausdamos kaukia
Ir miško žvėrys kaukdami šaukia,
Sienos ir tvoros nuo šalčio šaudo
Dauggalis speigas ką gal’ sušaldo.
t

Vis vien man miela šalta žiemelė
Nes primen mūsų gimtą šalelę
Mūsų tėvynę šventą Lietuvą
Ten tik lietuviai laimingais būva.

Trejybės- parapija - neužilgo
galėą su savo choru didžiuotią,
kadangi turim gabų vargoninką
“T^esą ^'turėjom ir pirma
.....................................
vargoninką dar prieš šito atvažiavimą ~ Anasai ir-gi kiek
galėjo darbavosi, bet nebūva
choras suorganizuotas ant to
kių tvirtų, tamprių pamatų, ‘
kaip dabar.
Vasario 4 dš 1916 buvo jau
kaipo pirmas susirinkimas. Su
sirinkiman buvo užkviestas ir
klebonas kun. J. Ambotaą
kurs patyręs visą dalyką pri
sirašė prie choro dr-jos ir pa
tarė priimti vardą chorui šv.
Cicilijos.
Taigi ir likosi pri
imtas Šv. Cicilijos Choras prie
šv. Trejybės parapijos Harti
ford’o.
Valdyba susidedanti
iš sekančių asmenų: Pirm. var.
Onupras Rosmanskas, raštJB.
R. Sarapas, ižd. p-lė Antanina
Stravinskaitė, iždo glob. p-lė
ATHOL, MASS.
Uršulė Gurkliutė ir Apolionaras Norkevičius. Klebonas už
Surengs didžią pramogą.
dvasišką patarėją
Prasidėjo
įstojimo mokestis.
Klebonas
Nuo 5-kių vietos draugijų paaukavo ant pradžios $5.00
ir Tautos Fondo skyriaus bu- taip-gi turiu priminti, jog ir

gi dar nebuvo Bridgeport’e to
kių fėrų taip puikiai parengtų
kaip dabar.
Kur tik pažiūri
į katrą kampelį svetainės tld
akys mirga dailiai papuošta
rankų išlirbiniais. Krautuvės
pilnos pridėtos visokių bran
gių daiktų išlaimėjimui. Kiek
vienas iš to pasidžiaugia lai
mėjęs. 0 ypač dėl jaunimo ir
dėl kiekvieno yra visokių da
lykų net ir gyvų ir taip toliau.
Auksinių, ir drabužių, iŠ me
džio. Kas ko paukvatys. Tai
gi malonėkite atsilankyti nesi
gailėsite nei vienas.
Ant pa
baigos dar puikiau bus, nes vi
si daiktai brangieji ir dailie
ji liko pabaigai.
Svetainė
atsidaro 7-tą vai. vakare. Įžan
ga nebrangi tik 25 c. Svetainė
randasi ant šios gatvės: 433
So. Park avė.
Vytė U. A. M.

I vo susirinkę delegatai klebono choristas Motiejus Augštukalblogo pakreipti, bet prie gero
bute kur plačiai apkalbėjo, nis tikką naujam vargoninkui
atvesti jau reikia ilgo laiko.
i
kaip reikia apvaikščioti tautos atvažiavus paaukavo ant gai
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Katalikams, o ypač norin
šventę Šv. Kazimiero dieną dų $ 10.00. Dabartės priklau
Mano širdelę tenai vis traukia
tiems prilyginti inteligentams,
likiškąją
dvasią
iš
kokios
teokad
sutraukus visus žmones į so virš 25 ypatų prie šv. Cici
Tartum
koks
angels
ten
mane
šaukia
neapsimokėtų prisidėti prie sa
GINKLAVIMOSI.
nigų kiek tiktai randasi Amer vo brolių lietuvių į visas puses ;
i vieną krūvą ir surinkus gau lijos Choro. Kaipo narys bū
Sugrįžk Lietuvon, sugrįžk veikiausiai
ikoje, pasistatai augščiaus
sių aukų dėl mūsų badaujan damas kviečiu Hartford’o jau
Gimtoj šalelėj ramybę gausi.
Šioje šalyje dabar apie nie Vyskupų ir Popiežiaus? Net blaškymo.
čių brolių.
F. V.
nimą prisirašyti prie choro.
ką taip daug nešnekama, kaip ■ Farizai, kurie persekiojo Patį
Jei jis norės, visuomet ir
Apvaikščiojimas
bus
įvykMieli broliai ir seselės kas iš
apie ginklavimosi — prepared- Kristų apsimetė gynimu tikėji- visur suras progą pakalbėti ajdomas
su
sekančiu
programų.
to išėjo, kokią naudą turėjom
ness. Ką tai reiškia būti gink ; mo; Žydai kurie Kristų prika pie savo idėjas priešo klaidas.
Atkviesti garsių kalbėtojų ko I ligšiol prie choro neprigulė
luotai šaliai. Reiškia turėti lė prie kryžiaus apsimetę gynė Tam rengiamos prakalbos, pa- i
kio Atholiečiai negirdėję ir dami, o jeigu ir prigulėjom
milijonines armijas išmuštrotų tikėjimą; Kristus pranašavo skaitos. Tik reikia neužmiršti, į
neregėję. Dainuos choras pir tai dalelė. Taigi turim visi
kareivių, didį laivyną ir apš- i štai kaip: “Bet ateina valan kad kur nepriseitų prieš savo
miausiai Tautos himną ir Vy dabar rašyties prie choro vie
čiai ginklų ir amunicijos.
idėjinį
priešą
argumentuoti,
į
da, kad kiekvienas, kurs jus
čių himną, deklemuos keletą ton lankyti svetimtaučių kon
Socialiame gyvenime orga-• užmušą tarsis Dievui tarnau reikia tas padaryti rimtai, be
' deklemacijų, bus perstatytas certus, teatrus pašvęskim tą
nizacijas, draugijas, unijas I jąs. Ir tai jums padarys, nes jokių užgauliojimų ir savo EAST VANDERGRIFT, PA. maldaudami - ieškodami, me “Karės Metu” 2-jų aktų vaizdžiagiškos
nukentėjusiems Į delis, L. Vyčių 10-tos kuopos laiką dainoms mokintis ir iš
galime prilygyti prie armijų, i nepažino Tėvo, nei manęs” dergimų, kas ant nelaimės, i
simokinę patys koncertus ren
Lietuviai nežinojo, kad
Lietuvos pašalpos.
esančių nuolatinėji kultūrinėje, (Jom 16, 2). Tai Kristus išpra kaikurių mūsų kalbėtojų prak
pastangomis. Įžanga suaugu gti galėsim ir tokiu būdu vie
Akyva buvo nuodugniai
kovoje. Draugijos, organiza našavo, kad teip žmonės dar tikuojama. Iš gėdos parausti
Visos ton jų pasiklausyti dainų, mee
jie galt
jmatant kaip amerikonai ir siems 15c. vaikams 5c.
cijos, sąjungos pasistato sau i ys Jo apaštalams ir jų įpėdi priseina ne kam kitam, kaip
iįeigos
skiriamos
dėl
karės
nu
Kad ir labai daug yra ap- skaitlinga
,
dalis kitataučių at kentėjusių, ir bus aukos ren į užkviesim juos. O beabejotikslą dėl kurio kariaus. Taip niams vyskupams ir kunigams, pačiam katalikui už neišsiauk-'
sigvvenusių lietuvių šitame ,siliepė medžiagiškai,
taip kamos. Visos išlaidos bus jonės gėrėsis jie mūsų daina
tai eina nuolatinė socijalė karė. jau dabar tas laikas gana aiš Įėjimą
miestelyje,
bet
mažai
garsi

kad rezultate, virš septyni padengtos iš draugijų kasų. vimu daug daugiau, negu mes.
Turime būdų su socialistais
Čia irgi kaip ir kruvinoje: kiai apsireiškia; apaštalams
nos
ir
silpnai
pasižymėjo
vi,
’ Tada čia gimusiems nesarmata
šimtai
(702.00) tapo surinkta,
karėje, pergalė bus užtikryta teip darė Stabmeldžiai ir Žy argumentuoti, žinoma, kam
Gailiūnas.
suomeniškais
darbais.
i
(
, bus pasisakyt, jog esi lietuGarbė jums newbritainiečiai
tiems, kurie darbštesni, su- i dai, o jįj įpėdiniams stengiasi tas darbas tinka. Socialistų-gi
Bet
su
laiku
jie
puikiai
i vaite arba lietuvis, bet galėsi
už tai, ir lai jūsų gerą pamanesni,
budresni, geriau; teip padaryti net žmonės apsi spaudą palikime socialistams,
HARTFORD, CONN.
darbuojas
ir
viskas
jiems
ge•
i pasididžiuot. Taigi Hartford’©
vyzdį, ir kiti miesteliai seka.
prisirengę, geriau apsiginki a-1 metę uolių Katalikų skraiste. nes ten mums nuolatas dergia
rai
sekasi.
! jaunime, sukruskime. Ypae
Lai kiekvieans lietuvys rūpi
vę.
Ateikite susirinkiman
Mat jau moteris geriau moka miems ir šmeižtiems, nereikė
Daug
čia
yra
visokių
orga

pageidaujama čion augusio
nasi apie savo pareigas išpil
Pas mus, lietuvius gyveni- cituoti Biblija negu kunigai, tų ieškoti nuo tų šmeižtų apsi
nizacijų,
draugijų,
kurios
vi‘
jaunimo
ir susirašykime į cho
dymą šelpti Lietuvos nuŠiuomi pranešu vietiniams
.šorijale kovą po jeigu- -teip,- tat-reikia panaikin ginti būdų.
sos
puikiai
gyvuoja.
Labiau!
rą
iki
ateinančiai
vasarai 100
Socialistai, jei norės, ga
kentėjuisus.
lietuviams ir taip-pat meldžiu
zicijos eina iš rankų į rankas. ti seminarijas, tai “Kataliko”
šiai
atsižymėjo
Dr-ja
D.
L.
K.
į
narių.
Ir dar kartą garbė New įsitėmvti šį pranešimą, jog
Mūsų katalikiškosios įstai redakcijos užteks visai Lietu lės apie savo paklaidas kata
Vytauto
po
priegloba
Šv.
Ka

Giedojimo ir dainavimo pa
Britainiečiams už tokį darbą, L. D. S. 6-ta kuopa laikys mė
gos, organizacijos, dr-jos yra vių dvasiškijai! “Katalikas” likiškoj spaudoje pasiskaityti.
zimiero.
Minėta
dr-ja
stato
Į
mokos
atsibūna panedėliais,
tvirtovės, armijos.
; ant vieno lapo neva gina tikė- Tas bus sveikiaus ir mums ir puikų mūrinį Lietuvišką na nenuleiskime rankų ir ateity nesinį susirinkimą 1 d. kovo. utarninkais ir petnyčiomic.
je, artinasi Šv. Kazimiero Tai-gi kviečiame visus narius
Kruvinoje karėje ar užtenka įjimą,
i
o ant kito skelbia ne jiems.
mą
kuris
bus
pabaigtas
pabai

diena — diena kuri taip-pat atsilankyti ir atsivesti naujų j Atsibūna seniau buvusioje baž
sėdėti apkasose ir slapstyties' tikėlių protokolus.
J — a.
goj
kovo
mėnesio
(March) š. skirta yra nukentėjusiems Lie narių. Nes šis susirinkimas nyčioje.
drutvietėse. Ne, reikia nuo“Kataliko” ir “Draugo”
m. Šitam name rasis, puiki' tuvoje. Lai tas uolumas, vi bene bus svarbiausias iš visų
B. R. S.
latai budėti, tėmyti priešo
Skaitytojas
SVETAINĖJE.
didelė svetainė su estrada dėl suomet atsižymės, ir niekuo laikyt susirinkimų, bus svar Rašt.
žingsnius, būti prisirengusiu
lošimo teatrų. Taipos-gi ra
atremti jo atakas ir būti pasi
(Skiriu Athol’io jaunimui). sis knygynas, maudyklė, klu met ypatingai dabartiniame stomi svarbūs dalykai. Vienas'
MONTELLO, MASS.
rengus daryti kontratakas, ne
KLAIDINGAS KELIAS
Kaukuos žaist mes neb’galim, bas ir visokios zobovos dėl momente, nereikės paleisti iš Į iš tų dalykų tai bus svarstoDėl
Visų. — Montelloje kuoatydos, tą skaudų smūgį, ku Į mas darbininkų klausimas, a- Į
tekus pozicijų.
Dėl
tų
šalčių,
vėjų;
linksmesnio
darbavimosi
lietu

Tūli mūsų veikėjai, net iš
ris ištiko mūsų nelaimingai pie pilietystę. Bus plačiai ap- ' pos Darbininkų Sąjungos, VySocialėje kovoje ar pakanka J laikraštininkų tarpo, norėdami Tad svetainėn susirenkam
vių jaunuomenei.
tėvynei bei tėvynainiams.
! kalbėta kaip ir kokiu būdu pa j cių ir Pilnųjų Blaivininkų veda
pasirodyti dr-jų, kuopų susi su lietuviškais socialistais pa- Tarpe šitų sienų.
Taipos-gi nesenai susitvėrė
Vakaras tapo užbaigtas su tapti piliečiu ir dar turiu pri- nedėlinius susirinkimus . Surinkimuose, pasimokėti mokės argumentuoti, spraudžiasi su
Lietuviškas Teatrališkas Rate prakalbomis. Kalbėjo p. Knei- j minti, kad šita kuopa nuo pat ji sirinkimai atsibūva nedėlios
čius. Ne, reikia būti veikliais, savo raštais į socialistišką Nors
šis butas ir per ankštas, lis, kuris, vasario (Feb.) 12■
žis “Darbininko” administra I pradžios savo gyvavimo pra- I vakarais Švento Roko svetaigyvais nariais. Priešai lenda (spaudą priparodinėdami savo ' Bet tai vis po stogu.
d. 1916 m. Sulošė trijų veiks cijos narys.
į dėjo svarstyti tą klausimą — į nėję. Susirinkimuose rodama
į mūsų drutvietes, knisa jas. : oponentų klaidas ir paklydi Tinkamesnės vietos nesant,
mų melodramą “Užburti Tur
Toliaus vakaro programo į- apie pilietystę, bet iki šiol ne- !• krutančių paveikslų, sakomą
Sumeksikonėjusių lietuvių vi mus.
Bus ir čia patogu.
tai.”
! prakalbos ir t. t. Prie pravvkdinimui,
kalbėjo P. Anas (buvo galutinai užbaigtas.
sur pilna. Tad daugiau dvasi
Kaikurių taip buvo daroma
Labai puikiai nusisekė, po tazija Petrauskiutė iš WaterŠiais 1916 mateis užėmus ; kalbų vietiniai svietiškiai mok
nio militarizmo, daugiau ofen- seniaus, kaikurie ir dabar to Reikia linksmintis dainuoti,
kiekvieno veiksmo buvo neiš bury’io, Conn. Kalbėjo gyvai naujai valdybai tuoj viskas sleiviai daug prisideda. Tai
sivės dvasios, nes tik ofensiviai argumentavimo būdo pasilaiko Nes tai mūsų dienos.
pasakytas publikos rankų plo ir nupiešė gyvenimą girtuok ! persimainė, nes nauja valdy puikus nedėlios vakaro pra
veikiant žengiama prie perga o nevienas gal ir ateityj mėgins Kai pasensim neb’galėsim,
jimas ir po pabaigai veikalo, lio, jo likimą tap-pat jaus ba pradėjo daugiau darbuoties leidimas. Žmonių šiuose va
lės. Ofensivis( užpuolimo) mūsų savo oponentą lietuvį socialis Iš mūsų nei vienas.
vien tik buvo girdėties nuo mingais pavyzdžiais užbaigė. j dėl kuopos labo. Nėra to ne- karuose daug susirenka. Mat
veikimas privalo apsireikšti ta tą supyškinti socialištiškoje
publikos ir svetimtaučių, yAtkreipė domą klausytojų , dėldienio, kad nebūt rengia- ; įžanga veltui visiems..
Tad visi didi ir maži,
me, kad katalikiškosios dr- spaudoje.
pač nuo lenkų: “Nežinojom, prie moterėlių nekuriu, kurios Į mos diskusijos arba paskaitos,
Darbai pyška rūksta. — Net
Stokime į ratą
jos, sąjungos, kuopos butų
kad
lietuviai
tiek
gali.
”
neva retkarčiais viedruką la- i O tie vakarėliai pagaliaus pa trys dirbtuvės varoma ir die
Mano nuomone, toks argu Ir užtraukime dainelę
nuolatiniame veikime, brusdė
Veikiančios
ypatos
šito
vei

geruko arba porteruko arba sirodė, kad didelę naudą at nomis ir naktimis: Eatono,
jime, rengiant prakalbas, pa mentavimo būdas mums kata Linksmiai su ukvata.
kalo
buvo:
smuklininkas
A.
maišyto parsineša.
neša visuomenei, nes tuose su Friedso ir Taylorio. Kareiskaitas, diskusijas, pramogas, likams visai bereikalingas. Jei
Rukštelą
jo
duktė
Elena
p-lė
Galop ragino moteris ir sirinkimuose vien tiktai yra, viams batus siuva.
lošimus, koncertus,šeiminiš- neturėtume savo spaudos, tuo Kurie mokate geriausiai
F. Kemėžiųtė, sūnus Pranys merginas prisirašyti, prie Mo įkalbama apie darbininkų bū
Jau gyja. — Sunkiai sirgęs
kus vakarėlius su visokiais šu- met, žinomą reikėtų kreiptis Būkit pirmutiniai,
J.
Nausiedą
Vargonininkas
Pranas
Klimavičius jau kaip ir
terų
Sąjungos
aiškindama
Są

vio
pagerinimą
ir
apie
pilie
rum burum.
Taip tai saviš ir į socialistų “gerbiamosios” O nemokanti pritaikyt,
F.
Račkaitis,
jo
duktė
Lydi■
išgijo.
Daktarai tuoj pave
jungos tikslą bei naudą
tystę. Tai-gi mūs 6 kuopa ir
kiai bus nuolatiniame muštre, laikraščius, bet dabar, katali Kad ir paskutiniai.
ja
poni
A.
Vidunienė,
Senas
Kalba didžiai klausytojams nusprendė tą dalyką galutinai lys jam grįžt prie darbo. Tai
«is nuolatinė mobilizacija nau kiškai laikraštijai besiplėtoKareivis
J.
Vištinis,
jo
sūnus
patiko,
ir nuodugniai bei šir išgvildenti ir įvykinti gyveni nemažai džiaugsmo šeimynai.
jų narių. Toks tai bus tikrasį jant, lengva galima savo idė Kaip iš Lietuvos atvykę,
Vladislovas
J.
Lukoševičia,
“
Kunigas
Bužys
dingai
liaudis
davė užsitarna mam
—
„
“
\ ”.
Ke
ofensivis socialėje kovoje vei- jos priešų klaidas joje ir nuro- Taip ir čionai gimę.
Toliroša
P.
Ragauskas,
Karei

lios
dienos
atgal
nugirdau
būk
Jaunikaitis.
vusiai kreditą — tai mūs ga
'timas, vedąs prie tikros per. dinėti. Juk tam katalikiškas Vieni kitiems duokim ranką viai B. Varaneckas ir J. Bar- biai, talentingai lietuviškos
kokis kunigužis atvažiavęs į
laikraštis ir sutvertas, kad Traukim sutartinę.
galės.
taška,
Kaimiečiai
p-lė
M.
Zadirvos
veikėjai.
HARTFORD,
CONN.
Montello.
Manau tyčįojasi
gabesni ir veiklesni katalikai
lunskaitė
ir
K.
Šlepetis.
Korespondentas.
__ Susiorganizavo choras.
kas. Štai nedėlioję prie stulpų
galėtų jame su plačiaja visuo Kad meilė tarp visų mūsų,
ŽODIS “KATALIKO”
Tai
yra
veikiančios
ypatos
apgarsinimai. “Naujas Svečias
Šv.
Trejybės
parapijon
at

mene pasidalinti savo mintimis Kaip rožė žydėtų,
APGYNĖJAI.
šito
veikalo
kurios
visos
pui

BRIDGEPORT,
CONN.
tik šą iš Lietuvos — Kunigas
vykus
naujam
vagoninkui
0Antrą berašinėjant į social Padorūs žaislai ir dainos
Ko reikia klausyti ar mo- istiškus laikraščius, mes su sa
kiai atliko savo roles. Ant
Prasidėjo Fėrai 19 d. vas. nuprui Rosmanskui sausio 28 Bužys — laikys prakalbą 2 va
Visados skambėtų.
taries, ar laikraščio, ar ka
tolesnio
laiko
Teatrališkas
Ra

Šv.
Jurgio svetainėje. Dailiai d. tapo suorganizuota choro landa”. Einu per gatvę. Sun
vo uždaviniais persiskyriame.
nigųf
štai kaip moteris mo
telis
rengiasi
sulošti
kitokį
surengė
Lietuvos Vyčių Dr-ja, dr-ja. Įstatai tokie:
Žmonių pilna.
Įstoji ku ir pereiti.
Mūsų tikslu, atvirai sakant, Taip-gi ir tėvynės savo,
kina kunigus (“Kataliko” N.
veikalą
ant
atidarymo
Lietu

po
vadovyste
gerb.
kun.
M.
A
mo mokėt vyrams 50c, mėne Traukia į Tautišką namą
yra savo, katalikiškos spaudos Niekad neužmirškim
40);
“Parodykite darbais,
viško
Namo.
Pankausko,
taip-gi
trauksis
Numa
siui mok 10c. Merginoms Įs klausytis “Kunigo”.
praplatinimaą o jokiu būdu O labiausia šiame varge
DARBININKAS,

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

X

jog sekate Kristų ir priederm
ne socialistiškos.
Gi jei mes Jąją prisiminkim.
es pildote etc.” Daug nerašy
pradėsime
savo
argumen
siu vien trumpai pakritikuosiu
tavimais puošti visokius “Ke Dėkim pastangas didžiausias,
tuos “Kataliko” skaitytojos
leivius”, “Laisves” ir tam pa Lietuvą gelbėkim,
kelia sakinius, taigi ir atsilie
našius laikraščius, verste ver- Ir tuoj dabar šioj svetainėj
piu stačiai į rašytoją to apginisime katalikus juos skaityti ir Rinkt aukas pradėkim.
/ aa arba skaitytoją. Sakai
platinti.
'“Katalikas ėjo ir eina katali0 įj tikėjimo
Aš netikiu, kad katalikiški Už tą darbą mes paguodą,
Garbę apturėsim,
tiesa? ~ ir Tai gali į socialistiškue laikraščius raKad
žaisluose neužmiršim,
pati r d’T". ■ ■
Kat
ataliko” akai, š<‘.jai, savo argumentais norėVargdienius
gelbėsim.
tvto’3: o*.*,'
<•'nr
” l'arr.
Tarr.',?'---jė
TikUc.TU*
•vavai tą moks-a pažirti kata«'tai būtų bergždžiaerdarbas, faA Grigakra M

Lai darbuojasi dorai lietu iki 26 d. Tai-gi malonu būtų, tojimo 25c. mėnesinė 10c
viška jaūnuomenė.
kad atsilankytų ir tolimesnių
Už neatsilainkymą paskirtu
Kartu dalyvavęs. ypatų, nes labai malonu ir laiku į repeticijas ir už neatsi
puiku paviešėti, per visus lankymą giedot 25c. bausmės.
NEW BRITAIN, CONN.
laikus.
Labai daug užprašy Žinomą jeigu narys išaiškins
Vasario, 19 d. atsibuvo mū ta draugysčių kiekvienai pas priežastį neatsilankymo ir bus
sų miestelyje “Tag Day.” kirtas vakaras dalyvauti. At matomą jog negalėjo atsilan
Nors šalčiai pyškėdami siautė, silankė Šv. Kazimiero Dr-ja, kyti ne iš apsileidimo, bet iš
ir kelios kaip stalas prieš sau Pa-lės Šven. Dr-ja, taip-gi P. negalėjimo, tai nereiks mokėt
lę taip mirgėjo, vienok mote- Blaivininkų
Dr.,
Lietuvos bausmės.
Tas likos priimta
rys-vyrai-vaikai, mergaitės su Dukterų Dr., Jaunuomenės po ilgų pasikalbėjimų ir iš
ypatingu smarkumu, stengėsi Dr7 Šven. Jurgio Dr-ja. Kiek- rinkta valdyba.
’ s| išrišti labai svarbią užduotį—
Į
Matosi’ jog H«rtfo»d*aJ^

niau, kad kokios naujos ma
dos “Kunigas”.
Pasiunčiau
vieną iš laisvųjų draugų pasi
klausyti tų prakalbų. Draugas
sugrįžęs atsakė ant mano už
klausimo: “Nieko gero nenukalbėjo. Dar riaušes pasikėlė.
Jis kalba.
Kiti stoja ir šau
kia: Meluoji! Ant galo turėjo
it polieija atsilankyti,
Trys
pilvoti airiai - dėdės atbėr
šiek tiek klausytoj*®

Tik kazakk- kunigai ir Ai

-D

rių,. ppliemonąi ir tegali tuos kėję dauguma, padėt į šalįTik atebėtina, kad daug atkrrų
_goe kuopą Su siranda priešininkių, kurios
rengė Utarninko vakaro balių apšvietę randa apsėdę blęŠinę
f
ir teatrą su kitokiais pasilink. rudžio. ’
amjnimais ir įvairiais pamargi-• •
.i.
aiiflais. /
HARTFORD, CONN.
Jauni giedoriai. Vaikų cho
sl

dėl užlaikymo kn
ant
Potam išrinkta v
ateinančių metų.
Pirm, liko išrinktas suma
nytojas knygyno Simanas Va
latka, prot. sekr. Antenas Ste
pankevičius, fin. sekr. Jonas
Dambrauskas,
ižd. Adomas
Ožialis,
knygų prižiūrėtoja
Alena
Ožialienė,
globėjas
knygyno kun. J. Zimblys.
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&

-

&

X .

X

Lai
.*ir abudu prie L. Vyčių.
jiems suteikia Augščiausias
laimingų
gyvenimą gražioj
meilėj.
Gailiunas.
u

CHESTER, PA.

A

a

giauęe buvo kalbėta apie su
rengimą vakaro ant naudos
vakarinių kursų.
Nutarta vakarą rengti be
programo t.y. šokių ir žaislų
vakarą.
Virš minėtas vaka
ras atsibus 5-tą d. kovo mėne
sio Dievo Apveizdos parapiji
nėj. svetainėj ant 18-tos ir
Union avė.
Įžanga 15c.
Antras dalykas tai buvo pa
raginimas moterų
prisidėti
prie parodos visokių išdirbi
nių.
B-na.

mūsų tikėjimą:
ii Būk tai “Šakė’’ ir
ti panašūs musų šlamštai nėsuteįkia žmogui prakilnių mtalių,
mokina
paleistuvauti,
kraugėriauti.
2) Būk tas studentes regė
jęs ant sienos salės Sočiai Party,
Easton, Pa., Northam
Str. parašyta išpažintį; Earn,
Steal, Take, (uždirbk, vogk,
imk).
•, .

sarmata mums: nieks negali"
.. .
nėtes studentas išvadino mūsą
tavo Markso mokslą “supiųvu
šia pilvozopia.”
Kas po to
pasidarė pasums Binghamton?
Visupirmu skaitlius Rymo ka
talikų trigubai pašoko,
o
tam savo katalikiškam kunigė
liui jie sumeta 20 vas. apie
$300.00 dėl nupirkimų visokių
šventenybių.
Toliaus
žmo
nės visai subludo sakydami:
jeigu mūsų pačių apšvietos
laikraščiai rašo, kad Markso

Nedėlioję 20 d. vas. turėjo
Vasario 13 d. atsibuvo ves
vyčių 6 kp. mėnesinį susirinki
tuvės rytinėj dalyj Chesterio
mą. Pirm, atidarė susirin
ant Codvill gatvės po No. 716.
kimą, ir iššaukė naujus na
Buvo gana dailios vestuvės.
rius, kurių buvo skaitlingas
Toliaus buvo įnešta, kad Visi gražiai linksminosi. Ėmė
3) Atidengė p. Račkus, jog
būrelis, bet visos jaunos mer nebūtų prieštikybinio turinio šliubą lenkų bažnyčioj. Tik
Petrikonis, Krakas, Montvigaitės. Pasirodo, kad ir jos laikomų knygyne knygų. To labai nemandagiai apsėjo išrodas ir kiti žmogžudžiai prigu
pamylėjo vyčius jų idėją ir liaus buvo nutarta, kad nau dytų, kad niekados nesilanko
lėjo prie socijalistų partijų ir
dvasią ir nori su jais sykiu ja valdyba sustatytų naują į bažnyčią, ir nežino, kaip rei
N0RW00D, MASS.
net partijų arba kuopų numerį mokslas yra supuvęs, o mes
veikti. Prot. rašt. perskai konstituciją ir praneštų ant a- kia bažnyčioj užsilaikyti. Kaip
Abelnai imant tai galima paminėjo.
ir kurti, ir akli esame, tai ma
čius protokolą buvo svarstyta teinančio susirinkimo visuome tik į bažnyičą inėjo tuojaus sakyti, kad mūsų miestelio 4) Toliaus tas studentes pri tytis Markso rojaus ant šėmės
daug reikalų apie šv. Kazimie nei. Toliaus buvo įnešimas, visi gumą ėsti pradėjo. Len lietuviai nesnaudžia. Vas. 20 lygino mūsų pusbrolius prie nesulauksime, o ką rymionai
ro karalaičio dienos iškilmes. kad kiekvienas galės gaut kai labai iš to tyčiavos many d. š. m. atsibuvo prakalbos N. aklo arba kurčio: Jei aklam rašė apie mus yra tikra teisy
Nutarta surengti prakalbas te knygas iš knygyno namo dėl dami, kad lietuviai niekados P. M. Šv. M. dr-tės Tuom rodysi ivairių gražiausių spal
atras su visokiais pamargini- skaitymo, bet turi palikt kau nesilanko į bažnyčią ir nežino, pat sykiu buvo prakalbos T. vų gėlių, ar jis matys? ar bė. Ogi ta mūsų Binghamton
mais. Turiu pranešti, kad ciją knygyno prižiūrėtojui kaip reikia šventoj vietoj už M. D. 36 kp., kur kalbėtojais ba jei kurčiam p. Paderevskis kuopa kaip sniegas pavasarį
tirpsta. Mes vis-gi ne tikime,
mūsų Lietuvos vyčių VI kp. kiek vertės yra knyga.
silaikyti. Tas yra labai ne buvo pp. Baniulis ir Vitaitis. skambytų, ar jis girdės. Būk kad tas mūsų apšvietėjas, kurs
ex-pirm. “Darbininko” admi
Knygyno dr-ja turės savo padoru dėl mūsų visų tautie- Pirmas kalbėjo apie T. M. D. tai panašei yra su mumis, jei nekartą mūsų koloniją tvirti
V*
nistratorius Antanas Kneižis susirinkimus kas trečias sere- * cių.
naudingumą ir išskaitęs leidi gu kas norėtų mus pamokinti. na, būtų priėmęs į savo laik
buvo atsilankęs iš Boston, dos vakarą kiekvieno mėnesio,
Brokas Baltruvienės, nius kokius išleido T. M. D.
5) Toliaus p. Račkus siulijo
raštį pamokslą Al. Račkaus.
Mass. ragino jaunus vaikus bet nepamiršta ir tas, ad nei
laike savo gyvavimo, ir to Detroit 116 kuopai socijalistų
organizuoti prie vyčių. Ir vienas cicilistas negali prigulėliaus nurodinėjo reikalingumą $50.00 kad prirodytų, kad Mes mislijame, kad jam esant
CHESTER, PA.
kur nors su misijomis, ka nors
pratinti juos prie doriškumo prie knygyno.
Vas. 10 d. atsitiko nepap leist moksliškus raštus kokios tikrai popiežius švenčia dėl ka
kitas tą nesmagumą padarė
ir tautiškumo būti tikrais
Susirinkime Buvęs.
rastas atsitikimas. Pas vieną nors šakos. Žmonių buvo ma rės ginklus, arba prašė jis
mum ir mūsų tikėjimui.
Lietuvos sūnumis. Taip-gi
šeimininką atsilankė kokis ten ža. Kalbėtojas matydamas, išduoti “egzaminą,” kas tai
ragino visus suaugusius prisi
NORWOOD, MASS.
Pusbrolis SotijaJistas.
svečias nepažįstamas žmogus ir kad publika nerimsta ir nusto yra — Socijalizmas. Bėda ir
dėti prie Bažnytinio choro ku
prašės prieglaudos dėl apsigy jo kalbėjęs.
Viešos diskusijos.
rį mūsų naujas vargoninkas
Antras kalbėjo Vitaitis tik
Kadangi Vokietijos valdžia
venimo ir papasakojo, būk ji
žada
nepailstančiai
lavyti.
Su

PHILADELPHIA, PA.
nusprendė be persergėjimo
netaip kaip, kad pirmiaus kal
Vasario 6 d. įvyko diskusi sai turėjęs kokį ten saliūną. bėdavo.
manymai buvo įvykinti.
Ar tikėsit man, kad
skandyti talkininkų prekinius
Taip
dabar
ten
pardavęs
sa

Turi bijotis. Apiplėšimai ir garlaivius, kurie bus apsi
Taip-i mūsų gerb. kun. jos, kurios tema buvo paskir liūną norįs saliūną nusipirkti aš sakysiu, jog p. Vitaitis uPlatina žinias apie lietu
klebonas pritarė tiems mūsų tas, “Kas tikresnę apšvietę Chesteryj ir prašęs nakvynės. žėmė gegutės vietą štai jo apvogimai atsitinka kožną dieną ginklavę, tai amerikonai, va
vius.
Beabejonės Jūs skaitėt vakar aiplatina katalikai ar cicilikai
užmanymams.
Tasai
šeimininkas priėmęs žodžiai: katalikai buvo vadi krašeiuose apie apiplėšimus, Tu žiuojantieji tokiais garlaiviais
Vienus lietuvių vyras atė
Penkepirštis. lietuvių tarpe”. Pirmiausia tą nepažįstamą svečią. Gas- nami klerikalai, bepročiai ir nežinai, gal rytoj tas pats tau bus pavojuje. Kaikurie konvietinis klebonas kun. A. Dau
jus pat* savo draugą sako:
iškoliojo Tautos Fondą atsitiks, jeigu neapsisaugosi, Ge gresmanai. iš baimės, kad
gis
nurodė cicilikų blogus dar padinė ant antrų lubų pas sa labai
•uok man penkias knygutes
iausia apsauga — tai geras re i nekilti) karė, karštai stovi už
SHEBOYGAN, WIS.
bus; Kun. A. Daugiui pakal vo burdingierių įvedė kamba sako, “kas duoda dolerį į kat. olveris. Turi rastis kožnoj stu“Aplea for Lithuanians, ” duo
ryj paguldė.
Burdingierius Tautos Fondą, tai tegul žino, I
boj savo ansigv- tai, kad uždrausti ameriko
bėjus pribuvo keli cicilikai su
siu savo bosams, tegu skaito
kad
30c.
eina
nukentėjusiems
j
Sheboygano žvalgui.
nime. Didelis iš nams važiuoti ant tokių gar
laišku, kad negalį pribūti nes rvtmetyj išėjo į darbą o sve dėl karės o likusieji kišenėn,”
ir žino šį tą apie lietuvius ir
pardavimas tik laivių.
turėję tą pačia dieną koncertą. čias pasiliko. Kai svečias at bet nepasakė keno kišenėn,
manęs daugiau palandęriu teant trumpo lai
sikėlė
rado,
kad
jis
vienas
“Darbininko” No. 15 She Buvo prašyta atidėti tą temą
Prez. Wilson stovi už tai,
nevadina. Philadelphijoje jau
ko.
mat
pats
nežinojo
ką
kalbėjo.
beesąs nuvėjo žemyn, užsimo
kad Vokietija atmainytų tokį
Detektyviškas
automa
daug lietuvių pasirūpino pla boygano žvalgas rašė buk aš ant toliau, bet parvėlu buvo kėjo gaspadiniai 60 c. už nak
Vyčius iškoliojo, o kai už
tinimu tos knygutės ameriko apšmeižęs p-lę A. Buižiutę. Aš nes - jau pradėta net dis- vynę ir išėjo ant stoties trau siminė apie kun. Kemešį, tai tiškas Revolveris uZ u. $0.43 nusprendimą, kurs varžytų ajo Kalibrų vertas $lu.0u
merikonų laisvę ir kurs taip-gi
nų tarpe. Gerai būtų, kad nič nieko nerašiau, ko tikrai kusuoti; nors ir karštai ci kinio. Burdingierius kai pa net žmogelio veidas persimai •cik
uz ........................... _
pats
nežinojau.
Ten
pats
bu

priešingas tarptautinėms tei
cilikai kalbėjo bet katalikai
kuodaugiausiai lietuvių tą dar
rėjo iš darbo, inėjo į savo nė. Reikia žinot, kad buvo Detektyviškas dubeiia $2.45 sėms.
vau
ir
mačiau;
apie
jos
išauk

daugiau
teisybės
pasakė
ir
bą paremtų. Tuomi ir lietu
.o .vitcb o dol. tik uz™
kambarį apsižvalgęs, kad jau susirinkę vieni geltonieji ivių vardas būtų geriau žino lėjimą nieko nerašiau, bet jei klebonas mandagiai klausimus svečio nebėra apsižvalgė, kad šėmus porą katalikų. Laike ; • as septynių šūvių revolDiclelė vertė už mažą sumą,
mas amerikonų tarpe ir galima jau ji gerai išauklėta, tai tegu atsakinėjo ir atėjo vienas pir
ATSIŠAUKIMAS.
jo laikrodėlio nebėra. Tai pirmojo kalbos visi žiopsojo,! todėl nelauk, įdėk 2Uc. slemponeužsiima
su
svetimtaučiais
ir
meivis
džinės
išsitraukęs
ir
būtų kas mėnuo išleisti po to
tuojaus nuvėjo pas gaspadi- tai vaikštinėjo tai kalbėjos, nes | mis į laišką paminėk kurį revolPranas Juškevičius, pirimau
kią knygutę. O jei mažai laisvamaniais.
eidamas pasisakė, kad leng
pirmasis rimtai ir tinkamai • erį nori, prisiųsim Tau tuojaus gyvenęs Latvrence, Mass., slapstonę
paklausė
ar
nematė
kur
din

Sheboygano Pranas....
Tai sukritikuosiąs katalikes
kas parems tą darbą, tai vie
nesiog į stubą. Likusią sumą uz-1 si dabar Rusij0je jisai atsišaUgo mano laikrodėlis, sako gal apie T. M. D. kalbėjo.
nas žmogus negi galės tam
Bet
ant
nelaimės
sėdėdamas
ir
Tautos Fondo skyriaus
skyriaus: mokesi kuomet. i,tau priduos. De-1 ,ke...
PHILADELPHIA, PA.
tas svečias išgabeno. Gaspaį viena iš Darbininko san.^reikalui pašvęsti kas mėnuo po
revolveriai yra geriau1
užmigo.
Kada
laikas
buvo
pirm, buvo tų prakalbų vedė- lektyviski
Knygynas.
dinė
supyko
ant
burdingierio
>i
pilnai
gvarantuoti.
Jeigu
būĮ
darbininkų.
Klaupiasi daug roS kelius šimtus dolerių.
eiti
ant
pamaldų,
tai
uždarė
jas ir laike koliojimo Tautos iiin’i neužganėdintas, mes sugrąžj- drts pžSttiuosavimO'* daly kuDSS ’Č1
Susitvėrė
lietuviškas
kny

mislydama,
kad
jis
tyčioms
Žvirblis.
Tada nenorėję įžsipuldinėja, pradėjo keikti ir Fondo visai tylėjo, kaip siena
gynas
ant
katalikiškų pamatų diskusijas.
->mi pinigus. Pasiskubink prisius- į prašo sužinoti jo Amerikoje gyveRed. prier.: ‘1 Aplea for Litpo vardu Vyskupo Motiejaus oalikti to ciciliko miegančio liepė burdingieriui išsikraus ir po prakalbų nepastebėjo. n užsakomą tuojaus. Adresas: naneio tėvo antrašą. Prano Juš
huanias adresas:
pabudino, pasikėlęs smarkiai tyti. Šalin sakydama: Jeigu Tai mano nuomone tokia, kad
Valančiausko.
kevičiaus tėvas gyveno kadaise
f
324 Wharton st.
Pirmutinis sumanytojas tos virto iš kėdės. Prikėlė ir pas Lavo dingo laikrodėlis, tai te- nariai Tautos Fondo skyriaus
Hammond
Sale
Co.,
Chicagoje. O kur jis dabar gy
Philadelphia, Pa.
turėtų dalyką su tokiu pirmi □ep. R. 20,
įstaigos buvo to gražaus suma kui nuėjo į cicilikų koncertą. rul bus perpus kaštai.
Pa

St. Louis, Mo. vena, meldžiame kas žino pra
nymo Simanas Valatka. Pa Tai matot kokią apšvietę, pla siūlė prašalinančiam burdin- ninku, kuris ne užstoja savų
nešti “Darbininko” Redakcijai.
CHICAGO, ILL.
rėmė tą prakilnų darbą guodo- tina mūsų pirmieviai.
-;ieriui $10.00 o tas laikrodė- reikalų, Matyt koks anas kaTĄSYNĖS AMERIKOS
Redakcija suteiks tą linksmą žiPo mišparų
ir aš, nuvėjav
vien tik iš vardo,
tini šv. Kazimiero parapijos
__
. .....
KONGRESE.
is buvo vertas 50 dolerių. talikas,
nę vargstančiam jo sūnuo Pranui.
kunigai gerb. klebonas kun. Paarėti l cicilikų koncertą. Tai burdingierius nepriėmė nes tokie nariai naudos nene“Našlutė” scenoje.
Washington. — Suvienytų Juškevičiai iš:- Suokęs parapijos,
J. J. Kaulakis ir gerb. kun. Pradžios nemačiau, bet paste nuo gaspadinės $10 — ketino ša.
Valstijų kongrese prasidėjo Šiaulių pav., Kauno rėdvbos.
Sujungi etis.
12 d. vasario L. Vyčių 24-ta J. Zimblys. Taip-gi prisidėjo bėjau inėjęs, kad po estradą pašaukti į teismą.
karšti ginčai.
kuopa (Aušros Vartų par.) ir mūsų inteligentai ir taip-gi šokinėja velnias. Nors sako,
Dėlto aš norėčiau pranešti
statė scenoje dviejų veiksmų geros valios žmonės Anta kad nėra jojo, bet žmonėms ir dėl visų šeimininkų dėl ap
BINGHAMTON, N. Y.
perstoto.
Patėmijau,
kad
ir
dramą “ Kastutė. ” Veikalėlis nas Stepankevičius, Adomas
LIETUVIŲ DIENA!
sisaugojimo su nepažįstamais
pats savaimi neblogas, nors Ožialis, Alena Oželinė, Jo ten tas girtuoklis nukrito nuo svečiais.
Graudūs verksmai mūsų
ir vertimas, bet labai pritai nas Dambrauskas, Antenas
pusbrolių.
______ kėdės visi žmonės mislino, kad
B. Paukštis.
..........ir apalpo. Keli vyrai suėmė ir
komas prie lieutvių gyvenimo. Poniškis parėmė draugiškai
Artistai savo roles atliko pinigiškai paaukuodamas $5. išvedė laukan.
Kuo toliau, tuo blogiau.
BINGHAMTON, N— Y.
Žilvitis.
neblogiausiai, tiesa nestokavo Priekt.am parėmė tą įstaigą
Kiek tai metų mes karaliavo
ir spragų iš pusės tų, kurie prižadėdamas paaukaut gražių
Parapiją balius.
me Binghamtone! Apšvieta
ATHOL,
MASS.
kaip teko patirti pirmu kartu knygų ir paremt su darbu Jo
po mūsų koloniją neapsakomai Brooklyn T. Fondo skyriai rengia dideli Koncertą
pasirodė scenoje.
nas Grigaitis ir tikimės kad
Šv. Juozapo parapija suren pakilo: be mažko kiekviena
Vestuvės su aukomis.
Lietuvių numylėtos dainos, labai daug prigelbės tame rei
gė Lietuvių svetainė 19 d. va lietuvių stuba pagrąžinta yra
Lietnvin Dienos Sventeje
kaip ant “Ant ežerėlio” ir ki kale. Toliaus prisidėjo Juo
21 d. vas. moterystėn įsto sario balių. Puikiai atsibuvo “Šake” ir kitais šio amžio aptos (p. A. Pociaus kompozici zas Dambrauskas, Viktoras
ir pelno atliko suvirš $60.00. švietos šlamštais. Išbudavojos) žavėte žavėjo publiką. Krivinskas, Jonas Kundrotas, jo Jonas Tamošauskas. Vedė Matyt, kad žmonės labai nori jome mes ir savo “bažnyčią”
Kaip visuomet Vyčių rengia Antanas Freitikas, Aleksan p-lę St. Tamošunaitę. Sutai parapijos. Be abejonės šį pa ne mažiau kaip už 20 tūkstan
Tarne So. 2-ns ir 3 P-at. BROOKLYN, N.Y.
muose vakaruose taip ir šį kar dra Kundrotas, Uršulė Kun- kė gerą progą pasilinksminti vasarį pradės statyt bažnytėlę. čių dol. nors ir be kryžiaus, BERRY ST.,
vietos
jaunimui.
tą publikos atsilankė daug, y- dročiutė, Juozas Margevičius,
Buvo renkamos aukos. Su Keli cicilikai norėjo įeit be turime ir savo kunigužį, nors Koncerto programe dalyvauja visi Brooklyno chorai, kom
pač Vyčių, svečių privažiavo Alena Krivinskienė, Jokūbas
tikietų, bet nepasisekė. Bu ir salaveišį. Laisvoji meilė
net iš tolimesnių parapijų kas Barisas, Juozas Jodis, Dami- rinkta iš viso $8.02. Šios y- vo išstumtas pro duris. Mat pas mus, kaip Dunojus plau pozitorius ST. ŠIMKUS (atstovas Lietuvių Draugijos nu
parodo ant kiek vyčiai laikosi cele Jodienė, Bladas Kadnis, patos aukavo, po $1. J. Tamo- cicilikai taip biedni čia, kad kia, o tos mergelės mūsų su kentėjusiems nuo karės šelpti)ir p-lės Marė ir Laura Karuvienybės ir vieni kitus remia. Teofilė Stankūnienė, toliaus sauškas — jaunavedis, P. Pi- neturi nei 25c. ant tikieto.
savo raudonais kalnierėliais ir žiūtas iš Philadelphia, Pa.
nigis,
K.
Nevedonskas,
A.
Chorai giedos, apart naujausių dainų, dvi Kantatas:
P. C. šie nariai aukavo knygynui
raudonais guzikėliais, kaip
Parapijonas.
Masavičius,
St.
Vaitekū

“
Septyni
žodžiai” Gounodo, ir “Stabat Mater” Rossini
knygas: Gerb. kun. J. J. Kau
bitelės skraidžioja. O tiems
nas
27c.,
pa
25
c.
J.
Jasinskas,
Kantatos
solistais:
Marė Karužiutė, Rožė Mileriuta, A. KveBROOKLYN, N. Y.
lakis ir J. Zimblys 48 knygas,
kunigėliams, atvykusiems pas
W. FITCHBURG, MASS.
B.
Aukštikalnis,
A.
Vinčiu.
Adomas Ožialis 72 knygas,
Sausio 30 d. šv. K. Karalai mus kad užperdavome savo deras ir P. Rimkus.
naitė,
P.
Paliulis,
A.
Neve

Dirigentu
chorų
bus
patsai
kompozitorius
ST.
ŠIMKUS.
Moterų Sąjungos
Juozas Stadialninkas 9, Anta
čio dr-ja surengė prakalbas, protu, kaip supuvusiu kiau
Tarpais numerių koncerto St Šimkus kalbės apie lie
kuopa.
nas Stepankevičius 5, Jonas donskas, J. Aidikonis K. Sa- kur dalyvavo kun. F. Kemėšis šiniu, tai, tai “išrunydavo”
aolškas,
O.
Tamošauskaitė,
A.
Kondrotas 6, Antanas Freitiiš So. Boston, Mass. Publi nuo mūsų. Jau, jau Mark tuvių padėjimą Tėvynėje šiuo karės metu, apie reikšmę
Kaip kurių pasidarbavimu kas7, Jonas Dambrauskas 1. Janošonis, po 20c. D. Karob kos buvo pilna svetainė. Ku so rojus buvo prasidėjęs dėl Lietuvių Dienos ir taip-gi prabils keletą žodžių apie mūsų
vas. 10 d. š. m. Karalienės AKnygynas tapo atidarytas lis J. Lebaučius, J. A. Gai- nigas kalbėjo-apie organizaci mūsų, bet tie 1916 metai visai chorus, apie mūsų dainas ir apie abelną muziką. Antruo
ju kalbėtojumi bus kun. N. Pakalnis, tik-ką pribuvęs iš
niolų parapijoj sutverta kuo 29 d. sausio 1916 m.
Taipgi liunas, po 15c. A. Mereika, J. jas ir apie darbipfnkų padėji nelaimingi mums.
pa A. L. R. K. Mot. Sąjungos. paaukavo šios redakcijos laik Lauškaita, po 10c. A. Losiąs, mą kokiu būdu galima page
Prasidėjo nuo dviejų mėne Lietuvos.
O.
Losiėnė,
^ęrbaraučias
K.
Išsyk nors nedidelis būrelis raščius į mūs knygyną:
rint būvį. Ragino prisirašyti sių Rymo kunigėlis lankyti VISAS PELNAS NUO KONCERTO SKIRIAMAS NUO
prisirašė, ale tikimasi, jog su
“Darbininko” redakcija au Našlėnas, A. Sližaitė, J. Bra- prie šv. Kazimiero dr-jos ir mūsų koloniją. Atsirado vie KARES NUKENTĖJUSIEMS BROLIAMS LIETUVOJE.
Per vestuves sve
laiku sustiprės, nes randasi kavo 2 ekzempliorius ant mė zauškas.
prisirašė 9 nariai, Taipos-gi nas, antras pasekėjas ir pra
TIKIETAI: 75c., 50c. ir 25c.
gabių ir darbščių moterų. Gei nesio, “Vytis” 2 ėkz. ant mė čiai užsilaikė gražiai protar turėjo naudingų
knygelių; deda jie melstis.
piais
žaidė
tautiškus
žaislus.
stina pasisekimo, nes iki šiol nesio, ‘ ‘ Moksleivis ”2 ant mė
Bet tas ne taip labai yra
daugumas užsirašė “Darbi
Tiiketus iš anksto galima pirkti “Vien. Liet” redakci
čia moterų ir merginų jokios nesio ir 8 knygas vardu “Val Ar šaip ar taip vis atholiečiai ninku.”
baisu mums: daug jau mes ku joje, Daunoro ir Urbono aptiekose,
Pociūno
čeverykų
organizacijos nebuvo ir svar kata,” ir ištiek prasidėjo mū prijaučia tėvynės vargus, be
nigėlių išbaidėme iš Bingham- krautuvėje, M. Miluko agentūroje ir pas rengėjus.
Dalyvavęs prakalbose.
veik kiekvienos -vestuvės ar
biausiam reikale nebuvo gali sų knygynas.
ton kaip žvirblius iš kanapių.
Tautos Fondo skyriai geidžia, kad einantieji Koncer
ras po vadovystę pono Vincen
to Juškos perstatys Subatos
vakare, Vasario 26, 1916. pui
kią Kantatą. Šis vakaras tur
būt bus labai įdomus. Vieną
yra tai naujas ir puikus veika
las; kita vadas — p. V. Juška
visados surengia nuostabiai
interesingus perstatymus.
“Nežaležnas”. — Čion atsi
lankė žmogus, a pie kurį yra
daug kalbų.
Ant jo pirmų
čia prakalbų žmonės bėgo klau
syties kaipo “Kunigo neseniai
iš Lietuvos atvažiavusio. Pas
kui kaikurie ėjo klausytis jo
kaipo pamokslininko. Misijąs
buk duodęs. Dabar jau Montelliečiai sužinojo, kad jis esąs
“nežaležnas” ir norįs susitver
ti nežaležnų čia parapiją. Bet
vargiai tos yra galima, nes
Montello Lietuviai baisiai bi
josi lenkbernių.
Jie bijo net
lenkiško žodžio netik lenkų
Marijovitų.
Dajbinir kas.

Plėšikai!

KONCERTAS!
4 d. KOVO
McCaddin Salėje

ma kreipties prie jūsų. Taip
gi ir dabar nors jaunutė ir sil
pna kuopa o darbštumo pasi
rodė labai daug ypatingandrabužių rinkime ir sutvarkyme,
nee i taip trumpą laiką galėjoa- į dviejų tokstanč~
o $ x bįi£ rei-

k

**•
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Pirmas susirinkimas atsibu
vo J d. vasario 1916 m. visi
nariai buvo sušaukti per atvi
rutes apsvarstyt kaslink sut
varkymo knygyno ir kaip už
laikyk
B
vienbalsiai nu
tarta, kad kiekvienas naris
prigulintis prie knygyno turi
a

uvo

*

krikštynos vis būva renkamos

aukos. Labai retai tenka pa
matyti iš kitų kolionijų pana
šius atsitikimus, tai ir kitos

CHICAGO, ILL.
Moterų guririnkimaa.

lietuvių kolonijos permato tė , Moterų Sąjungos 3-čios kp.
vynės vargus.
atsibuvo susirinkimas 134ą d.
Jaunavedis buvę šiaip pa vasario laike savo mėnesinio
dorus vaikinas, prigulėjo prįę susirinkimo. kuriame gal daudaug draugijų.
AuŠroa Var.’
f

4

“Galiotas” mums kojas pa
kirto. Žiūrėkite broliai, ką
rašo mūsų numylėtas apšvietos raštas “Laisvė” No. 13
— 1916 m.
Redaktorius to
rašto duoda 8ave laikraštyj
kokiam tenai Al. TUČkni, soeiolpgijosstudeųtui išbjaurioti

tai} ir šiaip jau visi toje dienoje nešiotų ženklelius, kurie
yra išleisti, pagerbimui Lietuvių Dienos ir bus pardavinėja
mi visose viešose vietose po 5 cent
Pelnas nuo ženklelių
ir-gi eis nukentėjusiems nuo karės.
Pagerbkime Lietuvių Dieną, ateidami ant koncerto, ir
sušelpkime badaujančius ^mūsų tėvus, brolius ir gimir^
pakliuvusius į šios bairiat karta sukurį.
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“DARBININKAS”
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Argentinos stebuklingoj
vietoj.
Kiekvienam Argentinoj gy
venančiam lietuviui yra žino
ma, jog čia randasi stbuklinga vieta, kuri vadinasi LUJAN.
Todelgi man rodos
neapsiriksiu sakydamas tai,
kad mes kiekvienas gerai ži
nome, jog ten kas metai plau
kia svietas miniomis iš plačių
kraštų Argentinos bei visos
pietų šalies.

. Bet štai jau ir priėjo lauk
toji diena, kuri viena buvo iš
laimingiausių mano gyvenime
šioje tolimoj šalyj.
Tai buvo
7 d. lapkričio.
Iš anksto jau
buvo galima tikėtis, kad šio
ji diena bus puiki, nes rytų
oras labai buvo tyras ir malo
nus ir tiktai retkarčiais klesteno miesto gatvių jaunų me

gtis.
Štai po pusantros va ku sėdėjau rodos be žado tiklandos važiavimo traukinys tai vis labiaus ir labiaus lieps
pradėjo išlengvo stoti ir per nojo tėvynės meilė širdyje ir
vagonų langus matėsi neper- kada suspaudė mane šiurpuliai
didis miestelis.
Tai buvo tai da su dideliu susigraudini
LUJAN. Galop traukinys vi mu maniau: delko apie Lie
sai sustojo. Iš vagonų išėjus, tuvą niekas neprimena nieko,
toliaus matės aiškiai miestelis juk ji irgi nemažiaus kenčia už
ir didelė bažnyčia su nepabai Lenkijų.
gtomis bokštų viršūnėmis. Čia
Laike pamokslo daugelis
svieto pasirodė nepaprastai svetimtaučių sutoję žiurėjo į
didelios minios.
Visi skyrėsi kalbantį kunigų ir su dideliu
į dvi dalis, nes buvo dvi kom žingeidumu klausinėjo aplink
panijos. Pirmoji buvo argen esančių kas tai per žmonės, ko
tiniečių kompanija,
kurioje kios tautos.
Tuo laiku prisi
buo vienas kunigas ir dvi vė artino prie manęs tūla moteriš
liavas nešė merginos.
Ant kė su užklausimu kokioj kal
roji tai buo lenkų, kurioje ir boj pamokslų sako. Jai žino
gi dalyvavo vietinis klebonas, ma greitai atsakiau lenkų.
nešė vienų vėliavų ir buvo cho- Pastaroji nustebusi nuėjo to
ras giesmininkų.
I lin.
lin. Čia kaip tik vėliaus at-

NAUJA* “DARBININKO“
LEIDINĮ* NG. S.

“ Darbininkas“ j*z iileidė PAS KURUOS GALIMA VMHtrečių uv« leidiaį, knygelę RAZYTI “BARMNIMK4” 1B
PIRKTI PATUKAIS
vardu “Iš P • Darbi
ninko P 1 u n k 8 n o s.”

Tai gražių-gražiauių vaiz
delių rinkinis. Visi, nue pir
mo iki pazkutinio, yra iš dar
bininkų gyvenimo. Tuose vai
zdinguose, dailiuose, jausmin
guose vaizdeliuose atsispindi
darbininkų gyvenimas.

Kiekvienas su pasigėrėjimu
juos skaitys po kelis kartus.
Autorius tų vaizdelių yra
“Darbininko”
skaitytojams
gerai pažįstamas F. V.
Vaizdeliai perspausdinti iš
Toksai reginys ant manęs sinaujino tas pats liūdnumas
“
Darbininko.
“
darė didelį įspūdį ir buvau ! vėl kankino mane desperaci

delių žali lapai švelnaus vėjaKiekviena parapija, kiek- lio pučiami ir kur nekur matė
viena katalikiška dr-ja sten- si ant dangaus skliausto mel
giasi tų vietų aplankyti ir taip svi debesėliai. O šviesios aussusidaro svieto minios. Kiek lutės skaistūs spinduliai mei
Kaina 5c. Pusi. 32.
viena parapija ir dr-ja susitai lingai bučiavos su sidabriniais labai sugraudintas bei apimtas ja. .Todel-gi pradėjau mintyso atskirai į kompanijas su į- rasos karieliais, gulinčius ant dideliu gaileščiu. Kada už- Į (Pabaiga ant 7 puslapio.)
vairiais ženkliukais, kurie vie įvairių žolelių ir puikiausių gė viešpatavo manyje neapsako-;
ma desperacija, tai tik dėl
na nuo kitos skiriasi.
lių. Bet aš tom puikiom gro nusiraminimo padėjau many
Kompanijos žinoma būna žybėm negalėjau nusiraminti,
tankiausia vadovaujamos vie nes man visai buvo kitokios ti. Delko gimę lietuviais šio
“DARBININKE“ GAUNAMOS
tinių klebonų, kurie nesigai ! mintys ir lyg kas mane ragino je šalyje nuskriausti nelaimin
li triūso ant to padėti ir peri, nepasivėluot. Todel-gi jau 6 gi negalim susilygint su sveti
ilgų. laikų prie to rengias. Ir vaje ryto buvome su draugu mtaučiais ir atiduoti garbę su
kada prieina paskirta diena, I anį stoties. Tenai žmonės be iškilme stebuklingai M. Panai.
"T"
tai tada suragina ar sukviečia giojo iš vietos į vietų lyg ko Todel-gi ar nebus svarbiausia
savo žmones su didele iškilme. ieškodami. Tečiaus už didelių priežastis tame, kad mes ne
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.
ir su vėliavomis, keliauja į tų; geležinių vartų matėsi ilgas, il- turim savo kunigo ir esam išsi
šventų vietų kaipo dėl pager- i gas traukinis su nesuskaito- blaškę po plačius kraštus Ar
p 1 agal Sumanymo tos blankos reikes mainyti
bimo ir atidavimo garbės Ste- ma daugybe vagonų. Bet pa- gentinos, nustoję santaikos ir
kas mėnuo. Todėl atspauzdinome įvairių
buklingai Marijai Panai Luja-. žiūrėjus į laikrodį nebuvo liuo- vienybės bei artimo meilės,
kas
ir
priverčia
mus
gyventi
varsų ir pardavinėjame tuzinais.
no. Kaipo vietiniai, taip- so laiko.
Todel-gi ir mes dideliame nuliūdime, nes nė
pat ir ateiviai įvairių tautų traukėme traukinio linkui.
nuo tos priedermės neatsilieka. Prisiartinus prie traukinio ma ra kam mus sušaukti prie vie
Tiktai vien apverktinas ir gan žai tesimatė žmonių, nes jau nybės nėra kam to viso išaiš-1
gailestingas dalykas, kad mes buvo didžiuma suėjus į vago kyt bei parodyt visus nesusi
Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame
nelaimingi lietuviai šioje toli nus. Tečiaus matydami, jog pratimus, žodžiu sakant nėra;
kam
atsakyt
į
visus
užpuldinė

po 4 centus.
moje ir svetimoje šalyje netu traukinys nerimsta, švilpia
rime savo kunigo. Todėl esa karštuoja įėjome į artimiau jimus ant katalikų tikėjimo.
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininke”
me priversti visokiais dvasiš sių vagonų. Bet apsirikom, Sunku buvo praleisti tų liūd
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijaj ’
kais reikalais kreiptis į svetim nes tenai nebuvo lenkų, o tik- nų valandų. Vienok ilgai
intraukta | aukų rinkimą Lietuvos reikalams.
taučius o tas yra labai sunku vietiniai argentiniečiai ir bu- žiurėjau į aplink stovinčių mi
atlikti neprigimtoj kalboj, iš- relįg lietuvių, Todel-gi
r. 2.'. apsis- nių, kol akyse ašaros nesubli
ko žinoma priseina nukentėti įypę ramių vietų sėdomės ant zgėjo.
Tuo laiku pirmoji jau buvo
daug nemalonumų ir negalime suolelių, Apie mus sėdėjo
pradėjus,
o mes laukėm eiti
lygiai su kitais aplankyti tos svetimtaučiai,
_
Vieni meldėsi, kartu su lenkų kompanija. Ir Y
šventos vietos.
Su naujais 1916 metais pradėjo eiti toliau reguleantri šiaip kalbėjosi tarpe sa- kada prisiartino, tai traukė Y
t
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, viKaip ta vieta aplankoma,' v§s treti laukė, kada trauki- me su visa iškilme link bažny
tųi mųždaug pasistengsiu se- nys pradės eiti, Bet štai po čios. Choras, eidamas kiek T suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —
kančiai
Mūsų apy-I; menkos valandėlės traukinys pirma giedojo. Einant per T
64
-5
apgyventa. į išlengvo. pradėjo judėti ir ke- miestelio gatves žmonės pul T
T
Yra lenkų, kurie net turi sa- Į liauninkams prisėjo atsisvei- kais sustoję žiurėjo su didžiu t
vo kunigų ir kas nedėldienis kyt su šia stotim.
I nusistebėjimu į nepažįstamus
Pravažiavus miesto pakraš i svetimtaučius. Priėjus arčiaus i
atsibūna namaldos ir pamoks
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu- *|*
las lenkų kalboje.
Tečiaus tį ilgas, ilgas traukinys gan . bažnyčios išrodė labai puiki ir T siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams.
*|*
čia reikia pastebėti, kad dau-!’ smarkiai pyškėjo ir kur nekur I stovinti ant augštos ir gra- t
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos *♦*
gelis lietuvių lenkij bažnyčių (laukuose stovinčiuos grinte- ; žios vietos. Tiktai vien gai- Y ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina- ♦
lanko. Vietinis klebonas, kai-Į: lės staiga pradėjo atsilikt la, kad dar iš lauko pusės i A liais raštais.
*♦*
po paprastai kiekvienus metus ' viena po kitai.
nevisai pabaigta. Įėjus į vi“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos J
Tuo laiku aš su dideliu žin durį, išvaizda išrodo tartum
keliaudavo su iškilme ir su'
klausimai.
t
geidumu
žiurėjau pro atvirą viena iš gražiausių ir puikiau- 4
žmonėmis taip-pat ir šiais me-:
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben- J
tais už keletos savaičių ank-(. vagono langų ir gėrėjaus gam- (šių bažnyčių. Papuošta pui- : <
dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai.
$
ščiaus iš sakyklos pradėjo j tos gėrybėmis, kuriomis ap- kiomis brangenybėmis ir įvai- 4
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
kviesti prie to žmones ir nu i dovanojo žemę. . Tęsėsi ly-‘ rioms grožybėms. Už kiek 4
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausirodinėti reikalingumų atlanky- ! gus laukai ir žalios pievos pa- laiko buvo laikomos lenkų kle- ‘ 4
mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
mo stebuklingos vietos o la ! puoštos įvairiais žolynais. To- bono Mišios Šv. Per tų laikų 4
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir
biausia kaipo šiais nelaimin | liaus pavažiavus, matėsi lau lenkų choras giedojo. Pas-14
mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
gais metais. Minėtasai kle kų javai kaipo va kviečiai dar kiaus prisiartinus prie viduri- Į 4
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, atskiras
bonas per pamokslus gan kar mažučiai buvo, avižos jau iš nio altoriaus, kuriame randas ,
numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
štai ragino žmones neatsitolyt plaukėjusios ir nekurioes vie- stebuklingas paveikslas M. ,
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreipnuo tikėjimo neužmiršti seno ' tose matėsi žydinti linai. La Panos LUJANO. Tuomet iš- .
kitės šiuo adresu:
vės papročių, kad ir toj toli bai stebėjaus tai matydamas, nesuskaitomos daugybės žmo- <
“PAŽANGA”
f
moj šalyj gyvenant. Girdė nes jau senai buvau matęs. (Ar nių krūtinių liejasi karštos^
damas šiuos žodžius iš sakyk. jūs visi žinote, jog kuomet maldos prie Steb. Šv. P., ku- i *
P. 0 BOK 204,
GIRARDVILLK, PA
los buvau labai pajudintas ir■ Šiaurinėj Amerikoj ruduo, tai ri kiekvienų meiliai priima į 1 ’
apimtas gaileščio. Už vis la. čia pavaasris.). Traukinys vis savo prieglobstį ir kiekvienas %♦
1
X
pyškėjo, o mano mintys ten atranda prieglaudų bei už- ’
biau man gaila buvo brangios dar
'
tėvynės Lietuvos o vienu žod- !skrajojo po visas šalis. Bet tarymų.
Apie vienuoliktų žiu sakant viso to gailėjau ma- 1atkreipus atydų į viršminėtų valandų buvo suma. Laike
tydamas, kad nėra taip kaip būrelį lietuvių, kurie rainiai sumos giedojo mažų berniukų
reikėtų būt tarpe argentinie kalbėjosi tarp savęs o kiti iš gerai išlavintas choras. Ant
čių lietuvių. Bet praslinkus jų skaitė laikraščius. La roj pusėj mergaičių. Bet čia
liūdnai valandai vėl atsidūriau biausia buvau nustebintas ma verta bus paminėjus, jog tie
prie kasdieninio darbo vėl ma tydamas skaitant laikraštį mažutėliai užsitarnavo daug
ne apėmė kasdieninės mintys “Laisvę.“ Pradėjau svajoti garbės akyse nesuskaitomos
bei rūpeščiai ir viskas tik siū mintyje vienas ir statyti klau minios žmonių, nes beveik
bavo kasdieninio gyvenimo simus kas tai per katalikai, kiekvieno atida buvo atkrei
Gyvata džiaugsmas- Sergaatiam Ttttis! Mtritsečiem 4
bangose. Bet niekaip negalė kad važiuodami į tokių vietų pta į giedančius ir kiekvienas
Ramybė!
4
jau užmirSti iš sakyklos girdė skaito “Laisvę.“ Delko ir iš gėrėjosi matant mažučių gra
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie Šios
tus žodžius, kurie ant manęs kokios priežasties. Tuo lai žius norus ir didelį pasišventi
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau- 4
buvo padarę didelį įspūdį. Dėl ku kaip tik kaž kiokia galinga mų tarnauti. Pasibaigus su
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei. 4
viso to bekariaudamas su ir nežinoma jėga pradėjo mane mai, užgiedojo lenkų choras
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.
4
mintimis pasiryžau ir aš šiais raginti prieit prie minėto bū o paskiaus sekė lenkų klebono
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: — 4
metais atlankyti minėtų vie relio ir užklausti: Broliai ar-gi pamokslas. Per šį pamokslų
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 4
tų kartu su lenkų kompanija. mums trūksta geresnės rūšies1 minėtasai klebonas visupir1150.00, $250.00, $500.00, *750.00, *1000.00.
*4

T. FONDO BLANKOS

j

Tuzinas 5 centai.

Pažanga”

Rymo Katalikų Amerikoje, j

Nuo to laiko pradėjau su likraščių, tai yra katalikiškų, miansia paaiškino tikslų kelio
nerimaščiu ir dideliu nekant kurie atneša mums ir visai nės į šių šventų vietų.
To
rumu laukti paskirtos dienos. žmonijai naudų, kurie lavina liau gan aiškiai ir karštai nu
Vienok laiko dar buvo užtekti mūsų protų ir stengiasi mus rodinėjo Lenkijos vargingų
nai.
Todėl dėl geresnio už- vesti tiesos ir dorybės keliu, padėjimų ir kiek galėdamas
sitikrinimo dar už
savaitės delko mes jų neskaitome. Bet stengėsi paaiškinti bei nurody
laiko ankščiaus jau turėjau iš- vėl iš antros pusės pamanęs ti ir primyt tėvų' brolių se
sipirkęs tikietų traukiniu va pradėjau ramintis ir pats sau serų bei pažįstamų vargus,
žiuoti.
Bet štai po ilgos ka mintyje tariau; tur būt tiek kurie kenčia pasilikę nelaimin
kad tokį goje tėvynėje. Todel-gi ragirionės su. mintimis po ilgų die tetur supratimo,
nų laukimo, kurias praleizda- laikraštį drįsta imti į rankas I no klausytojus maldaut užta
Tai sau iš- rymo Marijos Panos, kad pa
▼au viena po kitai sa dideliu ir juo naudotis.
nekantrumu ir džiaugsmu ti rišau tų klausimų, jog tik per sigailėtų nelaimingų žmonių akėdamas, jog artinas paskir paprastų neišmanymų, neap- šarų ir išgirstų jų balsus vai
toji diena ir tos tiktai dienos1 švietimų mūsų broliai katali- tojimo palengvintų jų vargin
sulaukęs galėsiu atgaivinti nu- į kai imasi tokių raštų.
gų būvį šioje netlaimingoje va
■ ■
vi -ų įau1
Tuo laiku aplink sėdintieji landoje.
Šie žodžiai į klauats ■ s - -dis ko geidė,
b1'jo, jog jau greitai pnva- gytojus darė didelį
■

—

—- -

-

> ,

_

“Darbininko”
Agentai.

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

4
j
4
4

dalina nariams dovanai
1
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody- J
muš tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinas Lietuvių Tautos reikalais, remia pi- J
nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas J
įstaigas ir tt
j
Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė no- «l
kartis lengva
Norėdami gauti platesnes informa- «
rijas kreipkitės j vietines kuopas, kurių randasi ko- «
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apaigy- «
veną, arba atsčiai pas Centre Raštininką, šiuo ad> «

/. g ▼ajmllaihkjui

EGZEMPLIORIAIS.

Kinelius P.
95 Clintee Avė.
MASPETH, L. L N. T.

Viesulą Kazimieras,
1160 Waahington St.
Jerusevičia Jonas,
1048 Washington St.
Grigas Kazimieras,
1111 Washington St.
N0KW00D, MASS.

Matukonia B. A
46 So. 22-ad St.

PITTSBURGH, PA
Janulis J. A.
1314 Merrimans Alley
S. S. PITTSBURGH, PA

Bilinskas Vincentas,
29 Morris St.
WEST LYNN,

Geros Fr.

MASS.

Miliauskas Vincas
Bos 599
FOREST CITY, PA.

40 Pearl St.

CHARLESTOWN, MASS.

Striauka Stasys A.,
656 Church St.

Sarapas B.,
23 Sheldon St.

EASTON,

Potecky Ant.
234 Park St.
Kneižis St.

Skinskis Joe,
COALDALE, PA

10 Hungerford St.
HARTFORD, CONN.

“Amerikos Lietuvis,”
15 Millbury St.
Migauskas T.
21 Ledge St.

Jurgelionis R.
So. Harlem St.
Grigaitis K.
42 Suffolk
Zinkuvienė Cicilija,
8 Langdon
Zataveckas Pr.,
20 Hacker
Pocius J.
25 Lafayette

St.
St.

St.

Mileška F.
i

P. O. Roz 659

DONORĄ PA

Balašauskas J.
232 Clay Av«.
Wm. Shirvinskas
222 Greenridge St.
Barasauckas J.
232 Clay Avė.
DUNMORĖ, PA

Vaišnoras M.
318 4th Ava.
HOMESTEAIV PA

St.

WORCESTER, MASS.
Danisevičius J.
26 White St.
WE8TFIELD, MASS.

Abračinskas P.
187 Ames St.
Vaitekūnas Eros.
10 Arthur St.
Stiga J.
6 Arthur St.,
Meškinis B. P.,
35 Arthur St.
Peter Sharks
85 Webster St.
MONTELLO,

PA.

MASS.

Alubecky Anthony,
43 Bissell St.

Palūpis Vladas
17 Morgsn 31
FTTTSTON, PA

Jus&s Vincas,
328 Lock Avė.
SCRANTON, PA
Križauskas I. P.
102 East Center St.
Zelionis Juozas,
Dutch nm
SHENANDOAH, PA

Kizevičius Tamošius,
Box 97

Jonas Mikutavičius,
Lithuanian Church
MINERSVILLE,

PA.

SO. MANCHESTER, CONN

Stankevičia Ed.
Willing St.

Ant. Rudokas
Box 198

TAMAQUA, PA.

POQUONOCK. CONN.

Zavorskis Vincas,
5u7 East St.
NEW. HAVEN, CONN.

Gavronskis Ben.
49 Congress Avė.
Vasiliauskas J.
820 Bank St.
Buskus B. J.
866 Bank St.
Kovas Juozas,
21 Congress Avė.
WATERBURY, CONN.

Šaučiunas J.
460 Park Avė.

Valatka Simonas,
2903 Ann St.
Kvietkus Simonas,
333 Wharton St.
Mitkin J.
307 N. 6-th St.
Sefeltaiti J.
1224 Nectarine St.,
Statkus P.
1306 Coalton St.
Švagždis J.
3604 Earp St
Trepkus F.
3585 Sahnon St.
Poteckas S.
2833 Winton St.
PHILADELPHIA PA

BRIDGEPORT, CONN.

Gailiūnas Jonas,
The Lithuanian Store,
Antanas Baronas,
55 South St.
ATHOL, MASS.

Petndionis Pranciškus,
326 John St.
HABISON, N. J.
Čičinskas Ipolitas,
87 Franklin St.
PATER8O1T, N. J.

Lukšas P.
314 Walnut St.
Švidžiutč A.
194 New York Avė.
Vaškevičiutė Barbora
71 Warwick St
Kralikauskas J.
91 Warwiek St.
NEWARK, N. J.
P. J. Garijonas,
23 So. 20-th St.
DtTINGTON, M. J.

žindžius A.
15 E. 23-rd St
BAYONNK, N. J.
Makrritis Z.
271 E. 10-th St.
NEW YORK, N. T.

Mefionie K.
335 John St.
HARRISON, N. J.

Šlegalis Jonas A.
1427 So. 48-tr Oi.
CICERO, ILL.
Jonča Ant.
Rok 56$
KULKOSE PARK, ILL.

Comenduly J.,
tt. F. D I Bok EB
HARRISBURG, ELL.

Lapinskas J.
2014 Peoria St
Nausėda Antanas,
1856 Wabanaia Avė,
Jurgis Tamošaitis,
3233 Auhiirn St.
OTHOAGO, ILL.
Venčius J.
35 Tlnion
Dykehead Shntts
Lanarkskire
SOOTLAND

čepliauakaa
64 New OrHetrmm
BZLLSHILL, 8COTLAND.

Naujokaitis J.

47 Planet St.
Commercial Road East
LONDON, KNG.

Raliiunaa Ignaeaa,
131 Tnslee St
, ELIZABETH, N. J.
StAnuleričins J.
291 Clinton St
HOTOHAMPTON, M. T.
J. Spurga,
184 Grsnd St
------ -c-.- ;

U-U’-*

Paul Šukys,
2120 St. Clah» Ava.
OLK’^ELAND OHIO

Bu
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Praėjusiais metais rugpiuja statyt sau klausimus. Kiek'
būtą džiaugsmo ir malonumo,] čio mėnesyje, mirus Šv. At
jei tas viskas būtą lietuviškai minties popiežiui ■ Pijui X
kr kad galėtumėm pasirodyt Šventa Kardinolą Kolegija pa
akyse svetimtaučių, jog esą-: vedė Jo Malonybei Vyskupui
*e lietuviai.
Jarlin, apaštališkam vikarui
Pasibaigus pamasini ėjo Pekine, kad įteiktą Chinų
me į tą vietą, kur apsireiškė respublikos prezidėntui ofieiaStebuklinga Mar. Pan. Pa lišką pranešimą apie popie
ėjus keletą žingsnių nuo baž žiaus Pijaus X mirtį.

draugystėje dvieją misijonierią, vyskupas Jarlinas parėjo
tarp eilią prezidtnto sargąfį
atiduodančią pagarbą, į dide
lę romą salę.
Juan Shi-Kai oficiališkoj
uniformoj, apsuptas visos rū
mą gvardijos ir turėdamas ša
lip savęs Sun-Pas-tsi, užrubežinių dalykų ministerį, lauke
šventojo stovėdamas gerbiamo svečio.

-c-_ _

0 -

Katalikiško laikraščio.
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nyčios, randame mažą upelį,
žsirašik sau ar savo pažįstami
Po dvieją dieną
Atidavus pagarbos ženklą
kurs papuoštas gražiais kran sosto raštinėj pasiuntė vysku
ms Lietuvoj bei Amerikoj
tais.
Praėjus upelį, toliaus pui Jarlinui rankraštį, kurį nusilenkimu, kaip to reikala
v
matos kapinės iš šonų kiek ar popiežius Benediktas XV pa vo apeigų tvarka, popiežiaus
šinus puikus žalių medžią go rašė Juan Shi-Kai, apskelbda pasiuntinys priėjo prie prezi
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS
jelis, tame tai goielyj Stebuk mas savo įžengimą ant Šv. dento estrados ir trumpoje
IR PADAILINTAS, TALPINS:
kalboje
perstatė
savo
misijos
linga Marija Pana apsirinko Petro sosto. Vyskupas Jar
1.
Vėliausias
žinias
iš karės.
vietą ir apsireiškė, stebuklus linas pranešė apie tą Chiną prasmę; paskui įteikė popie
2. “Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe
žiaus laišką prezidentui, kur
darydama, kur ir šiandien dar valdžiai.
rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luiemburgą ir
sai priėmė su pagarba abejo
tebestovi paveikslas ant dide
Prezidentas
priėmė
su
di

Daniją).
mis
rankomis,
o
paskui
atida

lių akmenų tarp lapotų med džiausia pagarba tą popiežiaus
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos
vė užrubežinių reikalų minisžią žaliuojančią žolynų ir pui
draugišką žingsnį ir sumanė teriui Juen Shi-Kai atsakė,
į Lietuvą ant motodkletkos. ”
kiausių gėlių.
priimti popiežiaus laišką su kad yra sujudintas pagerbimu,
4.
“Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlithgowshire,
Į minėtą vietą sueina svie- visa iškilme, su kokia priim
kokiu
jį
apdovanoja
popiežius,
IV
Midlothian, V Dundee ir tt.
’^2>ssinios įvairių tautų, eina
davo kitų karalių.
5. “Lietuviai Anglijoj.”
atsiųsdamas jam laišką. Atten dičturčiai, eina ir varguo
Antorje
6. Korespondencijas.
... dienoje
• •
. užrubeživ- ——» jog pats parašys atsaliai.
Vieni būdami nesveika
reikalų ^mmistens pranešę kymą
|aiško Jo gventeny.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
toj maldauti pagelbos Stebukvyskupui, kad prezidentas iš- __ ' Paskiaus pareidamas sfO 8. Dainas, paveikslėlius, straipsnius.
fingos Marijos Panos, antri rinko 30 d. lapkričio iškilmin
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių
būdami nuskriausti kuom nors gai audiencijai, per kurią vys- prie paprastos kalbos, klausi
ir
skaitymui verčiausių laikraščių.
nėjo
apie
artimesnius
nuota

šaukiasi, kad pasigailėtų ir i kūpąs Jarimas bus prašomas
r?
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj;
kius
iš
gyvenimo
naujo
popie

palengvytų sunkią vargų naš išpildyti savo misiją (pasiun
žiaus.
tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
tą šiame gyvenime. Treti ei
tinystę).
Ant galo padavęs ranką vy
resas:
na pasveikyt bei atiduoti gar
Pagal priimtų apeigų to- skupui Jarliuni liepė sau per
bę.
Pabuvę kiek laiko tenai,:: kiuose atsitikimuose, kurios
grįžome į bažnyčią, bet pa buvo pirmiaus perveizėtos, statyti savo generališką vika
maldų tuo laiku jau nebuvo. pirmadienį lapkričio 30 d., a- rą ir sekretorių; abiejiems,
MOSSEND, LANARKSHIRE,
SCOTLAND.
Todel-gi ėjome pasilsėti į tam pie 84 valandą, J. M. vysku i keletą žodžių taręs, padavė lytikrą vietą, kur parengta vien pas Jarlinas drauge su savo Į giai ranką. Tuomi užsibaigė
dėl
keliauninkų. Pasilsėję generališku vikaru (kancle \ audiencija.
Vyskupas ir du misijonievalandėlę papietavoję stip riu) ir sekretorium apsistojo
riu,
lydimi užrubežinių reika
riai, paskiaus pavaikščijom ties prezidento jjpnų vartais.
lų
ministerių,
tokią pat pa
po miestelį. Miestelis žinoma Čia kariuomenė atidavė pa
■5
garbą
sutiko,
kokią ir pir
mažutis, todel-gi tenai oras garbos ženklą su muzika. Ka
S
nepaprastai sveikas ir lengvas. da popiežiaus pasiuntiniai įėjo miaus prie atėjimo. (Katalikų
S
•S
Gėrėjomės gamtos gėrybėmis giliaus į parką, prezidento Misiijos gruodžio mėn. 1915
kvėpuodami tyru oru, bet die gvardijos šefas, paprašė tris m.).
Iš tų žinių matome, kaip
na buvo nepaprastai karšta. svečius sėsties į gražiai skap
Todėl buvo labai malonu sura tuotą laivelį, kursai juos per toks Chinų prezidentas di
dus pavėsį tarpe lapotų med kėlė per puikų Nan-Hai (Pus džiausios pagal žmonių skaitžią, pabūt aplink žaliuojančią dienio ežerą) šalyp vice-prezi- liaus valstijos (nes žmonių jo
Žolynų. O čia sriaunus ma dento rūmų ir priplaukė prie je yra apie 450 milijoną) ir
žas upelis,* kuriame bangavo krašto tie6 pačiais prezidento netikėlis su didele pagarba
priėmė popiežiaus laišką, tuo
palšos vilnys bučiuodamos vie rūmais.
tarpu kai-kurie mūsų lietu
na su kita tylia sau slinko.
Prie išlipimo iš laivelio pa viai, kataliką tikėjime užau
Aplink čiulbėjo jautriais bal
sveikino
svečius giliu nusilen ginti, dabar išsižadėję to ti
sais paukšteliai žaliuojančiuo
kimu
apeigų
ministras, visas kėjimo, didžiausia neapykan FgeE
se krūmuose. Nors labai gai
la buvo palikti minėtą vietą medaliais apkabintas ir įvedė ta dega prieš popiežių ir vi
A*
Neužil saip jį pravardžiuoja. Tai-gi
ir labai nemalonu darės atsis juos į pirmąją salę.
matome
prie
ko
bedievystė
at

go
buvo
pranešta,
kad
audien

veikinant ant ilgų laikų, vie
KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
vedė juos.
nok priėjo ta valanda ir reikė cija prasidės.
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai
M. M. T.
Apsisiautęs melsvu ploščiu,
jo apleisti visas grožybes, nes
Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir
jau buvo laikas keliauti atgal.:
Kaina
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams.
Sugrįžus į bažnyčią greitai I
24
pus5c.,
imant
(100)
vieną
šimtą,
tik
$2.50
už
šimtą,
pradėjo visi rengtis ir štai po
lapių ir su viršeliu.
menkos valandos atsisveikinę
2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugusu šventa vieta traukėm visa
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui 'rinkinėlis.
kompanija link traukinio. Ei
Surinkta: Deklemacijos, Eilės, Dainelės, Monologai,
nant choras giedojo.
Kaipo
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis,
Patarlės, Žaislės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems
jau viršui minėjau, jog diena
scenos, ir juokų mylėtojams.. Medegos užtektinai ilgo
labai graži buvo ir šviesios
viešo vakaro papuošimui.
saulutės spinduliai kaitino ke
Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.
liauninkų veidus, ^>et nežiu-!
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.
rint smarkios kaitros ir nepai-;
Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
sant to -visko nors keliauninkai
sę, ir trasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam
vieną egzempliorių gaidų, su melodijomis tų dainelių.
ir nuvargę buvo, bet kiekvie
Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų
nas patenkintas buvo ir kiek
pinigų
yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių
vieno akyse šypsojo meilus
nekaltų juokų.
užsiganėdinimas.
_Jmant nemažiau 1500 lapelių nulei
Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui
Po kiek laiko pasirodė trau
pažaisti.
džiame 5-tą nuošimtį.
kinys.
Tada minios žmonių
3) Dvi komediji. Vienoje knvgutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJĘS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.
pradėjo skirstytis ir slėptis
4"^ viv? vrika’ėlisi, n*’ik kę »;nk» lošt’ suaugusiems, be1
7^ Norintieji pirktijrašykite:
<
vagonuose nuo saulės spindu- |
labai
atsakanti mokyklų vaikučiams.
iią, bet tuo laiku storas kapi-'
Tos visos knygutės galima gauti pas:
tonas su pasididžiavimu prabi- [
J. V. KOVAS,
lo į aplink stovinčią minią.
___ 21 CONGRESS AVĖ., :: :: ::
:: WATERBURY, CONN.
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)
Dėl lenkų buvo du vagonu sky s|
242 W. Broadway,7So. Boston, Mass. Ss
rium. Po tą žodžių kiekvie-1
nas skubinosi į paskirtus va- ■
gonus. Tai matydami traukė- j
me ir mes, bet jau važiavome ;
kartu su lenkais. Važiuojant
lenkai sugiedojo tautišką him
LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti “Žvirblį” — [3
Jei esį nubudęs, - “Ežį” Skaityk.
ną ir šiaip keletą giesmių.
juokų ir satyros mėnesinį laikraštį, kurs yra jau žymiai• s
JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ” — RAŠYK.
<
Bet traukinys gan smarkiai
padidintas ir metams prėkiuoja tik 1 doleris.
NORI
SVEIKO JUOKO? — PRIE — “EŽIO” EIK.
pyškėjo o su juom kartu ir lai
“Žvirblio” redakcijoj galima užsisakyti ir garsų An S
PAŽINK
PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PEIK.
kas bėgo.
Apie penktą va
glijo? “Ežį,” kur? me»am.» pikiuoja 75*
Kr- “Žvirb- '3
“
EŽYS
”
mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame
landą pasirodė ta pati stotis,
liui” prisius 1 doL ir 50 c., tas per ištisus metus gaus įa
rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk adresą ir
a
kurią greitai visi pažinom, o
gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai
“žvirblį” ir “Ežį.”
g
visad
“Ežį” skaitysi. Kaina metams 75 centai, pusmečiui
S
išten kiekviena lseidomės sku
Antrašas:
40
centu
Piniesi siunčiami monev orderiais
s
biai į namus ant poilsio.
“ŽVIRBLIS,”
“
EŽIO
”
redakcijoj
galima užsisakyti “ŽVIRBLĮ”.
1
S. D. Nuliūdęs.
T
i
Buenos Aires, 1915.

“SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rią pusi.,
didelio formato ir kainuoja metams tik $1.00, pusei me
tą 65c.
;
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias, netik iž
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias netik iš
karės lauko, bet ir iš viso pasaulio.
“SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija,
vaizdeliai ir satyra.
“SANTAIKA” eina katalikiškoje-tautiškoje dvasioje.
Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

“Išeivių Draugą

“SANTAIKA”
2120 ST. CLAIB AVĖ.,

CLEVELAND, OHIO.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

i

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.
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaas, $2.00

Rev. Jos. Norbut

i

Tik ką išėjo iš spaudos

Gyvojo Ražančiaus
: Lapeliai :

| Į*

I
1

Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį
U

1

Iškilmingas įteikimas Šven
tojo Tėvo Benedikto XV ran
kraščio Yuan Shi-Kai (Juan
«kaju).

T

spare
fi
Jei trokšti apšvietos
E

ir sveiko maiste save protai, tai skaityk dviaąvaitiją
muštruota jauimo laikraštį

gj

“Vytį. M
“VYTIE” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis

g

Ę- Amerikoje.

3

3
Į
3
3

3

R

B

“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašyt*jų,

EJ

g

g

O literatų ir studentų.
g
“VYTYJE”’ rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau- g
gą| nuomenės gyvenimo.
g
ffj|
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.
g
SI
“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizaeija. iŠ
£
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75e. L. B
S Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi- B
nes mokestis.
.
s
=|i
Prisiųsk savo antrašą -ir- už 2c.--kra5ios
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.
ja
Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:
*13

i

“Vytis,”

i

f 731 West 18-th str., Chicago, III. g

Kaina 15c. už 15 lapelių

“DARBININKAS” >

-j

|

Adresas:

Apturėjome iš Pekino (chiuų sostinės) šiuos pranešimus,
kuriuos talpiname čia, vilda
mies, kad visus Misijų prietelius padžiugins. Didelė gar
bė, kokią Chinų valdžia pa
rodė Popiežiaus pasiuntiniui,
parodo aiškiai be didžiausių
priparodymų, prasiplatinimą
ir įtekmę tikro tikėjimo seno
je Cliinų valstijoje.

Woreėster, Man.

15 Millbiry Street,

4-

VATIKANAS, CHINAI,
POPIEŽIUS IR CHINŲ
VALDOVAS.

AMERIKOS LIETUVIS

=nfenBnEn&fen> npnA ne* ntąnJp nentnJsnt3

npnEnp3 np’npnJH nPjr=» rup r^nbnBnBHBnM

BROOKLYN, N. T.

Draugas” Publ. Co.

1800 W. 46 ST., :: ::. :: :: :: CHICAGO, ILL

213 STATION ROAD, DYKEHEAD, SHOTTS. SCOTLAND.
-»■ I ą-'ramiBafflftuaKggBag

I o i a I a ? ♦ 1 a » • la « a » a T ą l-»\I-ą\I/^Tąr

LIETUVIŠKA

“MUZIKA”

P. 0. BOK 172

B

Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužomų,
neišgriaujamų tvirtovių. Netiesa.
Jau daug metų, kai socialistai ir laisvamaniai
sujungtomis spėkomis atkakliausia bombarduoja ir
antpuldinėja Amerikos lietuvių katalikų tvirtovę
“DRAUGĄ.” Ta tvirtovė netik kad atsilaikė,
ųetik kad nubloškinėjo visus priešų smūgius ir ant
puolius, bet dar išleido savo spėkų statyti tvirto
ves kitur, kur priešininkai yra įsigalėję.
Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus tas
laikraštis “DRAUGAS.” Jo spėkos yra šauniai
sumobilizuotos.
Stok ištvermingųjų, nepergali
mųjų pusėn, užsiprenumeruok “DRAUGĄ.”
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Adresas:
16

“

Broliai darbininkai!

MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

Eina kas mėnuo 16 puslapių teksto ir 8 puslapiai
giesmių, dainų ir pianui gaidų.
“MUZIKOJE” telpa pamokinimai kaip chorą vesti,
muzikos istorija ir teorija su pavyzdžiais.
“MUZIKOS” kaina metams $3.00 pusei metą $1.50.
Atskiras numeris 40c.
“Muzikos” adresas:
REDAKCIJA
3214 CEDAR STR.,
PHILADELPHIA, PA
ADMINISTRACIJA

B|

“Draugas”- Nesugriaunama
Tvirtovė.

*:*

Kriaučka I
Padarom moteriškus drabu- ♦*♦

♦*♦ žius, vasarinius ir žieminius «♦
♦S»po naujausiai madai.
♦♦♦
♦?♦

A. ČEPULIONIS,
242j W. Broadway,

A (Virš “Darbininko” spaustuvės.)

♦%

So. Boston, Mass.

i
i

Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

• -v

Žvaigždę”
“ŽVAIGŽDĖ” yra seniausias lietuvių kataliką
laikraštis, 16 pusi, didumo suteikia įvairių žinių ii
Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.
METAMS ATSIEINA TIK $2.00.
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
5654 RICHMOND ST., :: :: PHILADELPHIA, PA

s

5
2

ž
B

džios daugybės sužeistų vo
kiečių gabenama iš fronto.

»

ATĖNAI. — Erzerumui
puolus, Turkijos sostinėj-pra
Nedėlioję, 27 d. vasario
sidėjo smarkios didelės taikos
(February) vietinė L. D. S.
demonstracijos.
Daug buvo
I-ma kuopa turės savo pap
suareštuota. Policija pasiren
rastą mėnesinį susirinkimą
gus slopyti visokias riaušes.
1-mą valandą, po pietų (tuoj
KOPENHAGEN. — Pagal
po pamaldų )pobažnytinėje Šv.
aprokavimus, tai nuo karės
Petro svetainėje ant 5-tos gat
pradžios Vokietija pražudžius
vės, So. Bostone.
idway,
(22-25)
jau 31 zeppelinų.
Jų buvo
Į šį susirinkimą, kviečia
So. Boston, Mass.
taip smarkiai statoma, kaip
mi visi nariai atsilankyti, nes
galima.
Dabar
veikiančių
yra apkalbėti daug svarbių
Farma? — Pardavimui —
zeppelinų Vokietija turi išviso
reikalų.
Taip-gi mes turime
Farma?
60.
įvykinti paduoto obalsį —
Parsiduoda 80 akerių far
VIENNA. — Durazo uoste
1000 narių L. D. Sąjungai iki
iš Austrijos aeroplanų nuskan- ma, 40 akerių geros dirba
seimo. Tai-gi visų narių prie If
dytas
Italijos
transportas, mos žemės.
derme yra atsivesti į susirin
Viena angliška mylia nuo
kurs gabeno kareivius iš Al
kimą kuodaugiausiai narių.
miesto,
20 mylių nuo Bostobanijos.
LDS. I kp. prot. rašt.
-------------- M ** V !no.
Lietuvos Vyčių 17 kuopos
Parsiduoda už $4.000, iBUS KARĖS GALAS.
So. Boston, Mass. Susirinki
nešti
reikia tiktai $1.000.
Berlinas. — Tuo tarpu kaip
y*
mas vąsario 27 d. š. m. Šv.
Norėdami susižinoti plačiau
Petro bažnytinėje salėje, (po tūkstančiai vokiečių anuotų
skaldo Verduno drutvietes iš apie tą farmą rašykite ang
mišparų apie 4-tą vai.)
liškai po šiuo adresu:
Kviečiami visi nariai atei cemento ir plieno, tai vokie
Mrs Cers Bos 49
ti ir atsivesti naujų narių. Ta čiai jau skelbia, jog tos tvir
Franklin, Mass.
toves
dienos
suskaitytos.
Jos
me susirinkime bus daug svar
puolimas bus signalas šauktis
Nepamirškite.
bių dalykų.
taikos.
Vokiečiai ten prasi- Norėdamas būti linksmu tuValdyba.

U I K I Ų
DOVANŲ!

Atsibus; Nedėlios ir Panedėlio vakarais, Vasario (Febr.)
27-28 d. 1916 m. Bažnytinėje Salėje, MT.

Dovanų ir laikraščių surašus išsių
siu kiekvienam, kuris prisius savo
adresa ir už 2c markę.

CARMEL, PA.

Atsibus;

Nedėlios ir Panedėlio
Labanowsko Salėje, 1916 Main
ST. MALTLY, PA.

MAT. MILUKAS
416 Hooper St., Brooklyn, N. Y.
T

Atsibus;. S ubat o j e vakare
4 d. 1916 m., FREELAND, PA.

VALDYBA ŠV. JUOZAPO
DR-JOS, SHEBOYGAN,
WIS., KURI PAĖMĖ
“DARBININKĄ”
\ * ORGANU.

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO
DRAUGUOS VALDYBA.
COLLINSVTLLE, ILL.

Pirmininkas
F. Stankaitis
Protokolų raštininkas
K. Kavaliūnas
Kasierius
M. Sūdeiiauskas
Ligonių kom.
V. Kimutis ir
J. Frišmantas
Maršalka
A. Smuikis

«•.

./*,

V

♦

v

,■*_

«•

T
T
Y y. LUKOSEVICIA, f
*t* Minersville, - - Pa. *♦*

i
f.

L;.

......

1
I

Gydo viaoktao Ksm

Ofiso jdvnoe
M P.M. T-4P.M.

419 Boyhioi St, Bosimų Mass.
C. & P. Phoue St. Paul 5947 .

Grabininkas ir Balzamuotojas
PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
GERA PROGAI
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 mokinimuisi 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.

Krutanti paveikslai

kas per mane užsisakys sau
lietuvišką Laikraštį.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS
VALDYBOS ADRESAI
HARTFORD, CONN.
Pirm. — Teklė Blažienė,
1214 Broad St.
Vice-pirm.— Paulina Gelažiutė,
41 Capitol Avė.
Prot. Rašt. — Ona Manikaitė,
234 Park St.
Fin.. rašt.—Veronika Smitkiutė,
Hungerlord St.
Ižd. — Felicija Plikunienė,
103 Bond St.
Iždo glob. — M. Karaliūtė,
24 Woodbridge St.
Maršalka — Elena Valavičiūtė,
23 West St.

S*

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.
NedSHctnis
nuo 10 vai, ryta
iki 4 vaL vakare.

; Valandos
nuo 9 vaL ryta
iki 8. vaL vakare.

Pagrabus atlieku pigiai ir
gražiai.
Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės
mokslus ir išdavęs ekzaminus.
Siunčiu numirėlius ir į kitus
miestus ir pargabenu iš kitų
miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laido
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane.
Ofisas
JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST.,
BALTIMORE, M. D.

r BEDARBIAMS
PROGA

Šiais laikais reikalinga daug
merginų ir vyrų ČEVERYKŲ
dirbtuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbų gauti. Gera
proga, -gerų darbų išsimokinti
Adresuokite

MONTELLO EMPLOYMENT
OFFICE
J. Mickevičius, savininkas
146 Ames St. Montello, Maw.
Telefonas Brockton 1562-m

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

meistras
indeda telephonus, dengia
gus, ir atlieka visus staliorys
tės darbus prideramai.
mušę ūžtelės Paryžiaus link, j ri užmiršt save o atsimint kiKAINOS
NEBRANGIOS.
kurs guli už 123 mylių. Di-'
Staknevičius.
Ofisas
Gyvenimas
SVARBUS PRANEŠIMAS
315
W.
Broadwav,
133
Bowen St
NEWARK’O N. J. IR APIESO. BOSTON, MASS.

Kiekvienas gaus

Prez. Antanas Skieris,
909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis,
733 Indiana Avė.
Fin. rašt. Juozas Rutkauskas,
1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokas,
1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,
1436 So. 9-th Str.
Kasierius Tamošius Grigaliūnas,
.. ■»1137 .Sor414h- Str.
Kasos globėjai:
Petras Gelbūda,
Mateušas Kučauskas,
1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas
Stauskas,

■*>.

Y
Kuri užlaiko visokio ta- *|* j
Y voro, reikalingo maine- *|*
Y nieriams.
V

I

I !■■■■■■■
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*:* vi«natinė Lietuviška Y
i Krautuvė |

Pajieškau darbo skutykloje
(Barber Shop).
Esu dirbęs 2
metu ir apsipažinęs su tuo ama
tu, pilnai suprantu visą darbą.
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir angliškai
Kam reikalingas toks darbininkas, atsišaukite šiuomi adresu.

_ D. S I-mos Kp. NARIŲ
DOMAI!

v

-v-

Atsibus;

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

vakaS t.

Kovo, (March)

Ant pardavimo fornieiai dėl tri
jų kambarių. Priežastis pardavi
Nedėlios ir Panedėlio vaakžu mo išvažiuoju į kitą miestą.

__ Skaitykite ir platinkite
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grindoje.
Jei prenumerata baigiasi,
tai negaišuodamas atnaujyk.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- •.;(
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų eeluloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana- •;
sius 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
1
y

Tel. Ozford 4900.

J. P. TUINYLA

i

rankom-

M. A. NORKŪNAS,

P. ŠILEIKA,
r a i s, Kovo (March) 5-6 d. 1916 Bažnytinėj e
8 Heath Place,
Rozbury, Mass.
(senojoj) Salėje.
WILKES - BARRE, PA

166 MELROSE ST., :::::::: MONTELLO, MASS.
\ • •801'

i

I

t

I

ŠOKIAI

LIETUVIAI REMKITE
TUOS BIZNIERIUS,
KURIE GARSINASI
“DARBININKE.”

Surengti Lietuvių Jaunimo Ratelio

LIETUVIAI PAS SAVUS.

BUS UTARNINKE,
7 D. KOVO-MARCH 1916.
Prasidės 7-tą vaL vakare ir tęsis iki vėlai naktį,
L_L.E-T U V I Ų_„ S A L Ė.J-,
AMP. E IR SILVER GAT.,
SO. BOSTON, MASS.

Šiuomi užprašome visus lietuvius ir lietuvaitės atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai ant šių puikių šokių, kur
galėsite linksmiai ir smagiai laiką praleisti ir iki valiai
prisišokti. Jurgio Dragašiaus Orchestra grajis visokius
naujausios mados šokius.
Inžanga: vyrams tikietai po 35 centus,
moterims ir merginoms po 25 centus.
VISUS ŠIRDINGAI UŽPRAŠO
KOMITETAS

(23 - 24 - 26)

Vienatinė Lietuviška

3?
4^ j

Užlaikom didžiausia krautuvę
• deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių.
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup
Pasiuvam drapanas sulig nau- čiams, didelį, naują katalogą
j gausios mados ir pagal Jūsų noro. siunčiame ant pareikalavimo ui
25 centus štampų.
JONAS BERZELONIS & CO.
J. P. TUINILA
28 Chandler Str.., Boston, Mass I
822 Washington St., Boston. Mass
(Castle Sąuare’s Bloek’e.)

ii

*-•

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

U

S

M

r
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MYLĖTOJUI MUZIKĄ IR
DAINAS.

'DIDŽIAUSIAS NUPIGINIMAS Siųsk laišką, o mes tuoj pribūKOKĮ KADA KAS YRA
sim j jūsų namus.
Taisom laikrodžius, žiedus
GIRDĖJĘS.

ir kitokius daiktus.
Darbas gvarantuotas.
P. KETVIRTIS JEWLERY=CO.
Taip-gi parduodu grafofonus 324 E Street, So. Boston, Mass.
(Kampas Broadway)
| su lietuviškais rekordais, siuva. mas mašinas ir rainkotus ant
lengvų išmokėjimų. Tai yra viena REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
Į iš geriausių vietų, kur jūs galit tuvėse ir prie namų darbo, ViĮ nusipirkt sau reikalingą daiktą šokių darbų vyrams.
S. GORALSKY
Į pigiai ir gerą. Eidamas pro šaI lį užeik persitikrinti. Toliaus nuo DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
j Bostono, prisiuneiam per pačtą. 153 COURT ST. BOSTON, MASS.
—
Užsakymus pristatom į namus;
aš, ar mano agentai. Gvarantuo“ŽVIRBLIS” juokų laikra
tus ant 20 metų atmainom, jeigu štiš. Kaina metams $1.00.
nubluks anksčiau. Visi mane žino
“ŽVIRBLIS,”
Į ir kas sykį pirko, tas nesigaili. Box 576,
Forest City, Pa

ADRESAI VALDYBOS ŠV.
JONO DRAUGUOS

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiauskas,
14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka
volius, 62 Portland St
Protokolų raštininkas — K.
Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas — J.
Smvl gis, 545 Main St.
Kasierius — J. Jalinskas 218 Į
Washington St.
Maršalka — J. Lukšis, 220
M’ashington St.
Kasos globėjai — K. Voveris, j
Jl Rundukas, J. Žilis.

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

Ant Deimantų, Laikrodžių,
Lenciūgų ir kitokių auksinių
ir auksuotų daiktų.

ŠOKIŲ MOKYKLA.

Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus šokins moki
na po No. 1140 Columbus
Avė., Room 44 Rozbury
Crossing.
Pamokos atsibūna utarninko ir ketvergo vakarais
Conon Hali 20 Conont str.
Mokytojas E BR0WNING

(Iš Rusijos)

Worcester’io Puikiausias

Lietuvių Svetainėje, 20 Waverly gatv.
RENGIA A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 5 KUOP.
labai puikų teatrą ir šokius.
Įdomu tas, kad šis veikalas “NESIPRIEŠIN K”
dar niekuomet Worcester’yje nebuvo lošiamas. Loš puikiau
si Worce8ter’io artistai.
Grieš puikiausia Worcester’io orchestra po vadovyste p.
A. Dirvelio.
Prasidės muzika 7:30 valandą, Teatras pr
asidės 8-tą valandą.
Po tam ŠOKIAI.

Visus Worcester’io ir apielinkės lietuves ir lietuvius
nuošridžai kviečiame atsilankyti j viršminėtą vakarą. Nes
atsilankiusiejie turėsite progą linksmai pasišokti ir pasižiū
rėti puikaus teatro. '

Įžanga tiktai 25 c.

Pasiuvu visokius drabužius
pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus.
Darbą atlieku
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi isprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbuoju.
PETRAS

MAKAREVI6IUS,

(Arti lietuvių bažnyčios)

Ateina Žiema

f ketverge, 2 d. Kovo -March, 1916.

Baliaus.

4-

Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų
čeverykų, tai-gi nepamirškit, kad mano krautuvėj
yra užlaikomi geriausi tavorai.
CEVERYKAT. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge
riausia padaryti, pagal naujausią madą, kožns
pora gvarantuojama.
VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ
Šiaip jau užlaikome visokius vyrų sprudulus,
marškinius, sveterius, pirštines ir t. t.

Mūsų

kainos žemesnės už kitų
NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOME

C. P. YURGELUN,
877 W. BROADWAY,

1.00

75c.

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

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

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

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bns
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
9

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

K. ŠIDLAUSKAS

LIETUVIS KRIAUČIUS.

105 So. Meade Str.,

Teatras ir Šokiai,

Tai-gi visi jauni ir seni — kas gyvas ant

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

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lasai
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

SO. BOSTON, MASS.

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

Geriausias Siuvėjas
Siutus padarau ant užsakinio nuo $20.00
ir aukščiau.
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią
kainą.

S.«C. LILIENSTERN,
172 Statė St.,

Boston, Mass.

(Priešais Custom House.)

Visi skaitykit ir platinkite

“Darbininką”

