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Am. Lietuvių Rymo-

■ SAI LAIMĖJO TIES

I

RYGA.

Vokiečiai pripažįsta rusų
Sekimus ties Ryga, Laike
lės pūgos rusai atsiėmė
Claudon, kuri randasi
?uvoj.

Trėpovas visai nesenai buvo
užėmęs premiero vietų. Jis sa
vo kalboje dūmoje apreiškė,
jog talkininkai yra sutarę po
karės pavesti Rusijai Konstan
tinopolį.
y

Prūsų lietuvių
vaikai.
KANČIOS PRŪSŲ LIETUVIŲ.
_

Bet abelnai jis Durnos nebu
Į Bremen iš Chinijos miesto
et vokiečiai sako,
vo mėgiamas. Nekurie Durnos
pę Aa rusų atakos buvę nariais darė nemalonias de- Tiensin atėjo laiškas, kuriamr*šfai kks Tašomai ------

SPIRIA PRIE SIENOS.
Talkininkai jau pasiuntė
tone
skelbiama, jog.
fcina nuolatinės Graikijai ultimatumų, į kurį
NEDALĮS NOBELIO DOVA
■erijos veikimas turi atsakyti per 48 vai. Rei
NŲ.
kalauja atsiduoti pilnam talki
■no.
ninkų šeimininkavimui.
Ki veikimai eina
Nobelio komitetas 28 bal■
Ryme talkininkų nekurie sais prieš 11 nutarė šiemet ne
valdininkai turėjo didelę kon skirti taikos dovanos.
Tasai
ferencijų.
Spėjama, jog dau komitetas tokių dovanų neski
giausia kalbėta apie Graikijų. ria jau nuo 1913 m.
Dabar talkininkai su Graiki
ja nei kiek nepasielgė geriau,
kaip vokiečiai su Belgija.

KIEK IŠGABENO.
Suvienytų Valstijų visokių
prekių išgabeno per pereitus
metus už $3.000.000.000.
Nei
jokia šalis ligšiol nėra dariusi
tokios prekybos, kaip dabar
Suv. Valstijos.
Didžiausias
išgabenimas pirm to buvo 1913
ra. iš Anglijos. Tais metais iš
Anglijos prekių išgabenta už
$2.012.000.000.
Prieš karę pirklyboje Suv.
Valstijos laikė trečių vietų.

Nuo Anglijos lietuv. fr. 3.83231
Nuo S. V. lietuvių
5.336.10
Nuo Rusijos lietuvių
876.30
Nuo Danijos lietuvių
40.53
Per tarpininkystę gra
fo M. Tiškevičiaus
696.10
Fribourgo generalis
Komitetas
303.90
Prof. Steffens (Fribourg)
Capitaine Kioksflb
Richard (Nevr York)
Ceplenske-

Viso

11.143174

Iš tų nuo lietuvių 10.115.74,
nuo svetimtaučių 1.028.00.

jų produktų. ....
Pinigais pasiųsta.
Drabužių už. ....
Knygų už............
Visokių' išlaidų.

5.938.48
21435
188-05
k 111.75
648.70
7.101-33

4.012.4

jį

Trepof
juo atsi.

IĮ..1K

u.

Ne
Gruodžio lfl
S. 8 kuopos A
vo veik visi nB
veik ta pati lik!
dokas, ižd. V.l
J. Kairis, fin. ]
baliutė, knygą
A Vasiliauskas,
milija Bajoriniutė,
Ona Šimboliutė ir
Nariai užsimokėjo
ir sumokėjo $15.95.
st

.

*

bus
tinkamiausias vėžes,
nybė katalikiškos visu
tarpe įvyks pavyzdinga.

$4.25

$4.25

esame musą
kiekvienas

kuris pažadi

Kada jau savo tarpe busime
stipriai susivieniję,
tuomet
ir kitos srovės labiau su mu
mis skaitysis ir nestatys to
kią reikalavimą, kurie neišlai
ko jokios rimtesnės sveiko pro
to kritikos.
Tuomet tai gal ir visą lie
tuvišką srovią vienybė grei
čiaus įvyks — o tas žinoma,
kad būtą labai naudinga ir Lie
tuviai ir lietuviams.
Duok,
Dieve, kad to kogreičiausia
susilauktume Jr pasidžiaugtu
me visi be srovią skirtumo —
lietuviai.

F. V.

ii

Svarbus ir didis žingsnis
pirmyn.

Kolegijos Fondas.

Kolegijos Fondan kun. Aug.
Petraitis
prisiuntė 31 dol. 62c.
________
/
Pirmiau buvo 800 dol. 43c., da
Nuo pat prasidėjimo europi kurios - veikimą ir draugai ir bar yra $832,62c.
Kun. Aug.
nės karės Amerikos lietuvią priešai turėtą pripažyt arba Petraičio prisiąstieji Kolegijos
srovės stengėsi susibėgt į vie geriaus išsireiškiant būtą pri Fondan $31.62c. susidarė se
ną bendrą vekimą Lietuvos versti pripažyt ir pagerbt kai kančią būdu: p-lė M. Šukiutė
šelpimo, atstatymo ir išgavi po naudingiausį tėvynės labui. surinko $8.62.
Likusieji $23
mo laisvės reikaluose. Bandė
yra
paties
kun.
Aug.
Patreičio
Pasakyta yra, kad “pra
ir šiaip, ir taip vienyties ir džia išminties:— baimė Viešpa auka.
Už vedimą vakarinės
tarties, bet kolkas.geromis pa ties” ir “pažinimas paties sa mokyklos p. Zataveckas su
sekmėmis pasigirt nėra galima vęs.” rinko kun. Petraičiui,
kaipo
— nes vienybė dar toli, toli, to
Kalėdą dovaną, $23.
Kun.
Apie baimę Viešpaties, tai Petraitis savo Kalėdą dovaną
li...
kiekvieno sąžinė duoda geriau
Ar kada mes prie jos priei sią paliudijimą, bet apie paži aukaoja Kolegijos Fondan. Čia
sime ar ne, tai dar yra didelis nimą paties savęs, tai kiek matome du gražiu pavyzdingu
dalyku.
Savo Kolegijos idė
klausimas.
viens iš mūsą turi pasitengt ją pradeda remti gražioji lytis
Labiausia stengėsi sueiti į pats pagalvot. Ypač mūsą va p-lės M. Šukiutės asmenyje.
vienybę kataliką srovė, ir tuo dai susivažiavę galės pasinau Tos panelės nepažystu, bet
mi tikslu darė kiek įmanyda dot ta proga sulygindami nuo manau, kad tai yra vikri pra
ma didesnius -nusileidimus. mones ir veikimą savo su kitų kilni mergaitė.
Daug męs
Bet iš to susilauktą negeistiną veikimu ir nuomonėmis o iš to turime gražią lipšnią lietuvai
pasekmių, būtent: juo katali ir turės ir sau naudą ir visuo čių. Kolegijos Fondas spar
kai daugiau nusileizdavo juo menei.
čiai pradėtą augti, kad mūsą
Bitą srovią vadai dar daugiaus
mergužėlės
vytės, moksleivės
Aš tikiu į tai, kad tame su
Bsileidiimn rfiikjdftndavn
važiavime mūsą vadai suras pasektą p-lės Šukiutės pavyzbūdus sustiprinimui Menybės dįL Antrą grąžą pavyzdį duo
I^Į&J lięluvi^vięomęnės da mums kuri Aug. Petraitis,
tts jaunas kunigėlis ne vieną
■tarpe,
kitą srovią— o pas juos vie kiuose, taip lygiai ir plūcmlmenkinę jau yra aukavęs Ko
iegijos Fondan, ne vieną de
toje sąžiniškumo buvo vien po- sios liaudies miniose.
šimtinę yra surinkęs.
Kodėl
. litika ir srovinė ambicija (fa
Ir jeigu tiktai tas įvyktų, negalėtą padaryti to ir kiti!
naberija).
tai katalikiškoji lietuviškoji Ar savoji augštesnė mokykla
Galiausiai kataliką vadai ir visuomenė ne žingsnį padarytų mažiau jiems tekūpi?
Kur
I laikraštininkai suprato, jog pirmyn, bet visą šuolį, ir tai mūsą Krezai? Kur mūsą gar
i
norint, kad kitos srovės su šuolį-nemažą.
sieji patrijotai?
Nieks be amumis geriaus skaitytąsi, tai ‘ Jeigu mūsą vadai galvas bejo nesiginčys,
kad mūsą
reikia, kad mes būtume ne tik suka ir iškaščių kelionėms ne neskaitlingi veikėjai dirba išsi
* skaitlingi, bet ir galingi.
sigaili, veikdami labui tėvy juosę, aukauja daugiau negu
nės gerovės, tai ir mes, vi išgali (tiesa ne visi), tečiau
Be vienybės, nėr galybės.
suomenė, o ypatingai mes bro man visgi išrodo, kad besirū
B
Nors kataliką tarpe vienybė
liai darbininkai prisidėkime pindami išeivijos reikalais, pa
yra, bet josios permažai, jinai
prie to švento darbo bent parė miršta vieną svarbiausiąją da
r reikalauja sustiprinimo savo mimu
Tai
mūsą vadą sumanymą ir lyką — savo Kolegiją.
k rysią, ir dėl tą ryšią sustipri- rezoliuciją.
mūsą išeivijos pamatas.
Vel
B nimo, kaip lygiai dėl aiškestu dabinsime sienas, neparūpi
B nio vieni kitą nuomonių-supra- Tvirta yra vokiečių armija, nę tvirto pamato. Aukas pri
I timo, dėl nustatymo bendro nes tur gerus vadus, ir geri ima kun. J. Misius, EŲsvorth,
veikimo taisyklių.
Ir suana- Vokietijos vadai, nes turi ge Pa.
B nė kataliką veikėjai ir laikraš- rus kareivius. Sekime ir mes
I tininkai susivažiuot į Pittsbur- ją pavyzdį susiklausimo ir vieNAUJI RAŠTAI.
nybės reikale, o visas kliūtis
B gh, Pa šiose dienose. Tenai
“
Pabaigoje praėjusią 1916
B suvažiuos mūsą vadai iš rytį- sutriuškinsime kaip sausus ža
metą išleista du žymiu muzi
nią ir iš vakarinią provinciją barus.
"kos, nes Pittsburgh, Pa
kaliu veikalu:
Jei tik tarp mūsą bus pavyz
k ir yra tam tikslui padinga vienybė ir susiklausy
Šventoji Naktis, parašė Mi
įsia vieta, o ir paties
mas, jei mūsą vadai skaitysis kas Petrauskas, išleido A L.
irgh’o apielinkėse nema
su plačiąją minią troškimais ir R. K. Vargonininką Sąjunga.
nys yra kataliką intelireikalavimais arba bent karš Tai triją aktą operetė.
ės veikėją ir
tais ir rimtais pageidavimais,
1 didesnė da- jei mūsą liaudis klausįs ir sefcs
Mažas Muzikos žodynėlis su
s tame šuvataisė
Mikas Petrauskas, kaina
savo vadus, jei savo- vadus
rems visur,
kur reikalinga,25^ Išleido Lietuvią muzikos
tai bus mūsą tautos ateitis u£ koncervatorija 395 Broadvay
tv,

tai sukataliką veiikai visi tuli
kas tenai bus
irta o, pasšventą priedermę
imą pildymu parodyt

tikrinta, bus mūsą tauog ateitis šviesi, krikščioniška, do
ra skaisti, kaip saulutės spin
dulys, tyra kaip žolėje bliz
gantis ryto rasos lašelis.

..

T.

Bostonu įMass.
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na gyvenimo gįsleles, sykiu čia darai! Ar tu nežinai, kad
paskatina ir. mus judėti.
Ne negali šitame prudę meškerioapsigaukime su minia!
Mi ti-gaudyti žuvią.
nia yra negyvas daiktas.
Jį Meškerninkas (tris valandas
nemoka tverti.
Ji moka tik
išsėdėjęs ir nieko nepagavęs):
pamėgdžioti.
Kaip sienos ir
— Aš ją negaudau, bet peniu.
uolos sugrąžina tiktai atbalsį
nuo paleisto garso, taip lygiai
ir minia sugrąžina tiktai pamė
ŠYKŠTUMAS.
gdžiojimo atbalsį nuo balso ga
lingo žmogaus. Tokio žmogaus
Vienas Glasgowo pirklys,’
prakilni siela, į kiekvieną savo garsus savo šykštumą vie
gyvenimo suvirpėjimą indėda ną rytmetį atėjo raštinėn ir ra
savo paties sutvertą muziką^y- do savo jauną gizelį rašant lai
giai kaip aukštai ant katedros šką. Gizelis turėjo dailią ran
pakabintas varpas, nuo ma ką ir vingiavo rašydamas li
žiausio vėjalio pasiubavimo, iš tams puikiausiais vingiais.Pirduoda gražiausios harmonijos klys jam nematant pažiūrėjo
gaudėjimą.
per petį į raštą ir pertraukęs
Iš Charles G. Ames. jį tarė:

Inkvūpimas. O Tu gyvasis
ir mylimasis, šviesesnis negu
rytmetis ir skaistesnis negu
diena; nuo Tavęs mes pareiname; prie Tavęs pagrįžtame,
kuris esi mums visiems dau
giaus negu tėvas ir motina.
Mūsą laikai yra Tavo rankose.
Tu, kuris nustatei padangėse
saulę ir žvaigždes, esi nuskyv•
ręs mūsą vietą ir dalį šiame
žmonijos pasaulyje. Lai Tavo
šviesa veda ir Tavo meilė intalpina mus į tiesą ir grožybės
harmoniją, idant mes veikiai
atsilieptume į kiekvieną gam
tos lipsterėjimą, į kiekvieną
teisybės pašnabždėjimą, į kiek
vieną žmonijos atsišaukimą.
Taigi priruošk mus tarnauti
mūsą gentkartei dvasioje Ta
vo, kuris mus išmokinai vis
ką ant žemės Tavo valioje da
ryti, kaip yra daroma danguo
se. Amen.
Sutaisė

— Mano vyre, nedaryk to
kią ilgą vingią ir uodegą ant
savo “j,” “g,” ir “k.”
Aš
noriu, kad šitos rašalo bonkutės užtektą iki kitam mėnesiui.

JO NEBUVO NAMIE.
— Ar tu žinai, berniuk: kur
gyvena Kurtiną Juozukas, toks
pat berniukas kaip ir tu, —
klausia ant gatvės vaikiščio
senukė moteris, iš kitur į kai
mą į svečius atėjusi. — Aš esu
jo teta.

Ši kuopa labai daug či
buojasi.
Jau sufengė
vakarą ir prakalbą, da
šia pasidarbavo Spaudj
vaiteje.

- WORCESTER, MASS.

BRIDGEPORT, CO1

Vakariniai kursai

Pirma supraskite.

Worcesterio katalikiškos drČia tveriasi “Apšviej
jos susivieniję įsteigė vakari
nius kursus, kurie atsibūna šelpinė dr-ja.” Už
du kartu į savaitę — panedė- tos dr-jos eina per stubi
liais ir seredoms bažnytinėj bina žmones prigulėti,
svetainėj. Makvtojas gerb. galį prigulėti vyrai ir
kun. Aug. Petraitis. Mokina be pažiūrą skirtumo.
ma lietuviška gramatika, is
Dr-jos pravadyriai yi
torija, angliška kalba ir rašy jalistėliai. Tai jau
ba.
kad katalikams ten ne
Daugumas skundžiasi, kad Be to mes turime žinoti
negalėjo mokytis pirmiaus, bet jau visokią dr-ją turime
štai dabar proga, kurios ne lias. Jau pašalpinią pi
reikia praleist. Lankantiems turime. Rašykimės į jau
minėtus kursus niekas nelėšuo- čias katalikiškas dr-jas,I
I riausia, tai apsidrauskii
ja.
vo gyvastį ir sveikatą 1
įkiškame Susivienijime.
Gruodžio 28 L. E. K. MokrTai- supraskime ir ne;

Moksleivių susirinkimas.

-vią 14-ta kuopa turėjo metinį kime suvedžioti
susirinkimą. Ant kurio atsi
lankė gerb. dvasiškas vadovas
kun. A. Petraitis. Išrinkta
nauja valdyba pirm. O. VasiN0RW00D, MASS1
— Jo nėra namie, bet jeigu liauskiutė, pirm pagelb. St.
Gruodžio 31 d. p-lės ?!
man duosi kapeiką, tai aš jį Vaškevičius, rašt. M. Šukiutė,
Išaičiutės buvo gimimo !
tamstai tuojaus suieškosiu, — ižd. P. Migauskiutė.
““Nutarta“ vSems mokslei- Bu™ susirinkę gražus bl
atsakė vaikas.

viams lankvtis ant vakarinių sveuiU- Jie neu™iirso apl

— Gerai, sūneli; še kapei kurs, ir baugiausia lavintis vo brolius vargstancius_ 1
ką.
Na kurgi jisai yra?
nej.
lietuviškai
ne
^ Ponia
Poma Zubavičienė
Rubavičiene iu

Prisirašė trys moksleiviai^0^?0
— Ačiū — aš pats esu Kur
K. Zinkus, P. Jurgelionis ir J. iną apie karę iš “Darbiniu!
tiną Juozas.
Pabaigus dainą p. J. Jarus
Žemaitaitis.
- Ateinantis susirinkimas bus čius ištarė keletą žodžią, '
sausio, 5 d. 3-čią vai. po piet sumestume kelis centus dėl,
rėš nukentėjusiems.
pobažnytinėj svetainėj.

Eugenia Širvidžiutė.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

^Maironio Lit. Ratelio susirin'._ įįmas. -- ---------------

PATERSON. N. J.

Ima nubusti.
Kaip kitur, taip ir pas mus
yra žmonią keturią srovių.
Ketvirtoji srovė susideda iš
snaudulių.
Čionai toji srovė
yra didžiausia.
Čia yra visokią dr-ją, kuo
pą,
kuopelių.
Pasiskirstę
po tas organizacijas lietuviai
dirba arba snaudžia.

Į katalikiškas organizacijas
tepriklauso katalikai, į socija
listų tik socijalistai, gi į “tau
tiečių” S. L. A. ir T. M. D.
kuopose yra mišinis visą ketu
rią srovią.
Iš “tautiečių” ir
kataliką buvo/susidaręs komi
tetas Liet. Dienai,
auką su
rinko $1:600.
Tarpe kataliką teisybę sa
kant buvo daug snaudulių, ne
susipratusią.
Daugelis leng
vai duodasi vedžioti už nosies
visokiems “tautiečiams.” Mūsą gerb. k bonas daug darbuojasi, kad budinti snaudalius,
kad įjudi i nerangiuosius ka
ti gruodžio 31 d. tai
talikus.
buvo nepaprasta diena.
Myli
mas mūsą klebonas
------ kun. J.
T
Švagždis, pasakęs _tą_ dieną,
pmkilną panoksią, eme kalbeti
1 apie kataliką
41 ° 1 11 Tnesusiprati'oci',c'™'Q 1
ir b sndrą veikimą ka-

Mūsą tautiečiai tur “jenerolą” vadą, bet'neturi liau
dies — kareivių. O rusą prie
žodis sako: “Bosiak pomieščik s derevnei kol! mužikov v
neiniet,” tai yra — skurdžius
ir dvafĮkąps turįs sodžių, jei
sodžius be žmonių.”
Socijalistų srovė priešingai

turi liaudį, bet stoka vadą —
bent tautiškai susipratusią it
tarptautiškumu
neapjakintą
vadą.
O armija be gerą vadą
— tai būrys a“*4’“ v
’

Prūdo savininkas: Ei, ką tu

Bet S. L. A nariai-katalikai turi prabilti.
Jie gali
ir privalo pasirūpinti, kad
“Tėvynė” liautus žeminti ka
taliką-tikėjimą.
Tegu S. L.
A kuopose esti svarstoma “Tė
vynės” pakraipa; kur yra ka
taliką didžiumą lai visa kuo
pa išneša protestą ir siunčia
organui.
Taip tai protestais,
papeikimo rezoliucijomis, rei
kalavimais organas turės liau
tis burnoti
Tylėjimas, snaudimas tik drąsįs aršesniuosius
laisvamanius S. L. A.

Strimaičio, jog S. L. A tai
maloniausia pašelpinė organi
zacija, kad į ją įstojantis nieks
užgaulingai nebus klausiamas
ar jis valgo pėtnyčioj su mėsa
ar ne, pasak jį toje organiza
cijoje gerai turi jaustis, kaip
katalikas taip ir kito tikėjimo
ar netikėjimo žmogus.
Ar ne
melagis tas žmogus ar ne veid
mainis!
Ką-gi katalikas tu
ri jausti skaitydamas kalėdinį
numerį “Tėvynės,”' organą
S. L. A.
O kiek tas laikraš
tis pirmiau yra prirašęs viso
kią prieš kataliką tikėjimą nie
kybių.
Ir tas katalikybę nie
kinantis laikraštis leidžiamas
daugiausia už kataliką pini
gus!
Tai, ar-gi reikia dides
nio kataliką nesusipratimo, ne
apsižiūrėjimo.
Pas mus, vienok, jau ima
susiprasti. Žinoma ne visi kataljkai tą ima suprasti.
Štai
T. M. D. kuopa gruodžio 31 d.
turėjo susirinkimą ir didžiu
ma kataliką išstojo iš kuopos.
Girdėti, jog ir S. L. A kuopos
nekurie katalikai žada tą or
ganizaciją pamesti, o prisidė
ti prie katalikiškojo Susivie
nijimo, kur ją tikybiniai jau
smai nebus įžeidžiami, kaip
tai daroma pas tuos ponus, ku
rią obalsis, tai “privatinis
dalykas.” Patersoniečią pa
vyzdį turėtą pasekti ir kitos
kolonijos. Ištikro yra kvailas
to žmogaus padėjimas, kurio
vardas yra anot
patarlės:
“Ir Dievui žvakė ir velniui kačerga.” '

Baigiant senus metus M. L.
R. turėjo savo susirinkimą 31
d. gruodžio. «Tapo išrinkta
liglaikinė valdyba pirm. Pr.
Zataveckas, rašt. O. Vasiliausakitė. Atsilankė svečias V.
Satette kolegijos studentas, kuris suteikė
daug gerą sumanymą.
Tarp kitko bubo nutarta,

šiunas.
Po 50c.: B. Stašait
K. Stašaitįenė, M. Zubavičii
V. Kudirka,
P. Kuras, j
Kurienė, J. Didžbalis. Po 23
A. Kudirkienė,
A. Jarušd
čiutė,
B. Jaruševielutė,

ąJaičiuS." O." KutokStėl
Stareškivičiutė.’
~rinkta~~ $1,05. V
95
Pinigai
kad M. L. R. sykiu darbuotųsi tos
■
Fondui.
su Moterą Sąjungos debatuose.
Tepat išrinkta tema ant sekan
čio sykio “Tėvai yra kalti vai
ką ištvirkimo.”
Ateinantis susirinkimas bus
sausio 14, 3-čią vai. po piet
ant Vernon Ter.

Vytė.
CHICAGO, ILL.

Ju<
NEWARK, »
Jaunimo veikim!
Gruodžio 27 d. L. W

kuopa ekstra susirinkimlB
»

(North Side).
Užbaigimui praslikusiąją
1916 metą Vyčią 5-ta kuopa
gruodžio 31 d. surengė puiką
teatrą “Betliejaus Stainėlė.”
Parapijos salė pirmu kartu bu
vo nušviesta elektra, nes jos
iki šiol nebuvo, o priešakyje
netoli uždangos gražiomis rai
dėmis parašas: “Vyčiai Linki
Svečiams Laimingą Naąją Me
tą.”
Vaidinimas nusisekė labai
gerai.
Žmonią prisirinko pilnutė salė. Visi buvo patenkin
ti ir galima buvo išgirsti žo
džius:
“Ot kad tokius teat
rus lošia tai bent yra ko pa
žiūrėti” ... Ištikro, nesitikėta,
jog northsidiečiai gali taip
daug. Lai gyvuoja Vyčią 5-ta
kuopa!
Lauksime
daugiau
nuo vyčią pramogėlių, o mes
parapijonai
išgirdę jog tai ren
' Gyvas Lietuvis.
gia vyčiai skubėsime j vakarą
Red. grflKl. “Tėvynė,” už kits kitą.

Svetys.

kad nuo

Aukavo šios ypatos:
J. Jaruševičius, J. G

knB
už $10.00 vertės knygą LW
voj nuo karės nukentėjusi!
moksleiviams ir užsiprenunį
ruoti 2 egzempliorių ją žad
mo išleisti laikraščio.
Suj
rinkę vyčiai viską svarstė 1
bai rimtai, matyti rengia
pradedant Naujus Metus pi
naujo darbo.
• .
rė paaukauti iš savo

Gruodižo 30 d. šv. Jurg
dr-ja turėjo maskaradinį bąli
Nors dr-jos susirinkime bw
nutarta neivieną italą neleif
ir tikietą pardavėjui buvo p
tėanyta, kad italams
nepardavinėtą,
bet
kaip keletas Jruvo
Gruodžio 31/d.
Naują Metą Neva
prakilnesniąją vaikiną
surengę grąžą vakarėlį,
nimo susirinko virš 80
Tarpe ją buvo vietos gei
un. J. Do
gerb. Dr.

Visi gražiai
linkėdami vieni
mingą Naują Metą,
buvo blaivas.
N
vaikinai skaito sau už
kad jiems berengiant jau
čias metas tokius vakar
susilaukė pasekėją.
Nusižiūrėdami į neva
čius šiemet tokius
4

“Žvirblis” jau
, skrenda.

CHICAGO,
AteOrit į susirinkimų.

i PaSt. V

L. D.>S. 20 kuopa metinį
turės sausio 14 d.
olo parapijinėj salėj
sumos.
tuoj
narius kviečiame atBus rinkimas darininkų pramogai, kuri bus
d. Tie nariai, kuie dar negavote Kalendoriaus,
i ateinančiame susirinkime

__________________________

s

k

nė dr-ja buvo surengus vaka
rienę.
Tai buvo labai graži
pramoga ir gerai nusisekė- Mo
terėlės užkandžių ir gaivinan
čių gėrimų įvalias prigamino,
nereikia nei minėti, jog nei
lašo svaigalų nebuvo. Vaka
rienėj dalyvavo ir gerb. mūsų
klebonas kun. Pr. Meškauskas.

Kuop. rašt

BROOKLYN, N. Y.

Po vakarienės sekė programėlis.
Deklemavo p-lės A.
Puščiutė, A. Andriliunaitė, P.
Jakimavičiutė. Sudainavo ke
letu dienų.
P-l,ė KL Matulytė
ir p. D. Karoblis. Žmonių bu
vo apie 200.
Dalis pelno eis
Tautos Fondui.

Prakalba.
Sausio 4 d. kalbėjo kun. JoŽilinskas. Prakalba buvo
iki, indomi, naudinga. Gaikad visai nedaug žmoių tesusirinko.
4 ypatos paakcijas iš žemės banko,
uvo renkamos ir aukos. An
ojo po $1.00 A. Dimta,
K, V. Abromavičius,
Anupras, L. Siveraivytė, P.
iudvinas. Išviso $13.00.

Jaunas Vytis.

- SIOUT CITY, I0WA.
Z’

Graži pramoga.

CHESTER, PA.

Dailės Mylėtojų dr-ja Kalė
dų vakarų buvo surengus dai
lų vakarų.
Buvo vaidinta
“Visi Geri’ ’ir “Paliepus knar
kia.”
Lošėjai stropiai ren
gėsi ir gerai vaidino.
Pirmo
jo veikalo lošėjai buvo J. Juš
ka, M. Gagelienė, P. Strazdžiukas, 9 metų vaikas, J.
Vakulskaitė, J. Skrebenąs, M.
Strazdaitė,—S. Darmaitienė, K.
Gogelis, A. Jončius, O. Andriunienė, M. Kiškienė, K
Tuškenis ir K. Mikenis. An
trų veikalų vaidino J. Pilkauskis, A. Viršilaitė ir A. Banis.

Lankė stabas.

.V. A.
DETROIT,

MICH.

Didinasi.

Šitas puikių automobilių
iestas kasdiena didinasi ir
idinasi.
Žmonių čia kimšte
rikimšta:
nebeužtenka nei
ų gyvenimui, nei gatveriuose nesutilpsta žmonės,
ant čia geroms darbo sųlyoms naujų naujų gyventojų
idžiu skaitliu pribūna kasdieLietuviai veikia.

.

Pirmoje dienoje Kalėdų De
troite buvo surengtas vakaras.
Prie jo surengimo ypač daug
pasidarbavo vietinis vargoni
ninkas kaipo jaunas ir gabus
p. E. Šlapialis.
Apie 7 vai.
vak. ruiminga svetainė jau bu
vo pilnutėlė linksmaus jauni
mo, su nekantrumu laukian
čio pasikėlimo uždangos. Ne
apsakomai malonu yra matyti
skaitlingų būrį jaunimo sveti
moje šalyj, kuris dar neišsi
žadėjo tautystės.
Tas aiškiai
rodo, jog mes nežųsime, bet
gyvensime, neatsižvelgiant į
visus mūsų tautos priešininkus,
kurie nori ištrinti Lietuvos
vardų.

--

Sausio 1 d. 1917 L. B. Drtė 134 kp. S. L. R. K. A. parengė gražų vakarėlį.

Vietos moterų kuopa sulošė
veikalų “Išgama,” parapijos
choras sudainavo keletu gražių
daįnų ir vaikučiai gražiai padeklamavo.

Paskiaus buvo šokiai su lie
tuviškais
žaislais.
Žmonių
buvo pusėtinai.
Pelnų skyrė dėl karės nu
kentėjusių ir parapijos naudai.

JERSEY CITY, N. J.
Per Kalėdas buvo krikšty
nos pas p. J. J. Žvirblį. Sve
čiams puikiai linksminantis p.
M. K. Marcinkevičius prisimi
nė apie mūs brolių vargus.
Visiems sutikus buvo parink
ta aukų. Aukojo po $5.00: O.
Žvirbliutė, Angelia Strumskiutė; po $1.00: Jurgis J. Žvir
blis, Kazys Savickas,
Ignas
Vilutis; po 50c-: Juozas Stru
mskis; po 25c.:
Benediktas
Jasiukaitis, Juozas Juočis, Kamilija Meškauskienė, _
Kalibata, Mat. Pakšis, Jonas
Augutis. Viso $15.00.
Pinigai pasiųsta Tautos Fon
dam

NEWARK, N. J.
Gražus pavizdys.

Šiose šventose susirinkę pas
Česnulevičius svečiai,besilinksmindami nepamiršo ir savo tė
vynės.
Sušukavo po 50c. A.
Česnulevičius, i Jonas Motuzą,
Ciprijonas Motuzą ir Mikolas
Dvareckas; Mikolas Matuza
il.(X)...
Gražus pavyzdis mažinti iš
laidas cigarams ir “pantėms,”
o prie kiekvienos progos didin
ti aukas Lietuvę šelpti ir jų
liuosų
padaryti. ,
Tėvynainis.
Viršminėti pinigai priduoti
kason vietinio Liet. Centralinio
komiteto skyriaus.
BROOKLYN, N. Y.

Užganėdintas vakaru.

’HOMESTEAD, PA.

Vyčių 41 kp. vakarienė.

Gruodžio 24 buvo Vyčių^ mė
nesinis susirinkimas.
Vyčiai
gražiai parėmė savo laikraštį
Dėjo
paskolindami $200.00.
sekantys: — Kun. S. J. ČeBenediktas
panonis $100.00,
Jankaitis $20 00; po $10.00:
J. Gribliunas,
B.
D. uu^u^,
Jucevičius.
Kundrotas,
P. Svetkauskas,
J. Baranauskas, K. Butkus, P.
Medonis ir J. Svetkauskas.
Kitas iš svarbesnių klausimų
buvo apie Kalėdinį Fondų. Pa
aukojo $12.30. $5.00 buvo pa
skirta iš kasos, o $7.30 buvo
susirinkusių Vyčių paaukota.

Vyčių 41 kuopa labai gra
žiai pasižymėjo užbaigiant se
nuosius metus. Veiklios mer
gaitės p-lės M.'Salikliutė, O. 0kiutė, V. Jankaičiutė, Vandu
tė ir k. surengė labai gražų štimyniškų vakarėlį P. šv. Ap. sa
lėje. -

•

Pirmiausiai buvo gražių lie
tuviškų žaidimų ir šokių. Jau
nimas žaidė, šoko, o vyresnie
ji, žiūrėdami gėrėjosi.

Vyčių choras turėjo susirin
kimų gruodžio 25 d.
Susirin
ko pasikalbėti, kaip geriausia
būt pasveikint mūsų gerb. kle
bonų kun. Čepanonį jo vardo
dienoj buvo patarta nupirk
ti gėlių bukietas. . Vytės išrinktos, kad nupirkt ir padovanot vardan viso vyčių choro.

Liet D. S. 25 kp. buvo me
tinis susirinkimas 31 d. gruo
džio Dievo Apveizdos mokyk
los 3 kamb. 1 vai. po pietų.
Susirinkimų atidarė p. J. Šim
kus kuopos pirm. Rotam tar
tasi apie kuopos bėgančius rei
kalus, ir buvo rinkimas 1917
tas pat
metas vald
arukuJ. Šimkus, ]

ir paaiškėjo, kad p. Mickevi
čius vieton lietuviškos kalbos
vartojo žargonų.
Sunku bū
tų surašyti visas klaidas, nes
jų buvo po kelias bei keliolikų
viename ištarime.

Ir italijonai užpuldinėjo Lie
tuvą.
Kadangi daug naujo pasakė
iš istorijos Lietuvos, ko aš nei
vienoj istorijoj nebuvau radęs
pirmiau.
Kad duoti aiškesnį
supratimų skaitytojams apie
šio žmogaus klaidas kaip kal
boje taip ir istorijoje cituosiu
keletą sakinių. Girdi: “apie
lietuvių tautų pasaulis sužino
jęs XI šimtmetyje. Tada Lie
tuva buvo stipriausia žemė ant
viso pasaulio ir lietuviai buvo
dikti ir silningi.
Bet lietu
vius visi mušė, visos kitos ma
žesnės tautos, vokiečių, rusų,
lenkų, italijonų.” Kas link
georgafiško Lietuvos padėji
mo, tai pasakė, kad Lietuva
randasi tarp Baltiškų arba Bal
tų marių.”

• Toliau priėjo prie tautų ti
kęjimo ; nuo Lietuvių Istorijos
peršoko net į Egyptų,
ant
Moizių ir čia irgi dar indomesnių dalykų pripasakojo.
Pa
sakė, kad Egyptas yra azija
tiškoje Arabijoje ir kad Moizė pervedė-žydus per kokias
tai jūres, kur vanduo susilai
kė ant trijų sekundų arba minutų, bet vardų tų jūrių jis
užmiršęs.
Dauguma klausėsi
atidžiai šio naujo mokslo, kiti
pradėjo šypsotis.
Galop vie
nas klausytojas neiškentęs ir
paprašė balso.
Maloniai jam
suteikė ba^sų.

8a Boston, Mass.

Nebūk be katalikiško
laikraščio
Ar esi susipažinęs su visais lietuviu katalikiškais
tinkamiausių užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai
parašyk laiškų ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui.
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.
Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščia
Reikia kiekvienam bent vienų katalikiškų laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis tėmyti gyvenimo bėgį, rei
kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tų pa
žinsime sekdami katalikiškų spaudų.
Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai
esti visokių atskalūnų suklaidinami, tokie įtiki atska
lūnų žodžiams ir kelia netvarkų mūsų katalikiškose or
ganizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir visokia
me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingų,
gerų darbų.
Tokių suklaidintų lietuvių katalikų yra nemažai
ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai
to katalikiškų laikraščių.
Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina
popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais
laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atlikinėjimu katalikiškų apeigų.
Reikia prisidėti prie ka
talikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
kymo ir platinimo.
Būk skaitytoju bent vieno iš sekančių laikraščių:

“DARBININKAS,”

Metams tris kartus savaitėje $3.00, vienų kartų savai
tėje $1.50.
242 W. Broadway,

South Boston. Maaaz

“DRAUGAS
(Dienraštis)

Čia tai aš ir pamačiau ko no
rėjau, būtent, stoką inteli
gentiškumo pas mūsų apsišaukusį minių vadų ir švietėjų.
Aš pamačiau, kad Mickevi*
čius tveria dėl savo pasekėjų
netik neprigulmingų
betirnenrisri'
mokslų.
Ir
•

•

•

<

Metams $3XX), Savaitinis
"

i800 W. 46 St.,

-k-

Chicago, HL

“IŠEIVIŲ DRAUGAS”
(Savaitraštis) x

Leidžia Škotijos Lietuvių Darbininkų šv. Juozapo
Draugija.
Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
281 Egiington St.,
S. S. Glasgow, Scotland.
“TIKYBA IR DORA”
(Du kartu mėnesyje)

Metams 75c.
1631 W. North Avė.,

“ŽVAIGŽDE
(Savaitraštis)
Metams $2.00

3554 Richmond Street,

-

“ŽVIRBLIS
(Mėnraštis)

Philadelphia, Pa

,

Metams $1.00, pusmečiui 75c.
242 W. Broadway,
So. Boston, Mase.
' “VYTIS”
731 W. 18 St.
Chicago, HL
(Du kartu mėnesyje)

Metams $1.50, pusei metų 75c.

(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

•

,

Vyčių pasilinksminimo va
karas atsibuvo gruodžio 27 d.
Jaunuomenės buvo
r va
karas žinoma
su Sulis sudainavo “Meilę.
tautiškais šokiais

“TAUTOS RYTAS”

bos.
pi} ŠIO

LAREDO, TEKĄS. -

čiau nustatyti savo
pie ypatų, laukit

Lietuvis kareivis rašo.

Šis miestukas yra prie pat
Meksikos rubežiaus. Čia teka
upė Rio Grande, tokia kaip
Lietuvos Nemunas.
Ta upė
yra rubežium tarp Meksikos ir
Suv. Valstijų.
Anapus Rio Grande,

242 W. Broadway,

Agentai* ‘Žvirblių
Tuojaus reikalaukite pavie kitę šimtais, nes j
niais numeriais ir užsirašykite gvai išparduodami
Čia tai iš kelių žodžių man
visiems metams.

>■;- Klausytojas
ne nesuprantąs kai^ tas^g^ėtų
būti, jis matęs kny
Egyptas yra Afrikoj,
čia
kalbėtojas sako, kad Azijatiš
koje Arabijoje.
Čia istorikas
nusiminė, neturi kų sakyki ir
tik atremia šypsodamasis, kad
“taip, yra azijatiškoje Ara
N. N. bijoje ir jau nori kalbėti to
*
liau, bet klausytojas nesiliau
ja, prašo, kad pasakytų per
WORCESTER, MASS.
kokias jūres Moizė pervedė
Čia ir vėl kalbėtojas
Gruodžio 31 d. K. Sp. dr-jos žydus.
6 kp. laikė metinį susirinkimą. pergyvena ilgų -ir nesmagių
Prisirašė keletas naujų narių. pauzų, po kurios pasisakė kad
Buvo kalbama apie platinimų nepamena, ir vėl greit: —•. o
katalikiškų laikraščių ir kny taip, taip dabar atmenu, per
Čia jau
gų. Į valdybų pateko: dvas. Adriatikos mares.
vienas
nesiprašęs
balso,
sušu
vadovas kun. J. J. Jakaitis,
pirm. Jonas Vaitkus, vice- ko: — “Kunige! šventas raš- į
-pirm. Kaz. Grigaitis,
prot. tas sako, kad žydai perėjo per
Bet kal
rašt. J. Senkus, fin. rašt V. Raudonąsias jutęs.
Pakrupis, ižd. p-lė Ona Cirvin- bėtojas ar nenorėdamas prisi
skaitė, iždo glob. ponia Anta pažinti prie klaidos, ar ko ki
nina Norkunienė ir Juozas Va- to, visgi tikrina, kad žydai
perėjo per “Adriatikos ma
linčius.
C. J. S. res.”

Laike vakarienės buvo daug
kalbų.
Labai gražiai ir jaus
mingai kalbėjo kuopos dvas.
vadovas, kun. Petkus, vaka
ro vedėjas p. Aleksandravičius
ir atsilankiusieji svečiai moks
leiviai : Pauliukas, Simonavi
LAWRENCE, MASS.
čius ir Paulionis.
Kiekvienas
karščiausiais žodžiais išreiškė
Mickevičiaus ypata.
Naujų Metų lenkėjimus, nepa
Lavrenco lietuvių judėjime
miršdami paminėti Vyčių 41
Mickevičiaus ypata mane la
kp. vtiklumo ir jos vedėjų nuobiausia užindomavo, kaipo inrI
dividualo,

Vyčių choro susirinkimas.

Pasilinksminimo vakaras.

P.M.

Ten buvęs.

CHICAGO, ILL.

prot.

BROOKLYN, N. Y.

- T. Fondo narys.

Žmonių buvo daug. Visi gė
rėjosi vakaru.
Tik socijalistams buvo blogai.
Jiems bai
siai pikta, kad čia katalikai
puikiai ėmė veikti;
pasistatė
bažnyčių turi salę, o jie nieko.
Salėj keletas socijalistų buvo
atsisėdę pirmose sėdynėse, ku
rios buvo paliktos chorui. Jie
nerimavo ir jau klebonas buvo
liepęs jiems eiti lauk, sugrąži
nant įžangų. Tai susisarmatino ir aprimo.

Viršminėtas vakaras prasi
dėjo perstatymu z eglelės, ku
rioje gabūs vaikeliai labai gra
žiai pasižymėjo.
Po to pers
tatymo sekė rimta prakalba
vietinio klebono kun. K. Skryp: Um.
r
Gerb. kalbėtojas ypatingai dėjo didžių svarbų organi"• zacijos S. L. R. K. A.
Po to
buvo perstatyti tautiški žais
lai ir padeklemuota daug ei
lių.
Čia ypač pasižymėjo sa
vo gabumais plės A. Krištapaitutė, A. Bakšaitė,
Z. Jaugutė ir J. Rakauskiutė.
Po
šių perstatymų vietos mažų
vaikų choras sudainavo keliatų dainelių labai gražiai, vado
vaujant vargonininkui p. E.
Šlapeliai.
Po visam prasidė
jo šokiai ir jais vakaras pasi
baigė. Naudingai ir maloniai
perlaidų laikų žmoneliai išsis
kirstė pilni užganėdinimo ir
prakilnių jausmų.

M-tas.

Gruodžįo 20 ir 21 d. gerb.
kun. Ig. Zimblys ir Jonas Mi
koliūnas lankė lietuvių stabas
ir rinko aukas.
Kadangi tai
buvo prieš pat Kalėdas,
tai
sunku buvo užtikti vyrus namie.
Surinkta $11.00.
Tamas Mičiuta aukojo $2.00, po
$1.00 P. Simanonis, Ona Bičiuliukė, Juozas Kodis.
Kiti davė po mažiau.

Be vaidinimo cfar buvo deklemacijų, dainų ir monologas
“Į socijalistų rojų.”
Ypač
patiko mažų vaikų choras ve
damas varg. J. Morelaus. Cho
ras dainavo “Eisim vyrai į ka
ružę.”
'

Lietuvių judėjimas čia tai
gi gan žymus ir pasekminSusipratę lietuviai gva sutartyj ir daug veikia
tautiškos dirvos.
Detroiiai lietuviai sulyginamai
pu laiku labai gerai susilizavo.
Tų geriausiai
ūdija nuveikti darbai,’ kaip
tai: pastatymas bažnyčios, su
rengimas “bazaro,” pasiseki. mas Lietuvių Dienoje, ir t.t.

Kalėdų pramoga.

kta nauja -Pirm. — p-lė V.
Abraičiutė, jos pagelb. — p. A.
Sniečkus; raštininkais p. J.
Krasnickas ir p-įė O. Okiutė;
CHICAGO, ILL.
ižd. V. Pūkas. Kuopos kores
pondentais išrinkta trys asme
Paminėjo sukaktuves.
nys, o jų prižiūrėtojais' pir
Gruodžio 30 d. Meldažio sa masis raštininkas p. J. Krasni
lėj Aušros Vartų dr-ja buvo ckas.
parengus pramogų paminėti 10
Tai-gi, matome, naujoj val
metų gyvavimo sukatuves. L.
dyboj įeina dvi merginos.
Vyčių 24 kuopos nariai atvai
Vyčių 41 kuopa ypač gali
dino “Degtinę.”
P. Poška
pasididžiuoti savo veikliomis
kalbėjo ir ragino prigulėti prie
narėmis-merginomis, tarp ku
gerų katalikiškų organizacijų.
P-lė Filipavičiutė gražiai pa rių žymiausių vietų užima nau
joji pirmininkė p-lė V. Abrai
dainavo.
Nelinksma paminėTai, tikrai veikli ir
ti, jog buvo bufete svaigalų. čiutė.
visa
žirdžia
vyčiams atsidavusi
Stasys.
’vytė, beto gabi artistė — lošė
ja ir gera dainininkė.

“ŽVIRBLIS”

“Žvirblio” l-as numeris už
sausio mėnesį 1917 metų jau
prirengtas spaudon ir tuojau
išeis.
Bus daug gražesnis ir
įvairesnis už pinniaus pasiro
džiusius. "

kalbėtojų prisiminus apie .Lie
tuvos vargus čia jau sumesta
$20.61.
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Baigiant turiu paminėti, kad
keviči
ant vakarienės buvo labai daug
vadina,
svečių — kuone visa New Tor
prakalbę,
ty.
dau

L lekcija.
uos popietį
vyskupas”
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Neužmirškite, kad jau 1917 metai
I Nusipirkite “Lietuvių Darbininkų Kalen

)ų vaikų pardavinėti “Darbi- REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
E* pavieniais ega. Genu.
P. Kudirkai. Pranešimas

Jieva Rriviekaitė naieš

Paie
Pauhm.
maine-

Mėnesinė dovana

Ar priguli prie

Ypatingai tie, kurie nori
savo namuose turėti puikų
knygynėlį.
Draugijos, kuopos galėtų
lengvai parduoti, tik lai na
riai pasidarbuoja, tuomet ga
lėtų įsisteigti puikiausi knygy
ną visai dykai.
P. S. Tas dovanas gaus tik
tie, kurie neims jokių nuošim
čių nuo išparduotų ‘ ‘ Kalendo
LLietuviska-Poteka
rių” ir prisius už kiekvieną
VAISTINYČIAy^, parduotą “Kalendorį” po
197 Broadwiy, S. Boston, Mass. 25 c.
Telefonas~S. BostorĄlI94-į
Daktarai dieną ir naktį.

Akių Specijaiistas.
Prirenka akinius

Tel. Main 2483 E. Bo8tonV799-W

George H. Shields

Advokatas

Dr, Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)
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DR. F. MATULAITIS

