
musų tautininkai

GRAIKIJA NUSILEIDO

Kare ir Socialistai

Lietuvių Pulkas 
Pasižymėjo.

doriai jau išdūmė iš Teherano. 
Pramatė, kad Persijos sosti
nė papuls ir rusų rankas.

Amerikos ambasadorius rū
pinasi vokiečiu reikalais Per 
sijoj-

PRAŠO SUSTIPRINIMŲ.
Rymas. — Italams vis la

biau ima sektis Austrijos pa- 
rubežiuose. Austrai neturi iš 
kur sustiprinimų pasiųsti, tai 
dabar kreipiasi į Vokietijų. 
Italai labai austrus spaudžia 
ant Isonzo linijos.

TAISO KILPAS.
Paryžius. — Vienas francu- 

zų laikraščio korespondentas 
Salonikuose sužinojo, jog fran
cuzai ir anglai rengiasi ant 
Balkanų iškirsti teutonams 
šposą. Anglijos valdžia pasiun
tus Serbijai užtikrinimą, jog 
francuzai ir anglai skubinasi 
talkon ir taisą siurprizą vokie
čiams.

ČERNOGORAI TRAUKIASI.
Paryžius. — Cernogorai vis 

traukiasi po truputį vis nu- 
blokšdami austrų antpuoliu^. 
Traukiasi todėl, kad mato 
spėkų nelygybę ir mato neat
silaikysią.

jog
Graikijos nebuvo reikalau

jama, kad ji stotų talkon prieš 
vokiečius. Tik reikalauta, 
kad būtų prielanki talkinin
kams. Jei serbams ir talki
ninkams prisieis atsimesti ant 
Grakiijos žemės, tai Graikija 
turėjo pasižadėti tam nekliu
dyti. Tai serbai, angiai, fran
cuzai susitvarkę ant Graikijos 
žemės, vėl eis prieš teutonus.DAUG ŽUVO ITALŲ.

Vienna. — Sulyg austrų ap- 
skaitliavimų Italija mūšiuose 
su austrais neteko arti 1.000.- 
000 kareivių užmuštais ir su
žeistais.

Paryžius. — Serbų armija, 
vedama gen. Bokovičiaus ap
sistojo Kossovo lygumoj. Jis 
turi 90.000 kareivių, o prieš 
jį stoja 120.000 bulgarų. Ne
lygios jėgos. Serbai turi lai
kytis, kol pribus jiems talkon 
francuzai.

Daug šimtmečių atgal, kuo
met turkai užplūdo Balkanus 
ir pamuše Senovės Graikiją, 
tai serbai rėmėsi su turkais 
toj pat Kossovo lygumoj, pra
laimėjo mūšį ir pakliuvo turkų 
vergijon, kurioj buvo per šimt
mečius.

gų — juk nebebūtų kam nei 
laikraščių skaityti. Tiesa, 
mes, amerikiečiai, šiaip taip 
organizuojamės tėvynės šelpi
mui, bet tam sušelpimui labai 
maža, palyginamai, teauko- 
jame. Kada lenkų centralis 
komitetas Šveicarijoje per sa
vo rankas perleido dvidešimt 
kelis milijonus frankų (apie 5 
milijonus dolerių), mes į vi
sus savo fondus ligšiol neįsten
gėme nei 50 tūkstančių pririn
kti. Proporcijonališkai imant 
turėjome surinkti mažių ma
žiausia 500 tūkstančių dolerių, 
o ne surinkome nei dešimtos 
dalies to. Mūsų saliūnai ūžia 
po senovei, lietuviai šoka, 
linksminasi, užmiršdami tėvy
nės vargus ir ašaras. Reikia, 
kad kas nuolat amerikiečių są
žinę budintų. Geriausiai tai 
gali padaryti nesenai iš Lietu
ves atvažiavę. Ypač gerb. 
kun. Maliauskas, žinomas sa
vo gabumais, iškalba ir mok
slu — čia galėtų atlikti- tiesiai

Londonas. — Laikraštis 
Moming Post skelbia, kad 
vokiečiai jau pradėjo trauktis 
iš Mintaujos. Neteko vilties 
paimti Rygą, Dvinską ir visą 
Padauguvį.

Pastaruoju laiku vokiečiai 
padauguvvje bandė tik pasi
daryti pozicijas, kuriose galė
tų ramiai peržiemavoti. Bet 
nuolatinės rusų atakos neleido 
to jiems padaryti.

Toliau Kurše ir Lietuvoj 
savo užpakalyje vokiečiai su
spėjo pasidaryti keturias eiles 
drūtviečių prityėrė dygliuotų 
tvorų, prikasė vilko duobių ir 
tikisi visus rusų atpuolius iš
laikyti. . Dygliuotos tvoros tę
siasi mylių myliomis.
Budavoja Lietuvoj geležinke- 

lius.
Kartu vokiečiai po visą Lie

tuvą ir Kuršą stato geležinke
lius. Daug linijų jau nutiesė. 
Tais geležinkeliais į mūšio li
niją gabenasi visokių jiems 
reikalingų daiktų. <

Lietuvoj ir Ku/še dabar 
vokiečiai taip apsikasė, kaip 
Francijoj ir Belgijoj.

Neišsipildė.
Vokiečių pienai paimti Ry

gą, Dvinską ir padauguvį ne- 
išsipildė. O jie būtinai norė
jo tai padaryti.

Garsus vokiečių kariais eks
pertas Bernardi rašė į Ameri
kos laikraščius apie vokiečių 
pienus dar prieš Balkanų kam
paniją. Išrodinėjo jis, jog 
rusai visai nupuolė dvasioje, 
neteko geriausios kariumenės

JAPONAI EIS TALKON.
Paryžius. — Japonija, kaip 

rašo f rančų zų laikraščiai, ga
tava atsiųsti stiprią, armiją 
prieš vokiečius Europon. Ja
ponijos užsienio reikalų minis- 
teris būk išsitaręs apie tą rei
kalą.

Japonija ginkluoja Rusiją.
Kaslink teikimo amunici

jos Rusijai tai ministeris pasa
kęs šitaip:

“Rusijai nereikia kareivių, 
nes tik vienas trečdalis sumo
bilizuotų vyrų tėra apginkluo
ti. Šio mėnesio pabaigoje Ja
ponija apginkluos du likusiu ghdyti 
trečdaliu. Bet

“Atmaina, kuri įvyko per 
pastarąsias kelias savaites y- 
ra veik nesuprantama. Maiš
te? krizis praėjo. Mūsų armi
jos ima viršų Serbijoj. Vo
kietija pripildoma reikalingais 
dalykais, kaip kokia milžiniš
ka tvirtovė. Kainos puola. 
Visi tie apsireiškimai suimti 
krūvon suteikė Vokietijai nau
ją pasitikėjimą, o žmonėse 
atsinaujino karinė dvasia. Gy
ventojai, kurie nesenai svajo
jo tik apie pergalę priešinin
kų vakaruose, dabar užsiisva- 
jojo apie vokiečių armijų mar- 
šavimą Suez kanalo link.”

Scheidemann ir kiti vokie
čių socijalistai visai negalvoja 
ape taiką netolimoj ateityje. 
Tie iš vokiečių, kaip princas 
von Buelov ir DrrSoif, 'kurie 
šneka apie taiką, tai anot 
Scheidemanno, neturėję pasi
kalbėjimo su kaizeriu ir kanc- 
lieriu per ilgą laiką.

“Mes turime maisto pakak
tinai išmaitinimui visų gyven
tojų,” sako Scheidemann, “ir 
socijalistų dėka buvo kainos 
numažintos. Kaip tik maxi- 
mum kainos buvo nustatytos, 
tai ant rinkų pasipylė nepap
rastai daug kiaulių, kurias ū- 
kininkai laikė, tikėdamiesi kai
nų-pakįlant. Socijalistų dėka 
įvesta reguliavimas duonos da
linimo. Dabar socijalistai pa- 
sirūpys, kad mėsos dalinimas 
ir suvartojimas būtų reguliuo
jamas.”

Scheidemann sako, kad šie
met bulvių užderėjimas buvęs 
negirdėtas, neregėtas. Pri
kasta bulvių tarp 45 ir 60 mi
lijonų tonų.

“Mums reikės 15 milijonų 
tonų maistui,” sako Scheide
mann, “likusios eis dirbimui 
miltų ir darymui alkolio, kurs 
reikalingas automobiliams ir 
zeppelinams. Tatai matote 
nuo bulvių užderėjimo priguli 
pasekmingas veikimas zeppeli- 
nais.”

Iš tų žodžių matome Vokie
tijos socijalistų pakraipą, ma
tome jų atsinešimą prie šios 
karės.

Vėliau pamatysime Rusijos 
socijalistų pasistatymą.

RUSAI PERSIJOJ
Amsterdam. — Rusai vis 

gilyn grūdasi į Persiją Da
bar jau jie netoli Persijos sos
tinės Teherano. Vokietijos,

SMOGS ŠONAN.
Londonas. — Kaip praneša

ma iš Šveicarijos, tai italai iš- 
sėdusieji Albanijoj eis tiesiog 
per tą šalį ir smogs teutonams 
šonan. Taip italai pienuoja. 
Jie, perėję per Albaniją, su
sitiks su teutonais pietinėj Ser
bijoj. Tikimasi, kad černo- 
gorai susidės su italais. Tai 
italai su černogorais drož be
sivejantiems serbus teutonams 
į šoną.

Albanijos platumas išneša 
40 ar 50 mylių, bet kalnai la
bai apsunkina kelionę.

TURKAI RODO GALYBĘ.
Londonas. — Kuomet pri

buvo ant Balkanų lordas Kit- 
chener, tai jis aplankė Darda- 
nelius ir sale Dardanelių Galli- 
polio pusiausalį, kur talkinin
kai grumiasi su turkais. Ki- 
teheneriui nurodžius buvo pa
darytos atakos ir kelios turku 
pozicijos paimtos.

Bet dabar turkai sulaukę iš 
Vokietijos daug amunicijos, 
gerų, milžiniškų armotų, tai 
pradėjo baisias atakas, tokias, 
kokių dar nėra darę nuo karės 
pradžios. Puola su didžiausiu 
atkaklumu, drąsumu ir ne- 
paisejimu ant mirties.

Iš pradžios baisiai bombar
davo naujomis armotomis, pa
skui darė atakas ir tuoj atsiė
mė netektas pozicijas.

Buvo užpuolę anglus. Iš 
aeroplanų buvo nutėmytas tur
kų rengimosi atakon ir ang
lams pribuvo francuzai talkon. 
Bet nei abieji neišlaikė.

Bet talkininkai buvo prisi
rengę sutikti turkus ir labai 
daug jų išklojo. Šimtai kul
kosvaidžių vertė tirpintą švi
ną į turkų eiles.

Talkininkai i r-gi šį-tą vei
kia prieš turkus. Aeroplanų 
eskadra ' bombardavo geležin
kelį, vedanti iš Bulgarijos į 
Turkiją. Keli tiltai buvo su-
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Prasidėjus šaltesniam lai 
kui, ėmė pabėgėliai ieškoti 
šiltesnių gyvenimų ir dėlto 
lysti iš miškų. Taip Jpd ne
mažai jų invažiuoja ir riygon, 
atkeliaudami nuo Piebalgos, 
Ergląvos (Ergli). 3 spalių in- 
važiavo nuo B»ržų iš Braškių 
sodžiaus išbėgę apie 8v. Oną 
Ausiejus Petras, . Kregždė Kon
stantas, Tomašiunas Mikolas, 
Naudžiūnas Petras ir Prunskas 
Adomas, visi su šeiminomis, 
£viso 31 žmogus. Da turi 9 
arklius. Tuo tarpu apsistojo 
Rygoje Pasakojo, kokie sodž
iai tame laike sudegė: Rinkuš- 
kiai, Jodeliai, Kirbulai, Braš
kiai, Medeikia’, Migdoliškiai, 
ftlepštelai, Kočenai, Vinkšniai, 
Paberžiai, Skrebiškis, Pytiškis, 
Lyglaukis. O reikia žinoti, 
kad dauguma jų vis dideli 
aodžiai. Degant sodžiams, ke- 

žmonių sudegę. Besislap-

Dėl tų dvasios ir kūno pri
valumų jau 10 metų kaip tarna
vo garbės tarnystoje — buvo 
bažnyčios šveieorium. Paliko 
moterį su keletą mažų vaikel
ių. Ilsėkis ramybėje svetimoj 
žemėj tu brangus sąnary visu- 
diž-ausių draugijų — tautos ir 
Bažnyčios! Amžinąjį atilsį!.

A. Sab. 
šenbergo klebonas kun. Aug. 

Lukša kreipės raštu prie J. M. 
praloto Afanasavičiaus Rygoje,
prašydamas dvasiškos ir mede- 
giškos pagelbos katalikams 
pabėgėliams, kurių Lyvžemio 
gub. daugiausiai yra apie Val- 

, ką, Volmarą, Limbažą, Rovno. 
, Siaučia ligos, daug miršta. 
, Reikalinga greita pagelba. 
, Duota žinia Centrai. Lietuvių 

Komitetui.
Nubausta 7 dienų areštu 

. Maskvos priemiešč’O 4 nuova-

redaktoriai. - O tai ir parodo, 
kiek jiems trūksta šviesos. A- 
kie jie yra dvasios mizeriokai.

Dar ilgai galėtumėm tęsti 
tų falsifikate’jų ir nesąmonių 
virtynę, kurių prirašė apie ma
ne ir mano misijų laisvamanių

name savo numeryje. Manau, 
kad pilnai užtenka ir to, kas 
mano pasakyta, kad suprasti, 
kaip tas laisvamanių laikraštis 
“Lietuva” prigaud'nėja ir 
klaidna nelaimingus savo 
skaitytojus.

a” tik vie- A. Matiauskto,

keĮetas. nušauta ir sužeista. Vo- 
kiečiai puldinėjo ant motorų ir 
kankino kaip gyvuoliai, be 
jokios sarmatos, viešai ant lau
kų, gatvėse. Kiti vos išglobe 
savo dukteris slėpdami kamin- 
o8e ant gryčių. Ši tai ir buvo 
viena iš didžiausių priežaščių, 
delko žmonės, palikdami viską, 

nuo vokiečių, kaip nuo 
koktd maro. 1

j£uo Nem. Rodviliškio Ra- 
mąūfiusko ir Brazausko šeimy
nos-atvažiavo į Valką, Vidže- 
meš gub., apielinkę. Į Verre- 
Paliukai iš Jasiškių.

Vidžemėje tebegyvenantieji 
>o miškus ir daržines pabėgė
liai, kaip jau pranešta lig 15 
spalių bus iškelti į šiaurę nuo 
linijos Peterkapelė, Nitą va, 
Ergli Modonas. Šio įsakymo 
išpildytojai buvo prašyti, kad 
lietuvius pabėgėlius siustų į 
vienų vietų, ypač Į Valkų, kur 
yra katalikų bažnyčia ir lietu
vis kunigas. Liet. Centralinio 
Komiteto ingai’otinis p. Žales-/ 
kis tyčia tam išvažiavo Valko 
apylinkėn, kad ten prirengus 
^penrs vietų. Svarbu gyventi 
juk ir vaikus mokyklon siusti 
lietuviams krūvoje, nes prisieis 
ir jiems prieglauda atverti, 
kia ir prieglauda, ne kitokia, 
Gi tik lietuvių katalikų moky- 
•tegali patenkinti mūsų dvasią. 
ųFea kur kitur, kaip va, apie 
Vendeną, Rujenę, susispiestų 
krūvelės lietuvių, pasikardin- 
kite, kad lietuvių organizacijos 
gulėtų aprūpinti jūsų nors dva
sūs reikalus; tokias kuopeles 
galės kunigas lankyti su pa
maldomis.

Karo auka. Kerta karas savo 
dalgiu vis daugiau žmonių. 
Kitus perveria kulka, kitus 
griauna ligos; o kiek dar pra
rys vargas ir badas! Išmetė 
dabartinis karas tūkstančius iš 
savo namų, rodos, - tik dėlto, 
kad juos svetur sutiktų vargas 
ir ligos. Ir kiek tokių aukų, 
aukų nereikalingų, darančių 
šaizdas mūsų tautos kūne. Kiek 
vyrų ir moterų, nekalbant jau 
apie vaikus, paguldys savo 
kaulus svetimuose kraštuose, 
vietoj, kad naudingą darbą šei
mynai ir tautai ramiai būtų 
dirbę, savo namuose. Tokios 
mintys mane peremė, kad už
girdau, jog vienas iš mano kai
mynų, prašalintas dėl karo iš 
savo namų, netolimoj Vidžemėj 
užsikrėtęs kruvinąja, pasimirė. 
Tai Jonas Eidukas iš Bušterių, 
netoli Nem. Radviliškio, ūkin
inkas. Buvo tai augalotas, gra
žus, tvirtas vyras, metų apie 30 
bet kas ypač pažimėtina, kad 
buvo tai susipratęs žmogus, 
gyvas sąnarys visų organiza
cijų, kokios tik buvo susitvėrę 
Nem. Radviliškyje. Nei vienas 
posėdis Ūkininkų būrelio ar 
^‘Blaivybės” skyriaus be jo 
jo nepraeidavo. Buvo tai vie
nas iš tų retų draugijų narių, 
kurie netik lankŠ susirinkimus, 
bet turėjo drąsos atvirai išreik
šti savo nuomone ir vi 
ka bėti. Buvo pilnas 
L:.- - Radviliškio i

Pranciškus Simanavičius už 
tatai, kad tarnystes laiku gat
vėje rūkęs o nuovados prista- 
vui Dolgolovui duotas patemi- 
jimas.

Rygos miesto galva V. fon 
Bulmeringas atstatytas nuo 
vietos ir išsiųstas Irkutskan 
(Sibiran) 7 spalių vakarą. Tai
pogi tenpat issiūsti visam karo 
laikui Rygos miesto ugnagesių 
brandme’storas K. Šummeras 
ir Ipotekos banko sindikas ir 
Baltijos ugnagesių savanorių ' 
skyriaus pirmininkas Pov. , 
Grosmanas.

Naujas miesto galva miesto 
valdybos posėdyje išrinktas ' 
miesto valdybos sąnarys I. . 
Erhardtas, jo padėjėju liko 
prisiek, advokatas Al Krast- 
kalnis.

Pašalpa išgabentiems Rygos 
darbininkams. Karo pramonės 
centralin’s komitetas paskyrė 
100 tūkstančių rublių pašalpos 
savo Maskvos komitetui sušel
piami išgabentiems Rygos dar
bininkams. Iš š os sumos 1,750 
Rygos darbininkams . Jau iš
duota 70 tūkstančių rub. Be 
to komitetas paržiurėjęs da 600 
naujų reikalavimų išduoti pa
šalpas 35 tūkstančius rub. 
Komitetas nuolat- gauna vis 
naujus reikalavimus. Dėlto tai 
jis prašo centralio komiteto 
paskirt viršaus da 50 tūkstan
čių rublių.

Iš rygos kalėjimų kaliniai 
išvežti kitur, ir kalėjimų na
mai stovi dyki.

Pašto-telegrafo valdžia pa
aiškino, kad neseniai išleptųjų, 
vietoj smulkiųjų pirigų, markų 
negalima esą lypyti ant laiškų.

Rygoj ir jos apil’nkėse lat
vių ir lietuvių komitetas patal
pino š’ltose butuose - 40,000 
pabėgėlių, atvykusių iš miškų 
ir laukų už Kuzneeovo fabriko 
pagal Lubano vieškelį.

Mokyklų vidutinių ir pra
dinių yra atvažiavę lankyti 
valdžios pasiustieji inspekto
riai, direktorius Sokolov iš 
Valko ir insp. Družinskij. Jie 
atrado, kad mokslas" vedamas 
pašalinėse Rygos mokyklose, 
kaip reikiant Tiktai naujai at
idarančių mokyklų prašoma 
pranešti apie mokslo pradžią.

• Odėsa. Netikėtai Odesoje 
sulaukėm po ilgos pertraukos 
“RygOs Garsą” ’š 19 (2) rug
sėjo d. Odesos Lietuvių komi
teto šelpti nuo karo nukentėju
sius .globoje randasi per virš 
200 pabėgėlių Lietuvos, dag
iausia iš Kauno gub. čionai 
atvykusių. Su pagelba rietimų 
lietuvių draugijų “Savitarpin
ės pašalpos”, “Rūtos” ’’r “Ma
rijos globos” Lietuvių Komite
tui pavyko suruošti Odesos gat
vėse aukų rinlcmą, pavadintą 
“Odesa Lietuvai” — surinkta 
suviršum 5600 rublių.

Nuolatos Odesoje gyvenan
čių lietuvių skaitoma apie 8 
tukstaučiaš jų dvasiškus rei
kalus aprūpina lietuvis kūn. 
Antanas Vitortas, kuriam da
bar sunkia’ diiksnių liga su
sirgus, tą priedermė tenka pil- 
diti kun. Vladislovui Drauge- niuoae ir 
liui iš Senių Vydrap’ jos, čionai aplinkybės- 
laikiniai apgyvenusiam prie----------------

Laisvamanių laikraštis “Lie
tuva,” iškreipęs pagaliaus ma
no pavardę, stengias diskredi
tuoti (pažeminti) žmonių aky
se mano misiją ir tiro jai pa
kenkti. Kad atlikti tą pra
gaištingą darbą, tas laikraštis 
vartoja pačias bjauriąsias 
priemones, kurių sarmatijas 
ne vien inteligentai, bet pa
galiaus ir patys laukiniai žmo
nas. Jis vartoja dergimus, 
pravardžiavimus ir pagaliaus 
falsifikacijas.
Laisvamanių laikraštis “Lie

tuva”'piktinas, kam-aš renkąs 
aukas katalikų lietuvių dien
raščiui “Viltis,” o nerenkąs 
aukų badaujantiems.

Ko vertas tas pasipiktini
mas, tuoj pamatysime.

Jei kokioje srytyje veikia 
tik vienas žmogus — jis turi 
atlikti visą darbą pats. Bet, 
jei toje srytyje veikia daugiau 
žmonių, tuomet darbas geriau 
pavyks, jei vieni dirbs vieną 
darbo dalį, kiti kitą, treti- 
trečią, ir jei v’sos tos dalys 
veiks harmon’škai, arba, ki
taip sakant, jei bus veikiama 
sul’g darbo pasidalinimo ir ko
operacijos taisyklių. Tai vie
nas iš pamatinių ekonominio ir 
soc’alio. gyvenimo principų. 
Nežinodamas, kas dedas A- 
merikoje, ir aš maniau, kad 
reiks pačiam varyti ištisą ba
daujantiems aukų rinkimo dar
bą. Bet neilgai trukus pama
čiau, su kokiu pagirtinu pasi
šventimu ir systematiškumu 
renka aukas badaujantiems A- 
merikos lietuviai kunigai ir 
lietuviai katalikai vekėjai per 
“Tautos Fondą.” O taip da
lykui stovint, man beliko ne 
visą aukų rinkimo darbą nuo 
pradžios pradėti vienam, bet 
renkantiems padėti jau pradė
tame darbe. Tatai aš, norė
damas, kad badaujantiems au
kų rinkimas labiau pasisektų, 
ir prisilaikydamas darbo pasi- 
dal’nimo bei kooperacijos tai
syklių, pasiriųkau sau vieną 
badaujantiems aukų rinkimo 
dalį: išrodinėdamas savo klau
sytojams baisų dabartinį Lie
tuvos Stovį, aš prirengiu dir
vą tiems, kurių užduotis yra 
pats aukų rinkimas: Iš tokio 
mano elg^mos piktinas laisva
manių lakiraštis “Lietuva” ir 
tuo parodo, kad to laikraščio 
redaktoriai ir rašius;eji tuos 
dalykus bendradarbiai nežino 
nei a, b, c iš socialto ir ekono
mijos mokslo sryties.

Manau, jog dabar visiems 
aišku kokiu budu aš dalyvau
ju. badaujantiems aukų rinki
mo darbe.

Kas kita su rinkimu aukų 
taip reikalingam ypač dabarti- 

’ artimos’os ateities 
aplinkybėse katalikiškai-tanti-
- ... .... ■ — I,, ,

škam laikraščiui “Viltis.” Ši
toje srytyje Amerikoje kitas 
nieks nesidarbuoja, dėlto visą 
aukų rinkimą čia turiu atlikti 
pats.

Iškolioti, išdergti, išpra- 
vardžiūoti, kokį žmogų moks
lo nereikia: tai sugeba ir bile 
koks tamsus ištvirkėlis. To 
žemo įrankio griebias ir laisva
manių laikraštis “Lietuva.” 
Besistengdamas diskredituoti 
“Viltį” vadino ją “klerikalų 
dienraščiu.” Būdami pilnai į- 
sitikinę, kad tai netiesa, bū
tinai reikalaujame, kad “Lie
tuva” priparodytų, jog “Vil
tis” yra “klerikalų.” Je toi to 
nesulauksime, tai skaitysime 
prirodytų dalyku, kad laisva
manių laikraščio “Lietuvos” 
redaktoriai yra šmeižikai, o jų 
laikraštis, kurs turis šmeižtus 
platina yra šlamštas.

tai ten ir pabriežiama delko ji 
taip padarė: kad vokiečiams 
nieko neliktų. Tam turime 
šimtus liudytojų. Na, o pa
sakyti, kad kariuomenė su
naikino pavaldinių turtų de
lei proporcionaliai svarbios 
priežasties, nėra jokiu rusų 
nupeikimu. Bet tamsūs lais
vamanių laikarščio ‘ ‘ L’ etu-
vos” bendradarbiai ir redak
toriai, matomai, neįstengia 
patėmyti tokių mažmožių.

Kitoje vietoje tas pats lais
vamanių laikraštis kalba, jog 
tiems žmonėms, kurie ateina 
mano prakalbų pasiklausyti, 
“stengdamasis įkalti į galvų, 
kad su tuo dienraščio likimu 
yra surištas ir visos Lietuvos 
likimas.” Ir šitų pasakymu 
laisvamanių laikraštis “Lietu
va” iškreipė mano mintį. Ir 
“Žvaigždė” patėmijo ir mano

Balansas H rūgs., 191-U-______ $ 79.48
Ineigoš iš para?.- Karalienės Aniolų — Brooklyn, N. Y. $1.00

Nekalto Pradėjimo—Cambridge, Mass. 1.00 
Šv. Kryžiaus — Chicago, III_______ 2.00
Šv. Juozapo —Donorą, Pa________1.00
Šv. Luko — Ellsworth, Pa________ .”1.00
Šv. Vincento — Girardville, Pa_____ ”1.00
Šv. Petro ir Povilo — Homestead, Pa. ”1.00 
Šv. Liudviko — Maizville, Pa_______
Šv. Juozapo — Mahanoy City, Pa_
Šv. Kryžiaus — Mt. Carmel, Pa.___
Šv. Kazimiero — Pittsburgh, Pa___

” Šv. Ambrozo Port Washington, Wiss.
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Šv.Juozapo Dr-ja — Scranton, Pa____2.20
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Lietuvos Vyčių Susivienijimas._____ 1.00
Liet. R. K. Moksleivių Su-mas________1.00
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v« cio^ 
stengiąs atpasakoti mano pra
kalbos dali? Iš to atpasakoji
mo matyti, kad tas atpasako
tojas yra naivus tamsuolis. Sa
vo tamsumo ir naivumo dėmę 
jis stengias antmesti ant mano 
prakalbos. Bet dar blogiau, 
kad tas naivus tamsuoti s ma- kad Lietuva (apto kurią 
no kalbą iškreipia. Tas iš- kalbu) yra didžiame pražuvi- 
kreipimas yra nebile falsifika- mo pavojuje. Kaipo sąlyga iš- 

Pats tamsumas neturi j sigelbėjimo iš to pavojaus aš 
nurodžiau: a) reik’a turėti ka
talikiškai tautišką lietuvišką 
laikraštį, kurs pasekmingai 
g'n tų mūsų Lietuvą nuo prieši
ninkų ir rodytų mūsų žmo
nėms kelią iš tų didžių vargų 
ir pražuvimo pavojaus; b)ne- 
paleisti Lietuvos žemės į sve
timtaučių rankas. Laisvama
nių laikraštis “Lietuva,” at
pasakodamas tą sąlygą, pra
leido antrąją jos pusę, t.y., kad 
reikia neįduoti tėvynės žemės 
svetimtaučiams nors tam ma
no skiriama ištisa prakalbos 
dalis. Toks gi svarbios da
lies praleidimas yra nepadorus 
svetimos minties sufąlsif kavi- 
mas.

Laisvamanių laikraštis “ Lie
tuva’ ’ stengias pašiepti mano 
žemaitišką ištarmę, tik nemo
ka, kaip tai padaryti. To laik
raščio bendradarbiams, ir re
daktoriams, matyti, rodos, 
juo labiau jie iškreips mano 
kalbą tuo labiau ją pašieps. 
Mat toks jų satyros suprati
mas. Tad ir kreipia tą kalbą 
be pasigailėjimo, taip, kad 
ji išėjo iš tos fabrikos nebe na
mo, tik jų pačių.

Mano ištarmė yra žemaitiš
ka, ir te aš ne vien nesidro
viu, bet ja didžiuojuos. Kiek
vienas, kurs turi bent elemen- 
tares žinias ’š psichologijos, 
žino, jog kalboje atspindi tau
tos dvasia, o tarmėse — jos 
ypatybės savo srytyje. Dėlto 
Europoje pačių šviesiųjų mok
slo žvaigždžių, unversitetų 
profesdlių tarpe dažnai susi
tinkame su tokiais, kurie, pri-

katalikų veikėjų, jog rūpinuos 
lietuvių katalikų reikalą-s, jog 
su tais reikalais kreipiuos ne į 
Amerikos laisvaman-us ar ki
tus tokius, bet vien į vietinius 
lietuvius katalikus.

Mano prakalboje išrodyta, v as

Clja. A. .
savyje partivios tendencijos: j 
suklystant, galima iškreipti ' 
svetimą mintį į vieną ar į ki
tą, pusę. Mano gi prakalbos , 
ir formą ir turinį dešimtyse 
vietų tamsus “Lietuvos” ben
dradarbis iškreipęs visus į vie
ną ir tą pačią pusę: kad pa
žeminti ir pakenkti mano mi
sijai. Tas ir parodo, kad 
tie iškreipimai tyčioms pada
ryti, arba, kitaip sakant, kad 
mano prakalba sufalsifikuota, 
Tas falsifikacijas platina sa
vo skaitytojų tarpe laisvama
nių laikraštis “Lietuva.” Bet 
falsifikatoriai visose šviesesnė
se šalyse yra skaitomi niekšais, 
o laikrašč’ai, kurie tas falsi
fikacijas platina visur yra va
dinami šlamštais.

Iš daugelio iškreipimų ku
rių čia neminiu, pažymėtinas 
yra ypač šitas.

Laisvamanių laikraštis “Lie
tuva” rašo, kad aš visur gi
liąs vokiečius. Tuotarpu ma
no prakalboje pasakyta: “vo
kiečiai, įsiveržę į Lietuvą, no
rėdami rusams atkeršyti už 
srmaikinitną Prūsų, ėmė de
ginti Lietuvą.” Ir tą mano 
pasakymą laisvamanių laikraš
tis “Lietuva” skaito vokiečių 
pagyrimu. Tas pats laisva
manių laikraštis“Lietuva” ra
šo, kad aš visur peikiąs rusus. 
Tuotarpu mano prakalboje pa
sakyta, kad rusų valdžia duo
da pašalpą pabėgėliams lietu
viams. Pagaliaus ten išro- 
kuota, po kiek kas mėnuo 
duodama. 1 Ir tą mano pasa
kymą laisvamanių laikraštis 
“Lietuva” skaito rusų nupeK 
•-•■'-to- Juk jei “visur” tai ir 

Jei mano prakalboje ir 
», kad rusų kariuome- 

Lietuvoje daug

Kaip iš apyskaitos matėme, L. R. K. Federac’jon įsira
šė pernai metais 12 parapijų, per šiemetinį kongresų įsirašė 
dar 6 parapijos: 4 davė ir aukų, dvi paskui prisius (Šv. Ka
zimiero par. Plvmouth, Pa. ir Šv. Jono Krikštytojo par. Bal- 
timore, Md). Tai-gi išviso Federac’jon priguli jau 16 para
pijų. Draugijų priguli išviso tik 10; užtat pre Federacijos pri
guli visos lietuvių katalikų Centralinės organ zacijos: 1) Su- 
sivienijmas, 2) Moterų Sąjunga, 3) blaivininkai, 4) L. Vy
čiai, 5) L. D. S.; 6) Spaudos Draugija, 7) Moksleivių Susi
vienijimas, 8) Chicagos Labdarybė. Belieka vien susikura- 
tyti atskiroms draugijoms, k. a. pašaipūnėms — ir įstoti Fe
deracijom

Prie Tautos Iždo priguli keli nariai labdariai, mokan
tieji kasmet po $25.00. Svarbu labai, kad ir jų skaičius di- 
dintųsi. Ko daugiau inplauks į Tautos Iždą mokesnių ir au
kų, tuo greičiau lietuviai pasistatys sau kolegiją.

Lai visos lietuvių katalikų draugijos per savo metimus 
susirinkimus padaro nutarimą prisidėti ne tik prie Federa
cijos (su 2 centais metinio mokesnio nuo kiekvieno nario), bet 
ir prie Tautos Iždo (10 centų metinio mokesnio nuo kiekvieno 
nario). Jei draugija išmokės metams po 12 centų nuo na
rio, ji nesubankrutvs. Bet užtat ji žymiai parems svarbiau
sius tautos re'kalus ir prisidės prie vienybės visų brolių ir se
serų, lietuvių katalikų. Katalikiški laikrašč ai paskelbs 
kiekvieną naujai įstojaučią parapiją ir Draugiją. lai visi 
mato ir žino, kaip auga lietuvių . katalikų susipratimas 
»r vienybė. Kas nori žinoti plačiau, kas tai yra Fe
deracija ir Tautos Iždas, ir kaip galima prie jų prigu
lėti, reikalaukite Federacijos konstitucijos, kurią gausite 
dykai ( Adr. Pranas Gudas, 242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass). Kas nori aiškiai suprasti, kokia nauda mums yra ’š 
Federacijos ir Tautos Iždo, lai i
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MOTERIMIS BEI MERGINOMS.

GASPADINŠMS NAUDINGA
■ 1) Surūdijusius plieninius 

daiktus lengviausia nuvalyti 
aptepus gerai su kerosinu, pa
likt per dieną ar ilgiau, pas- 

.. kui smarkiai nutrinį te^lime)
Neužmirškite sesutės, kad įstojimas į A. L R. K. Mot. Ikalkėmis; bus kaip nauji.

Sąjungą bus pakeltas po Naujų Metų. Lieka tik pusantro 2) Padaryt orą ruimo, liuo- 
mėnesio, per kuriuos yra galima įstoti už numažintą perpus są nuo visokių gazų — pripilt 
mstojimo mokesnį. Tai-gi naudoki tos proga, nes laikai* indą šalto vandens ir padėt 
kaip matote labai trumpas.

Mot. Sąjunga auga ir augs — nesigaiiėsit prie jos prisi
rašę, o prisi rašydamos dabar, nevien kad didinsite pirmu
tinę lietuvių moterų katalikių organizaciją Amerikoje, bet dar 
sutaupysite ir pinigų.

Sąjungietės privalėtų prikalbinti bent po vieną savo drau
gę. O juk tą būt lengva padaryt 
gubai pas; didintų. Pagalvokite rimtai, kurios dar neprigu
lite — ir pagalvoję dumkite į vietinių kuopų susirinkimus ir 
tapkite narėmis Lietuvaičių Katalikių Sąjungos.

Viena iš Centro
Į LIETUVES IR LIETUVAITES!

Artinasi Kalėdos! Visų laukiamos Kalėdos! Gal dėlto 
labiausiai, kad kaip čia Amerikoje Kalėdos atneš mums ir 
“Christmas present” — kalėdinę do^nna. Kalėdos yra brar 
giausia šventė visiems krikščionims, bet tas laukimas ko nors 
netikėto, - 
brangesnėmis, 
prieš Kalėdas, pradedama mąstyti ką tam mylimam ar myli
mąja! nupirkt atminčiai, ką tam draugui ar giminei padova- 
not ir tt. Bet — šiame laike, mes moterys lietuvės, nepri
valome nei svajoti apie davimą dovanų tam ar kitam, atsi
minkime kokias Kalėdas turės Lietuva!.... Mes člą ačiū Die
vui, turime užtektinai valgyti, šiltą pastogę, užtektinai dra
paną, dar-gi norėtume prie to visko ir daugiau malonumą — 
gauti dovaną, pirkt jas kitiems — o jie... ten Tėvynėje.... 
skarmaluose šaltį kenčia, baisi šmėkla bado žiūri jiems į akis
— ligos — mirtis.... Jeigu mums moterims yra pripažinta 
jautresnė širdis už vyrų, tai ir parodykime, kad tas yra tie
sa. Amerikoje milijonai yra išleidžiami ant kalėdinių dova
ną, o tarp letuvių tūkstančiai. Dažnai gauname dovaną, nors 
ir brangią, bet suvisai mums nereikalingą, mūsą dovanos ki
tiems gal taip-pat yra netinkančios — nors iš mandagumo 
“džiaugiamėsi” — dėkojame.

Tai-gi sesutės parodykime, kad esame tikros lietuvės, 
patrijotės, geraširdės, kad mums labiau rūpi sušelpt tuos, 
kurie yra baisiame reikale ir nelaimėje, nekaip laikvt’s ma-’ 
dos ir pirkt dovanas bereikalingas.

Žinote ką sesutės—tuos pinigus kuriuos be abejonės išleis j „
tumėte ant Christmas prezentą — aukokime Tautos F o n- z) + Padary t. 
d u i! Norėdamos dar ypatingai pagerbt mūsą draugus ar 
drauges, vietoje dovaną, galime aukaut ją vardu tą sumą, 
kurią manėme išleist dovanoms tam ar tai - 
prakilnus darbai Kaip lengvai tą galima padaryt! „ — 
są draugai, gentįs, mus už tą labiau gerbtą ir užsiganėdin
tą gavęs pasveikinimą atviruku. Vieton aukavę jiems dova
ną vertės kelią dolerių, be kurios jie gali puikiai apsieiti. — 
o mūsą tie pinigai ten Lietuvoje juk daugiau kaip dubeltavo- 
tūsi, ar-gi nemalonesnės, linksmesnės mums būtą šventės, 
jeigu jaustumėsi, kad už mūsą centus, kokiai vargšei mo
tinai ar kūdikiui tapo nušluostytos ašaros, bent ant vienos 

dienos 
. Šį sumanymą labiausiai turėtą patėmyti A. LE KMot. Są- 
ga, Moterų Pašelpinės Dr-jos ir tt. būtinai turi ant savo su
sirinkimų, kurie dar įvyks prieš Kalėdas, apsvarstyti ir pa
remti. Jeigu vien Sąjungiečią 500 — aukotų tik po $1.00 jau 
būtų $500.00 — o Lietuvoj suvirš 1000 rublių! O juk kiekvie
na išleidžiame daug kartą daugiau kaip $1.00 ant kalėdinių 
dovaną pirkimo!

Jeigu šis sumanymas įvyktą, tikrai būt galima didžiuo
tis iš Amerikos lietuvių ir lietuvaičių, o įvykinti jį lengva
— lai Moterą Sąjunga pradeda kelią ir kitoms draugijoms. 
Mot Sąjungos kuopos galėtą siųst pinigus vardan visos kuo
pos, arba pavienių narių, tiesiog į Tautos Fondą, ant var
do T. F. rašt. Adv. A. A Šlakio, 3255 Š. Halsted St, Chiea- 
go, III. pažymėdamos, kad pinigai nuo moterų ir eina į 
Moterų Kalėdinį Fondą, po Naujų Metų, Tautos Fondo rašt. 
išduotą atskaitą ir visos pamatytumėme ką Amerikos lietuvės 
gali, jeigu tik nori.

Juk jau nebepirmą sykį mūsų sesutės parodė pasišventi
mą, meilę artymo, rinkdamos aukas per “tag day,” aukoda
mos ir tt Tai-gi brangiosios, neatmeskite ir šio sumanymo, 
lai jis jums netik į protą, bet ir į šrdį prakalba!

A. L. R. K. Moterų Sąjungos Centro Valdyba.

2) Padaryt orą ruimo, liuo-

tai Sąjunga tuojaus dvi-

kalėdinę do^nua. Kalėdos yra brar

dovanos, padaro Kalėdas dar labiau laukiamomis, 
malonesnėmis už kitas šventes — jau gerokai

kur nors ruime, vanduo su
trauks visus gazus, kuriais rui
mas pripildintas nuo alsavimo 
žmonią, kurie miegojo ar val
gė kambaryje. Labai mažai 
žmonią supranta, kaip nau
dinga yra toki purifikacija 
(ąpčystijimas) ruimo. Abel
nai dauguma nesupranta, kad 
gali būt koks nesveikas oras 
ruimuose, bet per keletą va
landą, uzbonas ar viedrelis 
šalto vandens (juo šaltesnis 
juo geriau) — padarys orą 
ruime sveiką, bet vanduo ne
bebus geras dėl vartojimo.

3) Mėsa, kuri labai kieta
(tough) bus minkšta išvirta, 
jei prieš virsiant ją palaikysi, 
keletą minučią įmerkus į stip
rų actą. ‘

4) Norint, kad šluota il
giau laikytą, būt lanki (pliab- 
le), reikia naują įmerkt į ver
dantį muiliną vandenį — ga
lima tą atkartot sykį į savai
tę.

5) Išnaikint tarakonus (prū
sokus) ten, kur jie randasi, 
pabarstyt nupirkus už keletą 
centą, taip vadinamo “helle- 
bore;” jie paėdę tuoj išnyksta.

6) Geležies rūdis galima pa
naikint citrinos sunka su drus
ka . •' Į

Jeigu rankos kuom suteptos Į 
ar nudažytos, lengviausiai nu-! 
plaut-perpjovus e triną perpus į 

i ir trinant ant rankų kaip mui-

kad lempos i 
nerūktų (jeigu yra dar kur ' 
vartojamos), reikia knatą iš-

i šie pasaulio žmonijos, tv *•< -■ -'j
Moteris yra.augštos dvasios 

1mokykla, visos. jaufiąomenės. 
| Moteris-stiprybė tautos. Lai- 
I minga ta tauta, kurioje yra 
j doros ir ištikimos moterys. Tb- 
Įje tautoje yra narsūs, pažan- 
jgūs išsilavinę vyrai. Kaip sau
les spinduliai gaivina ' žemę, 
taip doros moterys stiprina sa
vo tautą. . ?. -

Ačiū Dievui, gali sakyti 
ta tauta, kuries moters pasi
žymi dora, prakilnumu.

Lietuvių moterys, taip-pat 
nėra paskutinės ant šios žemės. 
Nors jos pirmiau buvo skaito
mos kaipo žemesnės už vyrus, 
kol tarp lietuvių žemai stovėjo 
apšvieta, bet kada pradėjo kil
ti didesnis, apšvietimas jų tar
pe, veik sykiu pradėjo kilti ir 
mūsą moterų ir merginą pa
žanga. Šiandie, mūsą mote
rų ir merginą, jau yra didis 
skaičius, kurios- nei? kiek ne- 
žemiau stovi už vyrus, t. y. 
savo priederystes taip žino ir 
pildo, kaip vyrai savo.

Tik jūs moterėlės t imkitės 
dar drąsiau prie skaitymo kny
gą ir laikraščių, švieskit ės kiek 
jūsų galės leidžia, stengkitės, 
kad nors jei ne sykiu su vyrais, 
tai bent toli neatsilikdamos 
žengtumėte pirmyn.

J. V. Kovas.

—Berryman in Waahington Star.

— koksai tai būtų - Pasku> «era'
padaryt! Ir mū- ,sdalo™'!s’artot- ... ...

•bdee Jtądtiekviena atjausi galime...

8) Niekados nereikia laikyt 
šviež’os mėsos suvyniotos ilgai 
popieroj, nes tas sugeria vi
sus syvus iš mėsos.

9) Langus ir veidrodžius, 
gerai yra nutrint su minkštu 
skuduru, pašlapytu alkolyje 
— ž’emos laike langai taip nu
trinti, niekados neapšals.-

(Toliaus bus)
Morta.

Ponia Thomas Marshall, 
žmona vice-prezidento Mar- 
shallo. Ji dabar apsirgo ir 
yra ligoninėj mieste Indiano- 
polis.

Suvienytos Valstijos turi nuolatai vargo su Panamos ka
nalu, kurs dažnai užgriūva. Goethels yra vyriausys iš Pa
namos kanalo inžinerius.

Serų Kapitalas.
t ’

MOTINOMS SVARBU. •
Maži vaikučiai, ypač čia 

Amerikoje, neapsakomai daug 
valgo saldainių (candy). Re
tą, kurį atrasi su sveikais 
dantukais arba su visai svei
kais viduriukais, daugiausiai 
tai kenkia saldainiai. Nors au
ganti vaikai ir reikalauja, tu
ri apetitą ant saldžią daiktą, 
galima jiems ją duot, bet rei
kia žiūrėt, kad būt švarūs ir 
sveiki.

Paprastai vaikai gauna bent 
po 1 centą ant dienos. Norė
dami tą centą suvartot taip, 
kad daug už jį ko gavus, per
ka pigiausius saldainius, ku
riuose randasi visokią dažą, 
saccharinos ir tt.

Dažnai nuo to apserga; rei
kia tada gydytojui išmokėt do
leriais, nebe centais.

Norint vaikučių troškulį 
saldainiu užganėdinti, moti
nos gali pačios padaryti sal
dainią namuose, kurie bus 
sveikesni, negu pirktiniai.

ia keletas pamokinimą, kaip 
lengvai namie padaryt “can
dy.’” Lengviausia padaryt ir 
pigiausia t y. “Motasses Oan- 
ąy.”

Paimti vieną puoduką mo- 
lasėo, du puoduku cukraus,

vieną stalavą šaukštą acto (vi- 
negar), pusę šaukštuko svies
to, keletą lašą vanillos. Su
dėjus tą viską į puodą, virin
ti per dešimtį minutą, tik nė- 
prisvilinti, reikia pamažu mai
šyt. Turėt gatavas torieles ar 
“pie platės,” išteptas sviestu, 
Suvirintą molassą išpilt į jas ir 
pastatyt šaltai. Sušalus gali
ma kapot į šmotukus ir duot 
vaikams.

Čekoladiniai karamelai.
Du puoduku taip vadinamų 

“brown sugar,” vieną puodu
ką malasso, vieną puoduką su
tarkuoto čekolado, vieną puo
duką atvirinto pieno, vieną 
stalavą šaukštą miltą; sviesto 
mažą šaukštuką; virinti pa
mažu, ir išpilti ant lėkščių 
torielią, subraižyti peiliu į 
šmotukus , kol dar truputį šil
tos, nes kaip suvisai atšals 
sukietėja, taip, kad sunku 
padalyti į šmotukus.

Morta.

KAIP PADĖT STALĄ.
Gražiai užalikomam name, 

visados stalas yra tiesiamas ir 
padedamas prideramai, nes 
kaip rasi stalą padėtą, valgius 
paduotus, galima spręsti maž
daug apie namą šeimininkės 
supratimą etikietos ir maž
daug išlavinimą. Čia keletą 
patarimą:

Uždengt staltiese lygiai ir 
tiesiai. Padėt peilius ir šauk
tus po dešiniąja torielkbs, ga
lai kad būt suvisai arti kraš
to stalo, peiliai arčiau toriel- 
kos, su ašmenims atverstais į 
torielką pusę, šaukštai su gi- 
lumėliais į viršą. Šakutės (vi- 
delčiai) po kairiąja puse. Po 
dešiniąjai, prie galo peilio, 
padėt stiklą dėl-vandens. Ser- 
vetukė turi būt gražiai su
lankstyta ir padėta prie šalies. 
Viskas žinoma turi būt kuo- 
švariausiai nuplauta ir nušvei
sta dedant ant stalo. *

Morta.

ŽYMUS LIETUVIS
Amerikoną laikarštis “Det- 

roit News-Tribune” praneša 
mums indomią r’nią apie lietu
vį, kurio rankose yra aštuo- 
nh] milijoną vertės knygą. Tas 
pats pranešimas, pakartotas 
ir kituose laikraščiuose pasie
kė nemažą skaičią skaitytoją. 
Kad supažindinti “D.” skaity
tojus su tuo žymiu lietuviu, tai 
tą straipsnį paėmęs iš “Kan- 
sas City Times,” ištisai sulie
tuvinu. Už to viso teisingu
mą, žinoma, atsako tą laik- 
raščią redakcijos. Butą pa
geidaujama, kad kas iš det- 
roitiečią apie jį parašytą į lie
tuvių laikraščius. Turime p. 
Vai u i č u i pripažinti gar
bę, kad jis išdrįso viešai lie
tuviu prisipažinti, ką dauge
lis šiek tiek žymesnių (pav. 
atletas Žilinskas ir k.) neiš
drįsta.

DIDIS GAISRAS 
PARYŽIUJE

Paryžius, — Bizniavojoj Pary- 
žtat&'dalyse, buvo ištikęs didis 
gaisras. Sudegė keletas didžią 
krautuvių. Nuostolių padaryta 
už $6,0004*8.00.

ŠIS TAS APIE MOTERIS.
Žmonių sakoma yra, kad 

moteris yra gražiausias Sutver
to jaus darbas. Moterei Dievas 
šiame pasaulyje suteikė gra
žiausią išvaizdą tarp žemės vi
są sutvėrimą. Moterą daug 
maž yra tiek pat, kad kiek
vienam vyriškiui, užtektą po 
vieną. '■ 1 '

Moteris yra taip pritrau
kianti, kad bėgu rastum šia
me pasaulyje asmenį, kuris ne
mylėtą moteriškąją; (kalbu iš 
gerosios pusės) bet aplamai 
paimsime, kad moteris visur, 
ir visuomet turi pirmenybę, ir 
nuo visą jos gauna prielankes
nį žodį ir didesnę užuojautą.

Moterys visur yra stotomos 
augštesnėje vietoje, ir jos dau
giau pagerbiamos.

Moterys yra puikiausiu pa
puošimu prie stalo, laike iš
kilmingiausią puotą.,

- LIETUVIS TURI UŽ . 
$8.000.000 KNYGŲ.

Jo vardas Wilfrid Miehael 
Vaynick (Lietuvoj vadinos 
Habdunk Waynicz, bet anglą 
ištarimas reikalauja kitokią 
raidžią.) Jis yra iš dalies sa
vininkas iš dalies vienatinis 
užve’zdėtojas aštuonią milijo
nų dolerių vertės retai užtinka
mą knygų, kurių daugelis da- 
bar randasi Detroito Dailės 
Muzėjaus parodoje. '

Malonu su Vainiču susitikti. 
Jis mėgsta šnekėti apie savo i 
knygas: apie save jis daug 1 
nepasakoja, tečiau jis yra per-, 
gyvenęs indomesnę karjerą už 
b’le kurį rankraštį, kuriuos 
jis godoja. v;

Lietuva jo tėvynė. Jis mo
kinos chemijos, tiesų ir gam
tos mokslų Varšuvos ir Ma?k- 

Moterys gerbiamos, kaipp j vos universitetuose. Būdamas 
motinos ateinančios kartos; dvidešimt metų, jis- — 
kaipo gaivintojos ir auklėtojos kaltintas užprigul^d

ap- 
prie

slaptos organizacijos tikslu 
nužudyti carą ar už kitą kokį 
dalyką. Nebuvo net nei tei
siamas. Buvo laikomas per 
kiek laiko Varšuvos tvirtovė
je,. o vėliau išsiųstas į Siberi- 
ją, negavęs net nei progos ape
liuoti.

Vainičas Siberijos nemėgo. 
Bėgo, buvo vejamas, sugau
tas ir atgal sugrąžitas. Antru 
kartu išbėgo, taip buvo su
gautas. Trečią kartą -ištrū
kus, jf pasisekė pereiti per 
rubežių f Kyniją ir po atmin
tinos kelionės po tą šalį jis pa
siekė pamarį ir kokiu tai būdu 
įsigavo ant laivo, kuris plau
kė Anglijon.
“Viskas gyvenime išeina ant 

gero,” Vainičas sako, “jei ne
būčiau buvęs išsiųstas Siberi- 
jon, gal būčiau neturėjęs in- 
domios kelionės po Kyniją. 
Viskas gyvenime išeina ant ge
ro.” ' ’ -

Tarp knygų, kurias Vaini
čas atvežė Amerikon ant paro
dos yra daug tokių, kurios bu
vo brangenybė Italijos didžiū
ną knygynuose. Kada Napo
leonas pradėjo siųsti brangiau
sius dailės rinkinius iš šiaurią 
Italijos Į Paryžių, kitų valsti
ją didžiūnai išsigando. Dau
gelis kunigaikščių ir didžiūną 
pasiuntė savo turtus į Austri
ją, tikėdamies, kad ten bus 
niekeno nejudinami. Tūlas iš 
ją, kuris žinojo apie savo tur
tą numirė, tūlas užsimiršo, o 
tūlas paliko tokiame padėjime, 
kad negalėjo ją atsiimti.

Šimtmečiui praslinkus, Vai
ničas užėjo popierius apie kor 
kius tai užslėptus Austrijoj 
rankraščius ir po ilgo ieškoji
mo jis surado skrynias, kurio
se buvo tie rankraščiai sudėti. 
Skrynios buvo paslėptos vieno
je Austrijos pilių, kurios sa
vininkas nieko apie tai neži
nojo. Vainičas išgavęs ant ją 
tiesą, daugelį retai užeinamą 
rankraščių ir pirmąją leidinių 
pardavė dalies muzėjams ir 
privatiniems rinkėjams Ameri
koje.

Tarp keletos šimtų rinki
nių du veikalu yra labai bran
gintinu. Vienas, 
mai Šventųjų” parašytus ant 
veliumo, papuoštas vandeni
nės spalvos piešiniais apačio
je kiekvieno lakšto. Kritikai 
sako, kad tie piešiniai esą pieš
ti žinomo piešėjo Giotto. Jie 
vaizdiną kovą šventųjų su vel
niais. Ta viena knyga kai
nuojama šimtas penkesdešimts 
tūkstančių dolerių. '

Antroji rinkinio brangeny
bė yra rankraštis parašytas ant 
Šiurkštaus pergamento ne rai
dėmis, bet numeriais. Sako
ma jį parašęs Rogeris Bacon. 
Paveikslai ir vandeninių spal
vų piešiniai rodo, kad reika
le rašoma apie botaniką, ast
rologiją, biologiją ir tt. Mo
kintieji nesurado dar būdo jį 
perskaityti.

Tai ta;p praneša svetimtau
čiai apie lietuvį ir jo turtą.

i našiau . _ .
• Kooperatoriai, uždėdami 

jsavo'. £raūtavę steigia’f.visai 
naują ir prakilnesnę r. formĄ 
{žmonių ūkio; paremtą ant tei
singumo ir broliškumo pamą- 
tų. Jie negalęs nei nenorės 
apgaudinėti nei tų, iš kurių 
pirks, nei tų, kuriozus par
duos. • •

■ Tečiau, kad' neprignlėjus 
nuo malonės didžiųjų pirklių, 
kooperatoriai turės pirkti es į 
savo krautuvę daiktus už ga
tavus pinigus. Jie stengsis 
aplenkti visus tarpininkus, o 
prekes savo krautuvei nusi
pirkti iš pirmųjų rankų, kur 

Įjos yra išdirbamos. Pirkėją, 
kurs užmoka gatavais, kiek
vienas ar tai fabrikantas, ar 
ūkininkas labiau brangina, 
prieš jį labiau nusileidžia.

Bet kad pirkti krautuvėn 
prekes už gatavus, - reikia tą 
gatavų nemaža turėti. /k^i-gi 
ir yra svarbu, kad kęoperąto- 
riai, pirm negu uždės sa^o 
krautuvę, kad sudarytą nema
žą Šerą kapitalą. .Prie mūsą 
sąlygą, steigiant valgomųjų ir 
k’tų reikalingiausią < .dalyką 
krautuvę, reikėtų turėti pra
džiai bent nuo $1500.00 iki 
$2000*00. ‘ \ .

Be to tam kapitalui reikia 
užtikrinti pastovumą. Jei, sa
kysime, daugelis -dalininką 
susitarę atsiimtą sąvo dalis, 
jie tuo žymiai sumažintą apy
vartos kapitalą — tuoni pat la
bai susilpnintų savo krautuvę, 
kuri būtų priverstą imti prekes/" 
bargan, brangiau, mokėti už 
jas, imti iš tarpininko netiku
sias prekes į sayo krautuvę; 
labai gi dažnai tai reikštą ir 
visišką nusibankrutijįmą, Te
čiau iš antros pusės tie serai, 
kuriuos nariai sumoką nenus-

- “ Gyveni -

Kooperacijos veikimas gali 
apimti įvairias sritis žmonią 
ūkio: gali ūkininkai telkties į 
draugiją, kad bendrai perkant 
pigiau įsigijus reikalingus ū- 
kio vedimui dalykus, arba, 
bendrai parduodant savo ūkio 
vaisius — daugiau už juos ga
vus. z Bus tai ūkio koopera- j 

! cija. Galima organizuoties 
paskolos — taupymo reikalais.[• 

į Bus tai kredito kooperacija, i . , . • .
Galima sudėti pinigus ir užde- būt. nuosavybe naOŲUP« 
tt savo išdirbystę. Bus tai Į™ka3a^ tikrame.re
produkcijos kooperacija. Yra kale grąžinami su
dar daug kitokią kooperacijos Vsa Pe a0- UT! s ras yra pa- 

į formą.

ji kooperacijos forma, nešan
čioji daugiausiai naudos darbi- 

I ninku luomui, labiausiai lig- 
šiol išsiplatinusioji kaip An
glijoje, taip ir kitur — yra tai 

j suvartojimo kooperacija. Kiek
vienas žmogus yra suvartoto- 
jas daiktą, reikalingą gyve
nimui: maisto, drabužių, a-

! valinės, rakandą ir t. p. Tuos 
daiktus pirkdamas jisai daug 
duoda uždarbio pirkliui ir da
žnai gauna netikusią prekę. 
Kad tą tarpininko uždarbį 
palaikius sau, kad gavus vi
suomet • tikrą prekę, sveiką 
maistą — ir yra steigiamos su
vartotoji} bendros krautuvės. 
Žmonės sudeda savo įnašas — 
dalis (šėrus), įsisteigia krau
tuvę ir joje perkasi viso kas 
jiems reikalinga. Apie tą 
ypač kooperacijos rūšį mes ir 
pakalbėsime plačiau “Darbi
ninke.” Visų-pirma šį-tą apie 
Šerą kapitalą.

Suvartotojų kooperacijoje 
viso veikimo pamatas ir pra
džia yra tas sudėtinis kapita
las, su kuriuo paskui daroma 
apyvarta. Pavienis pirklys, 
jei jisai turi nemaža apsukru
mo, guvumo, kartais ir su 
labai mažais pinigais pradėjęs 
biznį, gaudamas prekių bar- 
gan, išsiverč’a ir net priei
na prie turto. Tam jisai kar
tais pavartoja įvairią ir nege
rą priemonių, k. a. apgaudi
nėja įvairiais būdais savo pir
kėjus, gudriai subankrutija, 
kartais net sudega ir tam pa-

daręs. (Jeigu, sakysime, na
rys išsikelia į kitą vielą). Ge-

, šį‘"klaūši'mą 
išrišo kai-ktfrie Anglijos” ko
operatyvai. Ten esama dve
jopą Šeru. Vieni iš jų yra 
išimami, kiti nuolatiniai. Kiek
vienas narys turi įsigyt? ‘bent 
vieną nuolatinį serą (‘Anglijo
je 1 svaras stėrliūgų — aidi 10 
rublių); jo atsiimti jisai ne
gali; iš draugijos išstodamas 
jisai jį gali parduoti' kitam 
žmogui. Be to nuolatinio Še
ro narys įsigija kitą, išimamą
— tokio pat didumo, kaip ir 
anas (1 svaras); šitą išstoda
mas jisai gauna tuojau. - To- 
kiuo būdu yra užtikrinamas 
kapitalo pastovumas. ru .> ,

Draugija turi stengties- pri
traukti kuodaugiausiai • narių
— ir ypač iš pačiij hiednąją
darbininkų, nes šiems koope
racija yra reikalingiausi Iš ją 
nereikalaujama įnešti iš sykio 
visą šęrą. Jie gali sumokėti 
jį dalimis net ir per ilgą laiką 
(sakysime per metus).- Kaž
kurios draugijos taip susitvar
ko, kad mažai pasiturintiems 
nariams ją Šeras susidaro iš- 
pelno, kurį jie pirkdami pa
daro. Reikalaujama tik pra
džiai truputį įnešti (sakysime 
I dolerį). . s

Be to paprastai aprobuoja
ma, kiek šėrų gali vienas 
žmogus įnešti*. Kooperacijos 
draugija yra tai organizacija 
pilnai demokratiška, kur visą 
narių balsas yra lygus, nežiū
rint to, kiek kas pinigą yra 
įnešęs. Bet jeigu būtų leista 
vienam žmogui per daug pini
gų įnešti, tada jo balsas fak
tiškai galėtų nusverti visą 
draugijos likimą; jisai pavir
stų diktatorium draugijos; 
kiekvieną sykį jisai* galėtų pa- 
grąsyti jai, kad atsiims savo 
pinigus. Jeigu, sakyšifhe, vi
si nariai sumokėjo $1008.00, o 
jisai vienas ir-gi $1000.80, ■ tai 
atėmimas to tūkstančio i'eikštą 
dažnai krautuvei žlngimą/Bel-. 
to tai ir esti apribojnmft suma, 
kurią vienas žmdgus gali įneš
ti — iki $100.88, Arba . iki 
$200.80. ' J J • •

■Umis.

Tečiau labiausia priprasto- iriausiai, rodos,

/
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‘DARBININKAS”

Kol 
jau

širdies 
fektai.

se, kurios netari sąryšio, tr- 
ba gal labai tolimą sąryšį su 
tikybos ir doros reikalais.

bejieškant.

iškeltas, tik autonomijos obal-• - — - 
mik

komitetas. Buvo kviestos visos

laisvas tįjus ir kada tą reiks- .....................................- *
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Atjausdami momento 
rbą, raginami Tėvynės 

Lietuvos balso (per Lietuvių 
Konferenciją Kopenhagoje) 
— Amerikos lietuviai katalikai 
dar sykį ištiesė ranką kitoms 
srovėms, kviesdami jas į ben
drą darbą tautos naudai.

Bet dar ir šį karta ta ranka, 
kaip matyti, yra atstumiama. 
Daugelis laikraščių jau išreiškė 
savo nuomonę. Kitų dar lau
kiame. Netrukus galėsime pa
daryti abelnas išvadas, 
kas gi tik pažymėsime 
išgirstus balsus.

“Laisvė1
Socialistų “ Laisvėsnuo

mone visos kalbos apie bendrus 
tautos reikalus, apie bendrą 
Tautos Tarybą — esą tik 
priedanga, kad geriau galima 
batų užmigdyti socialistišką 
sąmonę ir įsikinkyt socialistus 
į tautos vežimą. O kadangi 
y® to nenori ir bijo, tad ir 
Tautos Taryboj dalyvauti at-

“Naujienos”
Naujienos” stebisi, kad 

nejaugi tie, kurie šaukią juos, ' 
socialistus, į vienybę, — mano 
socialistus, užhipnotizuoti. Ne, 
socialistai nesiduos apgautu ; 
Jie žino, kad čia tik tveriamas 
vienas centras, kuris diriguos 
visoms klerikalų judėjimo da- 

*ftwrEuropoje ir Amerikoje. 
Visos įstagns, kurios sudarą 
dabar tą centrą (suprask: Lie- 
tuvių Draugija N. N. K. Š. 
Liet. Inf. Biuras ir Tautos 
Taryba) esą atžagareiviškos. 
Tad ir tas centras esąs atžagar- 
eiviškas.
t “Amerikos Lietuvis”

Mažai esą, anot jo, vilties, 
kad kurios organizacijos, “at
šaukė pirimaUjšį kartą apsiim
tų dalyvauti, nes Tautos Tary
ba ligšiol liko kuom buvusi ir 
tik tveriant naują, kitoniškais 
pamatais galima būtų tikėtis 
pritraukti visas organizaci-

Kokie tie nauji pamatai 
“Amerikos Lietuvis” ne
pasako.

“Amerikos Lietuva”
Ji prikiša lietuvių katalikų 

organizacijoms, kam jos vienos 
surašusios Tautos Tarybos 
įstatymus. Šitie įstatymai ki
toms srovėms esą “nemalonūs 
ir nenepriimtini, nes juose 
matosi partijinis politikavi
mas, idant užtikrinus taip 
vadinamm’ems klerikalams ab
soliutišką kontrolę.”

Jeigu dabar katalikai šaukią 
kitas sroves į vienybę, tai tik 
norį pervaryti jas per šerengą.

Vienatinis kelias susieiti į 
bendrą darbą, tai esą “susieiti 
visų srovių atstovams ir visų 
pirmiausiai nutarti, ant kokio 
pamato galima bendrai dirbti. 
Dabar gi Tautos Taryba, susi
dedanti iš vienos srovės, tik

. .. . ,. . VT . .. 1) perdidelis rūpesnis kunigų kai nudažytos, klerikalizmo į
anksti tarties). Nuo kitų|luomo reikalaiSj 2) nereikalin. dvasia persunktos. Tai .■an- '

» Kada iškilfl

rmtti 10C.00O rublių“Saulei,™ 
“24btiriw”& “Ęytui*’-i?tii^ 

___  ________ ________met net “Lietuva” iš visų ne- 
To aiškinimo prisilaikydami, va lautiškų laikraščių bene ar- A v

mes ir paieškokime mūsų tąu>č’ausiai katalikų stovinti, tą gus ką nors gali turėti, 
sumanymą pasmerkė ' dėlto, ----- »
kad visos tos draugijos ęsan i 
čios klerikališkos. 1

Tečiau ir tų draugijų vei- i 
kime mes negalime įžiūrėti i 
klerikalizmo žymių. Jeigu : 
auklėjimas tikybinėje dvasio
je vadinasi klerikalkmu — ta
da taip, sutinkame. Bet ta
da nebebūtų pasaulyje katali- ; 
kų, protestonų, stačiatikių, o 
būtų tik keli šimtai milijonų 
klerikalų.

Katalikiškoms mokykloms 
prikišama, kam jos indiegia 
vaikams kunigų pagarbą ir 
meilę, kam tokiuo būdu augi
na kunigų intekmę. Tame 
jie ir-gi mato klerikalizmo 
ženklą. Bet ar-gi ne keista? 
Nekaltinami daktarai už tai, 
kad jie stengiasi pakelti dak
tarų autoritetą medicinos sri
tyje; nekaltinami advokatai 
už pastangas ingyti vardą ir 
intekmę — teisių dalykuose, 
inžinieriai — teknikos, meka- 
nikos ir elektrikos dalykuose; 
tad kodėl gi kaltinami kunigai 
ir apskritai katalikiškoji vi
suomenė, kam jie stengiąsis 
užtikrinti kunigų intekmę ti
kybos ir doros dalykuose. Tie
sa, nesenai p. Rimka “Atei
tyje” pasakė, kad kas kita 
tikėjimo dalykai, o kas kita 
kunigo intekmė; vienas su ki
tu neturį sąryšio ir vienas be 
kito galį būti. Bet jisai tą 
pasakė negi apsvarstęs; pa
sakė — ot, taip sau, bile ką 
nors pasakyti. Juk taip pro
taujant jam galima būtų atsa
kyti: kas kita laikraščio vedi
mas, o kas kita redakcijos sa
varankumas. Laikraštį gali
ma vesti lygiai gerai ir tada, 
kada redaktorius jokios in
tekmės į laikraštį neturi, o tu- 

. ri rašyti tą, ką jam kiti iš pa- 

. šalies padiktuos. Bet mums 

. rodos, kad tokios logikos re
dakcijos klausime p. Rimka 
nesilaikytų.

3) Kunigų dalyvavimas į- 
. vairiose draugijose, raidės 

R-K, pridedamos prie draugi
jų vardų — nudažą tas drau
gijas klerikalizmo varsa. Tos 
draugijos esą klerikališkos.

Čia irgi reikėtų visų- pir
ma nustebti iš logikos Bažny
čios priešininkų. Buvo lai
kas, kada kunigija mažai vi
sai dalyvavo visuomenės vei
kime. Daugiausiai trukdė len
kystės liga, kuria sirgo tais 
laikais daugelis kunigų. Tuo
met kunigai buvo kaltinami, 
kadel jie neiną į žmones, ko
dėl jie nieko neveikią. Kuo
met gi kunigai sukruto eiti į 
draugijas ir tenai darbuoties— 
jie barami už tą, kam jie dar- 
buojąsis.

Ir šiaip negerai, ir taip. 
Išeina, kad kaltas esi jau vien 
dėlto, kad kunigu esi.

Kodėl kunigai daugiausiai 
eina ir dirba draugijose? Gi 
todėl, kad jaučia priedermę, 
kaipo tėvynainiai, darbuoties 
tautos labui, ne vien būdami 
bažnyčioje, bet ir už bažny
čios; todėl, kad dažnai para
pijoje, kolonijoje kunigas be
veik vienatinis lietuvis inteli 
gentas. Kada mūsų tauta pri
augo iki laipsnio kitų apšvies
tų tautų, kada turės pakan 
karnai doros ir šviesos svietiš
kos inteligentijos, tuomet ir 
kunigai vėl su gryna sąžine 
galės grįžti vien prie dūšių 
ganymo. Juk dabar iš prie
žasties daugybės visuomeniš
kų darbų kitas kunigas, ne
begali taip kaip norėtų ir tu
rėtų darbuotis tikybos ir do
ros reikaluose. Bet ir tuo
met jų pagelba visuomeniš
kuose darbuose visuomet pra
vers. Būdami.. savo * tautos 
ir visuomenės nariai jie nei ne
galės atsisakyti nuo pildymo 
tų priedermių, kurias visuo- 
menė aor tauta ant jų uždės, 
žinomą, a-nt kiek tai nekliu- 
dys jų kunigiškų priedermių 
išpildymo. • Pagaliam, juk

tame pačiame numeryje priki
bė Tautos Tarybai uzurpaciją • .. i-m.svetimų teisų. Lai " Ateitis-? I101:11 S"*’ kai?°

perai skaitė tai, ką mes aukš
čiau pasakėme “ Amerikos Lie
tuvai’ V' lai’ atsimeni?' faktus 
ir lai parodo; kaip p brangina 
teisybę. Jeigu jai brangi tei
sybe, tai tą savo žodį “uzutr 
pasija” Ji turės atsiimti atgal.
, < Kada “Aieitffi” sako, jog 

tik “viso dalyko perorganiza
vimas ant kitokių pamatų gal
ėtu privesti prie pageidauja
mos vienybės,” tai ji tik karto
ja aklai tą bendrą giesmelę, vi
sų kitų giedamą Perorganizuo
ti viską ant kitų pamatų—reiš
kia šaukti kitą politikišką sei
mą. Bet kad tiesti naujus 
pamatus, reikia pirma išrodyti 
senųjų pamatų netikumą. To 
gi dar nei socialistai, nei šliu
piniai tautininkai ligš’ol nėra 
padarę. Vietoje išrodinejimų 
pakišama tuščias tvirtinimas, 
jog tie pamatai jiems “nemal- 
nūs ir nepriimtini.” O kodėl 
nemalonūs? Todėl, girdi, kad 
tų pamatų laikanties jų būtų 
mažuma. “Vien. Lietuvninkų” 
jau pripažino, kad katalikų 
esanti didžiuma. Kiti dar prie 
to nepriaugo. Ką-gi? Turime 
būti kantrūs. Gal sulauksime, 
kada nors to pripažinimo ir iš 
kitų.

Atsiminkime vis dėlto, ką 
“Ateitis” yra rašiusi tada, 
kada ji buvo linkusi rimčiau 
svarstyti klausimą bendros 
Tautos Tarybos.

Ji savo 59-ame N-yje statė 
tris svarbiausias bendrojo dar
bo sąlygas: 1) Lietuvių centro 
tvėrėjai turį viešai ir aiškiai 
paskelbti, koksai yra jų tautiš
kai politiškas šių dienų reikal
avimas? Ko jie reikalauja: 
ar nepriklausomos Lietuvos? 
(respublikos, ar konstitucijines 
monarchijos); ar priklauso
mos? (autonomijos ar savival
dybės?) Ką jie sakys apie 
ryšius su kitomis tautomis?
2) Kokie pamatiniai jų politiš
kai socialiai dienos reikalavi
mai? Ar stovima už visuome
nės gyvenimo demokratizavi
mą? Ar pripažįstama bent 
principas visiškos lygybės 
prieš įstatymus? Ar pripažįs
tamas principas visuotinojo 
balsavimo?
3) Kokiais keliais bus einama 

prie laisvės, ar tik iš viršaus 
ar ir iš apačios?

Mums atrodo, kad vietoje 
tų visų “Ateities” išvardytųjų 
reikalavimų, šiandien bendram 
darbui reikėtų pastatyti tik 
štai kokius reikalavimus: 1) 
reikia dėti visas pastangas, 
kad išgelbėjus Lietuvą nuo 
bado, šalčio ir ligų, 2) reikia 
ieškoti tokią politišką laisvę, 
kokią tik bus galima po karės 
išgauti (nors ir visišką nepri
klausomybę). Laisvės gi išga
vimui pavartoti visas doras, 
tinkamas ir tikslias priemones.

Bet pasvarstykime gi ir 
“Ateities” reikalavimus. 1) 
Paskelbti savo'politikišką cre
do. Bet tas credo buvo jau 
tiek sykių skelbtas. Ligšiol

sutvarkymo pamatus buvo pri
imta vienbalsiai arti 300 atsto
vų nuo įvairių įvairiausių lie
tuvių organizacijų. Tad, rodos, 
tie keli atstovai, suvažiavę 10- 
11 vasario 1915 m. į pirmąjį 
Tautos Tarybos susirinkimą — 
galėjo ir turėjo remties tik tais 
politiškojo seimo nutarimais 
ir ant jų pamato pridėti kitus 
punktus mažesnės svarbos — 
apie pačią veikimo tvarką. Be 
nustatytos tvarkos juk negali 
veikti nei viena įstaiga nei or
ganizacija. Taigi ir Tautos 
Taryba. Kokį gi kitą kelią 
būtų pasiūliusi “Amerikos 
Lietuva ”? Suvažiavo kata
likų organizacijų atstovai. Pa
matė, kad “tautininkų”, nei 
socialistų nėra — tai ką gi f 
Apsigrįžęs ir kraustykis na
mon? Bet juk reikia veikti, 
darbuoties, reikia vienyti 
Amerikiečius ir rišti juos su 
Tėvyne Lietuva. Tikri esame, 
jog ir “tautininkai” nebūtų 
kitaip pasielgę, būdami katali
kų vietoje, jei katalikai būtų 
užsispyrę neprisidėti prie ben
dro darbo. Tautos Tarybos 
konstituciją turime skirti į dvi 
dali: a) punktai pamatiniai, 
priimti Chicagos politiškojo 
seimo ir b) punktai mažesnės 
svarbos, priimti per pirmąjį 
Tautos Tarybos susirinkimą. 
Kad rinkti nuo organizacijų 
(nuo 1000 narių — 1, nuo 5000 
—2) tą nutarė Chicagos seimas. 
Tik tas nutarimas kitoms sro
vėms ir nepatinka, bet kada jos 
ant jo užsipuola, visuomet už
miršta, kad tą nutarimą pada
rė ne pirmas. Tautos Tarybos 
susirinkimas, bet Chicagos sei
mas. Kas gali atmainyti seimo 
nutarimą? Tik kitas seimas. 
Tad nuoseklūs būdami “tau
tininkai” gali svarstyti klau
simą sušaukimo kito seimo, 
bet ne prikaišioti katalikams, 
kam jie laikosi nutarimų Chi
cagos seimo. Juk į tai katalikai 
galėtų atsakyti, o kam social
istai laikosi nutarimų Brook
lyno seimo, o šliupiniai tau
tininkai —nutarimų Brooklyno 
seimelio?

2) Antras dalykas, kurį 
“Amerikos Lietuva” užmiršta, 
tai tas, jog Taut. Taryboje da
lyvauti buvo kviečiamos lygiai Į mūsų tautos buvo iškeliamas 
visos srovės. Kad šliupiniai j tik Autonomijos reikalavimas, 
tautininkai ir socialistai tą | Jisai praskambėjo 10 metų at- 

 

kvietimą užrėkė, užboikotavo, Į gal Vilniaus seime, buvo pa

 

tai nejaugi čia katalikai kalti? [kartotas pernai metais Chica- 

 

Ir jeigu po to prikaišiojama gos seime, buvo išreikštas Lie- 
katalikams užsispyrimas, noras Į tuvių Peticijos tekste, kurs 

 

varyti kitus per šerengą, tai laikraščiuose buvo paskelbtas, 
tuo tik parodoma savo labai [ Taigi nuostabu, kodėl, “Atei- 

 

trumpa atmintis ir kai-kurie [ tis” tvirtina, jog tie reikalavi- 

 

gal ir sąžinės —de-jmai iš katalikų pusės nebuvo 
niekada viešai ir aiškiai pas- 

“ Ateitis” kelbti? Vilniaus seime dalyva-
Ši išpradžių gana prielank-|vo katalikai lygiai su kitomis 

iai ir rimtai prabilo apie ben- Į srovėmis ir to seimo nutarimus 
dro darbo sąlygas. Bet vos tik [katalikai skelbė ir platino ly- 

 

išgirdo kitų sėbrų balsus, tuoj giai kaip ir kiti. Chicagos

nius ręikalavimus iškelti — 
visi gali būti tikri, jog lietuviai 
katalikai ne tik tam nesiprieš
ins, bet bus tarpe pirmutinių 
rėmėjų tų reikalavimų.

Tiesa, prieš trejetą* metų 
“Draugijos” redaktorius buvo 
prasitaręs savo straipsnyje 
“Faktai ir principai”, jog sa
vininkas Lietuvos yra Rusija, 
mes gi tik nuomininkai. Tečiau 
užtikriname ir “Ateitį” ir vi
sus kitus “tautininkus”, jog 
tam savo išsišokimui A Jak
štas nerado pritarėjų katalikų 
visuomenėje-. Rašantis šiuos 
žodžius buvo liudininku, kaip 
katalikiškų laikraščių atstovų 
suvažiavime Kaune, A. Jak
štas buvo skaudžiai kritikuo
jamas už tokį savo “principą”. 
To principo nei jisai pats tada 
nemėgino apginti. Jei tada 
Lietuvos spaudoje nebuvo 
prieš tai stipriai reaguota, tai 
priežastis suprantama. Reikia 
atsiminti buvusį tuo laiku re- 
akcijonieriškos valdžios siau
timą, cenzūros sauvalę, laik
raščių bausmes ir tt.
2) Kai dėl katalikų demokra
tiškumo, rodos irgi jokio abe
jojimo negali būti. Katalikų 
vadai nepripažįsta tik demo
kratizacijos tikybos ir doros 
reikaluose, išpažindami, kad 
tikybos ir doros mokslas turi 
eiti iš viršaus, o ne iš apačios. 
Politikos gi ir visuomenės gy
venime mes lygiai kaip ir kiti 
stovime už visišką demokrati
zaciją ir . pripažįstame visuoti
ną balsavimą su jo slaptumu, 
lygumu ir betarpiškumu. Jei 
“Ateities” redaktoriai turi 
Lietuvos krikščionių demokra
tų programą, paskelbtą “Drau- 
gijoje,”ttai lai pažiūri į ją, o 
ten ras aiškiai pabriežtą tą rei- 
kalavuną..;J* .

Lietuvių tauta yra demb- 
kratų tauta. - Savo aristokratų 
mes beveik nei neturime.

Mūsų tautos kilimas yra 
demokratiškas, ir katalikams 
minių atbudimo, jų balso — 
visai nėra ko bijoti, nes tos 
minios yra katalikiškos. Prie
šingai,, tikras minių atbudimas 
gali išeiti; tik su nenauda be
dieviams, besikėsinantiems ant 
mūsų tautiškos’ gyvybės.

3) O kai dėl taktikos—ar iš 
viršaus dirbti, ar iš apačios — 
mes pasakysime, jog reikia 
dirbti ir iš viršaus ir iš apačios 
ir iš visų šonų. Jei kada kitos 
srovės prisidės prie Tautos 
Tarybos, jos pamatys, kad ir ta, 
anot “Naujienų” atžagareiviš- 
koji Tautos Taryba daro kas 
tik galima — politiškam minių 
sąmoninimui, tik kad skelbties 
su tuo nemato reikalo. Tik 
žinoma katalikai nelieps mi- 

, nioms griebties už dalgių ir 
kačergų arba net ir revolverių 
ir eiti į ugnį prieš armotas ir 
rulkosvaidžius. Jie paves mi
nias į rimtą kovą.

Ta’gi, kaip matome, susi
tarti su kitomis srovėmis lie
tuviai katalikai lengvai galėtų 
(nebent tik su socialistais mar- 
ks’stais sunku būtų susitarti). 
By tik pas tas kitas sroves 
būtų pakankamai geros valios.

Vis dar tebelaukiame tos 
geros valios apsireiškimo.

uzurpuojanti sau visas teises, pasiskubino apskelbti pašau-Į seime dalyvavo didžiuma ka- 
“Amerikos Lietuva” už- tini, “kad gudriai prirengtas 

miršta du svarbiu faktu iš ne- naujas neva “tėvynės balsas” 
tolimos praeities (nes tik iš mekeno nesuvedžiojo.” Taip 
pernykščių metų): 1) Taujos tai troškimas mūsų prakilniųjų 
Tarybai pamatus nutiesė ir 
jos konstitucijos svarbiuosius 
punktus nustatė ne katalikų 
ergarasaajos, ne tie keli jų at
stovai, sudariusieji pirmąją 
Tautos Tarybą, bet.Chicagos 
pobtiškąš seimas 21-22 rugsėjo 
1914 metų. Tą seimą kvietė ne 
vieni katalikai, bet bepartyvis “Ateičiai” paliudijimą, kokios 
komitetas. Buvo kviestos visos rūšies tautininkais jie yrr 
lietuvių srovės. Nora seime ir Busimiems -laikams bosyti 
buvo didžiuma katalikų, tačiau svarbus istoriškas dokumei 
buvo nemažai ir kitų srovių 
atstovų. Reėoiiuciją apie Tau
tos Tarybos įstoiriir.ą ir jjoe

talikų. Kada Chicagos seimas 
aiškiai išreiškė Autonomijos 
reikalavimą, tuo tarpu Brook
lyno seimas, kuriame dalyvavo 
ir Šliupas ir Rimka — tcrnu- 
tarimo nepriėmė. Lietuvių 

šoktų gel-Į peticiją rašė ir po jos parašus 
o pavadin-Į rinko beveik vieni katalikai.

Ta’gi katalikai šiame klausime 
“ re- yra aiškūs. Katalikai net no

tėvynainių ir didžiųjų tautos 
veikėjų — kad šioje valandoje 
visi lietuviai išvien f 
bėti Tėvynės — buvo _ 
tas noru suvedžioti. x

Tą padarė “Ateities” 
daktorius 51—ame “Ateities”[stato autonomijos galutinuoju 
[numeryje, išduodamas sau ir

Pereitos subatos “Darbinin
ko” numeryje nurodžiau, ką 
reiškia žodis klerikalizmas.

Visus tuos, kurie nesutin
ka ra tno išaiškinimu, kvie
čiu rašyti pastabas, kritikas, 
protestas ir t f. iš ko galu
tinai galės paaiškėti, kas tas 
klerikalizmas ir kas. tie kleri- 
kalai.

Kol vienok n 
(paimto iš

toje klerikalizmo apsireiški
mų.

Žinoma, priedermė surasti 
tą klerikalizmą pripuola tiems, 
kurie nuolat apie jį skambina 
ir sa juo kovoja. Mes galė
tume stačiai užginčyti, kad 
mūsų tautoje klerikalizmo nė
ra, kad katalikų veikimas ne
turi klerikalizmo žymių, — o 
jau klerikalizmo medžiotojai 
turėtų prirodyti ką kita. Jei
gu mūsų šbupiniai tautininkai 
ir socijalistai "fiorės gelbėti sa
vo reputaciją ir prirodyti, kad 
jie nemėto žodžių ant vėjo, o 
kad žino, ką sako — tai, ži
noma, jie ir turės ateityje pa
sistengti surasti ir išrodyti tą 
klerikalizmą.

Mes tik galime svarstyti 
tuos jų išrodinėjimus, kuriuos, 
prie sienos spiriami, jie sten
gdavosi paduoti mūsų visuo
menei.

1) Lietuvos katalikiški 
laikraščiai (“Viltis,” “Vieny
bė,” “Šaltinis,” “Vadovas,” 
“Draugija,” “Aušra) ir Ame
rikos katalikiški laikraščiai : 
(išskyrus “Kataliką”) buvę i 
ir esą klerikališki, leidžiami 
klerikalizmo dvasioje.

Sekiau katalikišką spaudą 
nuo pat pasirodymo Tilžiškės 
“Apžvalgos” ir iki pačių pas
kutiniųjų numerių “Draugo” 
ir “Darbininko” — ir sąžiniš
kai galiu pasakyti, kad toje 
spaudoje klerikalizmo žymių 
nepastebėjau. Niekados ne
sutikdavau straipsnių, išro- 
dinėjančių, kad reikia page
rinti kunigų materijalines są
lygas, pakelti jų algas, ar ką 
panašaus, kas galėtų atsiduo
ti klerikalizmu. Anais lai
svės laikais Lietuvos spaudo- 

• je buvo gan plačiai nagrinėja- 
■ mas žemės klausimas. “Vil

niaus Žiniose” ar “L. Ūkinin- 
. ke” (nebeatsimenu) J. Kubi- 
i liūs išrodinėjo, kad reikėtų 

atimti žemes ir iš klebonijų. 
Tuomet, atsimenu, vienas ku
nigas“ Vii. Žiniose” gynė kito
kią nuomonę, remdamasis la
biausia praktiškais žvilgsniais. 
Bet čia sunku dar įžvelgti kle
rikalizmą ir “Vilniaus Žinios” 
dėlto nebuvo skaitomos kleri- 
kališku laikraščiu. Prieš rin
kimus Dūmos atstovų neatsi
menu, kad nors sykį koksai 
katalikiškas laikraštis būtų iš
kėlęs reikalavimą iš busimųjų 
atstovų, kad šie, būdami Dū
moje, rūpintųsi kunigų mate- 
rijalinės gerovės pakėlimu.

Taip-pat neatsimenu, kad 
koksai katalikiškas laikraštis 
būtų apaštalavęs mintį, kad 
kunigai turi eiti į visuomenės 
veikimą, į organizacijas visų- 
pirma dėlto, kad užtikrinus 
kunigams intekmę ir valdžią 
įvairiuose mokslo, visuomenės, 
ūkio reikaluose. Jei kunigai 
drauge su kitais ir būdavo ra
ginami dėties prie visuomeniš
ko veikimo, tai visų-pirma 
dėlto, kad Lietuvoje visuomet 
buvo ir tebėra inteligentų ba
das, kad tų veikėjų, organi
zacijų vedėjų taip yra maža. 
Tiesa katalikiškoji spauda ne- 
sykį yra užtarusi nuo užpul
dinėjimo tuos kunigus, kurie, 
darbuodamies įvairiose švieti
mo, ar blaivybės draugijose, 
stengdavosi apginti tas drau
gijas nuo la’svamanių-pirmei- 
vių intekmės. Bet saugoji
mas organizacijų (ypač kata
likiškų) doros krypsniu — tai 
dar nėra klerikalizmo apsireiš
kimas. Jei kunigai, būdami 
draugijose pro pirštus žiūrėtų 
į bedievių pastangas išplatinti 
per tas draugijas savo prieš- 
tikybines idėjas, ar tai lais
vamanišką spaudą beplaunant, 
ar tai gyvu žodžiu — tuomet 
tokius kunigus būtų reikėję 
kaltinti, kad jie, nuėję į drau
gijas, išsižadėjo savo tykybi- 
nių įsitikinimų ir idealų.

2) V sos apšvietimo organi
zacijos, kap Lietuvoje,* taip 
čia Amerikoje, kurias tttrtn-

w-

girdydavo' ir tt. Nfekitaip 
retubelgtis firkunigai.- 
'Ja'-padėdami katalikams 

ties ir veikti, kuni- 
dori-

<vteuo-
menės darbų — tai prieš tai 
nęįfeht įtik blogos valios žmo-

“Lietuva” nesykį stengėsi 
išvesti mintį, kad žmogaus 
katalikybė turi baigties jo na
muose ir Bažnyčioje. Eida
mas viešumon, žmogus savo 
katalikybę privalo palikti na
mie. Bet kur privestų šito
kia nuomonė, jei ją pasektų 
visi katalikai? Tikybos prie
šininkai užvaldytų visą visuo
menės gyvenimą, politiką, su
imtų į savo rankas spaudą 
galop užvaldytų ir namus, ir 
šeimynas. Juk beveik ‘ tas 
pats buvo čia Amerikoje, kol 
katalikai mažai tesirūpino vie
šaisiais reikalais. Katalikams 
pradėjo darytis jau ankšta net 

I savo stubose, kurias bedieviai 
užpildė savo laikraščiais ir 

, blevyzgomis. Sakysite, j’ems 
liko Bažnyčios? Ten jie ga
li melstis ir dūsauti? Bet ar 
senai čia praskambėjo žinutė, 

• kad Montellos cicilikai laike 
, pamokslo misijonieriaus jau ir 

Bažnyčią bombardavo, įvesda
mi į ją cicilikiškus trukšmus. 
Kur garantija, kad tas pats 
neatsikartotų visur, jei tik 
katalikai ir toliau būtų apsilei
dę ir viešuose reikaluose nesi
rūpintų apginti savo tikybi
nių principų? Ar Francijoje 
masoniškoji valdžia nekonfis
kavo bažnyčių ir jų turtų, ar 
neuždarė katalikiškų mokyklų, 
vienuolynų, ar neišvaikė vie
nuolių, ar neišvarė Dievo var
do iš mokyklų, ar neišmetė 
kryžiaus iš teismo salių? “Lie
tuvos” ideologija privestų prie 
to pat ir Lieutvoje, jeigu jos 
laikytųsi lietuviai, taip kaip 
laikėsi seniau Franci jos katali
kai ; bet, ačiū Dievui, nepri
ves, nes lietuviai katalikai 
ankščiau visuomeniškai atbu
do, negu Lietuvos bedieviai 
suspėjo įsigalėti.

Tikintis žmogus, turįs savo 
pasaulėžiūrą, turi nuosekliai 
ir elgties sulig savo principų, 
ar jie buk namie, ar draugi-' 
jos susirinkime, ar politikos 
veikime. Jeigu yra Dievo įs
tatymas, tai jį žmonės turi 
pildyti visur ir visada. Tų 
įstatymų saugojimas ir pildy
mas — tai dar nėra klerika
lizmas.

Jeigu mūsų kunigai ir eina 
į visuomenės darbų, tai vėlgi 
reikia pripažinti, kad j’e nesi- 
skverbia ten būtinai į pirmas 
vietas. Jei tik atsiranda svie- 
tiškių — tai jie mielai užlei
džia pirmas vietas jiems. Di
džiausios katalikų laikraščius 
“Viltį,” “Draugą” — reda
guoja svietiškiai inteligentai, 
svarbiausioj dabarties ameri
kiečių lietuvių įstaigoje — 
Tautos Fonde — valdyboje vi
si svietiškiai. Susivienijime 
senai jau vadovauja, seimus 
veda svietiškiai. Federacijos 
valdyboje — pusė svietiškių. 
Bešališką žmogų tie faktai ga
lėtų intikinti, kad kunigai ne
ieško visur savo valdžios. Bet 
tie kurie linkę yra priekabių 
ieškoti visuomet jų ir ras. “ 

Mes netvirtiname, kad ka
talikuose niekur klerikalizmas 
neapsireiškia. Yra jo kitose 
tautose, kyšteli kartais ir 
pas mus. Tai koks kunigas 
kartais perdaug įsigilins savo 
luomo reikalų rūpesniuose, 
tai ims ginti per fas et nefas 
aiškiai blogus kumgų darbus, 
tai ims perdaug šlykščiai ir 
neužpelnytai garbinti kunigą 
už kiekvieną jo pakrutėjimą, 
tokie ir tiems panašūs, noro ir 
neaiškus (dažniausiai privati
niame gyvenime) klerikalizmo 
apsireiškimai — nesuranda ta
čiau užuojautos katalikiškoje 
visuomenėje, kurioje visuomet 
po to lieka įspūdis, jog ten jau 
persūdyta. Tie apsireiškimai 
nepadaro jokios intekmės į vi
są viešąjį gyvenimą, kuro sa
vo čielybėje, anaiptol nene
šioja ant' savęs klerikalizme 
Žymių.

Tai-gf mes ir tviri name 
kad ištisai imant, nei letuvn; 
katalkų ’panda. r.m jų orga- 
nizzcijos. nei ;ų rieas viafta 
sis gytehhnas ir veikimas 

o. ligom? šol neturėjo ir dabar netur

t



veikslą ir rodykite kitiems.

Prutenis

ir neturinti

Suvienytą

Vietines žinios.

J. P. K.

labai nusise-

F rėpiknin-

gauti greitai.
___*—r—eJLrartnninKe

SUKURSTĖ JUDAMAISIAIS 
PAVEIKSLAIS.

Paryžius. — Francijos val
džia ypatingo būdo • ' griebėsi,

Kas girdėt lietuvių

T. F. skyriaus susirinkimas.
Lapkričio 21 d. 8tą valandą 

vakare įvyko Tautos Fondo 
skyriaus konfereneija. Daly
vavo apie atstovų nuo para
pijos ir ka draugijų
ir kuopų, tik Sv. Kazimiero ir 
Šv. Izidoriaus neatsiuntė atsto
vų. '

Pirmininkavo p. J. S. Vasi
liauskis. Peršaukus raportus 
‘‘Vyčių” kuopos atstovai pri
davė $11.65 nuo paantryto 
Teatro “Sv. Agnetės”. Paskui 
vardu iš to paties teatro kle
bonas pridavė $15.00, kuriuos 
atnešė 
kurie 
kare, 
ypatų 
kaipo už bilietą,

parapijonai pas jį, ( 
negalėjo būt tame va , 
Ir teip dar keletas 
pridavė po 25 centus 

ką nebuvo 
lošime. Klebonas J. Lietuv- 
nykas, paaukojo $10.00 paskui 
rinkėjai parašų po peticija, 
gavę kiek aukų pridavė. Tai 
visa tą vakarą susidarė $53.00 
su centais.
Visi nesusipratimai išsiaiškino

Toliaus moksleivis Pranas 
Juras, paprašė klebono ir 
Vyčių išaiškinti dalykus, kas 
per priežastis, kad jo ypata 
yra įskųsta klebonui, kaipo 
sukeltojas maištų tarpe Vyčių 
ir parapijonų. Klebonas pa
sisakė, kad jam sakius viena 
moteriškė, kuri ir prisipažino 
sakius, jog P. Juras kėlęs ne
sutikimus. Jos burdingieriui 
liepęs neit į Vyčių teatrą ir į 
kuopą. Išėjo aikštėn, kad tą 
pati vyrą P. Juras prikalbino 

" prisirašyt prie Vyčių, o ne 
atitrankė. Pakilo iš atstovų 
balsai, kad klebonas moterų 
kalboms nepriduotų tiek svar
bos ir kad bažnyčioj nekaltintų 
žmonių, kad tas ir tas sukėlė 
lermus, iš ko išeina neapikan- 
tos.

Tautos Fondo skyrius nuo 
pirmiaus buvo sumanęs antroj 
dienoj Kalėdų sulošt Betlejaus 
stainelę naudai nukentėjusiu 
dėl karės. Pr. Juras buvo įėjęs 
į komisiją rengimo to veikalo. 
Teipgi ir Vyčių rengtasi tą 
pačią dieną ir tas pats veikalas 
tik savo kuopos tikslui, iš ko 
visi nesusipratimai išėjo, nes 
Vyčiai tuoj nieko nepranešę 
užprašė pas kleboną salę, už 
ką visas Tautos Fondo skyrius 
buvo iš Vyčių pasipiktinęs, o 
Vyčiai užsipuolė ant vieno Pr. 
Juro ir ilgoms diskusijoms tę
siantis, pradėjo visi nerimaut. 
Nekurie šaukė padėt į šalį vai
kiškus ginčus bet p. J. S. Va
siliausko rimtumas palaikė pa
kanta ir už trumpos valandėlės 
įvyko santaika ir Vyčiai pri
žadėjo darbuotis išvien pas
tatyt tą veikalą 2 d. Kalėdų 
naudai nukentėjusių dėl karės. 
Išrinkta komisija iš 10 ypatų, 
kad tą veikalą surengtų. P-lė 
A. Bajoriutė iš Moterų Sąjun
gos atsistojus išreiškė, kad jąį 
toliaus kokios moterėlės ateis 
su skundais i kleboniją, kac 
klebonas tokiai duris parodytų. 
Pasipylė gausus rankų ploji
mas. Paskui klebonas rimtai 
prašė visų, kad dauginus to
kių nesusipratimų neįvyktų. 
Toliaus traukėsi kiti šelpimo 
reikalai ir visi užganėdinti iš- 
iskirstė. -■ -

iy- ORCHARD LAKE, MICH. 
ėra . Ame moksleiviu veikimą. .

Nedėldienyje lapkričio* 21d.
1915 m. I-ji kuopa S. L. R. 

— K. M. A. laikė savo mėnesinį 
susirinkimą Kuopos pirminin
kas p. L Bereišis atkalbėjęs 
maldelę atidarė susirinkimą 
pranešdamas draugams, kad 
šiandien bus programas. Pir
mutinių kalbėtojum buvo p. P. 
K. Čėsna, kuris gvildeno blai
vybės klausymą.. Pagaliaus 
su referatu arba paskaita buvo 
paskirtas p. B. Amroževyčius, 
bet neatsilankius ant susirinki- 
mo, tapo apsieita ir be jo. 
Trečiuoju iš eilės ant programo 
buvo p. L. Vaicekauskas, kuris 
ir pasirodė ant estrados su 
originalia bei poetiška paskai- 
ta: “Rudens Naktis”. Tečiaus 
kaip čionais yra priimta, iš 
kalno paskirti kritikai p. I. 
Kelmelis ir p. P. Daniunas iš
reiškė savo nuomones; pirmuti
nis apie prakalbą pastarasis- 
gi apie paskaitą Pagaliaus 
dar pirmininkas prakalbėjb į 
draugus apie šios dienos prog
ramą padėkodamas prelegen
tams už jųjų kalbas. Kuopos 
iždininkas p. P. Daniunas iš
davė atskaitą iš kuopos iždo, 
pasirodo, kad kuopa savo ižde 
turi $6.00 ir dar su cent. Ant 
galo-gi apsvarščius dar kuopos 
bėgančius reikalus, susirinki
mas tapo užbaigtas, sekant 
katalikiškųjų tautų paprotį, 
maldele—

vo veik pilna salė ir užsiląikė

Visi juokis, kvatojo už šonų 
nusitvėrę. «• —. .. -r. *«

Buvo tąip. Ponas Anta
navičius lošė Pranciškono rolę. 
Ir pasimiršo. jog jaxh pertrau
ko je reikės dainuoti. Tai pa
miršo ir nesuspėjo persirėdyti. 
Tik išgirdo, jog jam reikia 
eiti dainuoti solo. Gi ką da
rysi. Šlept, šlept ant estra
dos minyko rūbuose ir traukia 
dainą apie meilę. Visoje sa
lėje sujudimas ir delnai pyškė
jo, pleškėjo iki peršėjimo.

F. V.

SUŽEIDĖ LIETUVĮ.*
Padėkonės dienoje, vakare, 

ant kampo B gt. ir 4 gt. api
puolė valkatos lietuvį J. Ma. 
žeiką ir skaudžiai budeliai ap
mušė. Vienos rankos ir da
bar nevaldo ir galvą aprištą 
nešioja. Biaurybės išėmė dar 
keletą dolerių.

tuos tris mėnesius, vargų būtų 
jis parašiąs nuo 1 iki 12,000, 
taigi ir pastebiu, kaip jis teip 
daug galėjo lietuvių suskaityti. 
Viso Connecticut Valstijoj gal 
ir yra tiek lietuvių, bet ne 
vienam Waterbury. Apie puse 
tiek tai abejotina, gal tiek i 
daugiau ar mažiau, bet ne 
12,000.

Reikėtų pirma patirti aiš
kiau, o paskui aprašinėti. 
Arba, ten pat paduota skait
linė, kad girdi ant vieno Bank 
Street, yra apie 30 lietuvių 
saliunų, na o mes visam mieste 
dar neturime 30 lietuvių sa
liunų, Tai mat, vis truputį, 
su teisybe prasižengta. Da gal 
kas pamąstyti, kfcd mes Water- 
burio lietuviai visi girtok 
liai.

puošti, na ir gardesnį kąsnį 1 
duonos suvalgyti. Prie duo- ; 
nos reikia ir uždaro geresnio 
pridėti ir t t. Artinas Šv. < 
Kalėdos, Nauji Metai, čia 
vėl naujos slogos, išlaidos; čia 
tuoj laikas laikraščių prenu
meratų mokėti. Draugijų me
tiniai mokesniai, ir iš teisybės 
tų mokeščių* labai daug, kad 
tik žmogus tiek stengtum už
dirbti.

Čia tėvynės .reikalams ne
galima užmiršti nedavus, ypač 
tokioje baisingoje valandoje. 
Reik, o reik to brudo-grašių 
rimų; kur tik pasisuksi, jau 
atkišęs grašį ir laikyk.

Pasak p. Vaitekūno, tų lie
tuviškų karčiamų daugybė, 
kur tik nepasisuksi tuoj paš- 
mukšt ir į karčiamą o žinomą 
nors ir nenorėdamas, penktuką 
reikia “spendinti”, na, o jei 
pamatei draugą, jau reikia ir 
dešimtuką krapštyti. Kartais 
pasitaiko, kad dešimtukas 
prie dešimtuko, tik žiūrėk jau 
kišenius sausgėla serga, kad 
jau nebetenki paskutinio de
šimtuko. Ir vėl blogi laikai 
būna iki kol gauni “pėdę”. Ir 
iš teisybės, kad blogi. Čia 
gaspad’nė prašo už “burda”, 
mėsininkas uždyka nenori duot 
mėsos, nei kitų valgomų 
daiktų, vot ir blogi laikai, o 
pėdę gavai, ką tu čia plynią 
užkiši, kad jau visur laukia 
užlopinti skolą. Tai nors dar
bai eina ir gerai, bet blogi 
laikai, žinoma, tie blogi lai
kai nesutnka visus, ale tik 
tokiems kurie eidami išdarbo 
neprasilenkia su karčiama 
Tarsi jiem ant tako- karčiamos 
durys stovi tik pašmurkšt jau 
ir viduj. Da tokių sportelių 
yra, kurie įeidami, ar išei
dami, iš karčiamos apsidairo, 
kaip vagiliai ar kas iš pažį
stamų nemato, o greita šuolį 
duoda i vidų, arba išeinant 
greit pasitraukia nuo karčia
mos durų, o paskui, kaip 
nieko nežinąs slimpina. Mat 
vis gedėjasi, kad kas nepava
dintu karčiamos kamščiu. Bet 
labai daug tokių yra kurie 
per visą vakarą seiliojasi kar- 
čiamose, o tik tada išeina, ka
da jau priverstina turi karčia- 
mas uždaryti. Tuosyk vidur
naktį “bunčiai” girtuoklių 
pasipila ant gatvių, jau maž 
visi beproto, maž visi tiesiau 
nepaeina, vos tvorom, sienoms 
prisilaikydami, o daugumas nei 
namų nerada, arba neįstengia 
pareiti, dažniai miesto dėdės 
nugabena į kalabaužę, kur 
prisieina už nakvynę nepigiai 
užmokėti. Jiems ir iš debesų 
nikeliais kad snigtų, ir ta jie 
neištektų.

Daug priskaitė.
Dar tūrių pastabą: vienas 

kokis p. Vaitekūnas rašo “A 
Lietuvyje” 43 No. ir kokis Jau
nuolis, {gal tas pats) rašo No. 
47 “Draugo” paduodamas 
Waterbury , Conn. lietuvių 
skaičių net , iki dvylikos tūks
tančių. Reikia nusišypsoti iš 
žmogaus, kuris vos trečias 

, mėnuo apoįgyveno Wšterbury, 
Veikla ir šekfiynas aprėdyti,]® teip daug lietuvių priskaitė, 
rr paris savę taonOldaa paai- itokis Odelis ninneriąkurio per

PATERSON, N. J.
Naudingos prakalbos.

Lapkričio 15, mylintieji 
>laivybę parengė prakalbas. 
Kalbėtoju buvo gerb. kun. 
Sau rusai ris iš -Waterbury, 
Conn.

Kalbėjo gana plačiai apie 
jlaivybę ir nurodinėjo, kaip 
cenkia žmogui svaiginami gė
rimai. Nurodė, kad daug 
gabių jaunikaičių bei mergai- 
mokslus už tuos pinigus, kū
čių galėtų pasiekti augštus 
riuos prageria kasmet.

Pabaigus kalbą vietinis lie
tuvių choras po vadovyste p. 
J. Banio sudainiavo keletą 
dainelių. Reikia priminti, 
kad Patersono Lietuvių choras, 
labai gerai išlavintas.

Kalbėjo vietinis klebonas 
kun. J. Švagždys, kaip žmogui 
sunku išsiliuosuoti iš po alko- 
lio jungo.

Kalbėjo aiškiai ir suprant
amai visiems.

Žmonių buvo nemažai, gei
stina, kad ir taukiaus būtų 
pas mus tokių prakalbų.

Uteniškis _

BROOKYN, N. Y.
Gruodžio 2 d. L. D. S. lltos 

kuopos atsibus susirinkimas, 
Pan. Šv. Ap. parapijos salėj, 
vakare 8:30 vai. Visi atsi- 
lankykit, o kurie esate pasiža
dėję išpildykit apžadus. Atsi
veskite nauju narių.

F. Pavilonis,... 
'Rašt. '

CAMBRIDGE, MASS.
Darbai eina gerai.

Šioje apylinkėje merginoms 
lengva gauti darbus. Merginų 
darbai šiemet čia eina gerai.

Yra čia kaliošių dirbtuvės. 
Jose išdirbama ir kitokie gu
miniai daiktai. Moka gerai 
tik reikia mokėti rašyti. Jei 
kurios bedarbiauja, tai čia 
naujai pribuvusios gali darbo

Paniūra.
_______ ___ IF;

WORCESTER, MASS.
Mažojo choro vakarėlis
Nedėlios vakare, 21 d. Lap

kričio š. m. Mažas choras, Šv. 
Kazimiero paApijos, > turėjo 
muzikališką vakarėlį. Parapi
jinėje svetainėj.

Pirmiausia klebonas kun. 
J. J. Jakaitis paaiškino apie 
Lietuvių Konferenciją Toliaus 
kalbėjo apie Lietuvius, kurie 
yra atsižadėję savo brangios 
žemės ir kraujo ir nedrįsta 
vadintis save Lietuviais, ir 
vadinasi savę, polakais 
ir kitaip. Jo kalba buvo 
aiški ir įspūdinga. Klausyto
jai buvo labai užganėdinti, jo 
kalbą ir gal ne vienas pamatė 
tame tiesa ir žmonių klaidas 
didžiausias.

Tolaus mažas mergaičių 
choras sudainavo “ O Kai Aš” 
ir “Kur Banguoja Nemunėlis” 
Programas buvo labai ilgas ir 
puikiai visas atliktas. Sekan
tieji labiausia atsižymėjo ant 
šio vakarėlio. P. Ginkus sulošė 
“Mano Amatą” labai puikiai,
O. Ciginskiutė ir E. Oriniutė 
sulošė dialogą “Sveika Kū
mutė”, O. Ciginskaitė ir J. 
Liutkevičius sulošė “Pašėlęs 
Dantįs.”Šitas veikalas klausy
tojus prijuokino labiausia.
P. Ginkus ir P. Zinkus sulošė 
“Vaistai nuo Blakių”. M. 
Gudukiutė padeklemavo “Kaip 
du Šios”. Ona Ciginskaitė 
padeklemavo “Lietuvaičių Ap- 
sėjimas”. (Šita deklamacija 
buvo labai geras pamokinimas 
mūsų merginoms.)

Atsižymėjo šios pianistės: 
0. Ciginskaitė, M. Šukiutė, O. 
Pauliukoniutė, O. Oginskaitė 
ir J. Grigaičiutė sugrajino 
duetą labai puikiai. Ant ga
lo mažas choras sudainavo 
“Pas močiutę augau.”

Žmonių buvo apie 400 ir la
bai ramiai užsilaikė ir klausė 
vakaro programo labai aty- 
džiai.

Visas pelnas eis ant naujos 
bažnyčios. \ • ' 
^Šis vakarėlis 
kė ir žmonės liko užganėdin
ti. Šitokie vakarėliai yra la
bai pageidaujami,* kadangi pa
sirodo, kad ir mažučiai vai
kėzai dirba ir gali žmonės 
paiinksmtiuti. t Ir iŠ pat jaunų 
dienų pratinkfl dirbti lietu- 

perjvams.

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

K. SVAGZDYS,
242į W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

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

žingeidumo nuėjo pažiūrėti. 
Pamatė mušantis ir ką? Ogi 
du veikėju 79 kuopos socija- 
listų sąjungos. Senasai drau
gas, kuris savo vardą pamai
nė net ant Keistučio, užata- 
kavo jaunesnį garsų “Šakės”* 
korespondentų. Tas žmogus, 
nors neturėjo noro muštis, bet 
užkluptas neprietelio turėjo 
gintis. Net pasilsėdami pe
šėsi, bet ant galo saliūninin 
kas perskyrė.

Tų muštynių priežastis ta
me: Tūlas soeijalistas įdavė
kitam $5.00, kad agituotų prieš 
išrinkimą — ant mainierių u- 
nijos vice-pirmininko, trečias 
tam užginčijo ir barė už ėmi
mą kyšių iš to išėjo barnis ir 
muštynės ir dar saliūne.

Mainiprist

MOTERŲ BALIUS.
24 lapkr. buvo metinis ba

lius, Lietuvos Dukterų, Mote
rų draugijos lietuvių svetainė
je. Apsilankė 200 su viršum 
ypatų. Grojo p. Dragašiaus 
orkestrą, šoko, trypė moterė
lės, merginos ir mažos mer
gaičiukės, kaip lelijos po rū
tų darželį. O vyrai, vaikinai 
ir vaikinukai, tai tik gėrėjos 
į jas veizėdami, taip ir neiš
kenčia nors ir kiečiausias sau- 
meilis ir tas gretinasi prie 
aniolėlo be sparnų, ir prisi
glaudęs kaip lapelis prie šir
dies tik švilpia po salę, tik 
miklina kojas į taktą. O a- 
pie meilesnius ir jautresnius, 
tai nėra ką nei kalbėt — tie 
tokie linksmučiai — kaip 
plaštakėlės vasaros metu sau
lutei šildant Taip-gi buvo
gerų lietuviškų užkandžių ir 
nebrangiai,V. 0 sutaisyta viskas 
švariai ir gerai. Vienu žo
džiu sakant visame kame gali
ma buvo regėt gerą tvarką ir 
parėdką

Taip-gi reikia pastebėt, kad 
svaigalų nebuvo ir pelnas nuoj“ mušasi,

ristai mylėtojai 
tikro vedėjo.

Atliko savo roles visi gerai 
Tiktai Lelijėlė biskį pergrau- 
džiai kalbėjo nekuriose vieto
se, ir Gediminas kad būtų bis- 
kelį garsiau kalbėjęs. Taip
gi silpnai sudainavo dainą su 
linkėjimu sostinei viso labo 
(dainavo vienu balsu, kas ne
atsako lietuvių dvasiai.) Rūbai 
— kostiumai gerai pritaiky
ti ir tikrai dailūs. Galima sa
kyt, kad lošimas pavyko ge
rai ir būtų labai malonu, kad 
šį veikalą ir dar ateityje gau
tumėme pamatyti, nes veika
las geras ir dailus ir lošt ne- 
persunkiausias ir publikai la
bai patiko.

Tarpe veiksmų, perstatant 
sceneriją padainavo pp. Grin
kevičius, Antanavičius po po
rą dainelių, o ant pijano skam
bino p. Karbauskas ir p-lė Sta
nevičiūtė, ant korneto grojo 
p. V. Brūzga ir ant pagalukų 
p. Strakauskas. Publikos bu- 

Amerikos Lietuvaitė.
N. B. Šis vakaras buvo su

rengtas ir išmokytas p-no Ci- 
žausko, vietos vorgonininko.

WORCESTER, MASS.
L. Vyčių 26-tos kp. aukos į F.

Vyčių laikraščio.
Aukojo dvasiškas vadovas 

kun. J. J. Jakaitis $5.00.
Fr. Zataveckas $2.00. Po 

1 dol. aukovo A. Buivydas,. J. 
Galauskas, A. Palubeckis, J. 
Bacevičius, R. Balčiuniutė, 
J. Palubeckis, V. Ginkus, Ona 
Gudeliutė. Po. 50c. aukojo 
St Mancevičią V. Bacevičia 
J. Aleksą K. Tamkus, B. 
Tamkevičiutė, J. Steponkaitė,
M. Šauskiutė, VL Gremičius,
O. Zilerskiutė, J. Čižauskas.
P. Jasiunas 45c. A Jasiunas, 
ir A. Ciginaka8 pa 25c.

Viao aukų $21.45.
Vyta

GIRARDVILLE, PA. /

<irJįH>kričio- 78 d^.riename iš

kad paraginti žmones skolinti 
valdžiai pinigų. • Griebėsi ju
damųjų paveiksiu. '’' * Pereitą 
ketvergę visoj Francijoj visuo
se teatrėliuose buvo rodomi 
tam tikri paveikslai. Paveik
slai buvo išdirbti gabiausių 
Francijos artistų.

Tą pat dieną prasidėjo priė
mimai paskolų. Tai vyrai, 
moters, turtingi ir bėduoliai, 
merginos ir vaikinai, pasipuo
šę milijonieriai ir apskurę dar
bininkai, su pilnai kapšiais 
ir pustuščiais, — visi vienoje 
eilėje stovėjo valdiškose vieto
se, kur paskolos buvo priima
mos.

Vienas milijonieruis pasko
lino čielus 5 milijonus frankų, 
t. y. vieną milijoną dolerių.

PLĖŠIMAI MEKSIKOJ.
Washington. —--„Meksikoj 

Los Mochus nuėsto meksikenai 
apiplėšė ten esančius ameriko
nus. Suvienytų Valstijų val
džia, gavus žinią apie tai, 
ketina siųsti karės laivą tų 
riaušių numalšinimui.

PADIDINO SARGYBĄ.
Washington.

Valstijų sostinėj pądvigubinta 
sargyba prie visų valdiškų na
mų. Prie kiekvienų namų 
yra sargai ir jiems liepta kiek
vieną praeivį besinešantį by- 
kokį ryšelį sustabdyti ir klaus
ti, ką neša. Jei nužiurę tinas 
asmuo, tai apieškoti ir kiše
nius.

Tas budrumas pasidino nuo 
preitos vasaros, kuomet Ka- 
pitolijoj buvo ekspliozija. 0 
dabar visokie gandai apie šni
pus, bombos vis didina poli 
cijos budrumą

Geležinkelių kompanijos taip
gi padidinno savo detektyvu 
štabą. Sargai sustatyti prie 
tilto, vedanti per Potomac 
upę ir prie tunelio, kurs prie 
to tilto veda. * 
šio baliaus paskirta sušelpt 
dėl karės nukentėjusiems lie 
tuviams. Galima sakyt, kac 
balius iš visų atžvilgių pavyki 
gerai, ir visi jame dalyvavo 
sėji buvo užganėdinti. Bosto 
no moterėlės moka padoria 
pasilinksminti ir'svetelius pri 
imti-lietuviškai. '

Vienas dalykas man nepati 
ko. Tai kad perdaug maži 
vaikų buvo priėję į salą Al 
ką ^padarysi kur ■ mamutėj
ten ir' vaikučiai ir jiems malc 
nu būryje paūšti su visai 
Turbūt tokia dabar mada.

F.1
------- i i.-...;. •

VYČIŲ PBAMOGA

Šv, Petro aibėje vakar 
buvo sulošta vTętinės Vyči 
kuopos artistų tityl&djų “G 
dimino SapnaA^ '.

Prieš prad it'lošt tnm 
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Didžiausia, brangiausia, mieliausia krokščionią meti
nė šventė — Kalėdos jau artinasi. Meilų tos šventės 
dvelkimą jau jaučiame. Mūsą dvasia jau ima kilti. Mūsą 
dvasia ima lyg atsinaujyti. Pakilus mūsą dvasiai, atsime
name apie savo artimus,, apie savo mylimus, brangius. - Rū- 
pinamiesi jiems pasigerinti. Lygiai atsimename apie savo 
pareigas, apie savo užduotis, apie pasitobulinimą savęs, a- 
pie savo dvasinį pakilimą. Pasižvelgiame praeitin, perkra- 
tinėjame, žiūrime kas gero, kas negero padaryta, kas rei
kia pataisyti. . <

M’eli skaitytojai, laukiant brangios šventės, mes jums 
norime pakloti keletą dalyką, padaryti kaikame kaikurius 
nurodymus.

Visos metą didžiosios šventės privalo mums būti pragu
mu augščiau dvasiškai pakilti, šventės privalo mums būti 
pragumu atsnaujyti, įgyti daugiau spėką dirbti savo labui, 
savęs pasitobulinimui, vekti su didesniu atsidavimu tautos 
reikalams. Po kiekvienos šventės turime pajusti esą 
nors augščiau pakilę.' ■ „ -

mą, be skolą ir anot jos, gy
vena it du karveliu meilėje ir 
ištekliuje-.
■ Tat mergelės, seselės, leli
jėlės ir visi, ar tai seni ar jau
ni, vyrai ar moters, paklau
sykite mano patarimo. Jei 
kam geidžiate suteikti tikrą 
Kalėdą dovaną, tai neužmirš
kite to/ kas viršuje išdėta. 
Užrašykite saviems, ar myli
mai ypatai gerą katalikišką 
laikraštį. O kaip dabar, tai 
užrašinėkite ypač “Darbinin
ką.” Nes tasai laikraštis yra 
kuosuprantamiausia redaguo
jamas laikraštis, prieinamiau- 

kun’gas pamokslą kad sako.' sias mūsą liaudžiai naujienras-
’ . * ■ » ■ a i. r, I-Ja LnrnL

kame

Kiekvienas laukia švenčių savotiškai, savotiškai mano 
jas praleisti, savotiškai pasigerinti savo artimiems; kiek
vienas savotiškus padarys pasiryžimus. Bet mielieji skaity
tojai, mes jums čia priminsime kaikurius dalykus, kuriuos, 
laukdami Kalėdą, privalėtumėte turėti savo omenyje.

Po intėkme didžią švenčių darome pasiryžimus ką pra
kilnaus, naudingo veikti, atsimename apie savo pareigas, 
kurią turime, kaipo lietuviai katalikai. Kaipo tokiems kas 
ypač mums turi rūpėti?

Tarp svarbiąją reikalą dabar yra:
1) Rėmimas ir platinimas katalikiškos spaudos.
2) Drūtinimas ir ugdinimas katalikišką organizaciją.
3) Platinimas blaivybės.
Tatai Kalėdoms artinantis ir imkimės šiuos dalykus ar

čiau sau prie širdies. Nuo šią Kalėdą imkime uoliau darbuo
tis viršminėtuose reikaluose.

Tat į mane visi sužiuro, sus
meigė sav6 akis į mane, kaip į 
augštesnio luomo žmogų. Ka
da ėjau sau lauk, tai . žiūriu 
viena merg’na, graži, kaip le
lija, išleidžia mane. Jau už
darius duris, o buvo tai vaka
re, griebia man už rankos ir 
nori ką tai pasakyti. Bet štai 
visa suvirpa ir nuleidžia žyd
rias akeles.

• ■

Tas jos pasielgimas nemaž 
nustebino, mane. Tad tariau: 
“Sesute, ,ką nori man pasaky
ti? Sakyk, o aš-gi duodu 
Tamstai žodį, kaipo tikras sū
nūs Lietuvos ir pasekėjas bei 

j mokinys Kristaus, kad niekam 
-apie tai nepapasakosiu. O jei 
ir pasakorių, tai neminėsiu 
Tamstytės vardo bei pavardės. m . . - . . ne_

tis. Paremsite tuomi katali
kišką spaudą, prąplątysite 
apšvietą, pakelsite tikybą, su- 
sitiprinsite dorą. Atliksite 
misijonorišką, apaštališką dar
bą. Tuomi taip-gi užganėdy- 
site tuos, kuriems užprenume
ruosite nau jienraštį kalėdi
nėms dovanoms. Tokia dova
na yra nuolatinė ir vis atsinau
jinanti.

Patarėjas.

RŪPINKIMĖS SPAUDA
Spauda yra galingas įrankis. Panaudota gerai, spauda! Tai tas Tamstai nei kiek 

daug patarnaus tautos pakėlimui; panaudota blogai — neš 
tautai didžią blėdį. Ant nelaimės ant blogo panaudojamos 

^.spaudos pas mus daug.. Todėl dabar, artinantis Kalėdoms, 
pagalvokime apie stiprinimą katalikiškos spaudos. Žiūrėki
me, kad laikraščiams išleidžiamieji mūsą centai neitą sustip
rinimui bedieviškos spaudos. Nuo šią Kalėdą tepajuntie“ be
dieviai, jog katalikai susipranta, jog tolinasi nuo ją, nuo 
ją nelabą raštą.

Apie galybę ir svarbą spaudos, apie reikalingumą stip
rinti, remti, platinti katalikiškos spaudos primena mums 
Bažnyča,- ragina prie to mus popiežiai.

Popiežius Pins X yra pasakęs:
“Veltui jūs statysite bažnyčias, veltui remsite misijas, 

l“ veltui steigsite inokyklas — visi tie jūsų darbai, visos tos jū
sų pastangos nueis niekais, jei jūs nesugebėsite vartoti apsi
gynimui ir užpuolimui to tinkamo ginklo, kokiuo yra gry
noji ir tikroji katalikiškoji spauda.”

O popiežius Benediktas XV yra pasakęs:
“Išrodo mums, kad nieko nėra didžiau pageidaujamo, 

kaip tas,, kad daugintus skaičius tą, kurie gali ant gero su
naudoti savo rašymo gabumus ir kad geri laikraščiai turėtą 
didelį išsiplatinimą, taip kad kiekvienas kas diena turėtą ge
ro skaitymo, kuriame pamokinama sustiprinama ir pakelia
ma krikščioniškos dorybės.”

Todėl gerą laikraščių ir raštą skaitymas, rėmimas ir pla
tinimas yra krikščioniška pareiga. Šitą dalyką gyvai tu
rėkime omenyje brangiai šventei artinantis.

Gražus yra paprotys pasigerinti savo artimiems perkant 
dovanėles, padovanojant naudingus daiktus.
C Vienas geriausių būdą pasigerinti savo artimam priete- 
liui yra tai užsakyti jam gerą katalikišką laikraštį. Tuomi 
ant visą metu suteiksi malonumą savo prieteliai, savo gimi
nei, mylimam bei mylimai. Kartu taip gi išpildysi svarbią 
pareigą — suteiksi parėmimą katalikiškai spaudai.

Teestie kalėdinės dovanos geri laikraščiai ir geros kny
gos. ■?

ab

' ~ STIPRINKIME ORGANIZACIJAS.
Kalėdos suartina žmones, pajuntame per šventes didesnę 

meilę, prie žmonią, ypač prie savo artimąją, mylimąją. Į- 
neškime tą jausmą į mūsą draugijas, organizacijas. Teuž- 
silieka mumyse ir mūsą dr-jose nors kibirkštėlės to draugiš
kumo, broliškumo, kurį pajuntame savo širdyse per didžią- 
sias šve^įft -' z

Šios Kalėdos tebūnie mums pragumu padidinti sutikimą, 
meilę, broliškumą visokiose mūsą dr-jose bei organizacijose.

Tuoj po Kalėdą esti dr-ją metiniai susirinkimai, kur 
svarbesnieji dr-ją reikalai aptariami. Po intekme brangios 
šventės teatsibūna tie susirinkimai broliškai, draugiškai, 
krikščioniškai, Jietuviškai. Teestie nutariama atlikti, įkū
nyti geri sumanymai. < . s. _

Tevedi šios Kalėdos mus prie didesnės visuomeniškos 
vienybes, prie sutartesnio veikimo sujungtomis jėgomis. 
Eikime prie apvienijimo visą koloniją lietuvių, kad suvieny
tomis jėgomi galėtumėm atlikti didžius darbus. Kelias prie 
visos Amerikos lietuvių katalikų Suvienijimas yra A. L. R. K. 
Federazr/a. ' ~ •

Tegu dr-jos savo metiniuose susirinkimuose pasvarsto 
apie prisidėjimą prie Federacijos — to visų lietuvių katalikų 
susivienijimo. < _ > •; , ■'J\

Daug lietuvių yra dar nesuorganizuotų, neprigulinčią 
j jokias dr-jas. šventės padaro mums jautresniais, palankes- 

Paątokime jautresniais prie savo pareigų, prie at- 
mo kitų reikalų. O vienas svarbiausiąją mūsą reikalų y- 
li apsidrausti savo sveikatą ir gyvastį. Todėl žmonią 

AvMįoo pakilimą sunaudokime patraukimui prie apeidraudi- 
prie prigulėjimo į katalikiškąjį susivienijimą. Moters 
į A. L. R. K. Moterų Sąjungą.
Nuo šių Kalėdų teužviešpatauja mūsų organizacijose nau- 
gere^nė ! varia, tepakįla narių skaičius tūkstančiais.

marš, 
jauti 
ra ta

niO. 
ypač

J’»«

kenks/’
Ji tarė: “Pone, matau, jog 

esi prakilnus ir mokytas vyras. 
Be to dar ir geros širdies žmo
gus, nes neburnoji prieš Die
vą, tikėjimą, kunigus, nenie
kini nieko to, kas mums kata
likams šventa, brangu, neže
mini, ką mes gerbiame. Nesi, 
vienas cieiliką, kurie moky
tais save stato, nors žinau iš 
ją tarpo ir tokią bemokslią, 
kad nei maldaknygės nepaskai- 
to.”

Čia vėl nutilo mergina, akis 
nuleizdama. . Bet paraginta 
vėl tęsė toliau. Tarė: “Mato
te, turiu vaikiną, kurį myliu 
šimtą kartą labiau, negu save. 
Bet paskutiniais laikais jis ė- 
mė perini er gerti. Be to už
sidėjo su bedieviais ir ima 
krypti nuo tikro kelio. O už 
girtuoklio ir burnotojo tekėti 
— tai sergėk, Dieve! To ne
padarysiu. Tai-gi prašau Tam
stos rodos. Kaip-gi nuo gėri
mo ir bedievią atitraukti, 
kaip jį padaryti žmogumi ir 
pačėdnu vyru?”

Iki to laiko nebuvau galvo
jęs apie tokį dalyką, nežino
jau koks būtą geras receptas 
nuo dorišką ir dvasišką ligą, 
ydą. Užsimąsčiau. Tik štai 
dingt galvon mintis.

Nušvito. Lyg kas ausin bū
tą kas man sušnabždėjęs: “Pa
tark jai savo mylimai užpre
numeruoti gerą katalikišką 
laikraštį. Tebūnie jam laik
raštis kalėdinė dovana.”

Tuomet “Žvaigždė” buvo 
man žinoma, kaipo tikrai ka
talikiškas laikraštis.

Tatai ir pratariau jai, kad 
ji savo mylimui užsakytą, kai
po kalėdinę dovaną “Žvaigž
dę” ir padaviau jai adresą. Ra
si, maniau, tas ir pagelbės.

Ji prižadėjo tą padaryti. Ir 
tuomi -atsisveikinome.

• r •

Dabar jau praslinko nuo to 
laiko arti penkią metą. Ne- 
persenai, važiuojant strytka- 
riu, sutinku ją. Na, ir ką f 
U-gi sau poniutė, ir laiminga 
ant tiek, ant kiek žmogus ga
li būti laimingas ant šios že
mės.

„ Mat jos mylimasis, beskai
tydama, katalikišką naujien- 
raštį, atsitaisė.
visiškai nebuvo nukrypęs nuo 
tiesos ir daręs kelio. O kai 
atsitaisė, tai toji mergina ir 
nieko nelaukus ištekėjo už jo. 
O kaip jiedu buvo Lietuvos ū- 
kminką vaikai, tai čia Ameri
koje .jįedu atsipirko farmą. 
Dabar jiedu turi diktoką far-

.

ADVENTAI.

Kaip tik užstojo Adventai, 
Tarsi tapo visur šventa: 
Pirkčiose visur tik tyku, 
Nes vestuvės kiek pranyko; 
Taip-gi jaunimas aprimo, 
Šokę, žaidę, maž apkimo. 
Baliij visai negirdėti s, 
Mat, Adventai, — tur silsėtis.

Vargoninkai plotkas kepa, 
Kepant-svylant, vašku tepa, 
Paskui kleboną užprašo, 
Ir pašventint plotkas prašo. 
Toliau: Gražiai padabina, 
Ir tikintiems išdalina.

O kaip kūčių kas sulaukia, 
Visus į pirkčią sukaukia: 
Tuokart plotką visi laužia 
Ir viens kitam laimės geidžia. 
Linksmai Kalėdą sulaukti, 
Ir laimingai pasidžiaugtu

J. V. K...s.

ADVENTAI.
Papročiai Lietuvoje, prie apei
gų metinių švenčių namuose 

ir bažnyčioje.
(Iš jaunystės atsiminimą.)
Niekad žmogus nepasikaki- 

ni savo užsiėmimuose. Laikas 
bėga kaip upėje vanduo. Jau
nystė kas valanda bręsta, ir 
pasijunti prie durą šio liglai- 
kinio gyvenimo. Bet jaunys 
tė, ar ji būtų buvus varginga, 
ar lepi, kiekvienam yra ma
lonu atminti. Atsimeni, kad 
pavasaryj buvo linksma, gra
žu; vasarą ramu; rudenyje 
miela besinaudojant vaisiais; 
žiemai atėjus ir vėla gerai; ne- 
kur dings’, reikia savo kailį 
prie visko pratinti.

Buvo subatos vakaras prieš 
Adventą. Ši diena tokia dar
gi buvo, ir per visą dieną sni
go', o lyg ant patyčią man šią 
savaitę buvo labai toli pargrįž
ti iš mokyklos namon, nes ant 
kito galo kaimo šią savaitę bu
vo persikėlus mūsą kaimo mo
kykla. Viešo namo mūsų kai
me mokyklai nebuvo. Ant 
žiemos apskričių kaimo ūkinin
kai paimdavo mokytoją, ir po 
savaitę kiekvienas jį maitino, 
ir paeiliu pas kiekvieną susi 
rinkdavome viso kaimo v 
moytkis. Priežastis ta, 
valsčiaus mokyklą, buvo 
toli, kur iš namų v 
negalima buvo vaikščioti 
kita, buvo tenai ir 
pilna, vien iš tik tą, ‘ kurie 
savo vaikams nusamdydavo 
butą ant visų mokslo metų, ir 
ten jie jiems pristatydavo 
maistą. Mes-gi vargingesoie- 
ji to negalėdavome atlikti de 
neturto. Tai-gi, mes vasarą 
ganydavome ūkininką gyvuliu

dėldienio Adventą, kad tame 
laike įvyko paslaptis, atėjimo 
Išganytojaus ant šios žemės ir 
atpirkimas žmonių nuo praga
ro, ir kad prasideda nauja ga
dynė ir naujas gyvenimas ant 
šios žemės. Šiaip jau, Nau
jus Metus visas krikščioniškas 
pasaulis skaito nuo pirmos die- 
nuo sausio yra, nuo api- 
piaustymo V. Jejaus Kristaus, 
arba Jo Krikšto, kaipo tą die
ną Jėzus Kristus stojo į eilę 
žmonijos, ir tą dieną, sulyg 
žydą papročią, užrašė Jo var
dą Jėzus. Tai tiek, »ką aš 
turėjau trumpai papasakoti a- 
pie Adventus.”

Aš mokytojui širdingai pa- 
dėkavojau, ir ką nuo jo girdė
jau įsidėjau sau atmintin.

ant žemės laukė, ir aną lauki
mą Šventų Tėvą atklanėse. 
Liūdna spalva bažnytinių pa
puošalą, primena mums nuliū
dimą ir atgailą. Dėlto, tose 
dienose Bažnyčia mūsą užgina 
vestuves, ir kitokius viešus 
pasilinksminimus.

Senovėje, Adventai buvo 
nevienodai visur užlaikomi, 
vienur ilgesni, kitur trumpes
ni. Kaip kur traukėsi tik ke; 
turias savaites, kitur 5 ir 6, 
o kaip kur prasidėdavo nuo 
dienos Šv. Martino ir vadinda
vo Šv. Martino gavėne. Šio
je gadynėje Šv. Bažnyčia su
lygino visame pasaulyje, tai 
yra: nuo 27 dienos lapkričio 
iki 23 dienai gruodžio.

Taip-pat Šv. Katalikiška 
Bažnyčia, savo apeigose Nau
jus Metus skaito nuo pirmo ne- 
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senas kareivis, mokėjo gerai 
gudiškai, ir šiek tiek apsipa
žinęs su kitomis šakomis mok
slo. Lietuviškos kalbos tai 
buvo tikras mylėtojas, nes bu
vo uolus skai tyto jas B Aušros ’ ’ 
pirmojo lietuviško laikraščio. 
Lietuviškomis knygombs ir 
laikrašč’ais buvo apsikrovęs, 
ir labai slaptai laikydavo. Mes 
daug daugiau išmokdavom per 
žiemą jo mokinimu, negu tie, 
kurie eidavo valsčiaus mokyk
lon per visus metus, o lietu
viškai toli, toli pralenkėme, 
ypač supratime lietuviškos 
dvasioš ir tėvyniškumo. Tik 
mūsą mokslą labai trukdydavo 
baimė, kad mūsą besimoki
nančią neužtiktą žemsargiai, o 
dažnai ir atsitikdavo, kad pa
matę krikdavom, kaip žvirb
liai į visas šal’s, o mokytojas 
daug kartą turėdavo slapsty
tis. Būdavo, šunes sulos, tai 
ir dairomės per langus, ar ne 
zemskiai atvyko. Bet ant lai
mės, — vargas gudrybių išmo
kydavo, nepasitaikė, kad bū
tą išpasalą užklupę.

.Toli nuplepėjau, daug ne- j 
reikalingo pasakiau. Grįšiu j 
prie' to, apie ką norėjau pasa
goti.

Tai-gi, man pareinant na
mon iš mokyklos, buvo daug 
prisnigta. Vaikai išsisėdėję 
jer visą dieną, leidosi namon 
kaip katras įkabina, viens ki
tą mėtydami sniegais, stunv 
dydamiesi, taip kad kitą pri
varė iki verksmą, ir man pa
čiam ne kitaip buvo. Smar- 
<iai bėgdamas griuvau į snie
gą, tuom kartu atsikimšo ma
no stiklinukė su rašalu, ap
taškė mane visą, burną, dra
panas ir visas knygas ir susiu
vąs, kurias tik nešiausi krep- 
šiukvj. Betemstant parėjau 
namo. Nors pirkčioj buvo 
tamsu, bet ant manęs juodi 
šlakai ištolo buvo matyt. Kai 
pasisakiau mamai apie savo 
nuopuolį, tai vis-gi plakti ne
gavau, bet barti, tai tiek ir 
tiek. Persirėdęs kitoms dra
panoms, greit užmiršau savo 
nelemtą prietikį.

Po vakarienei, padėjau nuo 
lentyną rinkti visokias kny
gas, ieškojau ar kur nerasiu 
aprašyta apie Adventus. Kiek 
tik buvo, visas surinkau. Ži
burines, Bromelį Pasaką kny 
gėlę, Šiaulėniškį Senelį, Jo
ną Išmi stočių, ir keletą mal
daknygių; perverčiau lapas į 
apą ir nieko apie tai neradau. 

Na, tai tau ir Adventai, mąs
tau sau. O kas jūs per vieni, 
ir kodėl jūs ' adventai, neži
nau.

Sumetęs knygas ant lenty
nos atgal, nuėjau pas kakalį 
ir parsišliejau ant suolo 
mąstęs.

Šuva pradėjo loti, 
sau kas įkrapįs į vidų, 
žiūriu mokytojas. Išpradžią, 
nusigandau, mąsčiau, kad ka
me atsivijo, bet paskui atsi
peikėjau, kada pasisakė, kad 
atėjęs manęs pažiūrėti, ar ne- 
susižeidž’au bepuldamas. Mat 
jįą nuo vaikų girdėjo kas man 
buvo atsitikę. Priėjęs prie 
manęs klausė, kodėl esąs taip 
nuliūdęs. Tuo išpažinau jam 
savo nuliūdimą. Būtent kad iš 
niekur negalėjau dasižinoti a- 
pie Adventus. “Gerai,” — 
pasakė, “Klausykit visi, ma
nau, kad ir didieji maž-ką ži
no apie Adventus, aš jums pa
pasakosiu.

Adventai, tai yra iš loty
ną kalbos žodis, reiškia — a- 
tėjimas. Atėjimas pažadėto
jo Atpirkėjo. Žinokite, kad 
Adomui meldžiant atlaidos, 
Dievas prižadėjo atsiųsti Išga- 
nytoją,-Mesiją. Laukė žmonės 
per keturis tūkstančius metų, 
tai-gi tos keturios sąvaitės 
prieš Kalėdas, reiškia tą lai-

Į nai keturios savaitės, nes mes 
* Į turime suprasti keturis nedėl-

; dienius. Tai mums Šv. Bažny-1 
u--------------------------mųlaį.1

žmonės

v •

J. V. Kovas.

Šelpkime badaujančią Lietuvą, aukodami kalėdiniu 
dovaną pinigus Tautos Fondui. Moters jau tą daro. Vyrai, 
neatsitikime.

Moters ir merginos, rašykitės į A. L. R. K. Moterų 
Sąjungą iki Naujų Metų, kol įstojimo mokestis perpus su
mažinta.

.----------------------------------------------------------------------
Apsidrausk savo sveikatą ir gyvastį katalikiškame su

sivienijime, o savo blaivumą apdrausk pilnųjų blaivininkų 
susivienijime.

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA — “DARBININKAS”

Savo draugui, giminei, mylimam arba mylimajai f už
prenumeruok ant metą “Darbininką” ir teestie tai kalėdinė 
dovana.

“DARBININKAS” Tamstos draugui mylimam arba 
‘mylimai pasakoja kas svarbaus, indomaus šiame pasaulyje de
dasi.

“DARBININKAS” praneša kas Lietuvoje dedasi, 
kaip mūsą viengenčiai pabėgėliai gyvena..

“DARBININKAS” daug turi žinią rašytoją, kores
pondentą, visose kolonijose. Geriausia nušviečiamas visas 
Amerikos lietuviu gyvenimas.

“DARBININKAS” kiekvienam suprantamai gvildena 
darbininkiškus klausimus, aiškina kooperacijos reikalus pra
nešinėja žinią ape darbus.

“DARBININKAS” savo raštą įvaromų, gausumu 
viršija visus kitus laikraščius.

“DARBININKAS” apsčiai deda eilią, apysakėlią, ' 
pasakaičią, kurias smagu ir malonu skaityti.

“DARBININKAS” turi visuomet ir rimtų, supranta
mai parašytą straipsnių.

“DARBININKAS” plačiai aprašinėja apie karę.

v

“DARBININKAS” geriausia tinka būti kalėdinė do
vana.
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Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

* —YRA—

Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 
Ramybė!

Tūkstančiai Lietuvią-Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
ją narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

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

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka paŠelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50„ ir $14.0 0.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi- 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po vmą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo ad
resu
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“Žvirblis”

į . Adresas
1644 WABANSIA AVĖ. ::

Y
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Y labai naudingas.
J; dol. Reikalingi agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus 
$ 25 centus, o už kožną šimtą surastų prenumeratorių (nie- 

tinių) gaus dovanų dar (po 5 dol.).ą$eigu norite naudingai 
i praleisti liuosą laiką ir širdingai pasijuokti, tuojau pa-
Y kvieskite į savo namus “ŽVIRBLĮ.”
Y

“Draugas” - Nesugriaunama 
Tvirtovė.

VisnkioB infort 
niame muštre, strai 
kreiptis j generalio/ 

Nuolatinės inal/ul 
atsieina tik 50c,-Gen<

“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasi
lavinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbi
ninkams.

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius 
Amerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildo
ma, todėl, originaliais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių 
tautos klausimai.

Nuo spalių mėnesio 1915 m. eina naujas vienatinis visoj 
Amerikoje juokų ir satyros mėnesinis laikraštis vardu: 
“ŽVIRBLIS,” kurs visiems lietuviams didžiai reikalingas ir 

Už ištisus metus prekiuoja tik vienas

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, 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 užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

tai degtinė, kurį 
visiems atneš pragaištį. Girtas 
artojas išmeta senuką, savo 
tėvą, susipeša su svečiais; 
girti svečiai pargriūva, kaip 
gyvuliai, ant grindų. Jau- 
navedžai persiskiria, šeimynos 
ryš ai išira, jaunuomenė su
sipeša . . . Degtinė padaro 
tą, ką visi velniai neįsteigė 
padaryti.

Išgriuvus visiems ant žemės, 
ateina Belzebubas su artojų 
velnių ir džiaugiasi iš taip pui
kių pasekmų, d anuo ja: 

“Prisigerkit visi žmonės 
Šitos pragaro malones . .

Ką j s lieps, jus tą darysit.” 
Tuomi ir baigiasi. Aktoriai 

solistai ir choras sudainavo 
sulošė gana gerai. Ypatingai 
geri buvo rolėse : Belzebubo — 
A. Sodeika ir Artojų Velnio — 
K. Kriaučiūnas. Abelnai risi 
solistai ri choras sudainavo 
ištisai gerai, nors veikalas iš 
muzikai iškosos pusės gana 
sunkus.

Atkreipiant atidą vien į 
muzikai škąją dalį “Velnio Iš
radėja” galima pasakyti, kad 
p. M. Petrauskui nusisekė pa
rašyti. šioje operetėje įvesti 
iškilmingi chorai, kvartetą4, 
duetai; solo partijos ’rgi gana 
meliodiškos. Klausant “Vel
nią Išradėją” dainuojant, ga
lima užg rsti įspūdingos ir rim
tos muzikos. .

Lošimo vakare oras buvo 
dailus, tad ir žmonių susirnko 
pilna salė.

i Darbininko” Koresp. _

Visi tautiečiai, jauni ir seni, vyrai ir moters, mer
ginos ir vaikai, nei minutos neatidėliodami marš į mobili
zacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės į baisią, sunkią, 
ilgą karę. Sujungkimd jėgas kariauti su baisiu, galingu, 
beširdžiu priešu, > kurs .baigia mus terioti. - Baisusis prie
šas pasalingu būdu įlindo mūsiškių tarpan ir skerdžia mū
siškius, kaip meitėlius. Nejučiomis baisusis priešas pri
veisė tarp mūs visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių, 
bjaurių šliūžių. Dėl to įsibriovusio priešo mūsų tarpan 
mūsiškiai ėmė skęsti varguose, .nedorybėse.

Todėl apšaukiame jam karę, kuri gal truks dešimtme
čius, gal šimtmečius.

Kelkime kovos balsą nuo krašto iki krašto, didmies
čiuose miestuose, miesteliuose visose kolonijose. Pakelki
me balsą, sujunkime, kad nuo mūsų balsų ir sujudimo 
sudrebtų žemė, suvirpėtų oras ir kad nuo to sugriūtų 
paskutinės didžiausiojo/priešo tvirtovės ir drutvietės.

ijos, nurodymai, instrukcijos kari- 
koj, ginklų, amunicijos, provižijos, 
bo buveinę.
■os leidžiamos kas mėnuo. Per metus 
iško štabo adresas:

| Leidėja Ona Janušytė, 
f Box 576 Forest City, Pa 
ji '

“Vyti.”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 

Amerikoje.
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, 

literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau

nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.

“VYTĮ’* leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c. L. 

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

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

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu: 

“Vytis,”

----------  --------------------- —----------------- t------ -—.— 
Žinok, kad nuo amžių lietuviai buvo maldingi 
žmonės. Didžiuma lietuvių ir Amerike tebėra to
kiais. Tie tai geri tautiečiai privalo žinoti,' jog 
jiems yra leidžiamas laikraštis vardu “TIKYBA IR 
DORA” Kiekvienoj maldingoj katalikiškoj. žę.imy. 
noj privalo rastis tasai laikraštis.

“TIKYBA IR DORA” aiškina tikėjimo ir do
ros klausimus, atremia atskalūnų prikaišiojimus 
ir užsipuldinėjimus ant katalikų Bažnyčios, deda 
gražių apysakėlių.

“TIKYBA IR DORA” rūpinasi žmogaus sieloš 
lavinimu ir jos tobulinimu.'

Užsisakyk tą gerą laikraštį, o jis lankysis pas 
tave du kartu mėnesyje. Kainuoja metamą tik 75 c.

Jei “TIKYBOS IR DOROS” dar nematei, tai 
rašyk ir paduok savo -adresą o vieną numerį gausi 
dykai. .

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

Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir 
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams. Kaina 
5c., imant (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeliu.

2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu- . 
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.

Surinkta: Deklemacijos, Eilės, Dainelės, Monologai, 
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis, 
Patarlės, Žaislės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems 
scenos, ir juokų mylėtojams. Medegos -t užtektinai ilgo 
viešo vakaro papuošimui.

Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo.
ŠI KNYGUTE KAINUOJA TIK 20c. ~

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
sę, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam. 
vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.

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

Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui 
pažaisti.

3) Dvi komediji. Vienoje knygutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJAS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8č.

Šie visi veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet 
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.

Toš visos knygutės galima gauti pas:
J. V. KOVAS,

___ 21 CONGRE8S AVĖ., :: :: WATERBURY, CONN.
(Taip-pat"ir kituose knygynuose.)

/
“ŽVAIGŽDE” yra seniatiMim* Keturių katalikų 

laikraštis, 16 pusi, didumu nuteikia įvairių žinių •£ 
Amerikos ir viso pašau H n gY<cnmwv

METAMS ATSIEINA TIK *2 00.
Korespondencijas ir pinigus Šiuo adresu

v BROOKLYN, N. Y.
Subatoj 20 d. lapkričio, 

McCaddin salėje, Harmonijos 
•draugija statė operetę “Vel
nias Išradėjas.” Libretto 
parašyta P. Bukšnaičio, muzi
ka p. M. Petrausko. /

Šis veikalas, buvo dar pir
mu kartu scenoje, tad nepro- 
šali bus paminėti ir jojo turinį.

Pirmasai aktas, perstatė 
pragaro raštinę. Belzebubas 
sėdi sosote, o jojo raštininkas 
.prie stalo. Raštininkas šau
kia iš eilės velnius, kad iš
duotų raportus iš savo veiki
mo, žmonių gundijime. Bel
zebubas neužganėdintas iŠ ma
žo pelno ir kiekvienam rapor
tavusiam velniui, liepia su
rast naują būdą žmonių gun
dymui. Šie pasako, kad negali 
sieko naujo sugalvot. Paskiau
siai ateina Artojų velnias ir 
pasako, kad nieko nepelnęs; 
kad per tris metus laiko nei 
vieno artojo nesugundęs. Pri- 
parodij’inui atneša duonos plu
tą, kurią buvo nuo badaujan
čio artojo pavogęs su tikslu 
įvesti tą artoją į piktumą ir 
papasakoja, jog ir tą pasku
tinę velnio pastanga, niekais 
nuėjo. Artojas, neradęs 
duonos paskutinio kąsnio, ne
tiktai kad neminėjo velnio, bet 
pasakė: “Na, nėra, tai nėra. 
Gal kas lab’au išalkęs už mane 
pasiėmė. Pasiėmė, tai tegul 
ir valgo į sveikatą. Ašgi Die
vui padedant ir nevalgęs iki 
vakarui iš vargsiu.” Belzebu
bas liepia išrasti naują būdą 
artojų gundymui, bet artojų 
velniui nesuradus, liepia gul
dyti Artojų velnią ant stalo 
ir visiems velniams plakti. 
Plakamas Artojų velnias, iš
galvoja naują būdą artojų gun- 
dinimui ir Belzebubas leidžia 
jį eiti tarnauti už berną pas tą 
patį artoją, nuo kurio pavogė 
tą plutą duonos. Velniai 
džiaugsmingai dainuoja:
“Visi žmonės greit mums tęks, 
Pragare per amžius degs.”

Antras aktas ūkininko gri- 
čioje. Artojų velnias, iš- 

_ tarnavęs pas uk’ninką tris me
tus,’ ~’\įžiaugiasi, jog viskas 
gerai vyksta. Ateina Belze
bubas pažiūrėti ką Artojų vel
nias yra išradęs; šis jau rodo 
padarytą iš rugių skystimą. 
Pargrįžta iš bažnyčios-Artojas 
su savo boba, o su juodviem 
atvyksta į sugrąžtus duktė, 
žentas, vuošvis ir p ršlys. 
Paskiau ateina jaunuomenė, 
atlankyti jaunavedžius. Visi 
linksminasi ir pradeda gerti 
Kaulo (artojų velnio), padary
tą skystimą. Begerdami ima 
meilautis, mėgdž otis, paskui 
ir peštis. Senukas bando vi
sus atkalbėti nuo gėrimo ir 
parodo, jao naujai padarytas 
skyst mas

/

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes 
jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos 
literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsi
reiškimus.

“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo 
klausimus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.

Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, at
skiras numeris 25 c.

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, 
netik kad nubloškinėjo visus priešų smūgius ir ant
puolius, bet dar išleido savo spėkų statyti tvirto
ves kitur, kur priešininkai yra įsigalėję.

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

Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Adresas:



SO. BOSTONIEČIAMS

Katalikų Draugijos. 662-672 Washington St., Boston, Mass

Newark N.J

Krautuve

Neskaityk čionai,

Atlyginimo dykai!

Susikūlė du
Toj nelai-

Westfield. — 
elektrikiniu karu, 
mėj penki buvo sunkiai sužeis

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo puekų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Tel. Oxford 4900.
J. P TUINYLA

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

Perfumos visokių gėlių 25.
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

c. p. yurg:
377 W. BR0ADWAY, SO. I

Kuri užlaiko visokio ta 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

Siūdinkite drapanas 
pas mus.

Niekad aklas neverktų, jeigu 
kelią matytų.

Pajieškau savo draugų Jono 
Daunio ir Juozo Balčiūno abu iš 
Kauno rėdybos, pirmiau gyveno 
Lisbon Falls, Me. Jie patys ar 
kas kitas teiksitės man pranešti 
apie juos po sekančiu adresu: 

Jos. A. Šūkis, 
Worcester, Mass.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELUOSE ST., :: :: MONTELLO, MASS.

PARODYKITE PRIELANKUMĄ
.

tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. Augščiau minėta firma suteikė man tiesą, par 
duoti visiems lietuviams specijališkomis kainomis, kad tuo
pai juos'užganėdinti. Todėl ateikite visi ir duokite man 
progą parodyti jums puikiausius H A R K O SIUTUS ir 
OVERKOTUS — ištikrųjų geriausius gatavo darbo drabu- 
a žius visam Bostone, už sekančias kainas:

~ ' NUO $12.50 iki $25.00.

RIAUŠES TARP STREIKI
NINKŲ.

Cleveland, Ohio. — Theodo- 
re Hundtz kompanijos darbi
ninkai streikuoja. Kompanijos 
agentai prisiųsdinę troką strei
klaužiu važiavo į dirbtuvę. 
Apipuolė troką streikininkai. 
Kilo riaušės. Daug šūvių iš
šauta. Du žmogų primušta ir 
8 ^suareštuota.

SUSIŽEIDĖ BEMIEGODA
MAS.

Bedford, Ind. — Fred Mar- 
tin, aptiekininkas, keistą prie
tikį turėjo bemiegodamas. La
bai susižeidė savo dešiniąją 
koją. Jam prisisapnavo, kad 
jis susitikęs su priešininku ir 
pradėjo kumščiuotis. Prieši
ninkas jau buvo bepradedąs 
aptiekininką įveikti. Bet aptie
kininkas pamatė, jog gali sa
vo priešininkui gerai įspirti. 
Tai kai spyrė, tai tvojo deši- 
nąja koja į sieną ir gerokai 
pasižeidė.

7 ? t< 1

C. & P. Phone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuotojas

Pagrobus atlieku pigiai ir 
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės 
mokslus ir išdavęs ekzaminus. 

į kitus 
iš kitų

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

Taisome visokių šalių laikro
džius, žiedus, branzolietus, len- 
čiugėlius. Padarome labai pigiai. 
Darbas gvarantuojamas. Šliubi- 
nis laisnis ir kiti patarnavimai dy
kai.
P. KETVIRTIS JEWELRY CO., 
Kampas Broadway 324 E St.

So. Boston, Mass.

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

IŠĖMĖ PEILĮ IŠ SKILVIO.
Chicago. — Ant moteries E. 

Hochsberger daktarai padarė 
didžią operaciją. Ji dakta
rams sakė, jog kartą apkvai- 
tus prarijus stalavą peilį. 
Daktarai netikėjo. Tai per 8 
mėnesius ta moteris nešiojo 
pilve tą peilį. Kai daktarai 
išėmė dabar tą peilį, tai jis 
besąs gerokai apėstas, karbuo- 
tas nuo skilvio rūgščių veik
mės. Operaciją tėmijo didis 
'daktarų ir studentų-medikų 
būrys.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas Gyvenimas

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

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito 1.00

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių 50c.

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 1.00 

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’8) 15, 20 ir 25c.

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

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

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo..!.....10c
Aritmetika mokinimpi- 

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

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

S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS
153 COURT ST. BOSTON, MASS. 11 Alpine St

Siunčiu numirėlius ir 
miestus ir pargabenu 
miestų.

Tai-gi, vientaučiai, 
jimo reikale visuomet kreipki
tės pas mane. Ofisas

JONAS GREBLIAUSKAS
500 SO. PACA ST.,

BALTIMORE, M. D

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI

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

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

L Ant LENGVŲ IŠMOKESČIŲ J
Nemokėk raudos, buk savininkas.

Pas mane gali pirkti lotus ir stubas geriausiose 
vietose už prieinamas kainas.

Gerų Ūkių Pigiai.

JUOZAS ZUPKAUSKAS
Įsidėkite gerai adresą:

SONCOMPANY

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- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington SL, Boston. Mass.
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