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T alkininkai naši

Teutonai jau nuo

nepabaigtos.

Pribukite iškilnėna

Lordas K'tchener va-

$50i)0ft

Beto rusai stip- 
|. Tai iš trijų 
bulgarams ir 
balkanų — iš 
francuzai, iš 

serbai, černo-

Pilasi pra- 
Wilson už- 
Turkai esą

PASKOLINO PINIGŲ.
Buenos Aires. — Argentinos 

sostinės gyventojai paskolino 
Franc’jos valdžiai 3 milijonus 
dolerių.

ANGLU  AI BUSIĄ KAPUT.
BERLINAS. — Reichstage 

kalbėjo Dr. Kari Helferich, fin 
sekretorius. Jisai savo kalbo
je išrodinėjo kap atėjo galas 
Anglijai. Cituodamas Švent
raštį, sakė,' kad kaip senovės 
Babilonija puolė, taip*sių lai
kų Babilonija — Anglija puls.

Vokieč'ai laiko Angliją mil
žinu, didžiu milžinu, bet su 
molinėmis kojomis. Vokiečiai 
ir taikosi prie to milžino moli
nių kojų, kad jas išbabstyti 
ir parblensti tą siaubūną.

GRAIKAI NESIKIŠ.
Paryžius. — Talkininkai su-

žius siunčia per New 
Tai-gi bene reikės 
siųsti tiesiai į New 
Raudonojo Kryžiaus 
Plačiau apie tai netrukus bus 
pranešta.

KIEK TALKININKŲ ANT 
BALKANŲ.

Londonas. — Talkininkai da
bar daugiasia gir asi tuo, kad 
turėjo geras kojas ir vikria’ 
pabėgo nuo bulgarų ir teutonų. 
Nieko geresnio neturi, kuo ga
lėtų pasigirti. Iš viso Graiki-

Bet už pusvalandžio erelis 
sugrįžo, pagriebė kieme par
šiuką ir spurstelėjo į padan
ges su žvygiančiu paršiuku. 
Paršiukas galėjo turėti 50 sva
rų.

PRAŠO UŽTARTI.
Washington. - 

švmai, kad prez. 
tartų už armėnus, 
pasiryžę išnaikyti tą tautą. 
Buvo delegacija nuo American 
Church prašyti, kad prez. už
tartų armėnus.

SERBŲ KARALIUS 
ITALIJOJ.

Paryžius. — Kai serbų ar
mijos ir visa valdžia tapo išvy
ta ’š savo žemės ir visi sugar
mėjo į svetimas žemes, tai Ita
lijos valdžia apsiėmė priglausti 
serbų karalių Petrą. Išvytam 
karaliui Italijos valdžia pave
dė rūmus Caserta, kurie ran
dasi arti Neapolio.

. INDOMIOS DISKUSIJOS.

Nedėlioj gruodžio 19 d. Šv. 
Petro salėj So. Bostone atsibus 
indomus apkalbėjimai visuo
meniškųjų ir politiškųjų reika
lų. Bus nušviesta visas bėgis 
Amerikos lietuvių sąryšyje tė
vynės reikalais.

Kviečiami visi, o ypač dr- 
jų ir visuomenės veikėjai. Bus 
leidžiama daryti klausimus, iš
reikšti užmėtinėjimus ir nu
šviesti dalykus iš visų puš ų.

Pergyvename svarbius lai
kus, reikia Sekti gyvenimo bė
gi-

Todėl vietiniai lietuviai ka
talikai ir iš apylinkių pribūki
te 7:30 vai. vak Šv. Pero salėn.

Londonas. — Anglai raminr 
save ir tikisi atsilaikyti ant 
Balkanų, t. y. Graikijoj. A- 
pe senai šnekamąjį italų išsė- 
dimą Albanijoj atėjo patvirti- joj dabar anglų ir bulgarų y- 
nimas, jog jau iš teisybės ita- ra arti 200.000. Jei bulgarai ir 
lų ’šsėdo Albanijoj. teutonai dabar vytus, tai nau-

Salon'kų apylinkėse skubiai jose parinktose pozicijose toli 
drutinamasi ir net nuo karinių nuo Salonikų dar gintus. Nes 
laivų nuimama armotos ir sta- drutvietės apie Salonikus dar 
tomą ant drutviečių.

Nėra skelbiama ar didelė y- 
ra ta išsėdusi ’talų armija, bet 
galima spėti, jog tai yra ne
menka. Italai susijungę su 
černogorais ir serbais bus di
džiai pavojingi teutonų dėži
niam šonui, 
rėja Besarabijoj 
pusių pavojus 
teutonams ant 
pietų anglai ir 
vakarų italai, i 
gorai, iš rytų rusai.

Bet vokiečiai ir bulgarai ga
li daug nuveikti savo smarku
mu. Karinių ekspertų yra 
nurodinėjama, kad teutonai 
ir bulgarai trenks į Salonikus, 
kol ten talkininkai tebsitvarko. 
Tuo tarpu teutonai veda dery
bas su Graikija ir stengias4 
gauti sutikimą pliekti talkinin
kus ant savo žemės. Graikai 
nepriešngi vokiečiams, bet 
nemėgsta bulgraų ir austrų. 
? Šiuo tarpu eina kalbos, gan
dai, kad teutonai pradės veik- 
ti'Francijoj. _ .• -Ui'

SIŲS ULTIMATUMĄ.
Washington, D. C. — Dėl 

Ancona, Italijos garlaivio, 
nuskandin'mo, tarp Austrijos 
ir Suvienytų Valstijų santikiai 
labai įsitempė ir jei į paskutinę 
notą negaus tinkamo atsaky
mo, tai bus pasiųstas ulrima- 
tum, o jei ultimatumo Austri
jos valdžia nepaisęs, tai Wash- 
ingtono valdžia pertrauks ry
šius su Austrija. Ultimatum 
būsiąs pasiųstas už 48 valandų.

Aneoną nuskand'no Austri
jos submarinas. Su Ancona 
žuvo keletas amerikonų. Aus
trija nenori užgana padalyti 
Amerikai.

RUSAI DRŪTINASI 
FINLANDIJOJ.

Berlinas. — Iš Švedijos pra
nešama, kad rusai gabena ka- 

i riuomenės Finlandijon. Ten 
Lst prinama jėgos. Tas dėlto 
yra, kad atsiranda nesusipra
timų su Švedija.

tino universiteto profesorių ir 
studentų, išvažiavusių karėn, 
jau paguldė savo galvas-Žu- 
vo 9 profesoriai ;r 241 studen
tas. Jų vardai surašyti ant 
lentų papuošti laurų vainikais 
ir randasi universiteto karido- 
riuje.

YOUNGSTOWN, O. — Mo
teris grįžo strvtkariu namo su 
pirkiniais. Išlipo iš strytka- 
rio, pamiršus trijų mėnesių 
kūdikį. Buvo surasta vaiko 
motina.

Washington. — Pan-Ame- 
rican moksliškas suvaž1 avimas 
'atšlbdš 1 grUoėfeo 27 d.'' Tš 
pietinės Amerikos septyni de
legatai jau pribuvo.

New York. — Curtiss aero
planų kompanija padarė kon
traktą su Anglijos valdžia 
ant $ 15 mil'jonų dolerių. Už 
tiek pinigų bus padaryta ae
roplanų.

DĖL DRABUŽIŲ SIUNTIMO.
Surinkusieji drabužius nu- 

kentėjusiems nuo karės, pra
šomi dar nesiųsti jų į Boston’ą. 
Gauta žinia, kad Bostono Rau
donas's Kryžius visus drabu- 

York ’ą 
visiems 
York’ą 
vardu.

EEELIS UŽPUOLĖ VAIKĄ.
■L St. Louis. — Parmer'o

g , gggįįĮ tai vaikas ) :: >-ri amžiaus žai
dė kieme. Netikėtai erelis 
šastelėjo iš padangių ant vai- 
ko. Vaikas suklykė. Baisus 

FygiLk/rTurįTD paukšt's daužė snapu galvą ir
draskė nagais veidą. Kaimy- 

Phote by Amaricu ptm. nas su geležine štanga nuvijo
Šis amerikonas Anglijoj bu- baisūną. Vaikas besąs baisiai 

vo intartas šnipinėjime, bet sudraskytas, 
per Roosevelto užtarymą pa
leistas.

tys kvailiai inkalbėtos baimės 
ir grįš prie savo brolių kata
likų, kurie laukia jų rankas 
ištiesę. Kada klerikal’zmo 
medžiotojai ištrauks savo pas
tatytą baidyklę! Man rodos, 
kad j'e to niekuomet nenorės 
padaryti, nes pakol tikėsis 
nors vieną negudrų žmogelį 
nuo katal kybės nubaidyti-pa- 
tol ir tą baidyklę laikys. O 
kadangi tas noras pas juos, 
tur būt, visada bus, tad vi
sada jie ir norės baidyti.

Bet žmogus, ačiū Dievu:, 
stipresnis už žvirblį. Žvirb
liai, kad ir labai norėtų, ne
gali baidyklės išrauti ir iš 
daržo išmesti. Žmonės gi tą 
lengvai gali padaryti.

Užtat eikime ir išmušk’me 
tą ginklą—baidyklę iš rankų 
laisvamanių. Aiškinkime žmo
nėms prie kiekvienos progos, 
jog visas tas klerikalizmo pa
vojus—tai tik tuščias prasima
nymas, tai tik baidyklė, pa
daryta visiems nesusipratė
liams baidyti.

Pakol svarščiau rimtai sa
vo temą, dėsčiau faktus-patol 
manęs niekas negirdėjo. Be
ne užgirs .dabar, kada pra
dėjau pasakoti juoką's ir pri
lyginimais. Bene prapbups 
nors dabar mūsų klerikaloma- 
nai ir kunigofobai.

SMIRDINČIOS BOMBOS 
VENECIJOJ.

Venecija.
senai vartojo karės laukuose 
smirdančių, troškinančių dujų 
bombas. Dabar ėmė bombar
duoti miestus ’š aeroplanų to
kiomis bombomis. Bombos 
yra nesvietiškai baisios. Pas
kleidžia tokių dujų, kurių žmo
gus kiek įgavęs per 4 ar 5 die
nas esti be žado. Paskui pa- 
legnva sveiksta. Užnuodija 
visą kraują. Jau mesta tokių 
bombų iš padangių Venecijon.

GALVESTON, TEX. — Gau
ta pranešimas, kad Meksikos 
sostinėj suareštuota gauja plė
šikų. Jų buvo 13 vyrų ir 6 
moters. Visi bus viešai nuga
labyti.

NEWARK, N. J. — Boyden 
čeverykų dirbtuvėj buvo išti
kęs gaisras. Gaisras apsirei
škė iš ryto, kaip suėjo darbi
ninkai vidun. Visi la ku iš
bėgo ir viskas laimingai pasi
baigė.

RED WING, MINN. — Far 
merio (5ay karvę'Turėjo versj,' 
kurs stebina kiekv'eną. Veršis, 
kaip veršis, bet viršuje besan
ti širdis ir skilvis.

LONDONAS. — Nuo to lai
ko, lordas Derby stojo rekru- 
tavimo direktoriumi, ta; liuos- 
norių įstojo pustrečio milijono.

NEIS GRAIKIJON.
Londonas. — Bulgarijos am

basadorius Atėnuose paskelbė, 
1 jog caro Ferdinando ir kaizerio 
- kariuomenė nevysis talkininkų 
per Graikijos žemę šiuo tarpu. 
Tą dalyką atidėję iš pagodos 
graikų teritorijos.

bus ir su ta klerikalizmo bai
dykle. Žmonės pamatys jos 
tuštybę ir bejėgumą, nusikra- garinėję Graikijon ketina at- 

s'spirti ir laikytis už 25 mylių 
nuo Salonikų.

Šiuo tarpu graikų laikraš
čiai išreiškia viltį, kad nei 
bulgarai, nei teutonai neis per 
grakų rubežių.

^Graikijos parubežyje dabar 
yra šešios bulgarų divizijos 
ir 3 vokiečių.

Graikų kareiviams įsaky
ta jokių reikalų neturėti su 
svet'ma kariumene.

Traukiasi tvarkoje.
Talkininkai sako, kad jų 

pasitraukimas atsibuvo tvar
koje. Armotos buvo suliuo- 
duotos laiku ant vagonų. Ei
lių eilės vagonų dardėjo Salo
nikų link su g'nklais, amu
nicija ir karine medžiaga.

Tuo tarpu talkininkių arier
gardas nuolatai grūmėsi su 
autpuolančiais bulgarais.

Ant trauk nių, kuriais ar
motos buvo gabenama, gyven
tojams buvo leista sumesti sa
vo gėrybes ir kartu eiti su ka
riuomene. Miesteliai ir kai
mai buvo į pelenus paversti.

Kareiviu’ turėjo eiti pėsti 
per pusnis ir daugelis jų kojas 
pašalo.

Salonikuose darbui" virte 
verda—Į aplinkines' drutvienes 
gabenama amunicija, statoma 
naujos ligoninės.

Grakų visi kareiviai iš 
Salonikų išgabenti. >'

Anglai sir francuzai taisosi 
prie apgynimosi. Tikisi, kad 
teutonai ’r bulgarai vysis juos 
per graikų žemę.



2 “DARBININKAS”

Esperanto ir darbininkų luomas.
LĮfcE ’fr' * i H . -------------------- --------

[ kadangi Varšavoj jam prisiėjo [ ar bent baudžiaun5nkus. Mat,1 čių darbininkus uoliai 
[dirbti nekuri laiką su vokie- [aplinkybės keičiasi, kas buvo ir platinti tarptautiši 
čiais. Jo Ji;nugas nuėjd prie [vakar naudingu vienam, ar ki-— esperanto, bet ka< 

Irsavo darbo, omus varšavie- tam, tas šiandien yra blėdin-[ti perdaug vietos laik 
ar esperanto gali atnešti šiokią, tis tuo tarpu kalbėjo su mani-lgu. . nenuvargnti skaityti
bei tokią naudą darbininkams? (mi. Perdėtinis gi apžiūrinė- Bet žengti prie tos atmainos tarpu apleiskime jas. 
Ant p rmo klausimo atsakysi-!jo naktinių .skyriaus darbą, reikia be karšč’avimosi, taip dar keletą žodžių pal 
me kuotrumpiaus, nes mažai [Pabaigęs tą perdėtin’s prisi- sakant, šaltu protu. Reikia apie esperanto kalbos 
jau rasis šiandien darbininką [artino prie mūs varšaviečio ir darbininkams uoliai mokintis patybes. 
kurie nežinotų šį-tą apie espe- mandagiu balsą neskubinant visko, kas gerą gražu ir pra-___
ranto. Esperanto yra tai tarp- kuoaiškiau vokiškai į jį prabi-

Kas tai yra esperanto!

bei tokią naudą darbininkams 1 mi.

atilsį, šventas Tėvas, didis po
piežius Pijus X-sis užklaustas, 

Ipasakė: ‘ Tarptautiška kalba 
[— Esperanto turi didžią atei
tį prieš save.”

Protaujantis Darbininkas, 
į P. S. Šį straipsniuką pabra
ižiau dėl “Darbininko,” bet jei
gu kuris iš mūsą prakilnių 
laikraščių, remiančių idėją 
[tarptautiškos kalbos jį pers- 
paudintą tat jiems iš anksto, 
vardan idėjos, tariu “širdin
gą ačiū!”

ranto. Esperanto yra tai tarp- kuoaiškiau vokiškai į jį prabi- kilna. Toliaus, lavinties, or- 
tautišką neutrališką pagel- to, • (angliškai nebuvo vertės gan'zuoties (vienyties) ir sk- 
binė dirbtinė kalba. Tarp-[prakalbėt’, bes šis žmogus vos teisti blaivybę, o ypatingai, 
tautišką nes ji yra įsteigta dėl tik keletą dienų atgal, kaip skleisti uoliai visai žmonijai
tarptautiškų ir tarpgentiškų [pribuvo iš savo tėvynės), bet 

šis nieko neatsakė. Tada for
manas tuos pačius^ žodžius dar 
du syk atkartojo, bet lenkas 
vis kaip sf nksas tylėjo. Ta
da formanas, atsigryžęs į ma
ne, tarė: “Paklauskite to žmo
gaus, ar jis mane suprato.” 
Ant mano klausimo j s atsakė: 
‘ ‘ Nieko nesupratau. ’ ’ Tą pa
sakiau formanui. Šis-gi dar

susinešimų bei susikalbėjimo. 
Neutrališka, nes ji nepriguli 
nei v’enai tautai — dabartiniai 
ar buvusiai — ji nuosavybė vi
sos žmonijos. Pagelbinė, nes 
ji neturi pretenzijos, negeidžia 
tapti viasvietine alba, bet tik
tai greta tautiškų kalbų, tar
naujanti žmonijai tarptautiš- 
kuose susinešimuose ir pagel
bėti žmonėms įvairių tautų ir sykį atkartojo tuos pačius žo- 
genčių susikalbėjime tarp sa
vęs. Dirbtinė, nes ji ne natu- 
rališkai išsivystė, kaip tai pa
vyzdin, italų kalba iš lotynų 
kalbos, bet ją moksliškai sutai
sė daktaras L:udvikas Zamen- 
hofas. Ji yra iš vsų kalbų 
kuologiškiausia, kuogražiau yra padaryti, 
skambanti ir kuolengviausia — imt’ negaliu, 
jos gramatiką lengvai, galima [sikalbėti man negalima, 
išmokti maž-daug į pusę, ar būtinai reikalinga!” 
bent vieną valandą laiko, o kas Praslinko su viršum pusė 
link žodyno, tai vidutiniškai j metų, jis gavo darbą kitoj dirb- 
prasilavinęs žmogus maž-daug ! tuvėj. Tiesa, dirbo darbą

džius kuoaiškiausia, bet ir šiuo 
žygiu neatsivėrė lūpos vargšo 
darbin'nko. Tada formanas 
tarė man: “F
kad nors jis pats vienas galėtų 
visus tuos mechaniškus darbus, 
kokie tik toj didžioj dirbtuvėj

Kristaus mokslą — tą šaltinį 
meilės 5r teisybės. - Nes jeigu 
visa žmonija, taip darbdaviai, 
kaipo darbininkai persiėmę ir 
elgtųsi sųlyg Kristaus Mokslo, 
tai jau senai soc jalinis keblus 
klausimas būtų išrištas, nes 
juk pamatai Kristaus Mokslo 
— “Mylėk artimą tavo, kaip 
pats save.” O artimas! Gi, 
kiekvienas žmogus! Anot Kris
taus. Ir: “Nedaryk e to ki
tiems, ką negeidi, kad tau ki
ti tą’darytų.”

Tik ta taip uoliai socijalis-
Pasakykie jam, neva darbininką “gerada-

vis vien jo pri- 
nes su juom su- 

o tas

rių” ir visokeriopos rūšies lais
vamanių platinamoji bedievy^ 
be, kurią ypatingai pamėgo 
turtuoliai ir tuomi visišai pa
miršo apie meilę artimo, tiek 
blėdies pridaro, kad dažnai iš- 
tikrųjų, būna nepanešama dar- 
b’ninko vargdienio našta. Ant 
nelaimės, ir mūsų lietuviški 
raudonieji ‘‘geradariai... ’ \pla-

didesnę pusę jau jo moka ant savo amato, bet kaip buvo be- įįna įr skiepija širdvsna taip- 
atminties, nes esperanto žo- gėd škai išnaudojamas tai be- pa^ įįk bed evvbę', pagiežą 

*džiai grynai tarptaut ški. Bet rašant, kaip pamisliju apie tą, užvydėjimą, neapykantą ir 
a- *.i-x._ i j Mes gi, atpenč, pla

ti neatmaino
mi įstatai pažangos visos žmo-

'Autorius. I
X. .......... ........................

IS DARBININKŲ JUDĖJI
MO.

Patarlė sako: Jeigu nori 
patapti tobulas darvkie atskai
tą iš savo nuveiktų darbą, ir 
juog pažinkie... Tad jeigu š.’o-

da garsina, tai talkininkų pi
nigais tapo pastatyta milžini
škos dirbtuvės po priežiūra 

t“Seovill Manufactur'ngCo” ir 
jos link savastis jas tik kom
panija turi būtinai išdirbti 

[kulkų bei įvairios medžiagos, 
kuri yra reikalinga dabartį 

j nėję karėje. Viršminėtos Ko
mpanijos dirbtuvės naujai pa
statytos ir kur dabar yra dir
bama, už'ma kelioliką blokų. 
Specljališkų poliemohų yra 
kelias dešimtis, kurie sergsti 
iš visų pus ų. Naujoji dirbtu
vė bus prirengta apie pradžią 
Sausio 1916 m. Spaudoje gar
sinama, kad galės sutilpti apie 
7.000 darbininką.

Neatsilieka nei kitos mažes
nės, kurios ar daug ar maža 
ima dalyvumą gaminti amuni
ciją Dirba visi, nedirba ki
bą tas, kuris tik nenori. Ži
noma bedarbių prie dirbtuvių 
matosi retkarčiais ne maža , 
bet tai vis naujai atvykusieji. 
Lietuvių bedarbių veik kaip 
ir nėra.

X. » -

Žema mokestis.

svietiškas valdžios žiaurumas.; 
užgynė ir kalbėti ir susirinki
mus laikyti, neva tik “L W. 
W.”, vienok, kliuvo visiem. 
“L W. W.” prisiuntė kokį ten 
žydelį, kuris kalbėjo angLš- 
kai, lenkiškai ištrusiškai, vie
nok, lietuvių pritraukti ne
galėjo. Atsirado norinčių pri
gulėti apie 50 ypatą Sumo
kėjo po pusę dot įstojimo ir 
to užteko. Kur tųjų darbinin
kų dingo ir kam kliuvo tie su
dėti centai, neteko sužinoti.

Kaip tik tuom tarpu buvo 
atsiradusi L. D. S. 5-ta^kp. 
Daugumas sakė: kodėl Jūs ne
sirūpinate mumis! Juk L. D. 
S. vra darbininkų organ žari
ja ir tt Kiek man teko ištir
ti, tai kp. valdybai labai tas 
apėjo ir buvo kreiptasi prie 
“American Federation of La- 
bor” tame reikale. Atsakė 
berods taip: “Mes tokioje be
tvarkėje vadovauti neapsi- 
mam... ir Jūs siūlomi darb>v 
ninkai vadovauti, ant ryto
jaus grįž į darbą”... O ne 
kitaip ir atsitiko. “A. F. of 
Labor” atstovas pasakė, kad 
ji būtinai pradės ateinančiais 
metais organ’zuoti visus Wa- 
terbuvv’o darbininkus.

Unija mums labai reikalin
ga. Nors nekuriose dirbtuvė
se neva kėlė užmokestį ir t.t. 
vienok, toli gražu neatsako 
pilnam darbininko reikalų ap
rūpinimui. Na, kad ir svei
katos, švarumo žvilgsniais 
Rankų plauti dirbtuvėje neva
lia iki tol, kol neišmuša pas
kutinę minutą; vietomis dirb
tuvėse d i dž ausi nešvarumai, 
nėra ventiliatorių ir t.t. Arba 
tieji “bosų” koliojimai, kas 
juos gali kęsti... Suvaldymui 
jųjų liežuvių kitokio būdo ne
yrą kaip tik per orgamzaci- 
jas-unijas.

Užtad būtinai 1916 m. tu
rime sutverti uniją! Čia būtų 

(privalumas tuomi rūpintis L. 
D. Są-gos 5-tai kp., kreipiantis 
prie “Am. Darbo Fe-jos’jį L. 
I). S. turėdama savo organą 

[“Darbin'nką” tam tikslui lei
džiamą daug galės pagelbėti 

[ir nurodyti kelius prie švieses- 
[nės ateities.

Esperanto yra kologiškiau- 
sia, nes ta kalba taip sutaisy
ta, kad joj negali tilpti, taip 
vad’nami,. idijomai kalbos, to
liaus, ji neturi synonimą tai 
yra, vienaip skambančių žo- ji patarlė kam nors t nką tai 
džią ant keletos atskirų min
čių, jos gi rašliava yra grynai 
fonetiška. Re škią kaip ra
šos, taip-gį skaitosi, kaip skai
tosi, taip rašosi, ir gale espe
ranto yra taip sutaisytas, kad 
pavyzdin, lietuvis, by t’k jis 
gerai supras ir permanys gra
matiką kalbos esperanto, o kas 
link žodžių, tai gali žodyną 
pavartoti, nes nėra būtino rei
kalo jos mokėti ant atminties, 
ta’ te jis parašys laišką pas ki
nietį, japonietį, turką ar per
są, v ar by kokios nors tautos 
esperantistą — visi koaiškiau- 
siai supras jo mintis užvertas 
tame laiške.

Esperanto kalba kuogražiau 
skambanti. Žinovą5 kalbų sa
ko, kad francuzų, ispanų ir 
italų (ne tų gi ką gatves čia 
šluoja, bet žmonių augštesnių 
sluogsnių), yra labai gražiai 
skambančios. Esperanto gi 
kalba tame jas dar pervirš’ja. 
Viena, tik tada, kada ją var
toja žmones tasykliškai ją mo
kanti. Esperanto kalba kuo- 
lengviausia išmokti. Kodėl ? 
Pirma, jos gramatika taip to
bula, kad tobulesnės jau ne
gali būti, vienok ji yra labai 
trumputi, davestą taip sa
kant, ligi minimumo jos 
žodžiai' yra vartojami kuo- 
plačiausiose miniose žmoni
jos. Pavyzd’n, šakninis žo- 
d‘s “dane” (šokti) yra varto
jamas septyniose kalbose* žodis 
“flam’f vWpsna) penkiose rr 
tt. O žodžiai, 3

mums darbininkams ypač. Jai 
norime pataisyti save doriš
kai, medžiagiškai, tai būti
nai turime stengtis pažinti pir= 
nr’aus savo nuveiktus arba vei
kiamus darbus, ir jeigu kas at
siras taisytino būtinai turime 
stengtis pataisyti. Nes nuo 
tokią nOrs mažų kliūčių pri
klauso mūs pačių gerovė. Vi
sokia atskalos bei pata'symai 
rišasi su didžiąja Kirkščionių- 
Katalikų šventė Užgimimu Kū
dikėlio Jėzaus-Kalėdoms — 
Naujais Metais. Taigi ’š tos 
priežasties man norisi pakalbė- 
li apie Waterbury’o Lietuvių 
darbininkų judėjimą ir abel- 
no apie darbo sąlygas.

Užstojus naujai Adminis- 
trac’jai Suvienytose Valstijo
se dabartiniam praz. "VVilsonui 
Demokratų Partijos nariui, 
įvyko ne mažos perma nos pre
kyboje, t.v. numažintas tapo 
tarifas nuo įvežamųjų prekių 
užsienio firmų. Dėlei tų, ir 
kitų visų susidėjusių aplinky
bių, sumažėjo darbai. Ypač 
tas davėsi jaustis apie pabai
gą 1913 m. ir pradžioj 1914 m. 
Vietomis tęsiasi 5 r ikišiol... 
Pažino tą bedarbę ir Water- 
buriečiai, bet vis-gi mažiau 
kaip kitur. Dėlto, kad čio
nai yra gars’os'os “braso išdir- 
bystės”... AVaterbury’s vadi- 
įnasi ir daugeliui žinomas kai- 
*po “Brass City”... Užtad ku- 
[omet kitur žmonės rūpinosi, 
Ikad siaučia bedarbė, posmus 

, kurie jau pe-[dirbo veik p’lną laiką išsky- 
visas kultūris-; rus keletą mažesnių dirbtuvių

I-ąsie tas jo ypatybes pakalbę- tai tik širdgėla suspaudžia man kerštą. 1__
-siuae gale straipsnio. širdį.... Toj dirbtuvėj kuopras- \ tinkime meilę.
' Dabar gi grįžkime prie svar- j čiausias šaltkalvis gauna 15 
besnio klausimo, 1 
esperanto gal atnešti naudą šas, ta1 p sakant, pirmos kle-

rtautiška kalba esperanto ne- dirbo keletą metų už dvyliką _______ 7—w ,____
tiktai gal atnešti naudą mora- d°lerių per savaitę, pakol. iįucįja visados pagimdo tik 
lišką ir medžiagišką, bet, ge- šiek-tiek nepramoko angliškos baisią reakciją atžagareivy- 
rai apmąsčius, ji būtinai yra kalbos. O kada, būdavo, pra- bę. ~ ‘
reikal’nga rankpelniams dar-j®°< kad jam padidintų algą Braz’liją
-L.:..:.__ J. Sakau rankpel- tai beširdžiai išnaudotoja5 srpublikos. ______ o
niams, nes, kurie dirba dau- trumpai atsakydavo: “Jeigu nias tarp jų! Portugalija ša-
giau protu, negu rankomis, tau permažai, tai gali sau pa- |įs Europoje,
kaip tai: kunigai, gvdvtojai, siieškoti kur tau duos daugiau, tnrį§ka. ~ _
juristai, redaktoriai 5r taip to- >si gi kuosas, nieks tavę per- vaj^ nes braziifemai kilę iš i 

<DS4.yrs-k-Hx=kas^leng-a čia nelaiko.” _ . portugąiųar kalba tik poį tuga-
\ argšas gi lenkas bijodą- j Jiš^ą be to gi jie gyvena naū-l . _ . _

_ __ . . v. , ’ nuštildavo, nes jame dar sviete — Pietinėj A-irėjo beveik ir „— ----------  į . ^. ‘ .
etą kalbų. Ir jiems, [gerai žinojo, kas tai Amerikoj nierikoj, kur dang, daug yra kas kalbas, tai vadinam’“tarp- .kurios dirbdavo po tris-ketu- 
kur-kas yra lengviau laiką būti be darbo. ;(]ar Hekanų laukinumo. Portu- tautiški,” K-':~

kentė 1 g laikui, talijoj gi atpenč, ten vargas ir telegrafas,

tai yra, ar(dolerių per savaitę. O jis varg- nįjos atves mus keliu evoliuci-
„ _____ ____. . jos prie geresn’o, gražesnio

darbininkiškam luomu5? Tarp- 808 darbininkas savo amate, būvio!
Sakau evoliucijos, nes revo-

rai apmąsčius, ji būtinai yra

bininkams. Sakau rankpel- tai
niams, nes, kurie dirba dau- trumpai atsakydavo:

Pavyzdin, Portugalija ir 
abi juk jaū re- 
Ir koks gi skirtu-

tauta senai kul- 
Brazilija gi, jos tik

^leng-! iie>’ 
viau be tarptautiškos kalbos, I 
nes jie. maž-daug kožnas vienas mas yar»°’ 
moka keletą kalbų, 
reikale, ] 
išmokti by kokią nors 
negu rankpelniu5, nes intelek- 
tuališko (proto) darbininko at
mintis yra geriau pripratinta 
prie išmokimo ir užturėjimo o- 
menyje ko nors, negu rankpel- 
nio darbininko. Dėlto mes ir 
kalbėsime tik apie rankpelnius 
darbininkus.

VARGAS DĖL KALBOS 
NEŽINOJIMO.

Pasiimkime pavyzdį: amat- 
ninkas, išmokęs prideramai sa
vo amatą daug sykių yra pris
pirtas aplinkybėmis apleisti sa
vo tėvynę ir ieškoti uždarbio 
dėlei kąsnio dieninės duonos 
šalyje, kur jis negal su visais 
«ufi>kalbėti. Ar manote, kad 
jam jo amatas daug atneša 
naudoą Nors ir čia Suvieny
tose Valstijose, kiek tai yra 
amatninką visokeriopos rūšies, 
kurie dirba kuoprastesnius 
darbus. O tai vis to priežas
tis tą kad negali susikalbėti. 
O kiek tai dar yra ir tokių, 
kurie dirba darbą savo amato, 
bet būna labai išnaudojami, ir- 
^i iš priežasties kalbos.

Gal kas pasakys, kad tai 
pra tušti žodžiai! Ną kai 
čia papasakosiu vieną tikrą 
atsitiikmą nors galėčiau ne
meluojant, ir daugiau pridėt 
dar, bet manau užteks ir to 
vieno. Be to gi, ir perdaug 
vietos la’kiantyje nagalima už- 
inulinėti.

Vieną kartą pas mano per- 
dėtinį (fo mr<ią) atve ;< lenką, 
gerą šaltkalvį (slesorį; Per- giai visiems mokėti, ta5 būtą 
ditinis gi, vokietis, bet žmo- kuodidesnis neteisingumas. 2i- 
gus prakilnus, be šešėlio šovi-------- s la 1
nizmo — jam vistiek, ar žmo-' 
gus vokietią anglas, lenkas 
ar lietuvis, by tik jis . mtlmį 
darbą ir gali su juo šiek-tiek ] 
susikalbėti, tai jis ir priima l 
jį į darbą kaip jam yra rei- i 
kalingai darbininkas. V'ršmi- Į 
nėto lenko draugas, atvedęs jį • 
į tą darbą pasakė formanui,' 
kad jis moka truputį vokiškai, šo, geidžiantį turėti vei

kalbą, Tat ir vargo, 1_
Jeigu jau būtų priimta per betvarkė, o Iiuospbės tik var-Įras ir tt. 

visą žmoniją tarptautiška pa- įen tėra. ')
gelbinė kalba esperanto, tai Pampliai, 
žinia, kad amatninkas šis ne- Machados teriojo 
duotų save taip baisia’ skriaus- /jrnones arčiau senobinių az'- 

Iti, nes ar daug, ar mažai, bet despotų.
vis-gi ir jis mokėtų tarptautis-: tik respublika — ištikrųjų gi 
ką kalbą. Tat kur tik mei-!Įką kalbą. Tat kur tik inei- 
tų visur susikalbėtų. Tas bū
na su amatninku, su žmogum 
prasilavinusiu, prasitrynusiu 
po didelius mistus. O ką kal
bėti apie paprastą žmogelį dar
bininką.

BUS GERESNIS 
SURĖDYMAS.

Gi, kaip matote, tai ta pa- 
gelbinė kalba net dabartiniame 
kapitalistiškame surėdyme bū
tų neapka’nuotas įnagis pagel
bėjimui darbininkų būvio. Pa
sakiau, kapitalistiškame surė
dyme, kadangi aš manau, kad 
bėgyje žmonijos pažangos, a- 
teis kitoks surėdymas,’ būtent 
kolektyviškas, kur bus šalti
niai turto, kaip tai, žemė, 
vandenynai, miškai kasyklos 
ir tt. ir įrankiai pagaminimui 
to turto, kaip tai: geležinke- 
l’ai, garlaiviai, visbokeriopos 
dirbtuvės, visokeriopos maši
nos ir tt. nuosavybė (savastis) 
visos žmonijos, ne taip, kaip 
kad šiandien yra savastim pa- 
vien;ų ypatų, arba grupą(kom
panijų.) O mokestis už darbą 
tame surėdyme taip-pat, kaip 
ir šiandien, bus mokama su
lig vertės darbininko, nes ly-

• •

Kaip viršuj minėjau, tai 
daugiausiai išdirbama daiktų 
iš “brass’o.” Taigi darbai 
yra labai sunkūs. Be abejo
nės yra visokių. Vienok su
nkių daug’ų-daugiausiai pa
minėtini yra “Chose Roll 
Mill,” “Waterburv Manufac- 
turing Co.,” “Benedict Bum- 
ham Cor.,” “ Rando!ph & Clo- 
vse Co,” “West Brass Mill 
Co.” ir begalės kitų, kurio
se iš žalios medžiagos prade
dant, išdirbama vielos ir 1.1. 
Taigi darbai yra sunkūs. Mo
kestis labai žema. Viršmi- 
nėtose dirbtuvėse ir daugelyj 
čia nepaminėtų, už darbo die
ną mokama buvo $1.25. 1.50, 1.- 
75 ir augščiaus. Žodžiu sakant 
darbininkų padėjimas apver
ktinas. Pajutę’ darbininką5, 
kad fabrikų savininkai gavo 
milžiniškus karės užsakvmus- 
orderius, pradėjo nuo kompa
nijų reikalauti didesnių mo
kesčių ir kitok’ų palengvini
mų... Pirmutinė dirbtuvė, ku
ri išgirdo ir apvertino darbi
ninko nelemtą padėjimą, tai 
“Scovill ManufacturingCo.” 
Berods apie rugpiuč’o prad
žią š. m. paskeibė, kad darbi
ninkai, kurie dirba nuo $1.50 
;ir t.t. dabar gausią savaitėje 
! po $ 12 20c. ir augščiau; pakė
lė ir tiem, kurie dirba nuo Šmo- rCo.” dirbtuvės po įvairiais

Tai buvo ugnies k birk- vardais. “Rogers Bro.” ir t.t. 
štėlės, nukritusi į šiaudus... (Skyriai tųjų dirbtuvių randasi

Yra streikuojančių.

i • Berods nuo spalių mėm 
i pradžios š. m. Iškilo streikas, 
Merriden, Conn., kame sustrei- 

Įkavo “International S Iver Car 
H O.”” kaip tai, teatras, rias dienas savaitėje.

, muzėjuš, dakta-1 Iškilus baisiajai karei Eu- 
yra visi priimti į es- ropoję, Waterbury’io <------

Ten visokerio- peranto kalbą, be jokios at-: stos dirbtuvės priėmė kitokią . e - v,- z ,2,...- l.;Svai.d Daujįma iš jnjy !»■!<» 'įsose d>r-AValhngford Conn aterbu-
dirba karišką amuniciją ki-i btu,veT. relka,”lt‘K . r.v. <'onn. V įsose siose neto-

. Darbdaviai tyle-jse, ve k tos pačios buvo dar- 
Tas tęsėsi iki “darbiniu- bo sąlygos su maža s išėmimais.

didžio-

avanturistai, mainos, tik žinia, rašosi fo- [ išvaizdą. Dauguma iš jųjų 
nekaltus netiškai ir galūnė statosiespe-

Vardas ten

ten antokratiška despotiška ty- 
ranija. O tai yra vaisiai re
voliucijos! z

Brazilieč'ai gi atpenč, pasi
stengė prieiti prie respublikos 
keliu evoliucijos, tat ir gerėja- 
si jos naudingais vaisiais.

noma, mokestis bus kur-kas, 
didesnė už šiandieninę, nes 
tada visas pelnas plauks į, del- 
monus darb’ninką dirbančių, 
ar tai fiziškai (kūnu), ar pro
tu (galva, smegenimis). Ka
pitalistą tada nebus, nes ir 
nerasis norinčią būti jais, ta5 p 
kaip kad šiandien nerasime 
protingo žmogaus, nors ir niek-

KUR NAUDINGAS 
ESPERANTO.

rantiška. Trečia ir svarbiau
sią tai tas, kad esperante ne
daug reikia žodžių mok irtis 
ant atminties, nes vos tik ko
kius tris, keturis tūkstančius, 
kadangi esperante labai svar
bią rolę lošia gramatiški sufik- 
sai (galūnės)ir prefiksai (prie
dą5 )1 Su pagelba tat jų ir tuos 
keletą tūkstančių žodžių šak- 
ninią esperante būna tveria
mi įvairių-įvairiaasi žodžiai, 
visiems kuoaiškiausiai supran
tami.

Kas tik pažįsta Esperanto 
gramatiką pažįsta visą kalbos 
struktūrą Pavyzdin, jeigu 
esperantiškai tėvas “patro,” 
tai motina, “patrino” ir tt 
“In” ir tai galūnė (sufiksas) 
tveriantis moterų lytį, žodžių, 
pataites. Dabar, priedas (pre
fiksas) “mal” tveria kontras
tą atpenčnumą Pavyzdin, 
šviesa, “lumo,” tat tamsą 
“mallumo,” augštas, “altą” 
tat žemas, malaltą blaivas, 
“sobrą” tat girtas “malsob- 
ra” ir tt Tie priedai ir ga
lūnės, o ją suviršum trisde
šimts, ligi minimum sumaži
na žmogui triūsą mokinimosi 
ant atminties žodžią, ir taip
gi suteikia galę žmogui išreik
šti žodžiu kožną vieną mintį, 
kokia tik užgema jo omenyje. 
Yra tai laba’ svarbūs dalykai, 
bet kosvarbesnis, tai taą kad 
tarptautiška kalba Esperanto, 

povalei, jau vie- 
žmones kuoįvai- 
ir rasią. Pavyz-

Dabartyje nerasis anei vie
nos didesnės dirbtuvėsant ši 6 
margo svieto, kur darbininkai 
būtą vientauč’ais, vis-gi šiek- 
tiek bus kitataučių. Gi yra 
didelė daugybė tokių dirbtu
vių,- kur darbininkai turi tik
rą konglomeraciją tikras rm- 
šinis tautų! Na, ąr-gi gali 
tie darbininkai pasekmingai 
atsispirti begėdiškam išnaudo
jimui godžių kapitalistų be tik
ro solidariškumo ir vienybės 
tarp savęs! Ne! O tikro soli
dariškumo, taip ilgai darbi
ninkai neingis, kaip ilgai ne- 
ingis tarptautiškos pagelbinės 
kalbos, kadangi be abipusiško 
tikro susipratimo, susikalbė
jimo viens su kitu, ne inžei- 
džiant vieni kitų tautiškų jaūs- 
mų, negali būti tikros vieny
bės. Tat, ka’p matome, sąly
gos tos spirte spiria darbinin
kus mokintis esperanto, jau 
gi nors iš tos tik priežasties, I nore tuo 
kad ji, neinžeidžiant ka’po nija greti 
neutrališka tantiškn knamn Lionoin t. 
pagelbės sueiti krūvon, į vie- Įdią rašantis š'uos žodžius tu- 
nybę darbininkams kuoįvai- ri dra ------ '------ —

neutrališka tautiškų jausmą, (rianaių tą

riausią tautų, genčių ir ras5ą 
dėle rrimo begėdiškam 

dą stačiai bepro- 
idojimui jų.
iaug, daug ir kitų 
priežasčių spirian-

drauges-korespon- 
penkios dalyse 

dyvai tat vienas 
pasakė: “Esperan- 

esniu ir kuosvar- 
devpniolikto

tos-gi mašinas kulkoms ir i ^okesties.^
tiems žudvmo įrankiams.ga-... ,T , , .
minti. Nekurtos dirba net: sventeJ <Labor 
trimis atvejais po 8 vai. Bar
ška mašinos ir žmonės jas 
valdantieji neatsitraukė nuo 
jųjų be paliovos, neišskiriant 
nei šventadienių— Su tokia 
didele skuba yra didrbama di
džiausioje šio miesto dirbtuvė
je, vadinamoje “Scovill Ma- 
nufacturing Co_,” kurioje pa
staruoju laiku dirba virš de
šimts tūkstančių darbininkų. 
Kaip vietinė amerikonų spau-

KUo streikas.

dentes vi 
svieto. Ne 
mokslinči 
to yra ku 
besniu išv 
šimtmečio.? O mūsą, amžiną

Neturėjo ir neturi unijos.

Du neregiu kongie^manu, 
senatorius Oklahomos valsti
jos. Jis apjako būdamas 11 m. 
amžiaus. Atstovas dore apjako 
1907 m.

Ant rytojaus prasidėjo 
streikas. Išėjo streikuoti apie 
4.000 darbininkų, iš įvairių dir
btuvių. Ir tęsėsi tos suirutės 
apie tris sąvaites. Vis šis- 
tas laimėta, nekuriose dirbtu
vėse tapo mokestis pakelta 
nuo 10 procentų iki 20. Ir 
taip stovi ikišiol. Be jokių 
suiručių apsėjo “Scovill Man. 
Co.” ir pažymėjimo verta “Pl- 
ume & Atwood Co,” kuri savo 
darbininkams padidino mokes
tį ant 20 nuoš. ir įvedė 9 vai. 
Apie pabaigą rugsėjo sustre- 
kavo mašinistai, kurie gali
ma sakyti nieko nepešė, nes 
tokios pat sąlygos kompanijos 
davė prieš i še’n ant į streiką. 
Vadovavo mašni'stų streike 
“International Mach. Ass.” 
kur yra globoje “Darbo Fede
racijos.”

BViršminėtas Waterbury’o 
iškilęs streikas tai buvo neap
galvotas žingsnis. Dėlto kad 
išeidami streikuoti neturėjo 
jokios unijos kaip jos neturi 
ir dabar. Streikieriai buvo lie
tuviai, italai, keliasdešimtis le
nkų ir mažas ska’tlrus ameriko
ną Didžiuma reiškia-ateiviai. 
Neva streikuoti ėjo ir reikala
vo pagerinimo mh būvio, bet 
užklausti kompaniją nežinojo 
kokias sąlygas paduoti. Strei
kuojantieji nežinojo nei turė
jo prie ko kreiptis su patari
mais; žodžiu sakant, tarpe. 
streikuojančių buvo didžiausia 
betvarkė...

Prie to dar prisidėjo ir ne-

Darbininkai veik visi dirban
tieji tose dirbtuvėse prigulė
jo prie “Inter. B. E P. Ass.” 
globoje-gi ‘ ‘ Amerikos Darbo 
Federacijos. ’ ’ Marriden dar
bininkus, pasekė Wallingfor- 
do ir Watėrbury’o d rbantieji 
tą patį darbą. Ir štai Water- 
buryje streikas tęsiasi apie 
penkias sąvaites... Streikuo
ja virš pora šimtą darbinin
kų. Lietuvių streikierių yra 
apie penkesdeš’mtis. Strei
ką tikisi laimėti, reikalavimai: 
8-nią vai. darbo diena 25 nuoš. 
ir kitą mažmožių. Tarpe Wa- 
terbury’o streikierių lietuvių 
atsirado ir išgamų, kurie strei- 
klaužiauja... Priskaitoma še
šios ypatos. Meriden’o strei- 
laužai priklauso, tai “Liet, 
į tas dr-jaą kur tieji streik- 
laugiai priklauso, tai “Liet. 
Uk. Politiškas Kliubaą” ir šv. 
Jono Krikštytojo Dr-ja. “In- 
ternational Bufers & Pol’shere 
Ass.” Streikuojantieji gauna 
iš unijos pašelpos nuo $3.00 
$5.00 ir augščiau. Tai-gi 
stre’klaužiauja ne iš bado tik 
iš savo tamsumo... -ir girtuok
lystės.

Per 5 metus gyvenimas pab
rango nuo 15-kos iki 25-kių 
nuošimčių. Jeigu sulyginti 
kiek pakilo darbininko moke
stis per 5-kis metus, ir jo pra
gyvenimas kaip va: valgomie
ji produktai ir kiti tai galima 
pamatyti didelis skirtumas. 
Tik šiais 1915 m. darb:ninkama 
pradėjus judėti pakelta moke-

10 iki 20 nuoš. kuo
met tuom pačiu laiku valgio 
produktai vien tik ant mėsos 
3varo pašoko nuo 5-10c. Štai



4 4

I

Ir
SU.

Autor us.

I
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žema mokestis.

r abet-
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ten autokratiška despotiška tv- a,d atminties,

bininką.

vie-

Neturėjo ir neturi unijos.

Pabrangęs pragyvenimas.

BUS GERESNIS 
SURĖDYMAS.

Ne dyvai tat vienas 
iius pasaka

r r

KUR NAUDINGAS 
ESPERANTO.

KELI ŽODŽIAI APIE ESPE 
RANTO LENGVUMĄ.

1

i r
uis

Kur tųjų darb.nin- 
policniohų yra kų dingo ir kain kliuvo tie su-

i’>>- 
om su- 

<> tas

geresn o. gražesnio

Portuguli.į. 
juk jan 

l<s gi ski 
’ort i'.gal'ja 
eta senai

o !k v
.; t

šimts tūkstančių darbininkų. 
Kaip v'etinė amerikonų spau-

pasakė: ‘ ‘
— Esperanto turi didžią atei
tį prieš save.”

i.- k 
roo< >.į< • 
-los <; 
i š \a'z< 
< i i rba 
tos gi 
tiems 
mint i. 
trimis 
škaranija. O tai yra vaisiai re

voliucijos!

įsi jos naudingais vaisias.

Ant rytojaus prasidėjo 
streikas. Išėjo streikuoti apie

j>use

i z*ad i. iiinai 19!(i m. tu
rime - m \ ori i unija ! č ia būtų 
privalumas tuomi rūpintis L. 
i). S;: •<>.- 5 Jai kp.. kreipiant is 
pri - “Am. I )arbo Fe jos "■ L. 
I). S. ■ arėdama savo organą

įs
iminti 15 
ji' varg- 

pirmos kle-
savo amate.

mir r.e • , ■. ugu-
1 o gi jie gvv e|,e n;t!l- 

' >V)ete i1 I’ j A- 
Imr dmig. daug yra 

mi laukimimo. Portu- 
i ai j>ene, 1 e;i vargas ii' 

■. o liuospbes tik var- 
i Toli visokerio-

Ir tęsėsi tos suirutės tą patį darbą. Ir štai AVater- 
sąvaites. Vis šis- į būryje streikas tęsiasi apie 

tas laimėta, nekuriose dirbtu- į penkias sąvaites... Streikuo-
je, vadinamoje “Scovill Ma-;aP'e, 
nufacturing Co.,” kurioje pa-H

per ,'avaitę. pakol 
nepramoko angliškos 
< > kada, būdavo, pra- 

jam padidintų algą, 
irdžiai išnaudotoja1 
atsakydavo: “Jeigu 

tai gali sau pu
oš daugiau,

nieks tave per- 
Ti ko.
lenkas bijoda- 
mštiidavo. neį

kąs tai .'merikoj 
būt i be da rbo. 
kent“ i g iaik'iii. 

būtų 'priimta per 
tarjitaiit iška pa- 

esperanto, tai
amatninkas šis ne

Esperanto yra kologiškiau- 
sia, nes ta kalba taip sutaisy-

tu. 
ri ų 
viimamn 
bė. kur 
imt uoiia 
miršo a; 
b ū ■<! I“S į

jam. 
liet ų 

kus darbus, 
ioj dirbtinėjkokii- tik toj did 

yra padaryti, 
imt' negaliu, 
.'•k.a'ibeti man 
būtinai reikalinga

PAAIsKINIMAS APIE 
- ESPERANTO.

! kadangi Varšavoj jam prisiėjo 
dirbti nekuri laiką su vokie
čiais. Jo Jungas nuėjd prie 
savo darbo, o mus varšavie- 

mani- 
Perdčtinis gi apžiūrinė-

Kas tai yra esperanto? 
ar esperanto gali atnešti šiokią tis tuotarpu kalbėjo su 
bei tokią naudą darbininkams? mi.
Ant p rmo klausimo atsakysi- jo naktinių skyriaus darbą, 
me kuotrumpiaus, nes mažai Pabaigęs tą, perdėtin’s prisi- 
jau rasis šiandien darbininkų, artine prie mūs varšaviečio ir 
kurie nežinotų šį-tą apie espe- mandagiu balsu, neskubinant 
ranto. Esperanto yra tai tarp- kuoaiškiau vokiškai į jį prabi- 
tautiška, neutrališka, pagel-1 lo, ■ (angliškai nebuvo vertės 

Tarp-1 prakalbėt , nes šis žmogus vos 
kaip 

bet 
šis nieko neatsakė. Tada for
malias tuos pačius žodžius dar 
du syk atkartojo, bet lenkas į 
vis kaip sf nksas tylėjo. Ta- į 
da formalias, atsigryžęs į ma
ne. tarė: “Paklauskite to žmo
gaus. ar jis mane suprato.” 
Ant mano klausinio j s atsake: 
“Nieko nesupratau.” Tąt pa
sakiau formanui. Šis-gi dar 
sykį atkartojo tuos pačius žo
džius kuouiškiausia, bet ir Šiuo 
žygiu neat.'ivūrū lūpos vargšo 
darbiu nko. Tada formalias 
tarė man: “ Pasak} kie 
kad nors jis pat< vien; 
visus t uos meclianišku."

Z
\ l(‘l! JO 

nes su jn 
uoga! liną.

numini reiuaiinga!”
Praslinko su viršum 

metu. ji> gavo darbų kitoj dirb 
tuvūj. Tiesa. dirbo darbų 
savo amato, bet kaip buvo bė
gėti škui išnaudojamas tai be
rašant. kaip pamisliju apie tą. 
tai lik širdgėla suspaudžia man 
širdį.... Toj dirbtuvėj kuop 
čiausias šaltkalvis t. 

doleriu per sav aitę. < > 
šas, ta p sakant, 
sos darbininkas 
dirbo keletii metų už 
dolerių 
'iek-t iek 
kalbos, 
šo. kad 
tai beš 
trumpai 
tau perniažai. 
. ii< šk<>' i kur tau du 
“. i _i ’ im-as. 
i'“z.. n -'m n “I

'■.’.irgs'i' gi 
ma> vargo, 
■erai žinojo, 

i i m'!!! k. i ką 
Tat ir vargo, 

.“■i; < jau 
visą žmoniją 
gelbinū kalba 
/.mia. kini 
duotų save taip baisia skriaus
ti. nes ar daug, ar mažai, bet 
vis-gi ir jis mokėtų tarptautiš
ką kalbą. Tat kur tik iriei- 
tii visur susikalbėtų. Tas bū
na su amatninkų, su žmogum 
prasilavinusiu, prasitrv imsiu
po didelius mistus.

tautiška, neutrališka, 
binė dirbtinė kalba, 
tautiška, nes j> yra įsteigta dėl j tik keletą dienų atgal, 
tarptautiškų ir tarjigentiškų pribuvo iš savo tėvynės), 
susinėsimų bei susikalbėjimo. 
Neutrališka, nes ji nepriguli 
nei venai tautai — dabartiniai 
ar buvusiai — ji nuosavybė vi
sos žmonijos. Pagelbinė, nes 
ji neturi pretenzijos, negeidžia 
tapti viasvietine ulba, bet tik
tai greta tautiškų kalbų, tar
naujanti žmonijai tarptautiš- 
kuose susinešiinuose ir pagel
bėti žmonėms įvairių tautų ir 
genčių susikalbėjime tarp sa
vęs. Dirbtinė, nes ji ne natu- 
rališkai išsivystė, kaip tai pa- 
vyzdin, italų kalba iš lotynų 
kalbos, bet ją moksliškai sutai
sė daktaras L udvikas Zanicn- 
hofas. Ji yra iš v sų kalini 
kuologiŠkiausia, kuogražiau 
skambanti ir kuolengviausia 
jos granai: i ką lengvai galima 
išmokti maždaug į pusę, ar 
bent vieną valandą laiko, o kas 
link žodyno, tai vidutiniškai 
prasilavinę.' žmogus maž-daug 
didesnę pusę jau jo moka ant 
atimuties, nes esperanto žo
džiai ;.;ry:.,.i i;.; ^į.iiū 'ki. Bet 
apie tas jo ypatybes pakalbę 
-iir.“ trale straipsnio.

Dabar gi grįžkime prie svar
besnio klausimo, tai yra. ar 
esperanto gal atnešti mindą 
darbininkiškam luomu' ? Tarp
tautiška kalba esperanto ne
tiktai gal atnešti naudą mora
lišką ir medžiagišką, bet, ge
rai apmąsčius, ji būtinai yra 
reikal nga rankpelniams dar- 

Sakau rankpei- 
kurie dirba dau- 
negu raukomi.', 

kunigai, gydytojai, 
redaktoriai r taip to- 
yj - y; :;, kur !■ “« ’env- 
tarptaul iškas kailio-.

Įai’.g kožnas vi“iia< 
kalbų. i r jumis, 
aus vra lemrviau

ar bent baudžiaun’nkus. Mat, Įčių darbininkus uoliai mokintis 
aplinkybės keičiasi, kas buvo 
vakar naudingu vienam, ar ki
tam, tas šiandien yra blėdin- 
gu.

Bet žengti prie tos atmainos 
reikia be karšč avimosi, taip 
sakant, šaltu protu. Reikia 
darbininkams uoliai mokintis 
visko, kas gera, gražu ir pra- 
kilna. Toliaus, lavinties, or
gan'zuoties (vienvties) ir sk
leisti blaivybę, o ypatingai, 
skleisti uoliai visai žmonijai 
Kristaus mokslą -— tą šaltinį 
meilūs :r teisybės. Nes jeigu ta, kad joj negali tilpti, taip 
visa žmonija, taip darbdaviai, vad narni,, idijomai kalbos, to- 
knipo darbininkai persiėmę ir liaus, ji neturi synonimų, tai 
elgtųsi sulyg Kristaus Mokslo, 
tai jau senai soc jalinis keblus džių ant keletos atskirų 
klausimas būtų išrištas, 
juk pamatai Kristaus

“Mylėk artimą tavo, kaip 
iiuts save.” <) artimas? Gi, 
kiekvienas žmogus! Anot Kris
taus. Ir: “Nedaryk e to ki- 
tjem.'. ką. negeidi, kad tau ki
ti ta darytų.”

Tik ta taip uoliai socijalis- 
įieva darbininkų “gerada- 
' ir visoker opos rūšies iuis- 

plat imi 
ią ypatin 
i ir tuomi v 

apie meib 
- pi idaro, 

būna nepam

ir platinti tarptautišką kalbą 
— esperanto, bet kad neužim- i 
ti perdaug vietos laikraštyje ir 
nenuvarg nti skaitytojų, tuo
tarpu apleiskime jas. Čia tik 
dar keletą žodžių pakalbėkime 
apie esperanto kalbos geras y- 
patybes.

atilsi, šventas Tėvas, didis po- da garsina, tai talkininkų pi- 
piežius Pijus X-sis užklaustas, nigais tapo pastatyta milžini- 

Tarptautiška kalba škos dirbtuvės po priežiūra 
Scovill Manufactur’ngCo” ir 

jos link savastis jas tik kom- 
Protaujantis Darbininkas, panija turi būtinai išdirbti 

P. S. Šį straipsniuką pabrie- į kulkų bei įvairios medžiagos, 
Ižiau dėl “Darbininko,” bet jei- kuri yra reikalinga dabartį 
gu kuris ’š mūsų prakilnių į nėję karėje.
laikraščių, remiančių idėją mpanijos dirbtuvės naujai pa- 
tarptautiškos kalbos jį pers- 
paudintų, tat jiems iš anksto, 
vardan idėjos, tariu “širdin- 

jgą ačiū!”

bininkams. 
niams, nes. 
ginu protu. 
k;.ip tai 
juristą’:.

V
viaii be 
nes jie rnaz< 
moka keletą 
reiku’.“, ker-l- 
išmokt i by kok i 
negu rankpelniu . ne.' intcick- 
tuališko (proto) darbininko at 
mintis yra geriau pripratinta 
prie išmokimo ir užturejinio o- 
menyje ko nors, negu rankpel
nio darbininko. Beito mes <r 
kalbėsime tik apie rankpelnius 
darbininkus.

moji bedievy- 
įgai pamėgo 

...i cisišai pa- 
■ artimo, tiek 
kad dažnai iš- 

tikrųjų. būna nepanešaina dar- 
b ninko vargdienio našta. Ant 
nelaimūs, ir mūsų lietuviški 
raudonieji “geradariai...” pin
timi ir skiepija širdysiia taip- 
pat. tik bed evybę. pagiežą, 
užvydejimą. neiųiykantą ir 
kerštą. Mes gi. atpene. {da
linkime mei'ę. O neatmaino
mi įstatai pažangos visos žmo
nijos atves mus keliu evoliuci
jos prie 
būvio!

Sakau evoliucijos, nes revo
liucija 
baisią 
be.

visados 
reakciją.

Pavyzdin.
Bra.z Ii ja. abi 
s’publikos. Ir kol 
mas tarp jų ! P 
lis Eurojioje. tm 
turiškn. Braziii. 
vaikas, nes br.im

. ' V l Į t ' ■ gi. 1 ' ■ ■ ' ' '

lišk.'l. be 
jame dar 
i ,m il:o į. 
dar :i -km

•| i | ui
Imt vari 
dus ten t’i 
pi šaunumai.
Mimliados teriojo nekaltus 
žmones arčiau senobinių az - 
jat škų despotų. Vardas ten 
tik respublika — ištikrų.jų gi

svietiškas valdžios žiaurumas,; 
užgynė ir kalbėti ir susirinki
mus laikyti, neva t-k “I. W. 
W.”, vienok, kliuvo visiem. 
“I. W. W.” prisiuntė kokį ten 
žydelį, kuris kalbėjo angl.š- 
kai, lenkiškai iirrusiskai, vie
nok, lietuvių pritraukti ne- 

Viršminėtos Ko- įgalėjo. Atsirado norinčių pri
gulėti apie 50 ypatų. Sumo- 

statytos ir kur dabar yra dir- kėjo po pusę dol. įstojimo ir 
bama, už ma kelioliką blokų, to užteko. 
Specljališkų 
kelias dešimtis, kurie sergsti dėti centai, neteko sužinoti, 
iš visų pus ų. Naujoji dirbtu
vė bus prirengta apie pradžią atsiradusi L. 
Sausio 1916 m. Spaudoje gar
sinama, kad galės sutilpti apie 
7.000 darbininkų.

Neats lieka nei kitos mažes
nės, kurios ar daug ar maža 

Tad jeigu š o- B,na dalyvumą gamint’ amuni
ciją. Dirba visi, nedirba ki
bą tas, kuris tik nenori. 2i 
nonia bedarbių prie dirbtuvių 
matos: retkarčiais ne maža.

•bet tai vis naujai atvykusieji. 
Lietuvių bedarbių veik kaip 
ir nėra.

Kaip tik tuom tarpu buvo 
D. S. 5-ta kp. 

Daugumas sakė: kodėl Jūs ne
sirūpinate mumis? Juk L. D. 
S via darbininkų organ zaci- 
ja ir t.t. Kiek man teko ištir
ti, tai kp. valdybai labai tas 
apėjo ir buvo kreiptasi prie 
“American Federation of La- 
bor” tame reikale, 
berods taip: 
tvarkoje 
mani... 
įlinkai 
jaus 1 
kitaip 
I ,ab<ir 
ji b u' i 
metai> 
i erlmv

I ■ ■
1 <11

IŠ DARBININKŲ JUDĖJI
MO.

Patarlė sako: Jeigu nori 
patapti tobulas darykie atskai- į 
tą iš savo nuveiktų darbų, ir Į 
juos pažinkie... r" ’j 
ji patarlė kam nors t nka, tai 
mums darbininkams ypač. Jai 
norime pataisyti save doriš- 

tai
s pažinti pir- 

s arba vei- 
įr jeigu kas at
dūlinai turime 

nuo
1 _ 

Vi- 
symai 
ioniii-

yra, vienaip skambančių žo- 
min- 

čių, jos gi rašliava yra grynai
Re škia, kaip ra- kai, medžiagiškai, 

taip-gi skaitosi, kaip skai- nai tur ine stengtis 
m aus savo nuveiktu 
kilimus darbus, 
siras taisytino 
stengtis pataisyti. Nes 
tokių, nors mažų kliuč-ių pi 
klauso mūs pač- ų ; 
šokia atskalos b< 
rišusi su didžiąją 
Katalikų šventė I ’ 
nikelio Jėzaus 
Naujais .Metai', 
priežasties man n< 
ii
< li
no ..

I 
trae jai Suvicu 
>e < laba i t i n iau 
I temokratų 
įvyko ne 
kybojo 
tarifas . 
I’žsiel: i o 
kitu visi 
bių 
tas

nes
Mokslo fonetiška.

šos, 
tosi, taip rašosi, ir gale espe
ranto yra taip sutaisytas, kad 
pavyzdin, lietuvis, by t k jis 
gerai supras ir permanys gra
matiką kalbos esperanto, o kas 
link žodžių, tai gali žodyną 
pavartoti, nes nėra būtino rei
kalo jos mokėti ant atminties, 
tu: te jis parašys laišką pas ki
nieti. japonietį, turką ar per
są, ar by kokios nors tautos 
esperantistą — visi koaiŠkiau 
skai supras jo mintis užvertas 
tame laiške.

Esperanto kalba kuogražiau 
skambanti. Žinovą kalbu sa
ko, kad franciizu. ispanų ir 
italų (ne tų gi ką gatves čia 
Šluoja, bet žmonių augštesnių 
sluogsnių), yra labai gražiai 
skambančios. Esperanto gi 
kalba tame jas dar pervirš ja. 
\ iena, tik tada, kada ją var
toja žmonės ta sykliškai ją mo
kanti. Esperanto kalba kuo- 
lengviausia išmokti. Kodėl.’ 
Pirma, 
liula,
gali būti. 
1 rumput.i, 
kaiit, ligi 
žodžiai yra 
plačiausiose 
jl». 
d s " 
jainas 
» • P' ...

» f <7 t .

11. 
,-ąj, 
km 
tau 
tee 
ras 
per 
’!!«*) 
net i 
tautiška, 
šia. 
daug reikia

Pavyzd n 
<!‘inc’ 

s sj ytviliosi* kalbose 
f '^O'ii'.i j pi fili 

() žodžiai, kurie 
<ik ir \i 

ribas, tai va 
ki.” kaip

ir it. yra 
■auto kalbą, 
mos. tik ži

kai ir galūnė statosi espe- 
Trečia ir svarbiau- 

tai tas. kad esperanto ne- 
žodžių mok utis 

nes vos tik ko
kius tris, keturis tūkstančius, 
kadangi esperante labai svar- 

Brazilieč ai gi atpenč, pasi- bią rolę lošia gramatiški sufik- 
v įstengė prieiti prie respublikos sa’ (galūnės)ir prefiksai (prie

buti apie paprastą žmogelį dar- Į-pĮj^j evoliucijos, tat ir gerėja- )• pagelba tat jų ir tuos

VARGAS DĖL KALBOS 
NEŽINOJIMO.

Pasiimkime pavyzdį: amat- 
ninkas, išmokęs prideramai sa
vo amatą daug sykių yra pris
pirtas aplinkybėmis apleisti sa- į 
vo tėvynę ir ieškoti uždarbio 
dėlei kąsnio dieninės duonos 
šalyje, kur jis negal su visais 
sus kalbėti. Ar manote, kad 
jam jo amatas daug atneša 
naudos. Nors ir čia Suvieny
tose Valstijose, kiek tai yra 
amatninkų visokeriopos rūšies, 
kurie dirba kuoprastesnius 
darbus. 0 tai vis to priežas
tis ta, kad negali susikalbėti. 
O kiek tai dar yra ir tokių, 
kurie dirba darbą savo amato, 
bet būna labai išnaudojami, ir
gi iš priežasties kalbos.

G a! kas pasakys, kad tai 
pra tušt’ žodžiai? Na, kai 
čia papasakosiu vieną tikrą 
atsitiikmą, nors galėčiau ne
meluojant, ir daugiau pridėt 
dar, bet manau užteks ir to 
vieno. Be to gi, ir perdaug 
vietos la’kiaštyje nagalima už- 
inidinėti.

Vieną kartą pas mano per- 
dėtinj (fo ni.'-uą) atve .< icnką, 
gerą šaltkalvį (slesoių/ Per- 
dėtinis gi, vokietis, bet žmo
gus prakilnus, be šešėlio šovi
nizmo — jam vist’ek, ar žmo
gus vokietis, anglas, lenkas 
ar lietuvis, by tik jis moka 
darbą ir gali su juo šiek-tiek 
susikalbėti, tai jis ir priima 
jį į darbą, kaip jam yra rei
kalingas darbininkas. V;ršmi- 
nėto lenko draugas, atvedęs jį 
į t* darba, palakė formanui, protingo žmogaus, nors ir niek- 
kad jis moka truputį vokiškai, šo, geidžiantį turėti vergus.

Gi, kaip matote, tai ta pa- 
gelbinė kalba net dabartiniame 
kapitalistiškame surėdyme bū
tų neapka nuotas įnagis pagel
bėjimui darbininkų būvio. Pa
sakiau, kapitalistiškame surė
dyme, kadangi aš manau, kad 
bėgyje žmonijos pažangos, a- 
teis kitoks surėdymas, būtent 
kolektyviškas, kur bus šalti- 
nia’ turto, kaip tai, žemė, 
vandenynai, miškai kasyklos 
ir tt. ir įrankiai pagaminimui 
to turto, kaip tai: geležinke- 
Fai, garlaiviai, visbokeriopos 
dirbtuvės, visokeriopos maši- 
jnos ir tt. nuosavybė (savastis) 
visos žmonijos, ne taip, kaip 
kad šiandien yra savastim pa- 
vien'ų ypatų, arba grupų( kom
panijų.) O mokestis už darbą 
tame surėdyme taip-pat, kaip 
ir šiandien, bus mokama su
lig vertės darbininko, nes ly
giai visiems mokėti, ta’ būtų 
kuodidesnis neteisingumas. Ži
noma, mokestis bus kur-kas, 
didesnė už šiandieninę, nes 
tada visas pelnas plauks į. del- 
monus darb’ninkų, dirbančių, 
ar tai fiziškai (kūnu), Ar pro
tu (galva, smegenimis). Ka
pitalistų tada nebus, nes ir 
nerasis norinčių būti jais, ta’p 
kaip kad šiandien nerasime

Dabartyje nerasis anei 
nos didesnės dirbtuvės ant šio 
margo svieto, kur darbininkai 
būtų vientaue ais, vis-gi šiek- 
tiek bus kitataučių. Gi yra 
didelė daugybė tokių dirbtu
vių, kur darbininkai turi tik
rą konglomeraciją, tikras m;- 
šinis tautų! Na, ar-gi gali 
tie darbininkai pasekmingai 
atsispirti begėdiškam išnaudo
jimui godžių kapitalistų be tik
ro solidariškumo ir vienybės 
tarp savęs? Ne! O tikro soli
dariškumo, taip ilgai darbi
ninkai neingis, kaip ilgai ne- 
ingis tarptautiškos pagelbinės 
kalbos, kadangi be abipusiško 
tikro susiprat mo, susikalbė
jimo viens su kitu, ne inžei- 
džiant vieni kitų tautiškų jaus
mų, negali būti tikros vieny
bės. Tat, ka’p matome, sąly
gos tos spirte spiria darbinin
kus mokintis esperanto, jau 
gi nors iš tos tik priežasties, 
kad ji, neinžeidžiant ka’po 
neutrališka tautškų jausmų, 
pagelbės sueiti krūvon, į vie
nybę darbininkams kuoįvai- 
riausių tautų, genčių ir ras’ų 
dėlei atsispyrimo begėdiškam 
daugelis sykių, stačiai bepro
tiškam išnaudojimui jų.

Dar yra daug, daug ir kitų 
gan svarbių priežasčių spirian-

jos gramatika taip to- 
kad tobulesnės jau ne- 

v enok ji yra labai 
davesta, taip sa- 

niininmmo jos 
vartojami kuo- 
miniose žrtioni- 

iknini> žo-
(šokt i) yra varto

mi lis 
misa ri

kli rie jau pe. 
vi'us knl t m iš
vadinau) “ tarp

iai, 11 -a i ra '. 
užėjus. dakta- 
vi.'i priimti i es- 

, be jokio.' at
ima. rašosi io-

keletą tūkstančių žodžių šak
ninių, esperante būna tveria
mi įvairių-įvairiausi žodžiai, 

.visiems kuoaiškiausiai supran
tami.

Kas tik pažįsta Esperanto 
gramatiką pažįsta visą kalbos 
struktūrą. Pavyzdin, jeigu 
esperantiškai tėvas “patro,” 
tai motina, “patrino” ir tt. 
“In” ir tai galūnė (sufiksas) 
tveriantis moterų lytį, žodžių, 
pataites. Dabar, priedas (pre
fiksas) “mal” tveria kontras
tą, atpenčnumą. Pavyzdin, 
šviesa, “lumo,” tat tamsa, 
“mallumo,” augštas, “alta,” 
tat žemas, malalta, blaivas, 
“sobra,” tat girtas “malsob- 
ra” ir tt. Tie priedai ir ga
lūnės, o jų suviršum trisde
šimts, ligi minimum sumaži
na žmogui triūsą, mokinimosi 
ant atminties žodžių, ir taip
gi suteikia galę žmogui išreik
šti žodžiu kožną vieną mintį, 
kokia tik užgema jo omenyje. 
Yra tai laba’ žvarbūs dalykai, 
bet kosvarbesrhis, tai tas, kad 
tarptautiška kalba Esperanto, 
nors tuotarpu povalei, jau vie
nija gretina žmones kuoįvai- 
riausių tautų ir rasių. Pavyz
din, rašantis š’uos žodžius tu
ri draugu^ drauges-korespon- 
dentes visosp penkios dalyse 
svieto.
mokslinčius pasakė: “Esperan
to yra kuodidesniu ir kuosvar- 
besniu išvedimu devpniolikto 
šimtmečio.” O mūsų, amžiną

gerove, 
■i nata 
K i rksci 

/.gimimu Ku
lk a ledoms 

Taigi š tos 
>risi pakalbė. 

apie \\’aterbi ry’o lietuvių 
rb'ninkų judėjimą >• .-ib<*!. 
apie darbo sąlygas.

/.stojus naujai 
t < >se

• praz. 
1 ‘art i jos 

mažos perini 
t.y. nuimi 

nuo įvežamųjų 
firmų. Dė

1 susidėjusių 
sumažėjo darbai 

davėsi 
ibi:; m.

Vietomis 
Pažino tą 
buriočiai. 
kaip 
na i yra u 
bystės”.. 
misi i r daili 
po “ Brass 
om<‘t kitur 
I -m siu:-čia 
dirbo veik 
rus K“! “t;j 
I.’i’rn

A< lininis- 
Valst ijo- 
\\ il.'onni 

imi i ui.
> nos pro

zinius tapo 
prekių 

ų. indei tu. ir 
lėju.'ių aplnky-

< laiba i. Ypnč- 
jau.'ti.' apie pabai- 
ir pradžioj 1914 m. 

tęsiasi r ikišiol... 
bedarbę- ir \Vater 

bet vis-gi mažom 
kitur. Dėlto, kad čio- 

rai’s os <» “braso išdir- 
\Viiterbiirv’> \ adi-
Zeliui Ž 
('it y ’ ’...

Žll
1 

pb 
? ! I *! ?

< I i r b* i n
“llll' '.'IV;
i I us baisi 

\\;iteibnr 
.i rbt::\ ės 
ia. Dali 

karišką 
mušimas 
žudymo 

Nekurios 
atvejais 

mašinos 
valdantieji 
jųjįi be paliovos, 

šventadienių...

Kaip viršuj minėjau, tai 
daugiausia’ išdirbama daiktu 
iš “brass'o.” Taigi darlm.i 
yra labai sunkūs. Be abejo 
nūs yra visokių. \ ienok su
nkiui daug ų-daugiaiisiai pa 
minėtini yra “('lio-e Uoli 
Mill.” “AVaterbury Mamifim 
turing (’o.,” “Benedict B'irn- 
iiam Cor.,” “I’andolph A ( !o 
vse Co.” “\Vest Brass Mill 
('<>.“ ir begalės k'tų. kurio 
.'<• iš žalios medžiagos prade 
iiant. išdirbama \ ie|o> i-- ’ .i. 
Taig' darbai yra sunkėm Mo- 
k'-st’m labai žema. \ iršmi 
imtose dirbtuvėse r daugelyj 
“ia nepaminėtu, už darbo dm 
na mokama buvo $1.25. 1.50. I. 
75 ir augšėiaus. Žodžiu sakant 
darbininku padėjimas apv-r 
ktinas. Pajutę daibininkau 
kad fabrikui savininkai gavo 
miiž niškus karės nžsaky'm..- 
orderius. pra<! j“ nuo konipa-
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liju reikalauti didesnių mo- “ I >::» kin n ką” tam tikslu lei-
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jo. Tas tęsėsi iki “darbinin bt» » 'ii maža s išėmimais.
ku šventėj” (Labor day.) ! kii binhik;• ii veik visi dirbau-

Kilo streikas.
Jieji tose dirbtuvėse prigulė
jo prie ’• Inter. B. E I’. Ass.” 

igloboje-gi “Amerikos Durbę 
Federacijos.” Marriden dar- 
b įlinkus. pasekė- VVallingfor-nei šventadienių... kSu tokia , AT ‘ Wi’“" ■" -

•didele skuba yra didrbama di- 4-0()0 darbln nknf !vairnl<1,r- do ir Vaterbury’o d rbantieji 
džiausioje šio m esto dirbtuvė-

i ’ '-----

staruoju Vaiku dirba virš de- ™se JaP° ™kestis Pakelta ja virš pora šimtų darbiniu-

Du neregiu kongi&uuanu, 
senatorius Oklahomos valsti
jos. Jis apjako būdamas 11 m. 
amžiaus. Atstovas Gere apjako 
1907 m.

nuo 10 procentų iki 20.
taip stovi ikišiol. Be jokių apie penkesdeš;mtis. 
suiručių apsėjo “Scovill Man. 
Co.” ir pažymėjimo verta “Pl- 
ume & Atwood Co,”kuri savo 
darbininkams padidino mokes
tį ant 20 nuoš. ir įvedė 9 vai. 
Apie pabaigą rugsėjo sustre- 
kavo mašinistai, kurie gali
ma sakyti nieko nepešė, nes 
tokios pat sąlygos kompanijos 
davė prieš iše’nant į streiką. 
Vadovavo mašnistų streike 
“Intemational Mach. Ass.” 
kur yra globoje “Darbo Fede
racijos.”

Viršminėtas W aterbury ’o 
iškilęs streikas tai buvo neap
galvotas žingsnis. Dėlto kad 
išeidami streikuoti neturėjo 
jokios unijos kaip jos neturi 
ir dabar. Streikieriai buvo lie
tuviai, italai, keliasdešimtis le
nkų ir mažas ska'tlius ameriko
nų. Didžiuma reiškia-ateiviai. 
Neva streikuoti ėjo ir reikala
vo pagerinimo sau būvio, bet 
užklausti kompanijų, nežinojo 
kokias sąlygas paduoti. Strei
kuojantieji nežinojo nei turė
jo prie ko kreiptis su patari
mais; žodžiu sakant, tarpe 
streikuojančių buvo didžiausia 
betvarkė...

Prie to dar prisidėjo ir ne-

Ir kų. Lietuvių streikier ų yra
Strei

ką t kiši laimėti, reikalavimai: 
8-nių vai. darbo diena 25 nuoš. 
ir kitų mažmožių. Tarpe Wa- 
terburv’o streikierių lietuvių 
atsirado ir išgamų, kurie strei- 
klaužiauja... Priskaitoma še
šios ypatos. Meriden’o strei- 
laužai priklauso, tai “Liet, 
į tas dr-jas, kur tieji streik- 
laugiai priklauso, ta’ “Liet. 
Uk. Politiškas Kliubas,” ir šv. 
Jono Krikštytojo Dr-ja. “In- 
ternational Bufers & Pol shers 
Ass.” Streikuojantieji gauna 
iš unijos pašelpos nuo $3.00 
$5.00 ir augščiau. Tai-gi 
stre klaužiauja ne iš bado tik 
iš savo tamsumo... ir girtuok
lystės.

Per 5 metus gyvenimas pab
rango nuo 15-kos iki 25-kių 
nuošimčių. Jeigu sulyginti 
kiek pakilo darbininko moke
stis per 5-kis metus, ir jo pra
gyvenimas kaip va: valgomie
ji produktai ir kiti tai galima 
pamatyti didelis skirtumas. 
Tik šiais 1915 m. darb: ninkama 
pradėjus judėti pakelta moke- 

, stis nuo 10 iki 20 nuoš. kuo
met tuom pačiu laiku valgio 
produktai vien tik ant mėsos 
svaro pašoko nuo 5-lOe.
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Moterų skyrius
Ne

kad ir dabartiniu laiku geriau
sia f etų vilams pažįstamas 
“porč opas” nuo 14c. 5-ki me
tai atgal pakilo iki 23 ir 25c. 
O kur kiti produktai?
žinau kaip kitur, bet pas 
mus Waterburyje lietuvių ap
gyventam Brooklyn’e, labai 
re k a taupyti, kad pragyve
nti už tris dol. sąv. vien tik 
už mėsą ir kitus -mažmožius!., 
'riek atseina pavieniui. O ką 
daryti ku šeimyna, kuri su
sideda 5 ar 6 ypatų? Randos 
ir-g; pabrango. Praneša “Wa- 
terbury Republ’can,” kad 
nuo sausio 1 d. 1916 m. namų 
savininkai pakels mokestis gy
ventojams nuo vieno iki trijų 
dol. Į mėnesį. Tas paliečia 
turtingesniųjų dalį miesto va
dinama 4 4 Westside. ’ ’ Bet kas 
ūžt kris, 
tuviai ?
ka nuo $ 10.00 iki 1S dol. mėn.

ĮĮ
SAPNAS.

Aš mergelė lelija, 
Kaitri, karšta žarija,
Aš kibirkštis, aš ugnis, 
Kur uždegsiu — nesugys.

IJepsnuos, karščiuos širdis 
ta 

Dainuodama la-ta-ta. 
Sau kvatuosiu nuo širdies 
Veizėdama iš šalies.

Aš mergelė rožės žied’s, 
Būdas mano skaudžiai k’et’s.
Nors vilioju vaikinus, 
Rėdaus, puošiuos, dabinuos,

b

VVestside.”
kad nepaseks ir lie- 

Ir dabar lietuviai mo-

Rodau akeles meiles, 
Čiaupau lūpeles dailės, 
Ir bučiuoju, kaip kada,' 
Bet nemyliu niekada,

Mūsų mėsinės ir jų tvarka.

i

Nei jaunuolų, nei senų, 
Nei tėvuku, nei sūnų. 
Ar barzduotas bus ar plik’s 
Nemylėsiu, kurs netiks.

Lietuviškųjų 
dasi septyniolika, 
••knygučių,” 
ma bargan 
riams. “Knyg
taip ištvirkino 
mierius, 
saky< tavo 
daiktus.
nieko
Mėsiniu savin likai pradėjo 
svarstyti, kai}) pataisius bei 
pažabojus savo kostumierius? 
Darbas nelengvas. Ant galo 
lietuviai mėsinių savininkai 
sutvėrė dr-ją ;r jąją inkorpo
ravo, parašydami sau įstatus 
ir t.t. Vienas iš svarbiausių
jų savęs apgynimui nuo skriau
dikui buvo tas, kad neduoti 
knygučių iki pasidės kaucijos 
5 dol. Skolon gaus tik k' 
n dol. vertės. Vieną pames
damas, eidamas pas 
ri atnešti paliūdinimą, kad 
pilnai užsimokėjęs ir t.t. Be
rods už tai reikėtų tik pagir
ti mūsų b znierius už tą i 
numą. Bet ne visai... 
ir antra pusė medalio, 
sižiurėkime ir į ją.

Pajutęs ant savo 
pragyvenimo sunkumą, 
mažai parūpo man 
kodel-gi “Brooklvne
_ r —- *

viai mėsininkai ima brangiau, 
negu yra parduodama V\ ater- 
bury'o mieste? Pasirodė, 
kad mūsiškiai biznieriai pri- j 
versti buvo imti brangiau dėl- j 
to, kad juos vertė prie to ne
tikusi tvarka duoti bargan. 
Tuk net subankrutijo, kiti 
vos kojas velka. Pažiūrėk į 
knygas—skolon yra išduota 
daug. Mažesnėse šimtais,— 
didesnėse tūkstančiais!... Sko
lininkų daugiausia nėra nei 
toje Valstijoje, jie gyvena 
plačiame Amerike. Likusie
ji-gi darbininkai turi jų sko
las užmokėti, mokėdami saviš- 
kiems brangiau, negu yra nu
statytos kainos.

Nors trumpais ruožais pa
rodžiau mūsų miesto darbinin
kų paprastuosius reikalus su 
jų trukumais. Darbo sąlygas 
vargia’ be unijos pagerinsime, 
už tad ir pasirūpinkime uniją 
sutverti ir prisiruošti prie ko
vos už būvį ir laimę savųjų 
šeimynų. Išnaudotųjų atsik
ratyti galėsime nuo savo spran
do t'k įsikurdami savasias

Kooper&tiviškas krautuves, 
kur visas pelnas liks mums 
patiems, darbininkams. Ko
operacija vietiniams lietuviams 
ne svetima ir kitados čionai 
klestėte klestėjo. Vėl:aus-gi 
žlugo per tųjų pačių koopera- 
torių nerangumą.

Netalitas.

mesimu ran- Į 
Duoda ant 

reiškia duoda- 
;avo kostume- 

utės” netinka, 
ėmejus-kostu-

kad daugumas atsi
mokėti už paimtus 

Sakydamas, kad jam 
negalį padaryti ir t.t. 

aavlii nkai 
kai}) pataisius 
savo kostumierius ? 

nelengvas.
mėsinių 

ė dr-ją ;r jąją 
parašydami

Vienas iš

Kitas dalykas tada. 
Jei prisieitų kada 
Susitikti kur toki. 
Susisapnavau kokį.

Sakelėse paukščiai čiulb'. 
Ežerelyj gulbes ulb. 
Aniolų pilna visur 
Iš užkrūmų kipšą' žibi.

me, kokia tai puiki suma pi- tįeji vokiečių 
n'gų mūsų pavargėliams Tėvy- - ■ ■
nėję Lietuvoje.

Moterys ir merginos tverki
te kuopas, prikalbinėkite nau
jas nares dabar, kol pusė įsto
jimo.

i

I

kitą tu- Degu visa, liepsnoje... oi 
vo!

Pabudau — viskas žuvo. 
Nors tai buvo tik sapne, 
Bet n’užmiršiu! ne, ne. ne.

F. V.

bu-

suma-;
Štai
Pri-

i
kailio

, ne
sužinoti, 
” l.etu-

šelpkime badaujančią Lie
tuvą, aukodami kalėdinių do
vanų pinigus Tautos Fondui. 
Moters jau tą daro. Vyrai ne
atsitikime.

Apsidrausk i 
gyvastj katalik 
nijime, o m 
drausk pilnųjų 
rivienijime.

-'P;.- •* y -Z

kvo sveikatą ir 
ikame surivie- 

tvo l blaivumą ap- 
‘ i Blaivininkų su-

“Kurs myli ] 
nepritekliuje, kx 
ir riebumo nepr 
21,17.

•liūs bus 
nyli vyną 
«.”Prov.

M. L. Gurinskaitė, 
Centro rašt.

KAIP MES SKAITOME LAI
KRAŠČIUS.

(Kaip ir “pamokslėlis”)
Nesenai, susėjus su drau- 

gėmis prie arbatos puodukų 
šnekant, čiauškant taip sau ne
pavojingas pliotkeles, apie 
naujausias madas, skrybėles

jir kitokius “svarbius” daly
kus ant galo pradėjome šne
kėt apie laikraščius. Džiau- 

■gėmesi, kad jų tiek naujų pri
augo, mėginome net kišties ir 
į politiką, svarstyti v suome- 
nčs reikalus—bet kai}) pasi
rodė, kad mūsų ir taip vadi- 
narnos Šviesesnes moterys .r 
merginos mažai tesupranta, 
menkai teskaito, ot tokius da
lykus kai}) konferencijų nuta
rimus. Tautos Tarybos suma
nymus ir t.t. sarmata ir prisi
pažint, liet parodėme neperdi- 
deii žinojimą svarb ausiu mū- 
- ų tautos reikali

Nors į visu 
ateina mūsų i 
raščiai. pasiro< 
ne visos juos 
tome. V iena i> 
tie- og pasakė: 
>aasu įžanginiu 
antgali ius pe 
terouoja jie m; 
mėgstu ger’aa 
'•'.jas, a;>e>akėl 
lil'.s.” “Bet, 
nežiną' ką vi m 
ką mūsų tauto? 
rodą v i jasi' 
protestuot, I 
•a: “gana ja 

lai kraščiuose
"Moterų skyrii 
žinutės, 
testai,

P

NEPAPRASTA MERGELE 
ONA-KOTRINA EMMERICH.

Bernardas ir Ona iš namų 
Hillers Emmerikai, gyvenan- 

i žemėje, Vest
falijoje, netoli miesto Koes
feld, Flamsko kaimoje, 
laukė devynetą vaikų, 
ktoji duktė Ona-Kotr na, apie 
kurią čia bus rašoma, gimė 
rugsėjo 8 d. 1774 m. Tėvai 
buvo neturtingi, bet labai die
vobaimingi katalikai. Todėl 
rūpinos ir savo vaikelius užau- 
g nti Dievo baimėje ir meilėje. 
Ypatingai atsižymėjo nepap
rastais gabumais ir Dievo do
vanomis, ypač viz jomis arba 
regėjimais, pranašystėmis ir 
šventu gyveifmu Ona Kotri- 
na. Kas link kūdikystės tai 
jinai pati apie save sakė: “Ka
dangi manę gimdytojai tan
kiai peikdavo, o n ekados ne
girdavo, nors nesyk} g rdėjau, 
kaip kiti gimdytojai savo vai
kus girdavo, todėl save lai
kiau bloginusiąja visame pa
saulyje, o nekartą labai nerl- 
mojau, nes man rodės, kad 
štikrųjų Viešpačiui Dievui 

nepatinku.” Turėdama apie 
septynis metus, buvo prileis
ta Ona Kotrina prie p’rmos 
išpažinties ir šv. Komunijos, 

išpaž uties ir šv. Ko
tai}, uolia ir su tikru 
taisėsi, kad kelyje

SUSl-

Pen-

i

ijaunika’čio prieš manę. Kai
rioje rankoje laikė vainiką iš 
gėlių, o dešinėje erškėčių ka
rūną; turėjau išsirinkti. Iš
rinkau erškėčių karūną. Už
dėjo man ją ant galvos, o aš 
prispaudžiau ją sau dar stip- 

• r’au. Paskui išnyko. Aš-gi 
'jausdama baisų sopulį apie 
galvą, vėl atėjau į save. Tu- 

i rėjau tuojaus išeiti iš baž- 
nyčios, nes zakristijonas jau 
laukė uždaryti duris... Ant 
rytojaus dalis galvos ant akių 
ir aplinkui ik' veido labai su
tino, delei ko baisiai kentė
jau. Sopuliai ir suputimas 
tankiai atsikartodavo per ke
letą dienų >r naktų. Tada 
tai pamačiau, kad kraujas 
pradėjo iš galvos varvėti, ka
da mano draugės mane pers 
pėjo, kad naują 
skarelę,

I MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPAS.

Per Pirmąjį Moterį) Sąjun
gos Seimą tapo įvesta refor
mos, kurios įvyks nuo Naujų 
Metų.

1) Lėšų Fondas, į kurį kiek
viena narė mokės po ‘25c. į me
tus. Tai-g' kuopų raštininkės 
siunčiant duokles į Centrą už 
sausio mėnesį atskyriuni, įra
šykite ir 25 c. nuo kiekvienos 
narės. Iš tų pinigų 6c. nuo 
kiekvienos narės eis į A. L. R. 
K. Federaciją, kaip jau nutar
ta ant Seimo.

Artinantis Naujiems Metams 
norima padėti Moterų Sąjun
gos pinigus į banką ant nuo- 
š mčių. Tai-gi gerbiamieji 
kurie pasižadėjote aukoti į Mo
terų Sąjungos Laikraščio Fon-j 
dą būtų labai malonu, kad pri- 
siųstūmete Centro iždininkei 
A. H. Nausiedienei, o ji prisius 
jums pakv'tavonę.

Gerbiamos narės, neužmirš
kite, kad turite TIKTAI 3 
SAVAITES laiko prikalbinti 
savo drauges ir pažįstamas, 
nes dabar TIK PUSE ĮSTOJI
MO. Todėl subruskite ir pa
sinaudokite ta proga, o ypa
čiai tverkite kuopas ten, kur 
jų nėra. Dabar laikas, nes 
po Naujų Metų reikės pdnas į- 
stojimas mokėti

Jeigu norite kokių informa
cijų, nesidrovėkite parašyti, o 
bus jums prisiųsta, kaip grei
tai galima. Dabar moterys ir 
merg'nos laikos mums pasiro
dyt, kaip mes rūpinamės apie 
savąją organizaciją, ir ar ji 
mums rūpi ar ne. Atsimin
kime Seimo nutarimus, kad 
kiekviena narė prikalbintų 
nors po vieną narę, o ant Sei
mo išduotumėm raporte pažy
mėta 400 narių, jeigu kiekvie
na iš mūsų prisilaikysime to 
nutarimo, tai Sąjungoj būtų 
800 narių, kas ir tikimasi iki 
kitam Seimui. Todėl visos į 
darbą, nors per tas 3 savaites, 
kol įstojimas per pas.

Visos kitos kuopos neuž> 
mirškite apie Moterų Kalėdinį 
Fondą, kaip jau buvo rašyta 
la’kraščiuose ir kaip 1 kuopa 
jau pravedė kelią. ‘Iš 1 kuo
pos aukota $33.00 o Sąjungoj 
iki šiol yra 19 kuopų. Jeigu 
visos po tiek aukotų tai susi
dėtų suma $1,881.00 vien tik iš 
Moterų Sąjungos, pamąstyki

Kas nemoka angliškai 
patartina skaityti lenkų kal
boje, nes lietuviškai dar 

■ nėra išversta, tiktai yra 
Kančia Viešpat es Jėzaus. Nu
mirė Ona-Kotrina, kaipo šven
ta, apve’zėta šventais sakra
mentais vasario 9 d. 1824 m.

Apie Onos-Kotrinos regėji
mų tikrumą ir jų paėjimą nuo 
Dievo liudija garsūs vyrai, 
kaip dvasiškieji, taip pasauli- 
nieji, tarp kur u, garsingiau- 
sieji yra šie: \

1) Ratisbonos vyskupas: 
Mikolas Viltmann,

2) Limburgo vyskupas: Pet
ras-,! uozapas Blum,

3) Ratisbonos antras vysku
pas: Ignacas Senestreiy.

Išverstą į anglų kalbą: “Jė
zaus gyvenimas” approbavo 
vyskupai: 1) miesto Uoun’ng- 
ton, Augustas Marija Toebbe. 
3) m esto Oregon vysk. Wil- 
lielmas Grosi: dabartiniuose 
la kuose kardinolas Baltimore 
arcivysk. Gibbons.

Toliaus liudija kiti dvasiš
kieji :

1 ) Rektorius Seminarijos iš 
Monastero (iverbergas,

2) V ienuolyno perdėtinis iš 
Sok»nies l 'raiu ijoje, Prosper 
(1 ueranger:

J) Y.•irai o kanauninkas iš 
Paryžiaus t ’arales;

4) Tėvas Jėzuitas O. A M. 
('laike:

5) Ovatoryonas Fryderikas 
\\ iIbeimąs Kabei-;

(i) 'levas Jėzuitas O. L. N. 
Sehleater:

7) Profesorius l'Tyderikas 
Vind sehmann.

Liudija pasauliniai mokyti 
vyrai:

1 ) Dr. K. F. Krabbe,
2) Dr. .J. B. 1 leinrich.
3) Dr. A. Rokling,

4) Dr. Vesenev ir 5) Dr. pro 
tęstomis Ruhfus.

5) Mokyti vyrai: PJiillipe. 
Flor. Riess.

(i) Grovas Fryderykas-Ueo 
poldas Stolbergas su savo žino 
na aplankė Oną-Kotriną m.

I

užs dėčiau 
nes ant tos, kurią 
apie galvą pilna yra 
kaip nuo rūdies. Ne-

•ži^dotinė. Pati paskui kalbė- 
daVo: “Pasidaviau suvisum 
dangiškam savo Sužiedotiniui, 
o Jis darė su manimi pagal 

i savo vai os.”
Ona-Kotrina stengėsi būti 

į verta sužiedotinė dangiško Ka- 
Iraliaus, o stengėsi apie tą, la- 
ivindamosi kuotobuliausiai vi
sose dorybėse, kurios re ka
lingos yra vienuoliškam gyve
nimui. Kuolabiausiai mylėjo 
V. Jėzų, o paskui seseris-vie- 
nuoles, su kuriomis gyveno.

Apie jos vienuol šką gyve
nimą rašo garbingas kun. O- 
verbergas: “Ona-Kotrina visa
dos buvo taiki, buvo labai 
rami, apsejimuose labai nuo
lanki, nusižem nusi, nusilei
džianti, o patarnavimui labai 
greita.”

Po vienuolyno uždarymo 
Ona-Kotrina persikėlė su di
deliu nuliud inu Į namus naš- nešioju 
lės Roters m. Duelmen. Kada 
susirgo, visi manė, kad numirs, 
todėl jos dvasiškas tėvas 
Dominikonas Limberga sutei
kė šv. Sakramentus. Tada pa
sirodė jai Dievo Motyna ir 
tarė; •‘Dar nemirsi, dar daug 
ap e tave kalbės, bet nesi
bijok! Kai}) nor nts tau seksis, 
visados datirsi pagalbos.”

Gruodžio 29 d. ĮSI2 m. pa
sirodė ant rankų, koją ir kru
tinės Onos-Kotrinos žaizdos, 
arba ženklai V. Jėzaus kančios 
ir tai nuo stebuklingo regč- 
j mo V. .Jėzaus, Kada tas ga
ndas apie jos Įlenkiąs žaizdas 
pradėjo platinties taip žmo
nių, kad nebūtų kokios apga
vystės, buvo padarytas tar
dymas. Atvažiavo kun. Deka
nas Reusing, Duelmeno kle
bonas su daktarais Vežimai- ir 
Krautliaus ir jos dvasiškas tė
vas kun. Limberg. Ta komi
sija, susidedanti iš kunigų ir 
daktarų išklausinėjo viską ir 

surašę nusiuntė 
Valdžiai kovo 25 d. 

Po trijų dienų pri- 
Vyskupijos genera-

paskui dytie 
zdos.

Prie tos 
manijos 
gailesiu 
į bažnyčią apalpo ir kit' vai
kai. kurie jąją mylėjo, nune
šė Į bažnyčią Į m. Koesfeld. 
Nors nuo pat to lako, kada 
atėjo Į protą ir pradėjo pažin
ti, kas yra geru ir kas blogu, 
saugojos nuodėmių ir nekal
tybės per šv. Krikštą Įgytos 
niekados nepražudė. V'enok 
pirmą kartą atlikdama išpažin
tį tai}> susigraud no, kad bal
siai pradėjo verkti ir nuo 
k’ausy k los turėjo ją nuvesti, 

kartą priėjo pr e 
, išnaujo atsida- 

ir išimtinai V. Die
non š o laiko tokia Die- 

meilės ugnimi jos širdis 
kad pagal kun. Over- 
liudijimą, gyveno to- 

pilnai išsižadėjus savo 
o pasišVentus V. I)ie-

Į) radėjo 
insyklos

Kada pirmą 
šv. Komunijos 
vė visiška: 
vui:
V O

degė, 
bergo 
1 aus 

i valios, 
i vui.

kad daug nau- Pabaigus dvyliką metų, 
Ona-Kotrina buvo atiduota tar- 
nyston pas giminaitį ūkininką, 
prie kur o išbuvo trejus me- 

Itus. Šeimininkė paliepus dva- 
jsiškai valdžiai, tokį išdavė pa
liudijimą ap’e Oną-Kotriną: 

____i Ona-Kotrina turė
jo dvyl’ką arba tryliką me
tų, gyveno mano namuose 

visas jo puses. įr gan^ karves. Buvo visiems 
ir reikalaujame namiškiams mandagi ir malo- 

, turime nį įr nįeka<ios, ne pastebėjau 
.r tiek žinot, kiek vyrai žino. pas________ nors tokįo> už ką
V isuomenės re kalai, turi mus įjntą verta papeik mo. 
apeiti, įžanginiai ir kiti laikra ,kados neieškojo žaislų, 
ščių straipsniai, nors ir rimti 
ir “saus:,” turi būt perskaito
mi su atyda, 
suprantami.
ten mokslų^ negalime norėt į- v}eną išsireikšdavo gerai, 
gyti laikraščius skaitant, tai ap}e saVe kalbėdavo, kad 
bent iš tokių laikraščių, kaip nori turėti srero čia šiame

uutau - nrm- 
s ir gana, 
.oresponden- 

t'< *j(‘to!!ė-
Hiub*. tada 
aeiiė veikia, 
yrai tariasi, 
iiom jai už- 
■siliepė ant
inu — mane 

Interesuoja tik 
ir vietines

tie visi ginčai, pro- 
baisiai nuobodūs.

radėjome krašč uotis, gin
čytis—visgi ant galo priėjome 
prie išvedimo, 
dos mums laikraščių skaity
mas nesuteiks, jeigu tik kaip 
sakant nugriebsime jo putas— 
o sriuba pasiliks nepaliesta.

Jeigu mes moterys norime 
apsišviest, sus’prast ir geriau “Kada 
mūsų gyvenimą suprast, tu
rime gilintis į įvairius jo klau
simus ir paž nt 
Jeigu norime 
lygių teisių su ■vyrais, turime

Nie- 
bet 

tuo labiaus vaiškščiojo ba
žnyčion. nes buvo labai die- 

apgalvojami, vobaiminga, labai rūpestinga, 
Nors ypatingų ištik’ma ir drovi. Apie kiek- 

, o 
apie save kalbėdavo, kad ne
nori. turėti gero čia šiame pa
saulyje. Turėjo labai gerą 
širdį ir daug pasnikaudavo, 
išsikalb:nedarna, kad nenorisi 
jai valgyti. Kiek kartų jai 
atkalbinėjau nuo įstojimo į 
vienuolyną, atsakydavo4 Apie 
tą nekalbėkite daugiaus, nes 
nebūsiu daugiaus jųsų draugė. 
Tą padaryti turiu ir padary
siu.”

Jausdama pašaukimą nuo 
mažumos į vienuoliją, norėjo 
ten įstoti, bet kaip neturtin
ga ir nemokytą nenorėjo pri
imti. Norėdama daugiaus pi
nigų užsidirbti, pastojo pas 
siuvėją Koesfelde; bet dele; 
savo gailiaširdystės visus pi
nigus išdalindavo vargšams. 
Panorėjo išmokti bent vargo- 
ninkystės, kad tokiu būdu ga
lėtų įstoti į vienuolyną ir pas
tojo pas vargoninką. O a 
atrado didelį neturtą, kad at
likdavo visus tarnaitės darbus, 
o muzikos nebuvo , kada mo- 
kyties. Ant j 
rūpeščių, kaip 
baimingą merginą priėmė į 
vienuolyną Augustijonkų vie
nkart su vargoninko dukterimi, 

, Kliara Sventgen m. Duelmen 
1802 metais. Atlikus vienus 

i metus novicijato, padarė am
žinus abžadus 13 lapkričio 1803 
metais, su neapsakytu džiaug
smu, taip kad nušvitęs jos 

. ve’das nuo didelės linksmybės, 
kad tapo Jėzaus Kristaus su-

“Draugas” ir 4 4 Darbiu'n kas,” 
galime dasiž’.not teisingai švie
siai nušviestus faktus iš visuo
menės darbavimųsi, svarbius 
žingsn’us daromus dėl labo 
Tėvynės—o jeigu norime būt 
geroms tėvynainėms, tai tu
rėtų mus labai apeiti.

Nors svarbiausia moteries 
užduotis ir yra: prideramas na
mų užlaikymas, geras vaikų 
išauklėjimas, bet pats gyveni
mas šioje gadynėje jau reika
lauja, kad ir visuomeniški da
lykai, re kai ai, nebūt moterei 
suvisai svetimi!

” Moterų Sąjungos Kuopos 
Chicagoje ant vien vaar nių 
kursų nusineša laikraščius, 
skaito juos balsiai paskui gvi
ldena jame pakeltus klausimus, 
interesuojasi paduotais suma
nymais ir t.t. (net turi nus ne- 
šusios žodynus-jeigu nekuri 
žodžiai iš laikraščių pasirodo 
nesuprantamais, su žodyno pa- 
gelba išaiškinama.) Puikus 
dalykas ta’p daryti ir labai 
naudingas lavinimasis visoms 
Tik pamėginkime sąjungie- 
tės, bent vieną sykį, taip skai
tyti. laikraštį; o pamatysite, 
kaip interes’ngu ps pasidaro.

Šiam sykiui užteks apie 
laikraščių skaitymą — kitą sy
kį pašnekėsime apie rašinėji
mą į laikraščius.”

Juodakė.

galo £o didelių 
p dorą ir dievo-

-» •
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ištardė, o 
Dvasiškai 
1813 m. 
buvo dar 
1 iškas vikaras, kursą'
paliko garsingu Areivyskupn. 
Klemensas August von Droste kentėjo per 
zu Vischering, dekanas kun. gyvenimą. 
Overbergas ir daktaras von Tos žaizdos buvo tai reginiu 
Druffel dar pernaują padary- ženklu Ir priparodymu kitokių 
ti tardymai. Padarę sąžiniš- Dievo nialon ų ir dovanų, ku- 
kus ištyrimus, persitikrino, riomis V. Dievas apipylė savo tėvų mokslas, 
kad tos penk os žaizdos, kaip ištikimą tarnaitę Oną-Kotriną. tikrus 
lygiai kryžiaus ženklas ant 
krutinės ir erškėčių vainiko 
ženklas apie galvą ne paeina 
iš kokios ligos, bet iš ypa
tingos Dievo malonės ir ste- mą 
bukl'ngu būdu jos kūne už- pie Adomą ir .Jievą, 

kuri atė- gyveno rojuje, 
ir taip toliaus; 
kus, pranašus, 
nojo Įstatymo atsitikimus, ku
rie turėjo šiokį tokį sąrišį su 
gyvenimu ateinančio Išganvto- 
jaus. Lygiai regėjo visą V. 
Jėzaus, Šv. Marijos ir Apašta
lų gyvenimą, visas Senojo ir 
Naujojo įstatymo paslapt s. 
Sužinojus', kad tuos regėji
mus V. Dievas jai vienai aprei
škė, slėpė jinai iki gyvenimo 
galo. Tiktai kada gavo nuo 
Dievo paliepimą žmonėms ap
sakyti, ir įsakė dvasiškas tė
vas, tada t ktai Ona-Kotrina 
išpasakojo per keturius metus 
prieš savo mirtį garsiam rašy
tojui Klemensui Brentanui, ku
rį Dievo Apveizda atsiuntė jį 
į Duelmen, kad surašytų tuos 
Dievo apreiškimus. Rašyda
mas jos pasakojimus Kl. Bren
tano, užlaikė jos stylių ir pras
tumą. Kadangi Ona-Kotr na

plėmų, 
prisipažinau prie tų pienių pr - 
ežasties. priešingai, paėmusi 
naują skarelė, taip sau užsi
rišau, kad iki valandos įsto
jimo Į vienuolyną niekas jau 
daug aus tų plėnių nei mate, 
pagalinus vienuolyne gyven
dama. tiktai viena ypatų tuos 
pienius pamatė, bet tylėjimą 
užlaikė.”

Paskui su k tomis žaizdomis 
atidengta ir galvos žaizda. 
Kas link kitų ža zdų pagal 
jos pasakojimo šiokiu būdu 
atsiradusios. Kada dėl vienuo
lyno uždarymo buvo laba' nu
liūdusi ir karštai meldėsi, pra
šydama. kad galėtų dalyvauti 
\ . Jez.au> kciitū.ųmuo.'-.'. Kuo 
to laiko pradėjo kentėt' visame 
kūne kaip kokį karštį, o kada 
apmąstydama Viešpaties kan
čias dar panaujino {įrašymus, 
kad jai leistų dalyvauti savo 
kančiose, tai pasirodė vieną 
kartą .Jėzus, ištiesęs rankas su 
žaizdomis, bet be kryžiaus. Iš 
.Jo žaizdų išėjo spindul ai, ku- 
r e pervėrė jos kojas, rankas ir 
šoną ir nuo to laiko pradėjo ro- 

kraujas ir atsivėrė žai- 
nuo kurių labai daug

visą savo likusį Duelmen ir savo akimis persi
tikrino apie jos žaizdų tikru 
mą, ir apie jos šventumą.

Gale to didelio ve kalo pra 
pridėtas garsingųjų Bažnyčios 

kaip pažinti 
regėjimus, nuo Dievo" 

Nes jinai nuo pat kūdikystės paeinančius, nuo netikrųjų, 
kada atėjo į protą, matydavo Toliaus eina anų viršiaus pa- 
visokius regėjimus ir aps reiš- minėtų vyrų kr tika ir priparo- 
kimus apie pasaulio sutveri- dymas Onos-Kotrinos regėjimų 

apie aniolų nupuolimą, a- kaip ir jos žaizdų stebėki.ngas 
kaip j e paėjimas nuo Dievo.

Ant galo eina išaiškinimas 
kai-kurių regėjimų ant pirmo 
pažvelgimo tarsi nesutinkan 
čiu su Šv. Raštu.i

Visas veikalas yra labai uži
mantis ir žingeidus.. Skaitant, 
rodos žmogus, persikeli į praė
jusius laikus tūkstančiais metų 
atgal: matai ka p Adoma ir 
J ieva gyvena Rojuje, kaip nu
puola; kaip gyvena Patriar- 
kai, pranašai; o ypatingai 
skaitant V. Jėzaus, Šv. Mari
jos gyvenimą, rodos, kad pats 
savo akimis matai visus Jųjų 
darbus, stebuklus; girdi pa
mokslus, visų tų la kų žmonių 
papročius, pasielgimus ir taip 
toliaus. Skaitant nepasijun
ti, kaip pusnaktis ateina, o 
kartais jau auštant padedi 
knygą, kad šiek tiek pasilsėti.

Gerai būtų, kad kas visą vei
kalą išverstų į lietuvių kalbą.

Kalėdoms stengsiuos išvers
ti bent V. Jėzaus Užgimimą pa
gal Onos-Kotrinos regėjimų pa
rašytą.

c J

kaip nusidėjo 
apie patriar- 
ap e visus Se-

silaikė iki mirčiai, 
jo vasario 9 d. 1824 m. To 
negana, po šešių metų pasau
linė valdžia lygiai darė tardy-1 
mus per 22 dienas ir lyg'ai pri
pažinta viršgamtišką žymę šių 
stebuklingų žaizdų. Ypatin
gai daug apie tai parašė dak
taras apskričio Veseneras, 
kursai buvo jos gydytoju. 
Ta p-pat daktaras protestonas 
Kuhfus, kursai Oną-Kotr ną 
aplankė balandžio 13 d. 1913 
m. ir taip apie ją liudyja: 
4 4 Mačiau pasistebėtinus daly
kus. Apie apgavystę čia nei 
minties negali būti, nes to
kiai minčiai priešinas ir tikė- 
jimiškas to asmens mintijimo 
būdas ir visa jos veido išvaiz
da, kurioje ta p aiškiai gali
ma išskaityti dievobaimingu- 
gą prastumą, širdingą Dievo 
baimę ir pasidavimą su nusi- 
žemin’niu Augščiausiojo va
liai; beto tą patį, bent žino
vui, liudija žaizdų ypatybė, buvo pagal tautos vokietė, kaip 

lygiai Kl. Brentano, todėl ir 
jos regėjimai buvo surašyti vo
kiškoje kalboje ir toje kalboje 
pirmiaus spauzdinami. Paskui 
buvo išversti į kitas kalbas: 
francuzų, anglų ’r tt.
kų kalbą dar nesenai teišvers- 
ti, tik apie 1899 . Knygos už- 
vardymas šioks: “Gyvenimas 
Ir Sopulinga kančia Viešpaties 
mūsų Jėzaus Kristaus ir Švenč. 
Marijos, Jo Motynos sykiu su 
paslaptingomis Senojo Įstaty
mo pagal regėjimų d:evobai- 
mingos Onos-Kotrinos Emme- 
rich. Iš užrašų Klemenso Bren
tano. Išvertė į lenkų kalbą 
kun. Vladislovas Rakauskas.” 
Knygos storumo, kaip dvi šv. 
Mišij knygi kartu sudėjus, tu
ri 1254 puslapius (Lenkiškai: 
Zywot i Bolešna Męka Pana 
Jezusa Chrystusa i Naišw. 
Matki Jego Maryi wedlug wi- 
daen sxriątobliwej Anny Katar- 
zyny Emmerich.).

;-I I čf-■
ą r

Sakyti, kad tos žaizdos pasi
darė paprastu būdu, kaip 
tai iš svajonės arba tam pana
šiai, negalima. Pagal mano 
nuomonės tos .žaizdos k lo 
viršgamtišku būdu.” Tą pa
tį liudija ir grovas Stolberg, 
kursai su dekanu Overbergu 
apveizėjo Oną-Kotriną.

Apie erškėčių vainiko žen
klo atsiradimų aplink galvą 
štai kaip papasakojo Ona-Ko
tr na: “Maž daug keturiais 
metais pirm negu įstojau į vie
nuolyną buvau vieną kartą 
apie pusdienį Jėzuitų bažny
čioje Koesfelde, kur atsiklau
pus prieš Kryžių, kuokar- 
ščiausiai meldžiaus. Pasken
dus apmąstyme, pasidarė man 
vienkart labai karšta, ir tuo
jaus paskui pamačiau, kaip 
nuo altoriaus iš cimborijos, 
kur buvo šv. Sakramentas, 
mano Dieviškas Sužiedotinis 
atsistojo pavidale skaistaus 

4 orSn.. •:. h
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Moters ir merginos, rašyki- 
tės į A. L. R. K. Moterų Są
jungą iki Naujų Metų, kol įs
tojimo mokestis perpus suma
žinta.

“Kuomet vyras, ar moteri
škė darys prižadus būti šven- 
tesniais ir pasiaukos save Vie
špačiui: jie turi susilaikyti 
nuog vyno ir visko, kas daro, 
žmogų -girtu.” Nuro. 1. 3.

♦ ■■ I ■ ■ I.. I ,

“Tarė Viešpats į Aaronąr 
Vyno ir visko, kas gali aps
vaiginti negersi tu ir tavo sū
nūs, kuomet žengsite į Šven
tyklą..^ kad mokėtumėme Pa
kirti kas švęsta,- nuogto, kas- 
nepadoru.” Lex 10,9,10.

■
• " ■ •’ : į* .
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“DARBININKAS”

tai kalbėti kaipo apie visuome
niniai politikių veikimą, bet 
visgi nenorėdami daryti jokią 
neteisingą ir nepamatuotą už
metimą Tamstai kaipo žmogui 
ir kaipo laikraštininkui,—šiuo- 
mi kreipiamies, prašydami ant 
rašto mums atsakytįi:
1. Ar teisybė, kad Tamsta per 
išpažintį žmonią klausinėj!, ar 
jie priklauso prie “Gabijos” 
d-jos?
2. Ar teisybė, kad Tamsta tuo 

būdu įgijęs žinias paskui nuo 
“Gabijos” suaugusius žmones 
ir mažus vaikus atkalbinėji?
3. Jei teisybė, tai kokiais ka
noną įstatymais ar Bažnyčios 
vyresnybės Įsakymais taip da
rydamas Tamsta vaduojiesi?

Tikėdamas, kad Tamsta ne
trukus Į šiuos klausimus atsa
kysi ir paaiškinsi tikrąjį daly
ką stovi, pasilieku

Su pagarba A. Rimka.
1’. S. Atsakymo lauksiu ligi 

gruodžio 20 d. 1915 m., o paskui 
pasilieku sau teisę elgtis taip, 
kaip išrodvs geriausia.
Kaip matome, užpuolimas

Ar kun. 
Kemėšis atsakys, ar neatsa- 
kys-vis v:ena jisai pasiliks kal
tas. Neatsakvs, tvlės—reiš-

i 1 • » * *
; tada galima bus 

smarkiau už agi-dJ.ai.
Atsakys 

prie kaltės—už-

tikro ir vfeiško pritarimo nėra 
išreiškusi. ' -V

Dabar “Ateitis” vėl tą-pat 
savo tvirtinimą pakartoja. Ka
dangi “Ateitis” dažnai sten
giasi inkalbėti sve kam ligą, 
tad ir pirmąjį jos primetimą 
žinojimo to, ko mes nežinojo
me—buvome praleidę tarsi ne
girdomis. Bet atkartotina' tą 
pat prikaišiojant, mes turime 

[“Ateičiai” pasakyti, kad 
“Darbininkas” nieko apie tai 
než no, kad kas būtų pana
šius dalykus “Ateities” redak
cijai inkalbinėjęs. Vietoje 
tad kalbėti neaiškiai, dvipras
miais žodžia’s, tegul “Atei
tis” pasako, kada ir kas 
jai yra inkalbėjęs. Tada 
uos ir “Darbininkas.”

■ > te.’ •? , " rę'-h. . i t, , ,. . ?’< >

Jono Huss’o herezija ir jo mirtis.
X ■

žmonijai dvasios ir doros reikalai daug dau- 
giaus rūpėjo, negu šiandien. Taigi ir tikė
jimas labiau buvo brang’namas negu šiandien. 
Tikėjimas buvo visų viešas reikalas: jisai 
nustatydavo kiekvieno žmogaus pasielgimus, 
šeimynos gyvenimą, visą visuomenės ir 
valstijos tvarką. Kiekvienas, kurs kėsinosi 
ant tikėjimo, ant Bažnyčios, visų supratimu 
buvo didžiausias v suomeniškos tvarkos ardy
tojas ir didelis prasikaltėlis. Tų laikų įsta
tymai apie heretikus buvo tik atspindžiu vi- 
suotino supratimo ir pažiūrų.

Dabartinių laikų pažangą reikia skaityt' la
bai vienpusiška, nukreipta tik į materijalę pu
sę. Dvasios gi srityje tos pažangos nematyti, 
karta's net pastebime atgulei vybę.

Tiesa įstatymuose, žmonių papročiuose ma
stome nemažą sušvelnėjimą. Netikėliai vadi- 
j na tai humanizmo apsireiškimu ir laimėjimu- 
statydani' tą humanizmą priešais krikščionys
tę. Teč aus krikščioniui yra aišku, jog ir tas 
; humanizmas, tas sušvelnėjimas paproč ų, di
desnis branginimas žmogaus gyvybes ir ver
tės yra ne kas kitas kaip tik krikščionystės vei
kimo tolimesnis laipsn s. Kristaus mokslo ši
lima reikalavo ir dar reikalaus nemaža laiko, 
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kol sušildys visą žmoniją, kol persunks savo 
dvasia žmonių širdis, paproč us ir valstijų 
įstatymus. Daugelis t. y. humanistų, kovoto
jų už žmogaus teises nei nenusimanė, jog jie 
buvo tik įrankių Dievo rankose Kristaus dva
sios skleid me.

Mes stebimės ir piktinamės iš viduramžių 
mirties bausmių, iš deginimo heretikų. Bet 
ar m rties bausmė visose šalyse jau panaikinta? 
štai laisviausioji ir pažangiausioji Amerika da 
savo įstatymuose neišbraukė punkto apie mir
ties bausmę. .Ji yra dar ir k tuose kraštuose. 
Skirtumas tik tas, kad dabar tai atliekama pa- 

-in_1 togiausiu būdu: nebedeginama, bet kar ama 
šaudoma, ar elektros kėdėn sodinama, 
gal laikas, kada 
išnyks, o žmones 
kesnes bausmes.

(Žiūrėk N. 35)
Kodėl Bažnyčia taip uol ai sergėjo tikėjimo 

čielybes ir kodėl visas klaidas griežtai visuomet 
pasmerkdavo ir suklydėlius, jeigu jie savo 
klaidų neatšaukdavo atskirdavo nuo Bažnyčios 
ekskomunikuodavo, — ka p štai ir aną Huss’ą. 
Bažnyčia turėjo ginti tikėjimo čielybę, nes 
lengva suprasti, kad tikėjimas tik tuomet yra 
geras ir tikras, kada priimama lygiai v sos jo 
dalys. Jei vieną kurią atnietei, visas tikėjimo 
rūmas — griūna. Imkime, pavyzdžiu1, nors 
ir tą Huss’o klaidą, kur jisai pripažįsta švent
raštį vienatiniu tikybos šaltiniu, atmesdamas 
padavimą ir Bažnyčios pripažintas dogmas. 
Lengvai prieinama prie tikriausiojo protestan
tizmo, kur kiekvienas 
rankiai šventraštį, 

LIETUVOS PIRMEIVIŲ AT- vienijantį autoritetą.
STOVO NEPASISEKIMAI. [ protestonų tikėjimas-

Pernai metais Lietuvos De- mutizmas šiandien tai mišinys šimtų sektų ir 
mokratų partija (skaityk: Lie-į atskalų, s kurių daugelis net Kristaus Dievu 
tuvos laisvamaniai-pirineiviai) ,uelxpripažįsta. Daugelis protestonų teologų 
atsiuntė į Ameriką savo inga- is universitetų katedrų savo netikėjimą 
liotinį A. R'mką su plačiau- I Kristaus Dievybę skelbia, 
siais ingaliojimais nuo visų lai
svamaniškų organizacijų ir 
laikrašč ų. Jo uždavinys bu
vo: suvienyti visus Amerikos 
pirmeivius (skaityk visus lais
vamanius) į vieną pirmeiv’ų 
partiją, kurią surišti stipriau
siais ryšiais su visa L'etuvos 
pirmeivija-laisvamanija. Taip 
suorganizavus visus lietuvius 
laisvamanius—pastūmėti juos 

"ai ■* k°vą ant žūt ir būt su tikin
čiais lietuviais.
Šito sumanymo uoliausiu pri

tarėju buvo V. K. Račkauskas. 
“Tėvynės” redaktorius, kuršį 
dar prieš Rimkos atkeliavimą į 
vadino save generališku agen- i 
tu Lietuvos laisvamanių spali- į 
dos. Su protekcija auksaplu- į 
ksnio Račkausko Rimka ką į 
tik nepateko į “Katal ko” re-i 
daktorius. P. TananevičiusJ 
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gerai dalyką apsvarstęs, ne- į 
išdryso jo į redaktorius paim
ti: po Chicagos politiškojo sei-i 
ino ir 4-ojo Federae jos kong-■ 
reso buvo žymus stiprėjimas 
katalikų visuomenės. Užtad 
nebuvo sunkumo patekti jam į 
“Jaunosios Lietuvos” redak- 

torius-vėliau gi į Bostono “A- 
įteities.”

Jeigu seirau mūsą, tautinin
kuose buvo labai daug neaiš
kumų ir nenuoseklumų, tai da
bar, metus pasidarbavus A. 
Rimkai, daug kas pradeda ei
ti aiškyn. Blokas tarp mūsą 
'cicilikų ir laisvamanių tautie
čių (“Ateitis” “Tėvynė”) jau 
baigia prisirpti, tuo tarpu ka
da tautininkai >š “Vien. Liet.” 
ir “Lietuvos” visomis ketu
riomis kratosi nuo Rimkos in- 
tekmės. Philadelphijos suva
žiavimas parodys, katrą “tau
tininką” bus viršus. Tuo- 
tarpu, betvirtinant savo pozi
cijas ir betiesiant laisvama
niams tiltus iš Amerikos į Lie
tuvą, — Atsitinka ir nepasise
kimą.

Rimkos numylėtieji “Ke-Į 
lei vininkai, ” “ Laisvininkai ’ ’ į
ir kiti panašūs kur buvę, kur1 
nebuvę šmakšt ir parodys savo 
juodą sielą ir murziną veidą. 
Kad jie pabumoja prieš Die
vą, kad pašmeižia kunigus- 
tas n’eko, tas kvepia. Jie 
vykina paslaptingiausias lais
vamanių svajones, kurią aiš
kiai išpažinti jie patys vis dar 
lyg nedrįsta.

Bet kam j’e kartais užkabi
na pirme’vią šulus, kodėl ne
pagerbia prideramai Račkaus
kų, Rimką, J. Vileišią ir kitą 
kitokių?

Arba kodėl jie e:na net prieš 
Autonomijos Lietuvai iškovo
jimą? Arba kodėl visiškai 
tyčiojasi iš tautybės ir tautiš
ką jausmų? Lietuvos Auto
nomija, tautybės reikalai, de
ja, yra dar pažymėti “Lietu
vos demokratų” programoje; 
o čia numylėti broliai iš kai- 
rėsės pusės spiaudo ant to visa.

Tečiau ......... ‘
p. A. R mkal atėjo iš Pittsbur-

žmogus aiškina sava- 
atmesdamas Bažnyčios
Kokiais kelias nuėjo Į

- mes matome. Protes

ingavę valdžią, laisvę sau 
monopolizavo, t kinčiuo- 
gi pradėjo baisiausiai per

sekioti. Kitaip yra, sakysi
me Amerikoje. Čia ir tikin
tieji turi pilną laisvę. Užtat 
ir Bažnyčia čia puik ai tarpsta. 
Kaip supranta laisvę “Atei
tis” — mes to nežinome. Gal 
ji pasakytų tai. Jos vienamin-1 
čiai iš S. L. A., pasirodė to
kia s pat ponais, kaip Franci- 
jos bedieviai, kada jie stengė
si keliu denunucijacijų sutruk
dyti legalizavimą S. L. R. K. 
A.

Antra, galėsune kiek skir
ties nuo tokio laisvės suprati
mo^ kad doros naikintojai, 
dvasios žudytojai turėtų lais
vę. Viešus tvirkintojus, pik- 
tintojus reikėtų pažaboti. Taip 
elg asi sveikiausioji pasaulyje ; 
tauta — anglai; taip
elgties savo tėvynėje ir lietu- : 
viai katalikai. Pav. tokia 
“Šakė” negalėtų Lietuvoje 
gyvuoti, taip kaip ir visokie 
pornografišk', arba piktžo
džiaujantieji prieš Dievą pa 
veikslai ir knygos turėtų būti gudriai sugalvotas, 
persekiojami.

Čia mes be abejonės ir su- k} 
sidurtume gal ir su kalkin iais 
“tautininkais;” vieni eitų už kia kaltas; 
šakizmą, kiti prieš. Kieno užpulti dar 
bus viršus, tie ir laimės. Bet taciją per išpažintį, 
šitie skirtumą' neturėtų sulai- ir prisipažins 

puls'me; atsakys ir neprisipa- , 
žins-galėsiine surasti apikrei- 
vius liudininkus. kurie 
paliudyt tai, kas bus reika
linga ir mes jį apkalt’nsime 
dar ir už melagystę.

A. Rimka veikiausiai supran
ta, jog jisa: atsakymo nesu
lauks. Jisai žino, jog kum 
Kemėšis, kaipo kun’gas, nie
kam negali aiškinti to, ką ji
sai per išpažintį su kuo yra 
kalbėjęs, ir kad prie to nep
riverstų netik A. Rimkos bau- 
g'nimai, 
teismų bausmės, 
tis.

Bet jeigu A. Rimka manė, 
kad kun. F. Kemėšis jo išsi
gąs-- tai jisai skaudžiai apsi- 
r ko. Priešingai su tuo laišku “ 
A. Rimka nusikalė ant savo 
galvos aštri; kardą. Nejau
gi A. Rimka mano, kad ka
talikai nestos ginti savo sa
kramentų ir savo kunigą nuo 
bedievių pasikėsinimų? Kas 
ta’ yra tasai A. Rimkos laiš
kas? Pirmuoju žvilgsniu tai 
tik euriosum, primenąs anus 
gerus senus laikus Lietuvoje, 
kada bile urėdninkas siuntinė
davo kunigams “Zaprosus,” 
ar teisybė, g’rdi, kad Tamsta 
padare' tą ir tą ir jeigu pa
darei, tai 
niji?”

Tečiau 
svarbesnę 
rodo, iki kokio laipsnio nac- 
hališkumo daeina jau Bažny-

jkvti musų sueiti šiuo momentu 
į bendrą veikimą.

Tečiau tai galės pasisekti 
tik tuomet, jeigu mūsų “tau
rininkai” dang au turės tautos 
Aneilės. o mažiau egojizmo.

ŠIS TAS NEAIŠKU.
Nesenai “Ateitus” išpasa

kojo savo politišką credo, 
laukdama to pat iš kitų srovių. 
Anot jos lietuviai nei žingsnio 
negali daryti prie vienybės 
pirma neišs'teiravę gerai, ką
kiti apie politikos klausimus į _ 
mano. Katalikai savo politiš-’ BENE PERTOLI NUĖJO, 
kas aspiracijas nesykį jau yra j 
pasakę, 
kartoti. “Ateitis” visųpirina ja ir vengė užgauliojimo Kata- 
reikalauja Lietuvai teisūs apie! 
savo reikalus spręsti, t. y. sa-! 
vistovybės. Lygiai to pat rei
kalauja ir lietuviai katalikai.! 
Tautos Tarybos sudarytoje pe
ticijoje pavartotas žodis “au
tonomija,” kurs reiškia lygia’ 
tą — patį, ką ir “savistovy
bė.” Autonomija — labai 
platus supratimas; jos gali bū
ti daug laipsnių. Reikalausi
me, žinoma kuoplačiausios, pa- 
tatenkinti gi-reikės tokia, ko
kią pasiseks išgauti.
( “Ateitis” reikalauja federa
cijos su visomis kaimyniško
mis tautomis. Mums rodosi, 
kad tas reikalavimas yra kiek 
paviršutiniškas, nelabai teap- 
mąstytas. Federacija sudaro
ma tada, kada prie jos pri
veda bendri tautų reikalai. 
Mes daugiau bendrą reikalų j 
turėsime su latviais negu su Į 
lenkais ar gudais. Tai-gi su i 
latviais ir turės būti mūsų ry- į 
šiai artimesni, negu su kito
mis tautomis. Chicagos Sei
mas išreiškė pageidavimą su- 
■eiti į Federacijos ryšius su lat
viais, neminėdamas apie kitas 
tautas ir mums rodosi, jog čia 
pasielgta tiksliai ir išmintin
gai- Federacijos ryšiai su 
lenkais, o gal ir su gudais, 
mūsą tautai dabar būtų gal ir 
blėdingi. Ką atneš tolimoji 
ateitis — to niekas nežino. Sa
kome tik kas dabar yra.

Toliau “Ateitis” reikalau
ja įsteigiamojo Lietuvos Sei
mo, išrinkto visuotinu balsa
vimu be lyties, kilmės, tau
tos ir tikybos skirtumo. Pil
nai sutikdami su ta minti
mi, mes bk pridėsime: Et
nografiškos Lietuvos Seimo, 
nes mes ir autonomijos reika- 
Uanjame ne istoriškai Lietuvai, 
bet etnografiškai, imant šitą 
principą platesnėje reikšmėje, 
žiūrint ne vien kalbos, bet ir 
kitą ypatybių, sudarančių at
skirą etnografišką tipą — taip, 
kaip tą nutarė Chicagos Sei
mas. Istoriškos Lietuvos ru- 
bež'uose Lietuva beveik galėtą 
paskęsti gudą juroje.

“Ateitis” reikalauja būsi- 
mąjai Lietuvai visokios lais
vas, visą lygybės prieš įstaty-1 
mus ir kiekvieno piliečio tei
sią užtikrinimo. Lygiai to 
pat reikalauja ir lietuviai ka- 

* talikaL Gal tik kiek kitoniš
kai jie supranta laisvę. Pa
gal mūsą supratimo laisvę rei
kštą suteikti netik bedieviams 
— platinti savo bedievybę, bet 
ir katalikams platinti savo ti- 
kSjimą, ateigti mokyklas ir 
orgamzuoties. Kitaip supran-

Bostono Gabija ilgą laiką 
Bet galime dar pa- stengėsi būti bešal ška draugi- 
“ Ateitis”

likų. Pasidekojant M. Pet
rausko geram vardui ir gabu
mams, Gabijai pasisekė pri
traukti ne tiktai daugelį suau
gusiojo jaun mo, bet ir vaikų. 
Bet šit paskutiniuoju laiku Ga
bija (kaip ir visi Bostono “tau
tiečiai” A. Rimkai atvažiavus) 
pradėjo linkti prie cicilikų ir 
laisvamanių ir vis aiškyn ro
dyti savo veidą. Tik per tru
mpą kelių paskutinių savaičių 
laiką po Gabijos sparnais, ap- 
da nuoti jos dainomis, pras
linko ĮH’o Bostoniečių akis ir 
ausis tokie kalbėtojai, kai}) 
Miehelsonas, Šliupas, Smels- 
torius ir Rimka. Per tas pra
kalbas ir Gabijos vakarėlius 
sveta'nėje būdavo ir lietuvių 
katalikų vaikai, prigulintie-1 
ji prie Gabijos choro.

Porą mėnesių atgal Bosto
ne įsisteigė bažnytinė “Mari
jos vaikelių Draugija,” susi
dedanti iš vaikų blaivininkų 
Jie kas subata renkasi į poba 
žnytinę svetainę ir gražiai,: 
linksmai ir naudingai laiką 
praleidžia. Tos draugijos įs
teigėjas kun. F. Kemėšis ėmė 
atvirai raginti katalikų tėvus, 
o ir šiaip jau vietinius katalikų 
veikėjus, kad remtų labiau tą 
katalikišką vaikų draugiją, 
negu neaiškų darbą “Gabi
jos,” kur vaikučiai ;š mažens 
gauna semti savo dvasiai ir 
širdžiai bedievybės nuodų.

Suprantama, kad Gabijie- 
čiams tasai kun. Kemėšio pa
sielgimas negi galėjo patikti. 
Kaž kas piktai prasimanė, kad 
kun. Kemėšis per išpažintį 
varąs agitaciją pr:eš “Gabi
ją.” Štai ant pamato šito pra
simanymo Bostono laisvama 
niai ir sumanė pavesti ant 
kun. Kemėšio gudriai apgal
votą užpuolimą,

16 gruodž'o 1915 m. kun. 
Kemėšis gavo iš “Ateities” 
redaktoriaus A. Rimkos štai 
kokį laišką:

So. Boston, Mass., 
gruodžio 16, 1915 m.

Gerb. kun. F. Kemėšiui,
So. Boston, Mass.

bet net sunkiausios
bet nei inir-

“na kakom osnova-

tas laiškas turi ir 
reikšmę. .Jisai pa

čios priešininkai: jie išdrysta 
re'kalauti iš kataliką kunigo 
pasiaiškinimo ant rašto, kaip 
jisai elgiąsis klausykloje; 
išdrįsta statyti ultimatumus, 
skirti terminus, grasyti... Pa
duok tokiam valdžią į rankas, 
jisai imtą pikčiau persekioti 
Bažnyčią negu tai darė Fra- 
ncuzijos masonaū

Kas sušildo ir padrąsina to
kius ponus? Gi mūsą brolią 
nesusipratimas. Tokią “Atei
tį” steigė didžiuma kataliką, 
“Ate’tį” ir dabar skaito did
žiuma kataliką. Bet kata
likams nei negalvoj, kas “A- 
teityje” už ją pinigus rašoma, 
kas garbinama, ir jiems vis 
viena ar ją laikraštis visuo
mene’ naudą neša, ar blėdį; 
by tik biznis eitą gerai.

Nejaugi taip visuomet bus?

ŽODELIS “ATEITIES” 
D AKCIJAI.

atkartotinai pra- 
Tamsta, kiaušy

Gerbiamasis!
Mums jau 

nešta, kad 
damas adventinės išpažinties,
mažą vaiką ir suaugusiųjų 
klausinė ji, ar jie nepriklauso 
“Gabijos” draugijai, o prik
lausančius grąsini ir atkalbi- 
nėji, nurodydamas, bftk “Ga-

RE-

Dar 65-ame “Ateities” 
mervje redakcijos buvo para-

“Darbininkas” žino, jog 
mums buvo įkalbinėjama ir 
užtikrinėjama, būk “V. L.” 
ir “Am. Liet.” redaktoriai 
tam “tėvynės” ir “tautos ta- 
rybos” “balsui” tikrai ir vl-

nu-

biją” yra laisvamaniška d-ja ir

Kadangi toksai kunigo ir. 
„r dargi redaktoriaus pasielgimas 

išeitą ii konfesionalnią ri
ta laisvę Francui bedieviai. bą,—mes esame priversti apie
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į Kristaus Dievybę
Arba vėl atmetimas popiežiaus, kaipo ma

tomos katal kų galvos- (kita Huss’o klaida). 
Popiežiaus vienijanti valdžia — tai šaltinis 
katalikų Bažnyčios gyvybės ir stiprybės. Ne 
protestonai, nei stač atikiai tos vienybės neturi. 
Išsisklaidę į sektas, nebeteko nei dvasios; jų -J • 
cerkvės ir kirkės dažniausiai tuščios; tikyba l>.' 
neturi intekmės į gyvenimą, į įstatymus; tuo 
tarpu, kada katalikų Bažnyčios pilnos, tarpe 
Katalikų didesnė vienybė ir susiklausymas, 
nes ką jaučia ir ko nori Šv. Tėvas — tą žino ir a 
tą pat jauč'a ir kiekvienas katalikas.

Dėlto tai Bažnyčia ir sergėdavo taip uoliai 
tikybos grynuma ir kiekvieną pastangą ardyti 
Katalikų vienybę griežtai pasmerkdavo.

Blogos valios žmonės, Bažnvč os priešinin
kai, prasimano piktai, kad atskyrimas here- 

įtikų nuo Bažnyčios buvęs tai atidavimas jų 
į dūšios velniui. Ne Bažnyčios galėję tai pa- 
į daryti, ir ji to niekuomet nei nesistengdavo pa- 

larvti. Pagaliaus ta pastanga būtų visai prie- 
įšinga Bažnyčios mokslui ir dvasiai. Zrno- 
įgaus dūšia, tai Dievo nuosavybė ir t k jisai ga
ili ją pragaru nubausti. Kada Bažnyčia ats
kiria nuo savęs kokį žmogų, tai j' tik atima 
nuo jo savo globą ir pagelbą, išskiria iš tarpo 
Bažnvčios narių. Bet aišku, kad ir toki at- 

'skirtąjį Dievas gali dar išgelbėti.
Kodėl svietiškoji valdžia ir tų laikų įstaty- 

mai taip baisiai bausdavo heretikus? Žmonės 
;d džiuojasi iš laimėjimų kultūros, mokslo ir 
į dailės pažangos, Išradimų ir 1.1. Bet visa ta 
į naujųjų laikų pažanga turi tą ypatybę, kad ži u- 
rima visų-pirma materijalių laimėjimų, turto, 
gerovės kilimo. Gi dvasios ir doros sritis lyg 
užmirštama, nustumiama tolimesnei! vieton. 
Seniau, pirmiausiai ir viduriniaisiais amžiais

- " i.

Ateis 
v’siškai 
žmonis

mirties bausmės 
sugalvos kitokias 
() kad kai-kur nebebaudžia

ma už prasikaltimus dvasios srityje, už žmo
nią tvirkinimą, pūdymą, už p ktžodžiavimą 
prieš Dievą, už pornografišką literatūrą, tai 
dėlto tik pasigailėti reikia. Tokie prus kai
timai pavojingesni visuomenei, nekaip va
gystės, muštynės ir 1.1. .Juk ir Kr stus aiškiai
yra pasukęs, jog dūšių žudytojai daug blė- 
dingesni yra, negu žudytojai kūnu.

Kad tų laikų, kada Huss’as gyveno, vi
suomenė ir valdžia turėjo priežastį Ifuss’ą 
"kandžiai bausti, parodė atsit kiniai tuojau po 
jo mirties. Huss’o puikybė ir užsikirtimas 
atnešė didž ausią blėdį ir tikėjimo srityje(dau- 
gelį visiškai išklaidino)ir visuoriiei.išk*-*»ajpy- 
bės srityje( iššaukė ilgas, baisias Hussitų kares, 
kuriose žuvo šimtai tūkstančių žmonių.)

(Pabaiga kitame numeryje.)

įbas ir agronomijos pagelbas — 
[gynė lenkų endekų komitetą, 
čia gi jų buvęs sėbras šmakšt 
ir sugriovė visą bokštą, kurs 
pasirodė statytas tik iš kortų. 
Aaug. Janula'tis rašo; 1) kad 
jisai, A. Janulaitis buvęs i-1 
šėjęs iš “Lietuvių Draugijos”; 
ypačiai delta, kad Bulota ir jo 
draugai lietuvių, rusą Ir žydų 
laikraščiuose ėmę uostinėti, 
kas kok’ą politikos pažiūrą, 
o tuomet buvę galima tat lai
kyti pavojingu kad paskui į 
tą kom:tetą vėl sugryžęs; 2) 
kad Lietuvių Draugijos skyriai 

• retai žiūrėjo į žmonią pažiū
ras, kad badas ir pavojus at- 

, stumęs tuos klausimus į šalį, 3) 
kad demokratai (pirmeiviai) 
rūpinosi, kad neineitą Lietu
vių Draugijos Komitetan vi- 

, suomeniečiai(L. S. D.), kad de
mokratai norėję, kad Lietu
vių Draugija negalėtą plačiai 
ir gerai veikti, kad laikui bė
gant pavykę numesti nuo ją 
kaukę; 4) kad Lietuvoje vie
natinė veikianti draugija bu-1 das.

komitetą” ra- 
kad tai esą 

(Tur-būt 
nėra nei vieno lietuvio 

tat ir galima visiems

tą “obvvatėl’ų 
mindamas tuo, 
pažangūs žmonės, 
ten
kunigo, 
suteikti pažangumo žymę.)

A. Rimka pasijuto esąs be 
pamato po koją.

O čia kaip tyčia Vileišis 
su Bulota ir Žemaite vis dar 
neatvažiuoja, 
mintą.

Išreiškiame savo kaimynui 
kondolenciją ir viltį, kad iš 
tą vargą dar gal ima bus išbris
ti. Blokas su cicilikais dar Į

I nesugriuvo.

Bent jie nura-

mūsą Draugija kaip Lietuva y 
ra mūsą Lietuva.

Turiu pridurti ir tai, jog 
mums labai liūdna kad naujam 
Lietuvių Draugijos pasiunti
niui p. Gabriui dar neišlipus 
iš laivo pp. Račkauskai, Šliu
pai ir kiti jau suskubo pridirb
ti daugybes nemalonumą.

Su pagarba,
St. Šimkus.

LAIŠKAS Į “DARBININKO” 
REDAKCIJĄ.

Gerbiamoji Redakcija!
Malonėkite Indėti šį mano 

laišką artimiausiame Jūsų ger
biamo laikraščio numeryje.

P. Yčo kablegrama ir mano 
paaiškinimas kas link jos davė 
progą kaikuriems laikraščiams 
padaryti keistokas iš to išva- 

-------  --------- -----o “Darbininkas,” “Katali- 
vusi ir esanti “Lietuvių Drau-įkas” ir “Ateitis” mano paaiš 
gija,” 5) kad lenkai endekai kinime mato kaž-kokį konfllk- 
Vilniuje preš pat ateisiant tą tarp manęs ir Lietuvių 
vokieč ams sudarę 
komitetą,” prie kurio prisi-j 
sidėjo ir L. Demokratų šulai 
Jonas Vileišis ir Jurgis Šiau- 
lys, 6) kad tasai komitetas 
stengiąsis dabar apimti visos 
Lietuvos valdžią, kad jisai 
esąs sutvertas tuo tikslu “kad 
lenkams dvarininkams Lietu
voj pala'kyti, o lietuviams 
darbininkams ir ūkininkams 
nnstelgti” 7) kad komitetas

Dilgėles.” stengiąsis,

piliečių i Draugijos.
Šiuomi aš noriu visus užtik

rinti, kad jokią, nesus’prati- 
mų tarp manęs ir mano atsto
vaujamos Draugijos nebuvo ir 
nėra. Iki šiol visi darbai ir 
sumanymai Lietuvių Draugijos 
man, kaip ir visa’ lietuvių in
teligentijai, išskyrus keletą 
žmonią, atrodo mūsą tėvynei 
konaudingiausials ir remia 
juos kuom išgalėdamas.

Mano darbavimesi vadovau
siuosi, žinoma, savo protu ir 
sąžne, nors tai “Darbimn-

Red. prierašas. Kur čia tau 
mums nepatiks, kad žmo
nės nori vaduoties protu ir' 
sąžine. Bet kadangi žmo
nės paprastai lengva' pa
siduoda intekmei tarpe ki
tą žmonią, tad ir prisiei
na kartais atsižiūrėti ir į 
kitą protus ir sąžines. Y- 
pač tai reikalinga organi
zuotame darbe, kur tun 
vadovauti ne indov’duaBs 
protas ir sąžinė, bet ko
lektyvus visą narią protas 
ir sąžinė. Bet tiek to su 
tuo. Indomu tai, kad vi
sa ta istorija apie anuos 
$800.00 pateko į laikra- 
ščią skiltis tik todėl, kad 
p. V. K. Račkauskas per
plėšė kablegramą, kuri bu
vo adresuota St. Šimkui, 
tik tarpininkaujant “Tė
vynei.’ Račkauskas tuoj 
Šliupui, Šliupas gi visiems 
nuo estrados, o p. Rimkos 
“Ateičiai” to tik ir terei
kia.

MOTERIS ŽUVO SU 
ORLAIVIU.

San Diego, Cal. — Sena mo
teriškė, Luln Camstock 74 me
tą amžiaus, užsimanė paskra
joti orlaivyje prieš mirsiant. 
Išlėkė su lakūnu Meyerhoffer. 
Ji norėjo išlėkti iki 1.500 pėdą 
augštumo. Vos tik mašina 
pakilo, motei*4’ ’ —~~ 
bė už

5 sumišo, grie- 
j/r tas negalėjo jos 
*r negalėjo kieno 

Mašina pluua- 
. Lakūnas išliko, 

ū •

t ■



IŠ CHICAGOS.

NORWOOD, MASS

ATHOL, MASS.
Prakalbos.

Gruodžio 12 d., š. m. L.

EASTON, PA

rių užsilaikymą, per prakal
bas. Prisirenka į pakampius 
v; šokių gatvinių sportų, mau- 
moja čiūgamą, spiaudo, rūko, 
o kartais pakelia klegesį. Žo
džiu elgiasi taip, kaip vaikė
zai, paskutiniai piemenys, ne
klauso nei tvarkdario. Tok e 
balvonai atlošia rolę didžiau
sių tamsuolių.

Photo bv Amencan Fress Assoc.atlon.

‘sidyvyk. kad Suv. Valst jų ambasadorius Vienoj ir S. V. karės laivas, kurs plaukinėja Viduržeminėj 
nariai ir dirba jurėj. Žemai žibalo garlaivis, kuri buvo pranešta, jog buvo sutorpėduotas.

Kas girdėt lietuvių 
kolonijose.

gy- 
vra

- .... _____ 120
netik tarpe narių; taip-gi yra labai naudin- 

v *1 * i tga is atžvilgio, kap dvasiš
ko, taip ir medžiagiško.

Ačiū gerb. mūsų dvasiškam 
vadovui kun. J. Ambotai, ku
rio rūpesniu tapo įsteigta ši 
dr-ja. Taip-gi nemažai j’s pa
sidarbavo prie jos sutvarkymo 
Tolinus buvo renkama valdy
ba. Atsisakius senajai valdy
bai, kuri nenuilstančiai darba
vosi per tuos dvejus metus nuo 
pradžios dr-jos įsteigimo iki 
šiai dienai. Daugiausiai triu-

BALTIMORE, MD.
T. Fonde skyriaus veikimas.

Gruodžio 13 d. parengė pra 
kalbas ir mažų išlaimėjimą ba 
landėl ų ir kitų daiktų.

Pirmiausiai kalbėjo V. Nau- 
gnmauckas apie baisumą ka
rės, kurios galo nesimato, ir 
baisią vergiją, kuri sutiko 
mūsų brolius Lietuvoje, kaip 
vokieč ai moterys ir jaunus 
vaikus varo apkasų kasti; ka
trie nepadirba smarkiai, tai 
tuos muša, kaip Nerono lai
kuose.

Paskui buvo suaukoti] daik
tų išlaimėjimai; prasidėjo li- 
c’tacija bilietukų. 10 tikietų 
už 10c. kas daugiau kėlė tai to 
buvo, vienas pakėlė iki 50c. ir 
eina pasiimt tikietus. Tai ki
tas dar dagiau užkelia, tai 
pirmasis jau negauna arba ne
pasiduoda. Tokiu būdu gerai 
užmoka bejuokavojant - susi
renka pinigų už menkų daiktą. 
Merginos daugiausia įkelia 
kainų. P-lė Marijona Mm- 
dravickiutė išlošė porų karve
lių it vėl grąžino atgal foši- 
mw. A. Romaška paaukojo 
Suvalkijos žemlapį, ir tgporš- 
loštas, užkurį pribn$o$3M 
Nors žmonių mažai buvo, vis* 
gi surinkta m ėenfeisĮ*1 y

N0RW00D, MASS.
Puikūs nutarimai.

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos 3 kuopos atsibuvo susirin
kimas 5 d. gruodžio, ant kurio 
svarstoma buvo apie tolesnį 
veikimą kuopos j 
viet'nių, bet ir po kitus ma
žus miestelius. Tai-gi čia ir 
paduosiu svarbesnius nutari
mus.

1) Surengti Newton Upper 
Falls vakarą su prakalbomis, 
dainomis, deklemacijom’s ir 
atvaidinti veikalą “Katriutė.”

2) Kaip tik bus bažnytinė 
svetainė įrengta, pastatyti 
veikalą, kurį dabar kuopa mo
kinosi “Tarp Dilgėlių Rožės.”

3) Kad kuopos nariai visi

Vakare nuvykęs į svetainę, I 
radau beveik pilnutėlę žmoirų, 
belaikiančių prasidedant pra
kalbos. Sėdinčiųjų rankose vai-; 
■fcšr-iojo mylimi' laikraščiai 
“Darb ninkas” ir “Draugas”,; 
taipgi ir lapeliai “Niekados,’” 
kurie buvo atvežti iš “Darbi
ninko” spaustuvės.

Neilgai trukus, ant estra
dos pasirodė ir kalbėtojas p.' 
A. Valukonis. publika sutko 
delnų plojimu. Kalbėtojas i 
pažymėjęs, su kokiu tikslu 
jis čia atvyko, aiškino apie rei
kalingumą mums tokių laik
raščių, kokiuo yra “Darbinn-I 
kas” ir sąjungos darbininkų 
naudingumą. ■ Ant galo pri- j 
siminęs apie cicilikučius; kv’e-! 
tė visus užsirašyti “Darbi-į 
ninką,”

Čia neprošalį bus pastebėti i 
gerb. kalbėtojui. Tarp k'tko 
šiuos sakinius, “Aš nieko ne-Į 
turėčiau pasakyti ant cicilikų, į 
.jei jie nesiskirtų nuo mūsų 
veik me, bet veiktų išvien. Ir 
aš nesakau, kad mūsų tikėji
mas pilnai yra geras ir nerei
kalauja taisymo; ne jis yra 
taisomas ir sykiu veikdami ga
lėtumėm taisyt'.” Aš manau, 
kad nerūstaus gerb. už svei
ką kritiką. Mums bereikalin
ga yra liūsti, kad tarp mūsų 
ir jų yra rubežius, bet prei- 
šingai—džiaugtis, nes t’k to- 
kiuo būdu mūsų katalikiškoji 
visuomenė išliks sveika. Juk 
praktikoje aiškia' matyt, kad 
su jais jokiu būdu negalima 
susirokuoti, nes kur tik sykiu 
draugijiniame gyvenime veikė, 
visur jie padarė mums dva
sišką ar medžiagišką nuostolį. 
Mano nuomone su cicilikais ne
galima bičiuliauti. Kas link 
tikėjimo, ta; aš neesu teologas, 
bet matau tiek, kad mūsų ti
kėjimo dogmatų mums nega
lima mainyt (taisyt,) kad ir 
sykiu su cicilikais ve’ktumėm. 
Taigi mūsų tikėjimas remiasi 
ant dogmatų, kurie nereika
lauja mūsų taisymo ir tikėji
mas mūsų jei į visus dogmatų s 
pilnai tikime, yra geras.

A. O—m.

Ginčai.
Gruodžio 12 d. Labdarystės 

dr-jos salėj socialistai rengė 
prakalbas. Bet kalbėtojui ne
pribuvus, tai rengėja' suma
nė užvesti ginčus. Pirmiau
sia ginčijosi apie tai ar turi 
Norsvood’o streik’ninkai tęsti 
streiką. Iš streikierių tik vie
nas teatsirado kalbėti. Bet jis 
kalbėjo — pynė nei vyžą nei 
naginę. Paskui ginčijosi apie 
ta\ kad vyčiai neatneša jokios 
naudos. Žinoma, kad iš to
kių ginčų tikros naudos nebu
vo nei krislo.

rai’utė. CHICAGO, ILL.
Dvi tvarkos vedėjos: p-lė A. Streik ninku bėdos.

Valavičiūtė ir p-lė M. Belevi- .Jau 3-čias mėnuo, kaip (.‘bi
čiutė. Tikimės, kad mūsųįeagos rūbsiuviai streikuoja, o 
naujoji valdyba, užėmus vie- pabaigos streikui dar nematy
tą nuo Naujų Metų stengsis iš- ti. Ir visi streikinininkai tvir- 
tikimai darbuoties taip-pat, tai laikosi, kad lameli strei- 
kaip >r senoji o gal ir geriau, ką. Ale pagelba aukų streikie- 

Subačiaus Šarka, riams yra labai reikalinga, 
---------------- Ač:ū tiems, kurie šelpia strei- 

SO. MANCHESTER, CONN. kierius aukomis. Ir meldžia^ 
šakininkn spyčiai nenusisekė, nie, po kiek katras galite, au-

Gruodžio 9 d. šakininkai čia , kokite, nes streikieriai yra 
” pasiryžę laimėti.

Ir dabar streikieriai gauna 
pašei pos po $3.00 sava’tėj. Tai 
yra sunku, išstovėjus ant strei
ko 3 mėnesius, su tiek pinigo 
pragyventi, ir užsilaikyti. Tos 
dirbtuvės, kurios jau susitai
kė su unija, tai tie v'si darbi
ninkai unijistai aukoja nuo 
kiekvieno savo uždarbio 10 
nuošimtį (arba 10c. nuo doll.). 

Naudinga prakalba.
Gruodžio 12 d. šv. Jurgio 

svetainėj buvo vyčių prakal
bos. Kalbėjo iš L’etuvos at
važiavęs kunigas Dr. Maliaus- 
kis. Plačiai išaiškino apie lie
tuvių tautą. Ir patarė vy
čiams stoti į darbą — griebtis 
mokslo, pažvti savo l’etuvių 
tautos reikalus, platyti ir 
skaityti gerus laikraščius ir 
knygas.

NORWOOD, MASS.
Katalikų darbai.

Kadangi visai mažai kas 
rašoma iš mūsų miestuko, tai 
neprošalį bus šį-tą paminėjus 
apie vietinių lietuvių veik’mą. 
Kaip kitur taip ir pas mus 
lietuviai pasidalinę į dvi puses. 
Pirmoji pusė, t. y. katalikai, 
kurie kruta, darbuojasi iš vi
sų pastangų tautiškoj, katali
kiškoj dirvoje. Per katalikų 
rūpesnį buvo gausiai paaukota 
Tautos Namams Vilniuje, o 
šiuose karės laikuose galima 
pasid’džiuoti iš tokio mažo 
skaitliaus gyventojų laike 
gerb. St. Šimkaus prakalbų ir 
nėr pasidarbavima vietinio T. 
F. komiteto surinkta net apie 
500 dolerių dėl sušelpimo Lie
tuvių nukentėjus ų dėl karės. 
Ir tuom pat laiku statomoji 
bažnyčia arti užbaigos. Drau
gijų čia užtektinai, o pasku
tiniu laiku susitvėrė L. D. S. 
III-čia kp., kuri užima pirmą 
v’etą lietuvių bruzdėjime.

Atskalūnai iš kailio neriasi.
Antroji pusė tai laisvama

niai ir cicilikai, kurie perse
kioja katal'kus ant kiekvįėno 
žingsnio, šmeižia per savuo
sius laikraščius žymesnes ypa- 
tas ir tankiai rengia diskusi
jas apie kunigus ir bažnyčias, 
norėdami tuomi pakenkti sta
tomai naujai bažnyčiai. Šmei- 
zia parapijomis.

D.
S. 4 kuopa parengė prakalbas 
lietuvių pobažnytinėj svetainė
je ant Oak gatvės. Kalbėto- 
jum buvo atvykęs “Darbinin
ko” keliaujantis agentas p. P. 
Valukonis. P-nas Valukon’s, 
kaip ir daugelis kitų mūsų kal
bėtoju. neįstengė išvengti dau
gelio klaidų savo kalboje. Vie
nos tų klaidų lai būva dovano
tinos, bet kitos tegul bus per- stitucijos keletą punktų 
spėtos. Prie pastarųjų gali-'prigulinčius ragino pris 
ma priskaityt1 kad ir šitą išsi-j neatidėliojant. Galop 
reiškimą: “Aš nesakau, kad užsirašyti “Darb įlinką, 
katalikų tikėjimas yra “šiur”į Nors prakalbos nebm 
geras, yra ir jame klaidų: bet ra; išgarsvtos, bet žmo

Vyčių knygynas.
Bus apie 3 mėnesiai, kaip 

vyčiai Faston’e susitvėrė, ir 
pradeda šį-tą veikti. 13 d. 
gruodžio atidengė knygyną. 
Be to sutvėrė teatrališką sky
rių, o dar greitu laiku žada
ma sutverti chorą ir tas įvyks. 
Nors vyčiai turi daug priešų, 
bet tas nieko, vyčių darbas 
darbas eina kaip ant mielių.

Katinas.

rengė “spyčių.” “Spykierius 
turėjo būt iš AVoreester’io. Bet 
jis kaž-kur d’ngo, išsigandęs. 
Tai vapaliavo prieš tikybą ir 
Bažnyčią koks ten vaikėzas. 
Nesusipratusių žmonių dar bu
vo atėję apie 30.

Korespondentas.

SO. MANCHESTER, CONN.
Naudingos prakalbos.

Katalikiškojo susivienijimo 
164 kp. buvo surengus prakal
bas. Kalbėjo p. K. Krušins- 
kas kat. susivienijimo pirm. 
Kalbėjo aišk'ai ir visiems sup
rantamai. Kalbėtojas ragino 
laikytis vienybės. Visi šio 
miesto lietuviai labai gėrėjosi 
prakalbomis ir sakė, kad tai 
pirmu kartu girdėjo tokias 
prakalbas. Žmonių buvo la
bai daug. Buvo pardavinėja
ma Tautos Iždo ženkleliai ir 
atvirutės. Išparduota už $5.- 
28.

Prie kuopos naujų narių pri
sirašė (i.

Mūs žmones mėgsta pasiklau
syti gerų naudingų prakalbų ir 
skaitlingai į jas renkasi.

Vabalas.
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g rtuokliais—o dabar 
taip sakant, šuoliais 
žengiame blaivybės 

Tai

$100.00 Dovaną

tui, sako:
— Štai ženteli, tau 1000 

rublelių pasogos, dar pridėsiu 
priedo ir melžamą karvutę, ale 
man turi pris egti, kad būsi

Kuu labiau kokia vaisuja uatepta linijomis, tuo ji murzi- 
nesnė ir slapesnė. Blaivosios valstijos parodytos baltomis, be 
jokių ruožų.

Lietuvių blaivumas
j ne v’si—dauguma apsileido, o 
kaip kurie tai ir visiškai pasi
leido į girtuoklystę.

Bet dabar po Japonų ka
rės, kada šiek tiek užžibėjo 
laisvės žiburėlio spųidul s, 
tai vėl nauja* įsisteigė “Blai
vybės” draugija po globa P. 
Švenčiausios nekaltai pradė
tos. Ir uoliai darbavosi po 
visą Lietuvą. Turėjo savo 
pirmininką kunigą, kuris 
Žemaičių Vyskupo paliuosuo- 
tas nuo kitų priderysčių savo 
pašaukimo vien turėjo darbuo- 
ties apie platinimą blaivybės. 
Ta draugija kasmet išleidž a 
blaivininkų kalendorių, ir dau
gelį visokių knyguč ų ir bro- 

' Sūrelių, aiškinančių blaivy
bės klausimą, ir alkolio blėdi- 
ngunią. Lietuvių daugybės 
yra prisirašiusių prie šos 
draugijos ir veik kiekv enoje 
parapijoje ši draugija turi savo 
narų būrelį.

Lietuvos laisvamaniu* ir 
protestonai taipgi turi blai
vybes draugiją pavadintą 
“Giedra” ir prie tos keliasde
šimtys ypatų yra prisirašiu- 
s ų ir draugija tarpt* savo sro
ves draugui darbuojasi ir pla
tina blaivybę ir neapkantą 
alkolio.

Amerikos lietuviai turi Su
si vien jiųią Pilnųjų Blaivi- 
n’nkų su tūkstančiais narių 
ir turi net du laikraščiu, pa
švęstu vien blaivybės reika
lams... “Tautos Lytas“ ir 
"Šviesa“. Ir kaip galima 
pastebėt, gyvenimo aps reiš
kinius tėmijant, tai Ameri
kos Kiltai kų blaivybės drau
gijos veikia ir darbuojasi gerai 
ir naudą atneša didelę. O 
ateityje galima tikėt es, kad 
dar gerinus išsiplėtos, išbu
jos i 
lyk ir
ai kolio verg’jos 
ilguosius brolius.

Tai tiek apie blaivybę a- 
belnai. O dabar apsvarstyk*- 
ine iš kokių priežasčių žmonės 
girtuoklystei tarnauja, ir ar 
gerai jie pasielgia taip dary- 
darni.

Didžiaus:a priežastis girtuo-

Ar tai tiesa, kad lietuviai 
isų—ditiž ausi girtuokliai pa
saulyje

Nevienas iš mūsų, brolių 
užsiduodame sau tą klausimą, 
ir sukame savo sunkiais dar
beliais ir rūpestėliais škvaršin- 
tą galvelę, ir kamuojamės, ir 
stengiamės, dėdami visas savo 
jėgas, norėdami išrišti šį indo- 
mų klausimą. Ir po šventai 
teisybe* sakant, tai gerai da
rome, kad apie tokiuos daly
kus galvojame, nes iš tokių 
galvoj mų ir apsvarstymų—ga
lime ateityje turėti gerą nau
dą.

Todėl, kad tamstelėms ge
naus sektųsi šis apsvarstymas 
ir galvojimas tai ir aš prime- 
siu savo dvilekį—aš 
kad užtai ant manęs 
te.

Taigi pradėkime, 
ir seselės svarstyti v 
eilini, ir jMirkratinėt, apgal- 
vojant daug maž visiems pri- 
ienamoje formoje ir pavida
le, šita j) labai įdomų ir kei
stą dalyką, būtent abelną blai
vumą mūsų tautos.

Iš senų senovės laikų kaip 
tik randame istorijos raštuo
se miaavojamą lietuvių vardą, 
ir liki susiv enijimo Lietuvos 
su Lenk ja, mes niekur neran
dame užrašo tokio, kad lietu
viai butų buvę girtuokliai. 
Žinoma, seniausios istorijos ir 
užrašu’ apie lietuvius lietu
vių pr esu, slavų ir teutonų, 
kaipo amžinų mirtinų neprie
telių Lietuvos, daugel viso
kių nouomonių apie lietuvius 
prirašo; būtent, kad lietu via* 
keptoms ropėms ma tmęsis, 
kad valgyje neturėjo saiko, 
kad buvę labai žiaurūs ir taip 
tolinus. Ale kad būtų nors vie
noje vietoje užrašyta, kad 
lietuviai būtų buvę girtuok- 
lia*— tai to nėra. Ir išto mes 
galime pasididžiuoti. Tas pa
rodo. kad mūsų bočiai ištikimų
jų buvo blavybės mylėtojai- 
nes kitaip—tai mūsų neprie
teliai būtų tai užrašę į savo 
metraščius kaipo vieną iš pa
niek.nimų dėl pažeminimo 
Triūsui tautos vardo.

Taipgi mūsų liaudies paša-į klvstės išsibujojimo tarpe lie
kos ir dainos niekur 
navoja ir negarbina i 
lysti" 
dainų apie girtuoklėlius, 
apie girtavimus, tai gerai tė- telio. 
mydami tų dainų turinį, mes 
be didelio vargo pastebėsime, I nepamylėsi 
kad tai yra arba vert mas, ar- j 
ba pamėgdžiojimas kokios nors Į 
slavų arba teutonų dainos— Į 
o ne tikra senoviška lietuviš
ka daina. O tas viskas kaip 
tik dar labiaus mus įtikrina, 
kad senovės lietuvių būta blai
vių žmonių, blaivios tautos...

Dėlto lietuviai ir nuveikė Į 
didelius dalykus, ir išperdavo ; 
gerai kailį savo priešams, j 
nors būdami silpnesn ais, ir 
netaip gerai apginkluotais kaip i 
jų priešai vokiečiai arba sla- j 
vai, kurie, žinoma, buvo gė-. 
rikais ne b le kokiais.

Lietuvoj girtuoklystė pra
dėjo platinties po susivieni
jimui Lietuvos su Lenta ja. Ma
tome Lietuvos didiką*, ba
jorai, prisiveizėjo į lenkus ba-I 
jorus, pradėjo statyti karče- 
mas-smukles, ir steigtie bra
vorus, iš kurių nemaža pel
no turėdavo. Kunigai ir vys
kupai anas laikais būdavo 
kilę iš bajorų. Tai žinoma ir
gi prisila kydavo visų bajorų 
papročių ir taipgi palaikyda
vo karčemas ir bravorus. Ta p 
išpalengvėl žmoneliai ir pri- si brokai—tai dvynučiai, ką 
prato prie alkolio raugo, ir Įsakau, dvynučiai, dar ir už 
pavirto į girtuoklius.

Pirmą blaivybės judėji
mą padarė Lietuvoje a.a. Vy
skupas Žemaičių Motiejus Va
lančiauskas pusėje 19-to šimt
mečio ir buvo veik visi že
maičiai vyskupijos * katalikai 
prisiekę nebgerti sva;galų— 
priėmę blaivybę.

Bet paliepimu valdžios 
buvo uždrausta platinti ir 
palaikyti tą taip reikalingą, 
taip gerą ir taip prakilnią or
ganizaciją—tą blaivybę.

Dar ir dabar yra Lietuvoje 
daugelis žmonių, kurie šven
tai pildo savo anuose laikuose 
padarytąją jąisieką ir nera
gauja nei lašo aigalų. Bet

įsakysiu tamstoms linksmą nau- 
jieną, kad mes lietuviai nei- 
kados nebuvome perdaug di
deliais 

Į žymiai, 
pirmyn 
veikime, 
trumpame laike 
plačiau ir aiškiau

geru vyru mano dukters.
Krumplių Jonas, imdamas 

pinigus sako:
— Gerai uošveli, tuojau tam 

viskam būsiu prielankus, vis
ką padarysiu sulig jūsų noro,

j tik pirma susiskaitys u pini
gus, ar visa pažadėtoji suma, 
nes man ir senis Krumplys 
tiek pat žadėjo duoti pasogos 
už savo dukterį.

J. V. Šešupė.
PAAIŠKĖJĘS DALYKAS.

Pabalių Striošvs, kartą nu
žiūrėjęs savo senai pažįstamą 
draugą, susitikęs paklausė:

— Jonai, dažnai tave 
tau vakšč’ojantį be darbo, 
ko-gi tu užsilaikai taip 
kiai, kad nors bedarbis, 
nenuskuręs?

— Iš savo paties pagamin
tų įplaukų. — Atsakė Jonas.

— Taip. Bet iš kur-gi tas 
įplaukas gauni?

— O, tai mažmožis, 
kur tik man pas'taiko.

Na, tik turi būti vis koks 
nors kelias tam išėjimui, kad 
tas Įplaukas gauti ?

— Na ne. Dažnai tai da
rau visai be kelio, o daugiau-

šiai nakt es laiku.
— 0, dabar suprantu, kas 

per meisteris. Reiškia, re.'-l 
kia nuo tavęs apsisaugoti.

J. V. K...s.
SUMANUS ATSAKYMAS.

Stakliškės mokytojas, vai-! 
kam aiškino apie žvaigždyną 
apie nesuska tomą daugybę 

Į žvaigždžių, ir kaip jos nuo 
mūsų žemės toli esti. Galop 
vieno iš mokinių paklausė:

Na, Serbentuk, pasakyk 
man, ką mes matome ant 
dangaus giedroje naktyje?

— Žvaigždes! — Atsakė vai
kas.

PRIEŠ PAT ŠLIUBĄ.
Senis Berukštis, kai leido 

savo jauniausiąją dukterį Ago
tą už Krumplių Jono, prieš 
pat važiuosiant ant šliubo, pa
sišaukė savo žentą ir, atskai-

tuos dalykus tęs 1000 rublių, duodamas žen- 
aš tamstoms 

■šdėstysiu 
ir faktais iš gyvenimo prirūdy
siu. O dabar linkiu visiems 
prisidėt prie abelno bla vybės 
judėjimo ir paremt tą blaivy
bės šventą veikimą, 
su laiku bus visai 
nauda v sųdidžiausia.

“Kam bėdos? kam vargai? 
kam klastos? kam bereikalin
gos žaisdos? kam užmuštos 
akys? ar ne tiems, kurie ge
ria vyną ir tuština taures? 
Nežiūrėk į vyną kaip jis žėri, 
lyg auksas, kaip tekintame 
stikle spindi jo spalva:-jis įeina 
švelniai, bet paskui nužudys, 
kaip gyvatė ir kaip koks šliu
žas išbarstys nuodus.

Tavo akys išvys kraštutinu
mus ir širdis kalbės klastas, i 
Ir būsi, kaip miegąs viduryje 

ir nuveiks m Ižiniškus da- marių, arba susnūdęs sargas, 
s gelbėdama iš baisiausios Į pametęs raktą, ir tarsi: per-į 

mūsų nelaimi- vėrė mane ir neskaudėjo, val
kiojo mane ir nejutau: kai at
busiu ir vėl rasiu vyną.” Prov. 
23, 29—35.

• neini- tuvių, tai negeras supratimas 
girtuok- apie pamylėjimą žmogaus,: 
lietuvių apie pavaišinimą savo draugo, 

ymžįstamo, gim’nės arba prie-j 
Mūsų žmoneliai mano 

taip: Jeigu ne-nugirdysi, tai. 
Net abelnai ir 

priimta net taip sakyt: “Kad 
mylėjo, tai mylėjo. Abudu 
hutel’u išgėrėva ir čielą bač-' 
ką alaus.”

Ir kągi jūs broliai sakysite 
ant šitokios pasakos, juk jau 
čia aiškiai matosi, kad bjau
riausia girtuoklystė vadinama 
—me’le.

Tai yra baisiausias nukry
pimas nuo tiesos, biauriausia 
paikystė, didžiausia kvailys
tė, kad žmogus didžiausią 
paleistuvystę, birauriausią do
rišką nupuolimą pavadina to
kiu brangiu vardu—meilė.

Bet nieko nepadarys’, jau 
mes su tuomi apsipratome vi
si ir rodos, kad taip ir reikia, 
kad taip ir turi būt, o iš tie
sų, tai turėtų būt visai atbu
lai, visai priešingai. Kas yra 
juoda, biauru, tai tur taip ir 
pavadintu būt. O kas yra 
gražu, dora, tai taipgi tur 
turėtie savo pagerb’mą. z 

Antra priežastis ir svar
iausia, tai abelnas skurdas 
darbininkiškojo luomo. Skur
das ir girtuoklystė tai tikriau-

— Gerai. Ar negalėtum jas 
suska'tyti? — klausė mokyto
jas.

— Galėčiau, jeigu jos būtų 
visos ant stalo, ir parsimainv- 
tų Į dolerius. — Atsakė vai
kais.

— Geras tavo sumanymas; 
doleriai visiems reikalingi, bet 
to norėti, kad žva’gždės par- 
simanytų Į dolerius, tai būtų 
akla kvailystė. Nė didžiausis 
tinginys to nedrįs pasakyti.

--Taip. Bet įneš, kurie 
mokytojui atnešam ' doleri

i “ prezento,” tuos mokytojas

ATSITIKO KAIP DAUGE
LIUI

Du airiai susidėję nusipir
ko bertainuką degtinės »r ne
šėsi ant rinkos ją pardavinė
ti. Prieš eisiant juodu susi
tarė, kad jeigu katras juod- 
viejų norės išsigerti, turės

į užmokėt’ kitam. Galuką pa
sėjęs vienas duoda kitam pas
kutinius savo tris penus ir iš
simėtą stiklelį.

K*ek paėjus, antrasai grą
žina tris penus savo bendrui 
ir pats išsimaukia burnelę. To
liau pirmasai vėl duoda an
tram tris penus ir vėl geria. 
Taip jiedu girsnojo ir dali
nosi trim s penais, kol degti
nė ne šsibaigė. Paskui jiedu 
stebėjos, kad neturi nė pin gųr 
nė degtinės, nors mokėjo 
viens kitam teisingai.

- Jonai! kodėl tiek daug iš 
leidi gėrimams?

Ką darysi! Reikia sve
čiams atsidėkoti.

Tai kam pats sveč’uose

I I
Pasigėrimas šv. Rašte grie

žtai draudžiamas. Ten skai
tome, kaip Abraomo dukters, j 
Dovydas, Absalomas ir dauge- i 
lis kitų prieš papildysiant pa
leistuvystę, žmogžudystę nu-j 
girdydavo savo aukas. “Pa-i 

lleistuvystė ir vynas ir girtuok
lystė užmuša širdį.” Os. 4, 11.

Pranašai, matydami girtuo- Į 
Iklystėje savo mylimos tautos 
nelaimių šaltinį atsiliepdavo 
į girtuoklius viengenčius kar
tais rūsčiais, kartais karčiai 
juos pajuokdami.

“Štai džiaugsmas ir links
mumas: prisimušti veršių ir 
prisipiauti avinų, ėsti mėsų ir 
gerti vyno: valgykime ir ger
kime, nes rytoj numirsime.” 
Iz. 22, 13.

“Ir begėdiškiausi šunes ne
žinojo soties: eikšekite, mau
kime vyną ir prisipildykime 
apsisvaiginimu: ir bus kaip 
šiandien, taip rytoj ir toliau. 
Iz. 57,52.

dvynučius artimesni broliai ir 
giminės. Kur yra girtuoklys
tė, tenai yra ir vargas, o kur 
yra vargas, skurdas, tenai 
bujoja g’rtuoklystė. Ir kol 
nebus pagerintas darbininkų 
luomo būvis, tol nebus žmo
nijoje pilnos, tikros blaivybės, 
nes daugumas žmonių ieš
ko svaigaluose nusiraminimo 
ir laikinai jį atranda ir ta;p 
išpalengvo įpranta prie tų pra
keiktų alkolio nuodų.

Antru kartu tamstoms pa
rašysiu būdus, kokiais geriau
sia yra apveikiamas tas žmoni
jos visųba'siausis neprietelis— 
alkolis. O šiandien užbaigsiu

Perdaug įsigalėjus girtuo
klystei, pranašai negalėdami 
išnaikinti to pragaištingo įp- 
roč’o, stengdavosi jį bent su
mažinti. Dėl tos priežasties 
mes šalia tokių išsireiškimų, 
kaip: ‘ ‘ Svarbi ausias daiktas 
žmogaus gyvenimui yra van
duo ir duona, drabužis ir na
mas pridengti gėdą,” randame 
ir šitokių: “Vynas linksmina 
žmogaus širdį, o duona stip
rina.” Arba šitokių:

“Vynas nuog pradžių pada
rytas yra smagumui, o ne nu- 
sisvaiginimui. Vynas saikiai 
geriamas yra dūšios ir širdies 
linksmumas. Blaivus gėrimas 
yra kūno ir dūšios sveikata. 
Vynas gausiai geriamas su
teikia susierzinimą, piktumą 
ir daug nelaimių. Girto smar
kumai, bei neišmintingi užgau
liojimai, mažina jiegas ir daro 
žaizdas. Pokylyje dėl vyno ne
kaltink artimo ir neniekink jo 
dėl jo linksmumo, netark jam 
užgąulių žodžių, bet nė nera
gink jo pakartoti (gerti.) 
Eccl. 31, 35—42.

“Priprątusį prie vyno ne-

draugijij blaivybės, 
svieto doros:
laisvesnės linksmybės, 
alus pastoros!...

Iš “T. Ryto.”

3

Mes gersim, kol padvėsim
Kolei turės’’m
Nors ant dugno butelių 
Hei! drąsiai, kliu-kliu-kliu!

Iš “

Te keikia mus kunigai,
Te spaudžia varga*,
Mes eisime savo keliu
Hei! drąsiai kliu-kliu-kb’u!...

Visuomeniška teisingiausia 
Krautuve Lietuvių Kooperacijos.

285 W. Broadway, tarp G ir I) gatvių So. Boston, Mass. 
l’žlaikome geriausius šv ežiaus'us visokios rūšies tavo 

rus, kaip tai: Mėsą. Daržoves. l\enu-< Irocei-io, Puodus, Stik 
lūs, Torieles (Dišes) Bliūdus. (’ainink'.is, didelius ir mažus 
Boiler us; žodžiu kas tik reikalinga prie gaspadinystės. v s 
ko galima gauti Kooperacijos krautuvėje už pigiausią prekę. 
Speeijališkas nupiginimas ant visų tavoru prieš Kalėdas. Di
delės dovanos tiems, kurie atsilankys į mūsų krautuvę. Tėmy 
kete mūsų plakatus.

Saugokis, brolau ir sesuo velnio anuotos.
NAUJŲ LAIKŲ MARSELIEZA.

Vyrai, drąsiai į eilę sustokim,
P'lnus butelius kelkim augštvn, 
Smarkiai delnu Į dugną sutvokim: 
Te sau slenka skystimas gilyn!
Mums nereikia
Nė pasenus os
Jos yr priešais
Mums lygybės

Kaip girtuokliai pa*ms valdyt šalį, 
Visi prietarai tamsūs išnyks 
Ant griuvėsių atrasim sau dalį, 
Ten mums laisvių migdolai išdygs; 
Jau ant žemės neliks kapitalo, 
Nes kiekvienas sava:mi nupliks, 
Neklausys nieks žiauraus klerikalo, 
Cicilizmas puikiaus'as įvyks!...

^100.00 duosim kiekvienam,'kuris prirodys, jogei kiti pardavinėja ant 21 akmenio 14K. Gold Filled, Gvarantuotą aut 20 
metų laikrodėlį, kol mes parduodame už $6.65, ir duosime 35 augščiau padėtus prczentus dykai.

i Prie užsakymo norime įvesti ir išplatinti tarpe visų ant 21 akmenio laikrodėlius, mes padarėme didžiausį nuleidimą 
ei kiekvieno, kuris prisius mums šį apgarsinimą ir 20 centų iškalno, mes tuojauspasiųsime per krąsą arba Ekspresu dėl iš- 
rirno ant 21 akmens, 14K. Gold Filled laikrodėlį trimis viriais, gražiai išbraižiotas, gvarantuotas ant 20 metų. Kuriam, mes nn- 

i kainą iki $6.66, ir priedo prie to laikrodėlio duosime 35 prezentus visiškai dykai. Retežėlį sn kabliuku, 33 cal 
olverį (Model), Durtuvą, Pypkę, Žiūroną, Peiluką, Pontaniną plunksną, (Miniature) Budilninką laikrodėlį, Britvą, 
dūką, Kryžiuką, Žiedą, Branzalietą, ftliūbinius žiedus, laikrodėlį (Model) ra žpilkute, laikrodėlį ra Branzalietu, tpJ- 

Mankietams ir Kalnieriams guzikučiai, Kišeninis veidrodėlis ra šukoms, Kriukutį ir Krapštuką. Kada laikrodėlis ir 
‘_____ “\ Į ' ~ _ “ “ ’ , * ..." Tas laikrodėlis gvarantuotas ant 20 me

tų įr-per tą laiką, mes taisome arba apmainome ant naujo dykai. Tik reikalaujame prisiųsti mums 20 centų stampomis
tie 35 prezentai bus atnešti į jūsų namus ir jeigu jums patiks užmok&rite likusius.

irodėliu. apmokėjimui persiuntimo lėšas.
Jeigu jus norite turėti gerą laikrodį, tai pirkite tikrą ant 31 14K Gold Filled, grarantnotą ant 20 metų,

H* Kanados visi pinigai turi būt prisiųsti ii kalno. ; .*n<!
okitės šiuo pasiūlysimu ir prisiųskite kuogreiiiausiai užsakymą.
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AMERIKOS VYRŲ VARGAI.
Kas su tav’m, pone Pakau

ši, ar jau pradedi ištvirkt’, 
kad taip dažnai ėmei smuklę 
lankyli?
— Na ne, ne dėl ištvirkimo. 
Matai mano žmona pradėjo im
ti dainavimo lekcijas, tai 
reik a jai parnešti džinės.

—Kam jai tas dainavimas? 
Verčiau tu jai lopšį įtaisyk: 
moterystėje gyvenant tas svar
biau.

— Dievui dėkui, jau augina- 
va dvejatų, o gal susilauksiva 
ir treč o, bet lopšį supant, ži
nai, reikia lėlei padainuoti.

— Tas taip! bet kam jai ta 
džine *

— Džinės lašų einu jai par
nešti tam. kad gerklelė nebūtų 
užkimus.

MUZIKOS MYLĖTOJAMS.
Po Naujų Metų Sausio mėne

syje pradės eiti laikraštis 
“MUZIKA” 

pašvęstas vien Muzikos 
reikalams.

Prenumerata ir apgarsinimai 
jau priimami. Siųsdami pre
numeratą ar š aip kokiais rei
kalais kreipdamies, dėkite ad
resą toki:

‘“MUZIKA,”
3214 Cedar Street., 

Philadelphia, Pa.
“MUZIKOJE“ sk;1.it;, tojai ras 

pamokioimij, kaip reikia muziką 
supranti ir kaip ją išreikšti.

■‘MUZIKOJE’’ nors ir bus vi
sos muzikos judėjimo sryties ats 
pjudys, bet daugiausia bus rašo
ma apio mūsų lietuviškąją muzi
kų ir j-.s ps,re;škimus.

‘‘MUZIKOJE’’ bus išguldoiiia 
niuzik's istorija ir teorija.

“MUZIKOJE“ bus spausdimn- 
įua gražiausios lietuviui liaudies 
dainos su gaidomis.

“MUZIKOJE“ 
solistas ras dainų 
prie fortepijono.

“MUZIKOJE“

Dainininkas-
vienam balsui

5

Dainininkas- •
choristas ir choro vedėjas kiek-
viename “Muzikos” numeryje
atras: d v iems, trio is ir keturiems
halsams < luinų, 0 taip-pat ras ir
didesnių veikalu so listams ir cho-
ranis.

“MUZIKOJE” Mylėtojai ba-
žnytinčs muzikos, atras tipiški]
ir gražiu baž.nvtin i n oŲpsnii’ i.

“MUZIKOJE” Sk.mVbinantie-
ji P':.: .i. “;i > <rr;; /. itų veikalu pia-
nu;.

7.<^\7V i - “Muzika” užganė-
dins k — ’ '‘ginusia i ui‘i/.ik')s m y-
!čt .i ; 1 sk:uiiis n usdama jiems

i r !!"■<' Žūs 11 ia is! a.
“MUZIKOJE” bus spausdina-

sni M. ’r.-mdm, St. Šimkaus ir
kitą; i imt ;\ ii] kompozitoriui veika-
lai. I?

' * - -— - v.• M '■r ’j ■■ <
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“DARBININKAS”
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PABĖGĖLIŲ KASOMASIS IR ŽINIŲ TEIKIAMASIS
BIURAS

prie Centralio Lietuvių Komiteto dėl karo nukentėjusiems 
šelpti pradėjo d a r b u o t i e s n u o r u g p, 2 5 d.

Biuras rašo visus lietuvius, išsiblaškiusius po Rusiją, ren
ka žinias apie jų padėjimą, padėjimą susiieškoti kits kitą 
giminėms, pažįstamiems ir kaimynams; teikia visokių pa
bėgėliams reikalingų žinių ir duoda žodžiu ir raštu teisės ir 
kitokių patarimų.

Biuro adresas: PETROGRAD, BASKO V PER. 29, B. 10; 
Biuro vedėjas advok. KAZYS ŠALKAUSKIS.

X

Ateina Žiema
Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų 

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

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

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

marškinius, sveterius, pirštines ir t. t.
MhSŲ K AIVOS ŽEMESNĖS l’Z KITŲ.

NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOidE.

Nebūk be gero
Katalikiško laikraščio.

i*

fn|(ę
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“MUZIKOJE” tilps paveikslai 
atsižytiičjnsiii muzikos srytyje ir 
geresniu lietuviškų chorų.

“MUZIKOJE” bendradarbiau- į

ti pasižadėjo visi lietuviai muzi- i 

kai.
Arčiausia prie “Muzikos” sto-i 

vės ir ją redaguos vienas gabiau- j 
šių mūsų muzikų, St. Šimkus, bai- . 
gęs Varšavos Konservatorijos var
gonų skyrių ir Petrogrado Kon
servatorijos kompozicijos skyrių.

“MUZIKA” išeidinės kartą į 
mėnesį.

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

Tai-gi. Muzikos Mylėtjoai, su
kruskite, kad mūsų laikraštis 
išsiplatintų kuopiačiausiai ir kad 
nuvekitų knodaugiausia.

“MUZIKA” kaštuos metams 
$3.00, pusei metų $1.50. Atski
ri numeriai 40 centų.

Pardavinėtojams bus duoda
mas nuošimtis.

Eidamas
pro šalį.

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

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

So. Boston, Mase.
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Pažink Tikybos ir Doros Dėsnius.
O

C. P. YURGELUN,
377 W. BR0ADWAY, SO. EOSTON, MASS.
ičyjčpjat 'HUc'Ut=ay=

fįUžsirašik sau ar savo pažįstamii 
ms Lietuvoj bei Amerikoj 

“Išeivių Draugą” 
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS

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

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

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

4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlithgovvshire, 
IV Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj.”
Korespondencijas.
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.

8. Dainas, paveikslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiaus, pasistengs tilpti vienu iš įvairiausių 

ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj ; me

tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Ad
resas :

(UČ:
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Žinok, kad nuo amžių lietimai buvo maldingi 
žmonės. Didžiuma lietuvių ir Amerike tebėra to
kiais. Tie tai geri tautiečiai privalo žinoti, jog 
jiems yra leidžiamas laikraštis vardu “TIKYBA Iii 
DORA.” Kiekvienoj maldingoj katalikiškoj šeimy
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 sielos 
lavinimu ir jos tobulinimu.

Užsisakyk tų gerą laikraštį, o jis lankysis pas 
tave du kartu mėnesvje. Kainuoja metams tik 75 c.

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

o

po 
o

Adresas:
1644 AVABANSIA AVĖ. ::
7101------->|ĮC2----1OE------- >{|c-----IOI- -- ->Įfč------ torz±žž>]

CHICAGO, ILL.
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X LIETUVIŠKA

IKriaučka
■ >< >
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Padarom moteriškus drubu-
:s. vasarinius ir žieminius

♦ 
naujausiai madai.

* A. ČEPULIONIS, ♦♦♦
242 į W. Broad.way. 
“Darbininko” spaustuvės.)

So. Boston, Mass.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis
. _ __ ...m'A,—r

1
• <5

h.e.
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5.
6.
7.

u

Rev. Jos. Norbut,
SCOTLAND.
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MOSSEND, LANARKSHIRE,
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Skaityk “šviesą
DU KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

JEI 
J EI 
JEI

M

RŪPI BLAIVYBĖ.
NORI PADERINT SAVO BŪVĮ.
TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

SKAITYK “ŠVIESĄ.
KAINA. METAMS bOe.; I Ž RI BEŽ^D 75c. 

PAVIENIS NUMERIS 5c.

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ., VZATERBURY, CONN.

^5 .
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pnrtiviškas laikraštis Amerikoje, 
imo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin- 

žm, Moterį’ Skyrius, Moterų Žinios ir 
,s Kariaujam ių Š,.iių. Juokai ir Mar- 

itysi tikrai pamylėsi.

UŽSISAKYKITE RIMTĄ MĖNRAŠTĮ

4 
r 64

Vienintelis lietuviškus be 
talpina žinias iš lietusių f’yve 
kų Žinios, Prakalbos pu Me< 
Naminiai Darbai, Aprasv ir. 
gurnynai. Jeigu vieną persk
Kaina metams $1.50. Pusei metu 75c..Kanadoje užrubežiaus, §2.00

Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS
15 Millbury Street, Worcester, Mass.

—fa

*♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**♦**<

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
1) “ABeCeLĖ” 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 užtektinai ilgo 
viešo vakaro papuošimui.

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

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
sę, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam 
vieną egzempliorių gaidų, su 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
KĖJUS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.

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

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

21 CONGRESS AVĖ., :: :: WATERBURY, C0NN.
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)

spssssaMEfflsffiffizsasa
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ei esį nubudęs, - “Ežį” - Skaityk.
JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ” — RAŠYK.

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

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

Ežys”
KAD, 8HOTTS, 800TUND.
Y

Adresas: “
213 STATION ROAD, D Y
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“PAŽANGA”
llisi'-uts lietUV:

. t

S

! I

f-

l (

1 ei

prie

ši d i s
a’ua

rasi

j

F

i •

apsi-

dailiosios literatūros, 
jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir E:; 
literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos 
reiškinius.

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

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

Adresas:

1800 W. 46 ST., CHICAGO, ILL
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| Karė, mobilizacija... |
fie Visi tautiečiai, jauni ir seni, vyrai ir moters, mer-
0= ginos ir vaikai, nei minutos neatidėliodami marš į mobili- ha 
ge zacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės į baisią, sunkią, 2a 
Es ilgą karę. Sujungkime jėgas kariauti su baisiu, galingu, 2a 
Ęs beširdžiu priešu, kurs baigia mus terioti. Baisusis prie- 2a 

šas pasai ingu būdu įlindo mūsiškių tarpan ir skerdžia mu- Ba 
Be siškius, kaip meitėlius. Nejučiomis baisusis priešas pri- Bu 
Be veisė tarp mūs visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių, BQ 
Ęs bjaurių šliūžių. Dėl to įsibriovusio priešo mūsų tarpan Ba 

mūsiškiai ėmė skęsti varguose, nedorybėse. m
Todėl apšaukiame jam karę, kuri gal truks dešimtme- BQ 

čius, gal šimtmečius. j m
Kelkime kovos balsą nuo krašto iki krašto, didmies- 

čiuose miestuose, miesteliuose visose kolonijose. Pakeiki- 
me balsą, sujuskime, kad nuo mūsų balsų ir sujudimo 
sudrebėtų žemė, suvirpėtų oras ir kad nuo to sugriūtų 
paskutinės didžiausiojo priešo tvirtovės ir drutvietės.

Visokios informacijos, nurodymai, instrukcijos kari- Ęe 
niame muštre, strategikoj, ginklų, amunicijos, provizijos, §3 

gR kreiptis į generalio štabo buveinę.
Nuolatinės instrukcijos leidžiamos kas mėnuo. Per metus įng 

Sjatsieina tik SOe. Generališko štabo adresas:

“Tautos Rytas” | 
Rev. J. Valaitis,

28 CHERRT STREET, :: :: SHAMOKIN, PA. I
a
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Jei trokšti apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį 

iliustruota jaunimo laikraštį

“Vytį
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 

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

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

nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioji*. 

“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija.
Metams “Vytis” kaiiiit-.ja $1 pusmečiui 75c. L. 

Vy-'ią organizacijos nariams “Vytis” smučiaimis už mėnesi
nes mokėsi is.

i’r-Lsi įsk sa\o antras.; ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiurę jin: ui prisiusime voltui.

t isais reikalais kreipkite s šiuo antrašu :

“Vytis,”
731 West 18-th str., Chicago, III
J Ujf’UĖ U? U?' T'' 72'Y’,r
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Juokų, pašaipos, pajuokos Laikraštis

^Žvirblis”
Nuo spalių mėnesio 1915 m. eina naujas vienatinis visoj 

Amerikoje juokų ir satyros mėnesinis laikraštis vardu: 
“ZVIRBUS,” kurs visiems lietuviams didžiai reikalingas ir 
labai naudingas. Už ištisus metus prekiuoja tik vienas 
doL Reikalingi agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus 
25 centus, o už kožną šimtą surastų prenumeratorių (me
tinių) gaus dovanų dar (po 5 dol.). Jeigu norite naudingai 
praleisti liuosą laiką ir širdingai pasijuokti, tuojau pa
kvieskite į savo namus “ŽVIRBLI.”

Leidėja Ona Janušyte,
Bax 576 Forest City, Pa

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

“Žvaigždę”
“ŽVAIGŽDĖ” yra seniausias lietuvių kataliką* 

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

METAMS ATSIEINA TIK <2.00. 
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu: 

“ŽVAIGŽDE”
3654 RICHMOND ST., :: :: PHILADKLPHIA, PA 

.4.-y... *F.z' V- > Ų* .. *
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"DARBINI

Vietines žinios.
Tautos Fondo Skyriaus 

veikimas.
16-tą gruodž o Šv. Petro 

pobažnytinėje svetainėje atsi
buvo nepaprastas So. Boston’o 
Tautos Fondo skyriaus susirin
kimas, sušauktas dėl sutvar
kymo ir išsiuntimo drabužių, 
kurie yra suaukoti dėl nuken
tėjus ų nuo karės. Kun. F. 
Kemėšis skaitė Tautos Fondo 
konstituciją, paaiškindamas a- 
pie įvairius skyrius Tautos 
Fondo, apie sunaudojimą su-1 
rinktų pin gų ir tt.

Buvo išrinktas komitetas ku- i 
ris rūpinsis surinkt aukų ir' 

.- -’ų !
Komisijon pateko i 

ypatos: Magdalena! 
Magdalena Lazdv- : 

K otrina Giedraičiutė, 
ganskaitė, Mykolas Ve-

Visi skaitykit ir platinkite 
“Darbininką” /

10.000 Phonografą ĮJvk flį Dd kiekvieno 
išduosime ' ant kalėdų.išduosime

i
i

drabužių ir sutvarkyt ,j 
siunt mą. 
sekančios 
Bakūnuitė, 
naitė, 
Ona M i 
nys, Antanas Ašmenskas, Leo-ii 
nas Švagždys, ir Vincas Ta- 
mulaitis. Š toji komisija su-,- 
atrinks pėtnyčios vakare "Dar- r 
Liniuko” 
dą vakari*.
riai su <1 dėlių entuziazmu pri-!^ 
pažino, kad būtinai reikalin-; į-g; 
ga surengt "Tag Day” Bosto-į^ 
ne Tautos Dienoje 4 kovo. Ki- 
ti Tautos Fondo skyriai .jau y-!, 
ra tokias pat "Tag Days” su-i! 
rengę ir gana daug sur nkta I 
aukų. Įlinkime tokiu aukų į 
ant gatvių ir krautuvėse, bū
tina1 reikalinga angliška kai- ' 
ba, o kadangi visai mažai at
sirado tarp nariu, kurie ari- ; 
gliška kaiba pusėtinai moka, 
nutarta atsišaukti i čion augu
sius 1 etuvius ir lietuvaites. Po 
tokio atsišaukimo privalėtų i 
kiekvienam Amerikos lietuviui 
ir lietuvaitei net k iš savęs pri
sidėt, bet ir rūpintis patrauki 
savo kitus draugus ir pažįsta
mus, kurie galėtų prie šio pra- i 
kil naus darbo pr sidėt..

Dar gi per ši susirinkimų bu-1 
vo suaukota $97.35. Dr-ja Lie
tuvos Dukterų po Globa Mot. 
šven. aukojo $66.35 (pelnas 
baliaus surengtas Dr-jos lap
kričio 24. 1915.) Am. Liet. R. 
K. Mot. Sąjungos 13-toji kuo- ■ 
pa surinko Į Moterų Kalėdinį 
Fondą $30.00. Šita auka bu- : 
vo sur riktą per 13-tos kuopos1 
susirinkimą, ant • kurio 
skaityta atsišaukimas į 
Lieutves ir Lietuvaites, 
paukot pinigus kuriuos šleis-i 
tų dovamj pirkimui, į Mot. Ka-! 
ledinį Fondą nukentėjusiems' 
nuo karės. Labai tai gražus! 
sumanymas ir susirinkusios į 
narės gaus ai atsiliepė. Reikia 
paminėt, kad nė viena narė 
neauko.jo mažiau, kaip vieną: 
doleri.

Juozapas Kavolynas šiame 
Tautos Fondo susirinkime au
kojo $1.(M).

Per metinį susirinkimą Tau
tos Fondo skyriaus kur s atsi
bos sausio 16-tą d. 1916 m., bus 
renkama nauja Tautos Fondo 
skyriaus valdyba ir bus svars
toma piaėian rengimas Bos
ton’e "Tag Day.” Tame su
sirinkime privalėtų dalyvaut 
kiekvienas lietuvis ir lietuvai
te, kuris turi nors mažiausią 
krislelį meilės dėl savo Tėvy
nės, Tautos ir tų kurie neišpa
sakytai yra nukentėję nuo ka
rės L etuvoje. Ar daug yra 
tokių ką šitą atjaučia, pasiro
dys ateinančiame susirinkime 
sausio 16-tą d. 1916 m.

Susirinkimo raštin nkė 
Ona Migauskaitė.

CK

redakcijoje 7 valau-! ps 
Susirinkusieji na- K

buvo
Am.
kad

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS., KURI PAĖMĖ 
"DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis, 

733 Indiana Avė.
Fin. rašt. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

1436 So. 9-th Str.
Kasierins Tamošius Grigaliūnas,

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda, 
1002 Clera Avė.

Mateušas Kučauskas, 
1133 Michigan Avė.

Organo sekretorius, Jonas 
Stauskas,

g$ 5.75 Naujas Pasiulijimas 
|tikras Laikrodėlis 23 akmenų 

už 5.75
Solid gold, pripildytu ir kitokius laik-^ 
rodėlius pasiūlijant, bet mes pirma par- 
duosime 10.000 naujo išradimo 23 akine.
nų “AC C URATUS” laikrodėlius tik uM> 
$5.75 kiekvieną. g

Tas puikus laikrodėlis gražiai iš-JS 
braižytas auksu dengtu piešimu ant vir-gĮ 
kelių, patentuotu reguletoriu ir kitai g 
pirmos 1 
vintas.
Vvram i 
Ėjimas 

laikrodėli

SALES CO.

t

St. Lcuis, M o

Turintis lietuvišką vertėją

ADVOKATAS
MORRIS KATZEFF

294 Washington St., Room 350 
... v BOSTON, MASS.,
vTeK Port Hill 3424 * 

.Vakarais nuo 7 iki 9 vai. 
1140 Columbus Avė. 

■ *, Roxbury Crossing
Room 38.

ar Moterims. GVARANTUOTAS 
ir sustatymas. ANT 20 METŲ, 

is, bet ir puikus, gerai padarytas.

gus, tai tas laikrodėlis dėl jūsų tinkamiausis pirkti. i’irmayv 
jeigu kur kitur pirksite, pamėginkite pirkti tą laikrodėlį. y?

Tik už leentą atvirutę, prisiusime jums laikrodėlį pasižiūrčji-yy 
mui i jūsų artimiausi Expreso offisą. yv

Jeigu jums patiks laikrodėlis užmokėkite Expresui nepapyv 
rastai mažą kainą $5.75 ir Ekspresas atiduos jums laikrodėlį 

.Jei jums nepatiks neimkite, jums nieko nekaštuos, laikro-g 
dūlis bus sugražintas su visoms išlaidoms, MESPAIMAMju 
VISĄ RIZIKĄ. Gražus auksu dengtas lenciūgėlis dykai g 
su kiekvienu laikrodėliu. g:

Po pirmu pardavimu 10.000 laikrodėlių, bus parduodami užgj 
tikrą kainų $8.50, Pasiskubinkite. ĮS

Adresas: g! i
EKCELSIOR WATC CO., Dept. 912 CHICAGO, ILL., U. S. A. g 
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Lietuviai,
N atur alizuokites.

Ivekv enam lietuviui bei lietuvei labai svarbu patapti 
šios šalies piliečiu.

Lewiston’o, Me. Lietuviai 
turi labai gerą progą stoti Suv. Valstijų piliečiais, nes pilie- 
tystės pamokas ir v sokios rodos ir patarnavimas išsiėmime 
pilietystės popierų yra visai

Dykai.
Pilietystės reikalais kreipkitės pas viso Lewiston’o gy

ventojams žinomą C;ty Auditor

Paul J. Cloutier,
Lewiston, Maine.

.jnljnl^nl^nPiT!

i 
i

i Siūdinkite drapanas 
pas mus.

i
i 
i

Siuvame vyrų ir moterų 
drapanas. 

Darbas užtikrintas.

; Broliai ir seseris, siuvimo 
: darbus paveskite mumis. Iš 
' pirmo karto įsitikinsite, jog 
; darb^ atliekame prideramai.
; JONAS EER2ELCMS & CO.
; 28 Chandler St., Boston. Mass. 
; Vienos durys nuo Berkley st.

' -T"

I

ANT PARDAVIMO fornieiai 
trims kambariams ir vituvei. Tik 
vieni metai vartoti. Priežastis 
pardavimo, išvažiuojame į kitą 
miestą. Matyti galima kasdien.

MARIJONA SINKAUČI,
239 C St., (ant trečių lubų)

So. Boston, Mass.

ir išplatinti tarpe visų naujausj 14K. 
metų gvarantuotą laikrodėlį; mes pa

kas pirks dabar 
gaus priedo dovanai Phonografą kuris geras

Mes norime įvesti 
Gold Filled, ant 20 
darėme didžiausi nuleidimą dėl kiekvieno, 
nuo mūsų;
uel visokių rekordų, taip-gi C 'lumbia ir Victor.

Jeigu norite pjauti 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 tuojaus prisiu
sime gražiausi 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 retežėli su-pagražinimų.

Kada laikrodėlį ir Phonografą atneš į jūsų namus ir jeigu 
jums patiks užmokėkite likusius pinigus. Jeigu ne, tai 
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 kuogreičiansiai, kol mes turime dar daug 

Phonografų.
Adresas toks:

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

Linksminkitės sn kalėdų dovana

Dėl savęs arba savo draugo 
papirk naujausios mados Colum- 
bia Framafoną ir Rekordų su lie
tuviškoms dainoms, polkoms, wal- 

Icais ir šeip įvairiom meliodijom.
Reikalauk katalogo prisiųs-

1 damas 4c. krasos ženkleliais.
Kaina Rekordų 10 colių, 2 dai

nos už 75c.
Kaina Gramafonų nuo $15.00 

iki $500.00.
Pirkt galite už pinigus ir ant iš- 

Į mokėjimo.
Duodam 2 savaitėm pamėgini- 

! mui dykai.

I
I
tI

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tčs darbus prideramai.
K AIXOS NEBRANGIOS.

Ofisas Gyvenimas
315 \V. Broadwav, 133 Bowen St.

SO. BOSTON, MASS.

I

E 2223 Pamylėjau vakar. 
Drauge. Polka-Mazurką.

2224 Mano Laivas
Į Sveikatą Maršas.

2225 Einu per Dvarelį.
Gaila Tėvynės. Maršas.

2226 Per Girią Girelę.
Linksminkimės. Polka.

2227 Per Šilą Jojau.
Žydas Statinėje. Polka.

2228 Saulelė Nusileido.
Maršas Princo Vaiskava

E 2339 šėriau Žirgelį.
Dėdukas. Polka.

2340 Vilniaus Rūta.
‘ ‘ Drinopolis. ’ ’ Maršas.

2341 Kas Subatos Vakarėlį. 
Nuostabu. Maršas.

2342 Siuvėja. Monologas. 
Po Dugalviu Ereliu.

E 2343 Ant Vienos Galvos. 
Monologas. 
Žuavų Maršas.

2356 Lietuva Tėvynė Mūsų. 
Tykiai Nemunėlis Teka.

E

E

E

E

E

Parduodu Gramafonus ir ge- 
. riausius Rekordus su lietuviš
koms dainoms ir tt. Katalogus 
duodam dykai kiekvienam kuris 

: prisiunčia už 2c. krasos ženklelį.

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

E

E

E

Dr. Paul J. Jakmauh "j
/T_l * f

t

vakare jJI
I 

(Jakimavičius)
| Priėmimo valandos:
! Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8
. 509 EROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.

Te! 502 S. B.

E

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.
______ — _ —

.GEBA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

Vaikų Drangas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojų-......15c

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

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson. N. Y.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

E

E

I)el 
apie

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

F O-y Wį>

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

KALĖDOMS

DOVANOS!
2357 Birutė. M. Petrauskas. 

Kur Banguoja 
Nemunėlis.

2358 Darbininkų Marselietė. 
Sukeikime Kovą.

E 2359 Nemuno Vilnys.
Sudiev. Mazurka.

2360 Varpelis. Valcas. 
Mano Mielas.

2392 Sveiki Broliai Daininin
kai.
Ko Liūdit Sveteliai.

2893 Saulelė Raudona. 
Jojau Dieną.

2394 Už ŠilingėlĮ. 
Šių Nakcialy.

2395 Bum Čik-Čik. 
Dėdienė.

E 2396 Našlys. Žaislas. 
Lapunėle.

E 2397 Klumpakojis. 
Kokietka-Polka. 
Kapella.

i j

E

E

E

E

CHAS. URBON ir A. PILVINIS,
233 Broadway, - South Boston, Mass

Tel. Charter S. B. 905 M.

i

i

i

Geriausia dovana merginoms
L0WNEY’S KREST” KENDŽIŲ

Po 2 dol. ir po 1 doL
Taipgi “PERFUMOS” kviepalų nuo 5 dol. iki 50 c 

tai yra šitaip: $5, $4, $3, $2, $1 ir 50c.

Cigarų, Cigaretų ir Tabako viso
kios rūšies po $3, $2, ir po $1 Užskrynute

Reikalaukite per laiškus, prisiusdami tokia suma 
pinigais už kiek norėsite tavora.

Aš išsiunčiu tuoj aus gavės pinigus.

K. Šidlauskas, Apaekones
226 Broadway, So. Boston, Mass

C. & P. Phone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuotoj as

Pagrabus atlieku pigiai ir 
gražiai. Esu išėjęs mokyk
loj tam tikrus graborystės 
mokslus 
Siunčiu 
miestus 
miestų.

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

JONAS GREBLĮAUSKAS 
500 SO. PACA ST.,

BALTIMORE, M. D.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

$500,00 Nebuvęs pasiūlymas $500,00 Atlyginimo dykai!

Krautuve

V. LUKOSEVICIA,

J 1TK&

ir išdavęs ekzaminus. 
numirėlius ir į kitus 

ir pargabenu iš kitų

$500.00 duosim dovanų kiekvienam, kuris prirodys, joge! kiti, 
21 akmenio 14K Gold Filled ant 20 metų Garantuotą Laikrodėlį pigiau, 
Dykai, tai tam duosim $500.00 grynais, pinigais už tai.

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriam8.

Vienatine Lietuviška

laido-

‘ 4- 'M

prieš mūsų nebuvusį pasiūlyiną/paraavinėjo ant 
negu mes, ir davė 31 prezentą prie laikrodėlio 

O idant mūši] ant 21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlius 
Garantuotus ant 20 metų kuolabiausiai praplatinti, darome dar nelnivusj pasiūlymą, nes parduodam tuos brangius laik
rodėlius tik už $6.75 ir prie kiekvieno laikrodėlio 31 augščiau patalpintą prezentą duodame visai Dykai. Taigi kas mums 
prisius savo tikrą adresą sykiu su šiuo apskelbimu ir 25 centus pradotko stampomis arba kvoterį,'tai mes išsiųsim jam 
tuojaus ant 21 akmenio 14K Gold Filled Laikrodėlį, Garantuotą ant 20 meti], su geriausiu tos rūšies mechanizmu pa
saulyj, ir prie kiekvieno laikrodėlio duosim augščiau parodytą 31 prezentą visai Dykai, kaip seka: Retežėlį su kabliu
ku, Žiedą, Pypkę, Branzalietą, (miniature) Branzalietą su laikrodėliu, Setą spinkų, 32 cal. (m^del) Revolverį , Brit- 
vą, Armoniką, Kryžiuką, Veidrodėlį su 3 prietaisais, Peiluką, Diržą, Importuotą atdarą (model) laikrodėlį, Durklą, 
Skūrinį tabakui krepšelį, Nikelinę dėžutę dėl degtukų, (miniature) Budniką-laikrodėlį. Širdžiuke su retežėliu, (mi
niature) Žiūroną. Kada atneš tau į namus Laikrodėlį ir Prezentus ir būsi užganėdintas, tai užsimokėsi 

. likusius $6.50, taip-gi 30 centų už prezentų persiuntimo išlaidas. Jeigu nebūtum užganėdintas, tai nepri
imk, o mes sugražinsim tau 25 centus pradotko. Apart to primenam, kad mūsų h.ikrodėliai yra ant 21 
akmenio I4K Gold Filled, Garantuoti ąnt 20 metų, ir mes laikę tų 20 metų mūsų laikrodėlius pataisom arba apnuti- 
nom ant kitų visai Dykai prisiuntus mums tik 25 centus ant persiuntimo išlaidų. Tai-<ų pirkdamas S mūs laikro- y
dėlį, visiškai nieko nerizikuoji. Iš Kanados visus pinigus reikia priausti iškalno. Adresuok aiškiai taip:
UNITED COMMERCIAL COMPANY, Kničkerbrocker Bld<. Dept 182> (Fifth Avė.) NEW YOBKJT. Y.
■SUS:?*- ■* — - »

Užlaikom didžiausia kraut 
deimantų, laikrodžių ir visc 
žiedų, siutus ir overkntus, c 
dam ant bargo ir ant išmokės 
ant lengvų išlygų. Reikalai 
me agentų kiekvienam mieste 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, 
dėl į nuošimtį duodam pert 
čiams, didelį, naują kata! 
siunčiame ant pareikalavimo 
25 centus štampų.

J. P. TUTSIU.
822 WashingtGn St, Boston. M




