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MARŠKINIAI.

Paryžius. — Belgų artileri
ja pasekmingai bombarduoja 
vokiečių pozicijas Belgijoj.

Iš vienoWashington. 
vokiečių diplomato Washing- 
tone sužinoma, kad Vokietija 
gatava taikintis ir tai ant la
bai lengvų išlygų talkinin
kams. Būtent Vokietija su
grąžintų neprigulmybę Belgi
jai, net sugrąžintų dalis Alza- 
cijos ir Lotaringijos, kur žmo
nas francuziškai šneka.

Kad apsiginti nuo Rusijos, 
Vokietija reikalautų, kad bū
tų padarytas tarp Rusijos ir 
Vokietijos slenkstis — buferi
nė valstybė iš lenkų (žinoma 
ir lietuvių). Ta lenkų valsty
bė turėtų būti vokiečių intek- 
mėje.

Rumunija turėtų gauti Be
sarabiją. Vokietija turėtų 
gauti liuosą kelią į Konstanti
nopolį. Ir kad turėtų intek
mę ant Balkanų tautų.

. — Serbų valdžia iš- 
Neturi pastovios vie

tos. Parlamento atstovai pri
buvo į Salonikus. Į Saloni
kus pribuvo ir karės rninisteris. 
Finansų rninisteris atsidūrė 
Graikijos mieste Floriną. Kiti 
ministeriai dabar keliauja į 
Avloną, Albanijoj.

tybėse, bet ketinąs užsukti ir 
į kariaujančias valstybes, nors 
jo pasportas teleidžia t:-k į neu- 
trales. Važiuos ir į Vokieti
ją. Kiti taikininkai bijo, kad 
Fordą Vokietijoj nesuareštuo
tų.

Taikininkai sus'grupavo į 
komitetus — kunigai sau, laik
raštininkai sau, studentai sau.

Jure nerami, labai banguo
ja, kiti jau apserga. Daug me- 
vų lydi garlaivį. Tai imama 
už gerą ženklą.

VOKIETIJA GATAVA 
TAIKINTIS.

_ VOKIEČIŲ SOCIALISTAI _
SKĮLA. _

Berlinas. — Vokiečių soci
alistai burnuojasi, ginčijasi ir 
tariasi kokios politikos laiky
sis Reichstage. Nesutinka. Va
dai stengiasi sutaikyti nesutin
kančias grupas. Vieni social
istų užsispyrė ant to, kad rei
kalauti iš valdžios apreiškimo 
ant kok'ų išlygų taikintus su 
priešininkais. Kiti socialistai 
nurodo kad tai būtų Vokietij
os silpnumo apreiškimas. Ne
visi sutinka kaslink žmonių 
maitinimo.

Sutiko, vienok, reikalauti 
leidimo svarstyti apie taiką. 
Gruodžio 9 d. apie taiką bus 
svarstoma.
Rumunijos parlamentas. Tuoj

visuomene, tai pirma sužino* 
laip^krner'kiažygihs sa

vo tėvelio, ir užtikrina mus, 
kad bendro darbo mes katali
kai, turėsime santikius su 
džentelmonais ir rimtais žmo
nėmis, o ne su fanatikais-plu- 
dikais.

menų.
Žinomas’š talkininkas Bry- 

an šiuo kartu nevažiavo, bet 
vėliau išplauksiąs. Yra 23 
moterys. Yra partijoj kele
tas kunigų, daug studentų iš 
įvairių Amerikos universitetų. 
Kiekvienas narys gavo po gu- 
zika su žodžiais: “Out of the 
Trenches by Christmas.”

Marselis, Francija. — Vie
tos valdžia nutarė atidaryti ke
letą mėsinių, kur mėsa bus 
parduodama be pelno.

SERBIJOS VALDŽIA 
NETURI VIETOS.

Atėnai 
krikus.

nių takto prašyte prašosi štai 
kokia išvada: mūsų laisvama
niai ' tautiečiai nusprendė, jog 
dabar patogiausia yra valanda 
iškelti laisvamanybės vėlia
vą ir nurodyti idealą atkrikš- 
čionytos Lietuvos.

Mes lietuviai katalikai tu
rėsime jiems pasakyti, kad 
jie apsiriko. Iš tų jų pastan- 
gų-inpiršti lietuviams katali
kams laisvamanybę — nieko 
neišeis. Katalikų visuomenė 
nebemažas kūdikis, kad duotus 
jiems apsigauti. Mes, kada 
kviečiame visus į bendrą dar
bą Lietuvos šelpimui ir jai 
laisvės išgavimui, nekišame 
jiems panosėn savo katalikys
tės. Mes dirbsime išvien su 
protestona’s lietuviais, net su 
laisvamaniais lietuviais, by tik 
jie prisilaikys žmoniškumo, 
kurį jie skelbia. Bet paskui 
vėliavos, D-ro Šliupo iškeltos, 
mes neisime. Per daug mums 
brangus yra mūsų tikėjimas ir 
mūsų Bažnyčia, kad mes jų 
išsižadėtume ir eitume pildyti 
laisvamanių užgaidų. •

Jeigu tad laisvamaniai nori 
išvien dirbti su katalikiškąja

Šiandie t. y. gruodžio 7 d. 
susirenka Suvienytų Valstijų 
kongersmanai ir pradeda sesi
jas. Sesijos prasideda Su
vienytų Valstijų prezidento 
prakalba, kurioj išdėsto ap- 
svarstytinus reikalus.

Darbo Federacija yra išdir
busi eilę sumanymų, kuriuos 
išstatvs kongresui užtvirtini
mui. Štai ka’kurie sumany
mai, kuriuos įšstatys kongre
sui Darbo Federacija:

Imigracijos suvaržymas.
Suteikimas valstijoms teisę 

reguliuoti gabenimą iš vienos 
valstijos kiton prekių, išdirb
tų kalinių.

Užgyti įgabenimą iš sveti
mų valstybių prekių, kalinių 
išdirbtų.

Užgyti gabenimą iš vienos 
valstijos kiton prekių, vaikų 
išdirbtų.

Duoti pensijas seneliams.
Šie sumanymai, tai dar ne 

visi, kuriuos išstatys kongre
sui Darbo Federacija.

Brusets, Belgija. — Vokie
tijos gen. gubernatorius Belgi
joj nusprendė iš Antwerpo ir 
Brabanto provincijų išreika
lauti karinės kontribucijos.

Ottawa, Ont. — Garlaivis 
Metagam, kurs su Kanados 
kareiviais išplaukė lapkr. 20 d. 
laimingai pribuvo į Angliją.

TAIKININKAI IŠPLAUKĖ.

New York. — Henry Ford 
su savo partija garlaiviu Oscar 
II išplaukė Europon pereitą 
subatą. Išplaukė apie 130 as-
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9 “DARBININKAS”

Iš po darbininko plunksnos
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susivienijimas

liais. Tiesa, mūsų susivie
nijimas kai-kuriais žvilgsniais 
buvo ilgiau atsilikęs, negu lai
svamanių. Bet per porą pas
kutiniųjų metų mes netik pa
sivijome savo kaimyną, bet 
dargi kai-kuriais žvilgsniais 
net aplenkėme. Taip antai 
apsaugos skyrių (pašalpos li
goje) mes turime net 4 (ant 
$3.50 savaitėje, ant $7.00, ant 
$10.50 ir ant $14.00;) tuotar- 
pu, kada anasis susivienijimas 
turi tik vieną ant $6.00. Dau
giau turime ir pomirtinės sky
rių (pas juos 4, pas mus 5.)

Šiaip ar taip, milžiniška di
džiuma lietuvių yra tikintieji 
katalikai, branginantieji savo 
tikėjimą ir Bažnyčią. Gali 
kas mūsų brolį kataliką in- 
traukti į klastas vilingu būdu; 
bet kada aiškiai kas parodo, 

’ kad jisai nori vesti į bedievybę,
Kalendoriuje stengiamasi i tai lietuvis katalikas neis ten 

pTavesti mintis, kad lietuvių už jokius pinigus. S. L. A. juo 
susivienijimas Amerikoje gali tolyn vis eina aiškyn ir jisai 
būti tik vienas. Aiškiausiai tą jokiu būdu negali tikėtis vi- 
mintį kalendoriuje išreiškė Kl. suomet gaudyti pasekmingai 
Jurgelionis: “Amerikos lietu- katalikus ant savo- meškerės, 
viai. Šalyj palikdami religiji- Taigi mes galime pranašau- 
nius ir part’jinius skirtumus, ti savo susivienijimui puikiau- 
privalo jungties į vieną susi- • šią ateitį.
■vienijimą ir tiktai į vieną su- 
sivieni ji mų. • Nedidelis- Aifte- į' 
rikos lietuvių skaičius tiesiai
neleidžia mums kelių apdrau- j vienijimą ant prideramos aug
ios susivienijimų turėti.” štumos, mes turime dar daug

Rodos, aiškiau negalima bu- padirbėti. Visų-pirma mums

jimą moka gabiai garsinti ir 
auginti, štai kad ir jų susivie
nijimo išleistas 1916 metams 
kalendorius aiškiausiai tai pa
rodo. Sąžiningai surankiota 
visa, kas tik galėtų papiršti 
lietuviams šitą organizaciją.

Tik laisvamaniai būtų gal 
dar daugiaus laimėję, jeigu 
nebūtų padarę dviejų stam
bių klaidų, leizdami savo ka
lendorių: 1) Jie peranksti pa
rodė ' savo aiškius “tikslus ir 

. rotorius,” būtent padaryti iš 
savo susivienijimo' didžiausią 
laisvamanybės. tvirtovę. Jei
gu jie būtų toliau atidėję tą 
veido atideng’mą - gal dar dau
gel} katalikų būtų prisimedžio- 

. ję. Dabargi šitas kalendorius 
ir aklam katalikui atidarys a- 
kis ir daugiausia prisidės prie 
katalikiškojo susivienijmo iš- 
auginimo.

KAS MUS LAUKIA.
Bet kad pastatyti savo susi-
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Rodos, aiškiau negalima bu- padirbėti, 
vę pasakyti, jog jie, laisva- reikia sykį ant risados mesti 
maniai, neprpažysta teisės bū- tą netikusią politiką — globo
ti antram, būtent katalikų su- įjimo ir šelpimo tų žmonių, ku- 
sivienijiniui. Bet ką-gi dabar rie ir taip jau storas kišenes 
padarysi! Jisai, tas katali- turi. Kas pas mus dedasi? Juk 
kų susivienijimas yra, legali- mažne risi mūsų pinigai padė- 
zuojasi visose valstijose, au- ti tik ant 2-ro arba 3-čio 
ga ir plėtojasi ir, rodos, pra- š’mčio, tada kada mes 
lenkia narių skaičiumi laisva- em gauti už juos 4-tą. 
manių susivienijimą. atsižiūrime į asmenis,

Čia galime su džiaugsmu pa
žymėti faktą, jog mes, kata
likai turime daugiau pakantos, 
negu laisvaman’ai. Mes pilnai 
prįpažystame teisę laisvama
niam* organizuoties, steigti 
savo sus’vieniji mus, tuo tar
pu, kada jie tos teisės mums, 
katalikams, vis dar lyg neno
rėtų pripažinti. Bet tas lais
vamanių užs’kirtimas-ignoruo- 
ti mūsų susivienijimą — kaip 
tik gali tik paskatinti lietuvius 
katalikus taip išauginti savo 
susivien'jinią, kad anasis būtų 
priverstas savo kaimyną pri
pažinti ir pagerbti.

KATRAS GALI LABIAU AU- 
. ’ !>•: 0TB i ' ,

Mes išdrystame tvirtinti, 
jeg lietuvių katalikų susivie- 
nijimas galės greičiau išaugti, 
segu htisVamadių *)!

Svarbios buvo priežastys, 
privertosios persiskirti lais- 
iąsnaatas M katalikais apdrau
stos reikalais.' Mat ir vieniems, 
ir kitiem^ greta apdraudos rei
kalų rūpėjo dar ir idėjinė pu
sė. Katalikams rūpėjo,.. kad

nuo- 
gali- 
Mes 
ku- 
no- 

Sei-

atsižiūrime 
rie iš tų žmonių pinigų 
ri savo biznį daryti, 
mas padarė reikabngą nutari
mą. Bet ar jisai pildomas?

Toliau, apie $ 10. 000.00 
kartais ir daugiau guli ant iž
dininko rankų, be nuošimčių. 
Kam tai yra reikalinga? To
liau mes turime geriau garsin
ti savo organizaciją. Neži
nia, ką ir manyti, atsiminus 
faktą, kad nesenai susivieni
jimo viršininkai, pripažinę rei
kalą garsinti susivienijimą 
spaudoje — tam reikalui pas
kyrė tik $ 25.00.

Tai garsinimas laikraščiuo
se. O kur agitacijinės brošiū
rėlės, kur plakatai, kur mūsų 
kalendoriai?

Čia vėl klausimas nuesavaus 
organo stoja priešakin. Dar 
daug darbo prieš inus. Ir y- 
patingai šiais ateinančiais me-

ta Draugija š’andie yra pama
tu mūsų politikos veikimo ir 
aspiracijų. Kada M. Yčui pa-b 
s’sekė ištrukti, iš Rusijos ir 
Kopenhagoje su Gabriu pasi
tarti ir apie politikos padėji
mą, kada jie padarė savo kon
ferencijoj svarbius nutarimus, 
kuriuos atvež mums J. Gabrys, 
kada Yčas šaukia amerikie
čius kad š;e remtų Informaci
jos Briurą, kad rūpintųsi po
litiška Lietuvos ateit’mi-kas 
gal už tą visą kaltinti Lietuvių 
Draugijos pirmininką? *Ne- 
jaug t’k vienam Dr. Šliupui va
lia rūpinties politiška Lietuvos 
ateitim’? Juk Yčas yra lie
tuvių atstovas, per porą-tre- 
jetą. metų daugiau padaręs 
Lietuvos reikalams, negu Dr. 
Šliupas per 20 suviršum metų. 
Gabrys važ’ uo j a Amerikon,
kaipo, Lietuvių Draugijos in- 
galiotinis. Je’gu Yčas jam lei
do pasiimti iš Šimkaus $800. 
00, tai beabejonės. ir nurodė 
kaip juos suvartoti ir J. Gab
rys iš tų pinigų turės išdubti 
Lietuvių Draugijos Komitetui 
apyskaitą. Yčas pasitikėjo 
Gabriu dėl tų $ 800.00, kad jis 
juos taip sunaudos, kaip jam 
Lietuvių Draugijos įsakyta. 
Ar pasitikėsime J. Gabriu mes? 
Ar Gabrio vardas vertas yra 
$ 800.00, ar ne ? Lai išdrįsta 
kas pasakyti, kad Gabrys ši
tuos pinigus nesunaudos Lie
tuvos reikalams, o pragers 
juos arba pralaidokaus.

Mūsų visuomenė tokį nep- 
raustburnį kaip bematant ožio 
ragan suvarytų. Tad ir keis
tumą visame šiame atsitikime 
gali matyti tik žemadūšiai, 
kuriems širdį sopa, kodėl 
Gabrys ar Yčas ne jų partijos 
žmonės.

Bet ke’stai į šį klausimą pa
žvelgė p. St. Šimkus. Oficija- 
liškai užklaustas ‘ ‘ Ateities ’ ’ 
redaktoriaus, ką jis žino apie 
tuos $ 800.00, p. St. Š’mkus 
pasiaiškino, kad ištikrųjų ga
vęs tą kablegramą, bet kad 
nemanąs klausyti Yčo įsaky
mo. “Ateityje” skaitome štai 
kokius p. Šimkaus žodžius: 
“Yčas ir visas komitetas gali 
man duoti dešimtį tokių te
legramų o aš darysiu taip, 
kaip mano protas ir sąži
nė liepia. Kokiems reika
lams aš pinigus renku to
kiems aš ir atiduosiu juos. 
Tamsta savo laikraščio skaity
tojus gali užtikrinti, kad aš 
nei vieno cento iš surinktų au
kų kitiems reikalams neduo
siu:”

Kiek mes žinome, p. St. Šim
kų siuntė čia Lietuvių Drau-

ruošusr Amerika" įvare Ame
rikos žmones i didelę baimę. 
Tuo veikalu pasiremiant buvo 
sutaisyti judamieji paveikslai, 
kurie šiandien rodoma po visus 
miestus ir miestelius jais va
roma agitacija, kad sudarius 
opiniją, reikalingą geresnio 
apsiginklavimo įved’muL 
Svarbių nutarimų laukiama iš 
kongreso, kurs netrukus pra
deda savo sesijas.

Žinoma, reikia apsisaugoti 
nuo visokių pavojų ir negali
ma smerkti Amerikos patrijo- 
tų, už jų agitaciją toje link
mėje. Tokiai didžiulei ir tur
tingai šaliai, kaip Amerika 
ne kas yra išleisti kelis šimtus 
milijonų, kad apsaugoti savo 
milijardus ir ypač savo laisvę.

Tečiau visa svarba tame, 
kas sudės tuos šimtus milijonų 
naujai armijai ir laivynui. Pa
gal te’sybės turėtų sudėti visi 
Amerikos gyventojai, kiekvie
nas pagal savo turtų ir už
darbių. Jei darbininkas turė
tų dėti doleri? tai stambesnis 
biznieris ar bankininkas turė
tų pakloti šimtus ir tūkstan
čius; m’lijonieriai gi ir mili- 
jarderai turėtų pašvęsti ir mi
lijonus.

Tutfiai labiau yra užintere- 
suoti, kad jų turtai nebūtų su
naikinti, tad ir tam dalykui 
jie daugiausia turėtų dėti.

Čia ir svarbu, kad kongre
sas, beieškodamas šaltinių nau
jų ineigų apsiginklavimui, vi- 
sųpirma atsimintų turčių kiše
nes, o ne vargšų darbininkų. 
Kiekvienas Amerikos pilietis 
gali dalyvauti ir š;o klausimo 
išrišime. Užtatir svarbu, kad 
;r lietuviai darbininkai skubin
tus! patapti šios šalies pilie
čiais, kad paskui ir jie galėtų 
dalyvauti šio krašto politiko
je.

EIKIM VISI.
Eikim visi į kūtelę, 
Pasveikinkime Panelę 
Ir Jos mažąjį Vaikelį, 
Dangiškąjį Kūdikėlį.
Sveikas gražus mažuolėlis, 
Paguldytas tam šienelyj.
Mes užmirštam patys save, 
Garbinam, Dieve Tave.
Tu mūs Viešpats mdV, Valdo

vas,
Mūsų Tėvas, mūsų Ponas. 
Naktyj užgimimo Tavo 
Mūsų širdys džiaugsmą gavo. 
Šaukiame balsu vienybės: 
Garbė Dievui ant Augštybės.

J. V. K...S.
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na nurodyti ko vengti. Reikia 
nurodyti ir prietelus, kad bė
doje žinotum, kur susišelpti 
ir glaustis. Na, tai klausyki
te.

Kas aprūpino ir susišelpė 
Škotijos lietuvių Šv. Kazimie
ro pinigais, kuriuos kun. Ou- 
berskis paliko bankoje? Darbi
ninkų prieteliai cicilika’. Kas

Naujai gimusį lietuvių ka
talikų darbininkų laikraštį 
“Darbininką” aš iš Škotijos 
sve’kinu, ištiesdamas savo dar
bininkišką rankąPŪr linkiu tau, 
kad tu būtumei kiekvienoj lie
tuvio darbininko gri nčioje. To
kio laikraščio darbininkų kle- 
sa senai laukė su ištiestomis " 
rankomis. Nes per gerą laik
raštį mes tolį galėsime tolyn 
pažengti, o iki Šiol perpalen- 
gva težengėme p’rmyn, o to
dėl, kad neturėjome akstinto- j 
jo, budintojo, vedėjo. Dabar, i 
mielasai “Darbininke,*’ per ta- Į 
vo skiltis mes pašysime savo 
prieš’ninkus, kurie mus išnau
doja. Be abejo tu užtarsi 
lietuvių darbininkus, o ypač 
amerikiečius. Bet gal neatsi
sakysi žvilgterėti ir į Škotijos 
lietuvių darbininkų reikalus.

Kai aš'sulaukiau pirmu kar
tu tave, “Darbininke,” tai vis
ką į šalį nuirietęs, stvėriausi 
už tave ir pasinėriau skaityme 
ir tol neišle’dau iš savo rankų, 
kol neperskaičiau nuo pirmo 
žodžio iki paskutinio. Ir klau
si au pats savęs: Kur buvo tie 
mūsų veikėjai, kad neįsteigė 
tokio laikraščio 10 ar 15 metų 
atgal, ir davė'giltinieč’ams į- 
sivyrauti, kurie, apsimetę 
darbininkų prieteliais, vien 
mus išnaudoja ir mulkina. Tu, 
“Darbininke,” nurodysi mūsų 
priešin’nkus ir jų darbus.

Toliau turiu pripažvti, kad 
mes, Škotijos lietuviai turime 
pripažyti, jog turime net tris 
savo laikraščius: “Išeivių 
Draugą,” “Rankpelnį” ir “E- 
žį.” Bet grynais darbininkų 
reikalais tie laikrašč’ai nesi- 
jūpina. Tiesa, “Rankpelnis” 
užsivadinęs darbin’nkų laikra
ščiu ir kovotoju už darbininkų 
gerovę ir būvio pagerinamą. 
Bet kovoja atbulai. Vietoje, 
kad darbininkus organizuoti į 
vieną ir gerą dr-ją, tai mūsų 
“Rankpelnis” su savo agitato
riais viską griauja. Vietoje, 
kad nurodžius, kur tikri mū
sų išnaudotojai, tai jie ergelius 
kelia pačių darbininkų betu
riu tarpe. Kas lietuviams bran
gu ir šventa, tai tą jie nieki
na ir kas ką geresnio sumano, 
laisvės skelbėjai sumanytojus 
vadina darbininkų priešinin
kais. Štai paduosiu keletą 
Škotijos lietuvių darbininkų 
priešininkų, kaip “Rankpel
nis” su savo bernais juos va
dina ir skelbia. x

Pirmas priešihinkas, tai bu
vusis Škotijos lietuvių kun. P. 
Vasliauskas, kuris Škotijon 
atkeliavęs, pradėjo darbinin
kus išnaudoti, sutvarkyda
mas parapijos reikalus, kad, 
kaip priežodis sako, nebūt 
“palieti} barščių šun ir katei,”

me net 21 skyrių su 1.000 su 
viršum narių ir ap’e 100 svarų 
kasoje. Nelaimėje nariai gau
na po 12 šilingų savaitėje.

Treč’as darbininkų prieši
ninkas buvo pasirodęs darbuo
tis tarpe Škotijos lietuvių, o 
ypač rūpinsoi darbininkus pra
blaivinti. Jo darbštumo ir 
po šiai dienai mes neužmiršta
me.
v •

Tai buvo kun. F. Kerne- išeikvojo tų pačių darb’ninkų 
šis. Tik jis neilgai čia tega- pašelpinės dr-jos paskutinius 
Įėjo išnaudoti, — TT:------ - - - - -Įėjo išnaudoti, nes Visagaliui 12 svarų? Darbininkų užtary- 

j pasaukus vieną didį priešiniu-1 tojai ir centro kas:erius Armi- 
ką a.a. kun. Kaupą, “Draugo” nas. Kas užgynė J. Januš- 

; redaktorių, tai mus priešiniu- kaičiui pašelpą gauti, nors 
kas tapo pašauktas užimti ve- jis per du metu mokėjo. Ar. „ Ar
lionio vietą ir turėjo mus ap- ne buvusis darbininkų priete- 
to’*sti. Škotijos lietuviai jo liūs Vasiliauskas, pašelp’nes 
neužmršo ir negali užmiršti; dr-ios kasierins. kurs prieš

Škotijos lietuviai jo liūs Vasiliauskas, 
j ir negali užmiršti; dr-jos kasierius, 

v; si atsimena jo darbštumą, jo advokatą pasakė, kad centro
• vpasišventimą, o ypač bla’vybės knygose jo vardo nėra, 

dirvoje. Būdavo surengs lie- pabėgo su kuopi] knygomis ir 
koncertą, pinigą’s?

Kas
dirvoje, 
tuviai kokį teatrą, 
vakarą, tai jisai nepasakvda- gintojai. 
vo, kad tai jam perprasta, o 
visuomet visur pats dalyvau
davo ir kitus ragindavo daly- meilės išpažintojai, 
vauti. • • ’ • ’ 
priešininkas, kaip “Rankpel- prie salės durį] pastato moterį 
nis” jį vadina. ;r garsina, kad girdi kas ne-

Ketvirtas priešininkas, tai norės mokėti vieną šilingą, tai 
“Išeivių Draugas.” Tas, ašot tas galės tą moterpalaikę pari^ 
c’cilikų, tai didžiausias žmo- bučiuoti? Ar tai ne cicilikų 
nių priešininkas. _ 
šininko skiltis mes, 
lietuviai susipažinom 
reikalais, sužinome, 
kia daryti, sužinome apie var- gerai matome prie kokios ge- 
įgus mūsų tėvynės, o lab’ausiai rovės ir laisvės jie veda. Pa
tas priešininkas prigelbsti mū- žiūrėkime, kur t kras darbas 
sų draugijiniams reikalams. daromas žiūrėkime, ką pra-

Penktas c’cilikų nurodama- kilnesnieji veikėja: daro ir kur 
sis mums mūsų priešininkas tai mums kelią praveda. 
Škotijos L. K. komitetas au- kiečiai užžibino 
koms rinkti nukentėjusiai Lie
tuvai dėl karės. Ne vien ias 
komitetas yra priešinnikas, bet 
vis’ kurie prie komiteto prisi-l 
•deda su keliais penais ar šilin
gais. Tie tai lieturių darbi
ninkų priešininkai surinko 600 
svarų su viršum ir keli šimtai 
jau pasiųsti į Lietuvą badau
jančius šelpti. Ugi darbinin
kų prieteliai socijalistai surin
ko kelis desėtkus svarų ir lai
ko pas save.

Komitetui darbuojantis at
sirado dar vienas priešininkas. 
Tai komiteto pirm’ninkas kun. 
A. Šveistrys. Jisai atsidėjęs 
iš dviejų atvejų su Škotijos L. 
K. B. centro pirmininku J. Šir
muliu apvažinėjo visus Angli
jos miestus ir miestukus, kur 
tik lietuviai gyvena. Ir su
rinko 100 svarų su viršum nu
kentėjus’ems dėl karės.

Malonūs skaitytojai būkite 
kantrūs. Tai dar nevisi prie
šininkai. Nabagai Škotijos 
lietuviai susilaukė dar naujo 
priešininko. Tai “Ežys” su 
savo kompanija. Jisai tai ištik- 
ro -aršus priešininkas — be 
mielaširdystės bado nabagus 
darbininkėlius ir išnaudoja. 
Nečėdija nei katalikų pijokų ir 
ištvirkėlių nei geriausių darbi
ninkų užtarytojų narsių soci- 
jalistų — visus lygiai bado. 

1 Išvadinau arti tuzino tų dar- 
bininkų priešininkų. ‘ Bet to
lti gražu tai ne visi. Jei visus 
prieš;ninku8 išvardyti ir nū 

■ rodyti jų nelabus darbus, tai 
nepakaktų devynių jaučių odųl 
surašymui ir aprašymui. J 

| Tai matai, skriaudžiamas® 
kas ir kokius prier-

Ar ne svieto ly- 
Kas suardo šeimy

nas, pabėgdami su svetimomis 
moterimis? Ar ne laisvosios 
_______r____ „_ Kas ren- 

vauti. . Tai tokis buvo I gdami balius ar vakarus ir

Per to prie- i darbas.
Škotijos Na, tai mieli broliai, ga- 
su savo. na mums klausytas ir tikėti 
kas rei- i tiems nelabiems žmonėms. Gan

Ameri- 
sau švyturį, 

nustatė kelią, turi vedėją — 
“Darbin>nką.” Ir mes Ško
tijos lietuviai glauskimės po 
“Darbininko” sparnais. Te
kume ir mums jis organu ir ve
dėju. Tuomet išvysime savo 
priešus, sužinosime, kaip bū
vį pagerinti.

Taip-gi gerbiamieji “Darbi
ninko” leidėjai siuntinėkite 
man nors po desėtką ekzemp- 
liorių, o aš ka’po agentas pla- 
tysiu jį ir neimsiu sau jokio už
darbio.

Kas. Matulaitis.

FORD TURĮS GERĄ 
PAMATĄ.

Washington. — Henry Ford 
pastangos įvykinti taiką Euro
poje daugelio buvo pajuokta, 
pašiepta. Bet Suvienytų Val
stijų kongreso narys Meyer 
London, socijalistas, tvirtina, 
kad Ford turįs gerą pamatą. 
Anot'to kongresmano gruodžio 

bM ateibttaiantl Europos Ube- i?11 £ . pTad2°
toiutų, mu tame atsitikime p. Sirokus, _mtt- raiij konferencija.^2?oje kon- - • -
tik kad negriautų jų dvasinių I ' Lai ateinančiais metais iš- sų nuomone, turėjo prisįtai-fėrencijoj Ford reprezentuos' . _
turtų. jų tikybos ir doros, bet dygsta mažiausia 100 naujų kinti prie rrikalavimo. M. Yčo, Ameriką. Tos konferencijąS,'V’avo

UiaiiHiMaM "■l"liilBiif lit^<i>tinrarapi4tari jau nuo J^gia vakartlins, teat- 
senai. Vis Francijos libera-|ru8’ 1’'icertus ivn 

lai spirdavosi ir nesutikdavo j Antras darbininkų prieši- 
_ __ dalyvauti. Galop ir jie suti- Į ninkas, tai kun. J. Norbutas.

kiekviena mūsų susiriesijimo įkirti pašelpą Informacijos Biu- jkę.. 
kuopa apsidairo po apylinkę ir rui, 2) Galėjo J. Gabrys pas- Kotter ir Adolph Hochmeister, 
lai pasirūpina įsteigti kuopą, kolinti Yčui ir kitiems kelio- j -------------
ten kur jos dar nėra. Atsi-jUei pinigų su ta sąlyga, kad'nariai Hąmburg-American li- 
minkime, kad kiekvienas gy- atsiims. Amerikon atvažiavęs, jnijos. nuteisti pusantriems
vas susivienijimo narys turi t paskui gi Peterburgan sugry- metams kalėjimai! už suokalbį 
priedermę auginti savo susivie- į žus, nesunku knygose tai sut- j prieš valdžią, 
nijimą.

mus toli pralenkė. Kada mes 
vos nesenai peržengėme* $ 50. 
000.00 —' jie baigia rinkti jau 

misi vienijimas būtų jų tvirtovė $ 100.000.00. Kad ir čia pasi- 
kaipo lietuvių, ir kaipo ką- vyti —• riekia mums daug ir 

tulikų, kad ta organizacija neJ uoliai padirbėti.

ta’S pasistatykime savo obalsį: gija, kad parinktų jai aukų, 
išauginti, ir sustiprinti susivie- p. St Šimkus savo veikime ro- 
nijimg. Atsiminkime, kad vie- dos, turėtų vadovauties tos 
name ypač dalyke laisvamaniai Draugijos Komiteto nurody-

mais, o ne savų protu. Nes 
jei kiekvienas ims savo protu 
vadovauties, tai argi gali bū
ti kalba apie kokį sutartiną ir 
tvarkų ve;kimą. Taigi ir ši-

“i
ka’p buvo iki 1910 m. Toliau 
tasai mūs priešininkas ėmė 
tverti tarpe mūs skaityklas,

tverti Blaivybės Dr-jos sky
riuj kurių kandie yra 9; tu-

kad dar, kiek galėdama, pa-

•) Žinome gerai. kad tame su
sivienijime nevisi yra laisvama
niai, kad nemaža yta ir tikinčių 
Žmonių, bet Vadangi jau kelinti 
metai, kaip laisvamaniai tą su- 
«vie*tijim4 valdo ir priduoda jam 
savo krypsnį, lodei me® Ir turime 
teisę tą susivienijimą vadinti 
“Laisvamanių susivienijimas.*’

(

kuopų ir lai senosios bent pa- kurs čia veikė beabejonės 
dvigubina skaičių savo narių, du viso komiteto.

Visi bendrai svarstykime, ri tikimų juk 
kaip tą tikslą pasiekus. Lai Galėjo Lietuvių Draugija pas-

Visokių at
galėjo būti:l)

j Kai j’s pribuvo Škotijon ir su
sipažino su vietos lietuviais, 
ta tuoj pradėjo agituoti lietu-1 lietuvi, 

jrius kad apsidraustų savo svei- ninkus mano ir tovo s
katą ir gyvastį; t. y. tvėrė Šk. 
L. K. Pošelpos dr-ją. Kas ir į- 
vyko.

Re;kia būti bešališk 
pilnai nušviesti dalyką.

Šiandie tos dr-jos turi- na nurodyti priešininkus, bega

Šiandie gavau “Darbinin
ko” No. 17. Tai jau trečią 
numerį gavau. Negaliu juo 
atsidžiaugti. Nors pas mane 
lankosi visokie laikraščiai — 
“Draugas,” “Žvaigždė,” ‘Ry
gos Garsas,” “Vienybė” ir tt 
bet nei vienas taip nekalbėjo į 
širdį, kaip “Darbininkas.” 
Nei vieno nerandu taip gražiu 
ir naudingu laikraščiu, kaip 
“Darbininką.” Ypač “H po 
darbininko plunksnos” rašte
liai tinka. Nes juose darbimn- 
kas budinamas prie gražių pa
vyzdžių. Aš veliju ir patariu 
jį visiems Anglijos lietuviams, 
patartą jį užsisakyti visiems. 
Turėsite tikrą savo draugą ir 
prieielį.

Eik drąsiai, “Darbinin
ke,” budink kiekvieno lietuvio 
dvasią, o tikrai darbininkai 
prie tavęs pasiliks. Meski
me, broliai, rėmę šlamštus ir 

i nuodiję sau dvasią ir protą, 
L liaukimės skaitę bedieviškus 
I laikraščius. Atidarykime du
ris “Darbininkui.” 

| , Aš stengsiuos platinti “Dar- 
b’ninką,” kiek mano spėkos 
daleis.

ega-
Londonas, Anglija.



nuo

Kas girdėt lietuvių
kolonijose

21(akmens 14 k. auksotas 
LAIKRODĖLIS $ 6.65

Censor,
(“Išeivių Draugas.”)

saliūnininkas pats juos užsi- 
kviečia pas save, tada pasilin
ksminimas vadinasi “Ringio 
Balius.” Bet jau matau, kiti 
nekantrauja, nes greičiau nori 
gauti pažadėtas dovanas. Kan
trybės, kantrybės, tuojaus 
pabaigsiu.

Tai-gi mūsų jaunimas, kaip 
.sakiau, linksmas, ir linksmina
si. Tečiaus jie priėjo prie 
“suprat’mo” ir nusprendė, 
kad šokiai jau per senas links
minimosi būdas, reikia kas 
naujo išrasti. Na ir išrado.

; gų. Lztai ciona1 rimai ueru- 
iviai moksleivei viešai tara 
Ijam nuoširdų ačiū.

Lapkričio 6 d., VTI-ta L. 
M. R. K. Sus-mo kuopa tuojaus 
po lietuvių kalbos pamokos lai
kė šį metų pirmą savo susirin
kimą ir išrinko valdybą iš se
kančių draugų: J. Raškauską 
— pirmininku, J. Miliauską — 
rice-pirm., J. Svirską — rast., 
J. Čužauską — iždininku; ir 
nutarė laikyti susirinkimus kas 
mėnesis su programų.

Minėtoji) kuopa šįmet nelai
kė susirinkimų taip ilgai dėlto, 
kad, kaip augščiau yra minė
ta, buvo manoma visai panai
kinti L. M. Dr-lę; ir todėl tai 
minėtos draugijėlės viršininkai 
turėjo likti kuopos viršinin
kais. Bet visai kitaip išėjo 
negu buvo manyta.

Tuojaus po pirmo susirin
kimo lietuvių kalbos pamokos 
prasidėjo ir esti dusyk savaitė
je. Viskas eina konogeriau- 
siai.

Lietuvių šįmet čia yra de
vyni: keturi — kollegijoj, o 
penki seminarijoj. Keturi iš 
jų čia augę, o penki — Lie
tuvoj. Kaikurie čia augę vi
sai mažai lietuviškai gali kal-

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
Rudeniui atėjus ir mokyk

loms atsidarius, geidžiančioj i 
jaunuomenė susirinko į jas. Iš 
kaikurių vietų, kur atsiranda 
keletas lietuvių moksleivių, 
jau pasirodė laikraščiuose ir 
korespondencijos, kuriose ap
rašoma ką jie daro ir veikia. 
Bet iš mūsų kampelio dar nie
ko šįmet nebuvo parašyta. Tai
gi, manau bus neprošalį šį-tą 
parašyti ir apie čionaitinius 
lietuvius ir- ką jie daro ir vei
kia. '
/ Tuojaus sugrįžę atgal, spa

lio 8 d., turėjo “Literatinės 
Maironio Draugijėlės” sus’rin- 

| kimą ir išrinko jai naują valdy
bą iš sekančių draugų: J. Cu- 
žauską -— pirmininku, L. Brig- 
moną — vice-pirm., J. Klorį — 

Į raštininku, J. Paškauską — iž- 
•dininku, J. Miliauską — kny
giam; ir išrinkta lietuvių kal
bos mokytojas J. Paškauskas, 
kurs ir praeitus du metu moki
no.

V“ iMil
z ?

< ■ ‘A.-



Ka~e tai musų nuostoliai

662-672 Washington St., Boston, Mass

Newark N J

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

Neskaityk čionai,

Dėl kiekvieno 
ant kalėdų.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Springfield, Mass. — šioje 
valstijoje briedžių nušauta per 
medžiojimo sezoną. 928. D’dž
iausiąs sveria 400 svari) maž
iausiais 60 svarų.

Kuri užlaiko visokio ta 
voro, reikalingo maine 
nieriams.

Londonas. — Vokietijos 
Rechstage gruodžio 9 d. bus 
kalbama apie talkos išlygas. 
Socijalistai išreikalavo, kad 
taiką būtų svarstoma ir išlygos 
pastatytos.

Rymas. — Laikraštis Tribū
na skelbia, kad keizeris Vie
non važiavęs tuo tikslu, kad 
sulaikyti Austriją nuo susitai
kymo skyrium su savo prieši
ninkais. Kaizeris norįs pirma 
mažuosius priešininkus sumuš
ti, o paskui kibti į Angliją.

Londonas. — Anglios gar
laivis K’ngswan tapo vokiečią 
sutorpeduotas ir nuskendo su 
žmonėmis.

f-PIRK NAMUS«<
L Ant LENGVŲ IŠMOKESČIŲ J

Nemokėk randos, buk savininkas.
Pas mane gali pirkti lotus ir stubas geriausiose 

vietose už prieinamas kainas.

Gerų Ūkių Pigiai.

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

PEŠTYNES PARLAMENTE.
Bucharestas.... — Atsidarė 

Rumunijos parlimentas. Tuoj 
susiginčijo atstovai remianti 
valdžią ir einantieji prieš val
džia.

Kaip t’k karalius ėmė skai
tyti aktą parlamento atidary
mo, tai tuoj pasigirdo riks
mas, “Šalin su valdžia”. Bet 
nebuvo pritarėją. Vienas šau
kikui drožė veidan. Paskui 
tęsėsi sesijos. Po sesijos šau
kikas dar gavo kailin.

10.000 PhonografiĮ Dykai 
išduosime 1

N0RW00D, MASS.
Nori taikintis.

Mūsą miestelio socijalistai 
nori jau taikintis su katalikais. 
Pamatė kataliką stiprėjimą ir 
kad tas stiprėjimas vis auga 
be paliovos. Todėl pamatė, 
jog jiems verčiau bus susitai
kyti. Bet nepasisako, kad jie 
nori ta’kos. Prisidengė Lab
darystė dr-ja ir šaukė susirin
kimą. Susirinko nedaug žmo
nią.

Bet šio miestelio lietuviai 
katalikai yra patyrę ką su so- 
cijal’stais darant gali nuveikti 
ir mes jau žinome prie ko pri
veda tie geradėjai.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito 1.00

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių ♦ 50c.

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 1.00 

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

Vienatinė Lietuviška *♦*

t Krautuvė i

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, 

expresu.

Gy- 
o męs prisiusime jums 

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

C. & P. Pilone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamnotojas

Pagrabus atlieku pigiai ir 
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės 
mokslus ir išdavęs ekzaminus. 
Siunčiu numirėlius ir į kitus 
miestus ir pargabenu iš kitų 
miestą.

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

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 SO. PACA ST., 

BALTIMORE, M. D.

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
mi juos užganėdinti. Todėl ateikite visi ir duokite man 
progą parodyti jums puikiausius H A R K O SIUTUS ir 
OVERKOTUS — ištitaąjų geriausius gatavo darbo drabu

žius visam Bostone, už sekančias kainas:
NUO $12.50 iki $25.00.

JUOZAS ZUPKAUSKAS
Įsidėkite gerai adresą: >

HARRISON COMPANY

Mes norimė įvesti ir išplatinti tarpe visų naujausį 14K. 
Gold Filled, ant 20 metą gvarantuotą laikrodėlį; mes pa
darėme didfiausį nuleidimą dėl kiekvieno, kas pirks dabar 
nuo mūsų; gaus priedo dovanai Phonografą kuris geras 
dėl visokių rekordų, taip-gi Columbia ir -Victor.

Jeigu norite gauti tą nuleidimą, tai prisiųskite tą apgar
sinimą ir 25 centus iš kalno su užsakymu, kad būtų teisin
gai, kad jūs tikrai norite pirkti ir mes jums tuoj aus prisiu
sime gražiausį 14K. Gold Filled laikrodėlį vyrams ar mote
rims, trims- viršeliais, gvarantuotas ant 20 metų, sudėtas 
iš geriausio mechanizmo, kuriam nepaprastai žema kaina 
tik $6.75 ir priedo duosime dėl jūsų Phonografą dykai ir 
dar retežėlį su pagražinimų.

Kada laikfodėlį ir Phonografą atneš į jūsų namus ir jeigu 
jums patiks užmokėkite likusius pinigus. Jeigu ne, tad 
neimkite. Mes sugrąžinsime jūsų įmokėjimą.

Tas laikrodėlis yra gvarantuotas ant 20 metų ir per tą lai
ką mes pataisome arba atmainome ant kito dykai, tiktai 
siunčiant mums laikrodėlį taisyti arba mainyti sykiu su 
laikrodėliu reikia prisiųsti mums 25c. krasos ženkleliais ap
mokėjimui persiuntimo lėšas.

Jei nebūsi užganėdintas pinigus sugražiname.
Iš Kanados visi pinigai turi būti prisiunčiami sykiu su 

užsakymu.
Siųsk užsakymą kuogreičiausiai, kol mes turime dar daug 

Phondgrafų. " '
Adresas toks:

HAMMOND SALES CO., Dept. 238, ST. LOUIS, MO

Vienatinė Lietuviška

A P T I E K A
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo 
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 

• žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesČių^ 

i ant lengvų išlygų. Reikalauja- 
I m e agentų kiekvienam mieste Su- 
i 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 St., Boston. Mass.
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