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Didelės pastangos Liberty 
Loan reikale.

MAŽAI TESURINKO.
AVashingtono valdžia gero

kai susirūpino dėl lėto pasko
lų ėjimo. Paskola atsidarė šio 
mėnesio pradžioj ir turėjo tęs
tis tik vieną mėnesį. Štai jau 
praslinko pusė mėnesio, o su
rinkta tik maža dalelė tos su
mos, kuri reikalinga. Valdžia 
tikėjosi per tą mėnesį surinkti 

e penkis milijardus, o ilgšiol te
surinko tik šešis šimtus milijo
nų.

PREZ. ATSIŠAUKIMAS.
AVasliingtono valdžia daro 

pastangas kad arčiausia supa
žindinti žmones su reikalu pa
skolos. Dėlto prez. Wilson nu
skyrė Liberty Loan Dieną spa
lio 24.

Toliau prez. Wilson išleido 
atsišaukimą į darbininkus, 
kviesdamas dalyvauti pasko
loj. Atsišaukimas toks:

“Didi europinė karė, ku
rion mes esame įvelti, atėjo 
vakarinio svieto žmonėms, kai
po baisus smūgis ir nei vienai 
gyventojų daliai Suvienytose 

, . Valstijose nebuvo didesniu 
smūgiu, kaip rankpelniams. 
Jie tikėjo ir troško tarptauti
nės taikos, bet jos norėjo ant 
pamatų tarptautinės teisybės, 
kuri apsaugotų teisę patiems 
žmonėms valdytis. Kuomet Vo
kietijos valdžia pradėjo žu
dyti mūsų žmones ir kuomet 
mums skyrė taisykles be mūsų 
sutikimo tose vietose, kur 
mums turi būti laisvė, tai tuo
met nieko neliko daryti, kaip 
priešintis.

šioje karėje darbininkų rei
kalai didesniame pavojuje, ne
gu kitų, nes tik demokratijoj 
tegali apsireikšti jų valia. Ne

Kontroliuos pirklybą, 
cenzuruos laikraščius.

Spalių 14 d. prez. Wilson iš
leido padavadijimus, kuriais 
bus kontroliuojama Suv. Vals
tijų pirklybą. Valdžia kontro
liuos pirklybą todėl, kad ne
leisti pirkliavimą su priešinin
ku ir jo talkininkais. Tie pa- 
davadijimai taip aštrūs, jog 
nei centu negalima prisidėti 
prie gerovės priešininkų. Bus 
nuskirti prižiūrėtojai vokiečių 
nuosavybių ir jos tūluose atsi
tikimuose gali būti konfiskuo
jamos. Prešininkų valdomieji 
patentai gali būti panaudoti 
valdžios.

Tuomi pat įstatymu įvedama 
cenzūra visų laiškų, telegramų, 
radiogramų ir kablegramų, 
siunčiamų užsienin. Prie to 
prijungta cenzūra ir laikraščių, 
spauzdinamų Suvienytose Val
stijose svetimose kalbose. A- 
pie tų laikraščių cenzūravimą 
yra šitoks punktas: “Pirklia- 
vimo su priešu aktas įveda, 
kad kiekvienas laikraštisįspau- 
zdinamas svetimoje kalboje,tu
ri pristatyti vertingus savo 
spauzdinamų žinių apie karę, 
nebent permitas būtų išduotas, 
paliuosuojantis nuo to. Pri
žiūrėjimas to padavadijimo pa
vesta postmaster-general ir ap

visiems mums duota privilegi
ja tarnauti savo šaliai karės 
laukuose arba tranšėjose, bet 
yra kitų būdų, kuriais mes ga
lime prigelbėti tiems, kurie ei
na po mūsų vėliava Europoje.

Pasišventimo jausmas siun
čia mūsų jaunikaičius į tranšė
jas ginti laisvę, žmoniškumą 
ir demokratiją. Mums liku
siems arti žemę, valyti javus, 
varyti dirbtuves, mainas yra 
atdaras kelias prie patarnavi
mų. Mes ir-gi turime pasišvęs
ti.

Tie, kurie eina karėn turi 
būti apginkluoti ir užlaikyti. 
Tam reikalingi pinigai mai
stui, ginklams, amunicijai. Pi
nigai tam turi plaukti iš par
duodamųjų bondsų. Darbinin
kai gali čia savo dalele prisidė
ti.
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Priminė gražią pasakaitę.

Čia man prisimena pasaka a- 
pie dideles kaitras, kuomet ja
vai skurdo dėl lietaus nebuvi
mo. Debesyse vienas lietaus 
lašelis antram tarė: “Aš leis- 
čiaus žemyn prigelbėti ūkinin
kui ir jo žūstantiems javams, 
bet aš taip mažytis, jog būčiau 
be naudos.” Antras lietaus la
šelis tarė: “Be naudos tu bū
tum vienas, bet susijungkime 
mes visi ir eikime teikti reika
lingą pagelbą.” Patarimas bu
vo pasektas ir pasipylė gražus 
lietus ant laukų ir javai atsiga
vo.

Taip yra su darbininkais. Jų 
pinigai yra it tie lietaus laše
liai, bet jų sujungti pinigai ga
li padaryti piniginį lietų, kurs 
suteiks visas reikmenas, atgai- 
vys mūsų kareivius fronte ir iš- 
gąsdys mūsų priešininkus.”

likacijų tokių permitų reikia jo 
prašyti.” «

----o—
GERA PROGA VAIKINAMS 

IR MERGINOMS.
Suvienytų Valstijų valdžiai 

kuogreičiausia reikia 10.000 
typewriterių ir stenografų. Al
gos nuo $1.000 iki $1.200 me
tuose. 450 miestuose kas savai
tė bus rengiami ekzaminai 
tiems, kurie norėtų tų vietų. 
Gera proga visiems jaunikai
čiams.

------ o------
KIEK YRA KATALIKŲ 

KAREIVIŲ.
Baltimorės katalikės-veikė- 

jos turėjo susirinkimą apkalbė
jimui organizavimo draugijos, 
kuri rūpinsis kareiviais. Toji 
dr-ja steigiama pagal patarimą 
kardinolo Gibbonso. Susirinki- 
me paskelbta, jog Suv. Valstijų 
armijoj dabar yra jau 200.000 
katalikų kareivių.

Rusijoj Podolsko mieste už
sidarė Singerio siuvamųjų ma
šinų dirbtuvė. Paleista 3.700 
darbininkų. Užsidarė todėl, 
kad darbininkai pastatė bai
sius reikalavimus ir kad dėl 
karės buvo dideli nuostoliai.

Didvyrio sukaktuves.
TADAS KASCIUŠKA.

Spalių 15 sueina 100 metų 
sukaktuvės mūsų didvyrio, Ta
do Kasciuškos mirties. Dauge
lis Lietuvių nei nežino, kad 
Kasciuška buvo Lietuvis. A- 
pie Amerikiečius nėr ką nei 
kalbėt. Pas juos nuo seniai 
priimta istorišką aksiomą, kad 
Kasciuška buvo Lenkas. Bet 
jo gyvenimo aprašymuose An
glai pamini, kad Kasciuška 
gimė Novogrudke, Lietuvos 
provinicjoj, Lenkijoj, 1746-ais 
metais. Dabartiniais laikais 
mums keistu atrodo išsireiški
mas: “Lietuvos provincijoj, 
Lenkijoj,” nes mūsų prigimtis 
griežtai prieštarauja prieš pri
skaitymą Lietuvos prie Len
kijos, bet ar seniai tas jaus
mas mumyse užgimė? Nesie
kiant jau paties Kasciuškos 
laikų, bet vos 40 meti] atgal, 
ne tai kad mūši] bajorai, bet 
ir patys kaimiečiai noriai pri- 
skaitvdavo savę prie Lenkų, 
ypač svetimtaučių akyse. Jei
gu mes patys, Lietuviai, ne 
taip dar seniai vadinome savę 
Lenkais, jai ką čia reikalaut 
nuo svetimtaučių, kad jie mus 
savystovia tauta pripažintų? 
'Ačiū jiems ir už tai, kad nors 
pamini, kad Kasciuška gimė 
Lietuvoj. Žinoma, istoriško 
fakto nei jie, nei Lenkai ne
gali užginčyti, ir kad mes 
Kasciušką skaitome Lietuviu, 
tai nėra koks neužtarnautas 
prisisavinimas, tik grynas fak
to pažymėjimas, kad Kasciuš
ka gimė Lietuvoj ir sulig kil
mės buvo tikras Lietuvis. Jo 
gyvenimo bėgis buvo maž-daug 
toks.

Tšėjęs Varšavoj karišką mo- 
kslainę, Kasciuška valdžios 
lėšomis l u’O išsiųstas į Pary 
žiu t<l’’ai» kariškai mokytis. 
Pabaigęs mokslainę Paryžiuje. 
Kasciuška tapo paskirtas arti
lerijos aficierium Lenkų arini 
joj. bet naminiai nesusiprati
mai su maršalu Gonsovskiu 
privertė jį iškeliauti į Franci- 
ją, o iš ten į Ameriką. Buvo 
tai laikais Amerikos karės už 
neprigulmvbę. Amerikos ka- 
riuomeenė labai stigo aficierių, 
taigi generolas Washington no
riai priėmė Kasciušką ir pris
kyrė jį prie inžinierių pulko. 
Mūsų tautietis gražiai Ameri
kai pasitarnavo ir drauge su 
generolu Washington’u per ke
turis metus kariavo už Ameri
kos liuosybę. Dalyvavo visuo
se mūšiuose ir atsižymėjo ga
bumais ir narsybe. Užtenka 
paminėt, kad už savo nuopel
nus tapo pakeltas į brigados 
generolus. Atsižvelgiant į tai, 
kad Kasciuška buvo svetim
tautis, noroms-nenoroms rei
kia pripažinti, kad jo nuopel
nai Amerikos karėje turėjo bū
ti nepaprasti, jeigu jam užtar
navo generolo laipsnį. Ir iš to 
galima spėti, kad Kasciuška 
puikiai atsižymėjo Amerikos 
karėje, nes visi Amerikiečiai 
apie jį žino. Kuomet jis, jau 
ištremtas iš Lietuvos, antru 
kartu atsilankė į Ameriką 1797 
metais, Kongresas nutarė duo
ti jam žemės ir padidinti jam 
pensiją. Visa Amerika priėmė 
jį su dideliausia pagarba ir iš
kilme.

Pasibaigus Amerikos karei 
už liuosybę, Kasciuška sugrį 
žo į tėvynę. Tuomet ir Lenki
joj buvo rengiamos didelės per

mainos. Įvyko garsioji 3-čiojo 
Gegužio konstitucija ir tuojaus 
karė su Rusija. Kasciuška ta
po pašauktas į kariuomenę ge- 
nerolo-majoro laipsnyje. Ties 
Dubienką, Lenkijoje, jis, tu
rėdamas vos 4.000 kariuome
nės, sulaikė 20.000 Rusų. Bet 
visos jo pastangos nuėjo nie
kais, nes karalius Stanislovas 
Poniatovskis nebenorėjo ka
riauti iki galui ir padarė su 
Rusais santaiką labai pažemi
nančioms išlygoms. Kasciuška 
atsistatydino nuo generolystės. 
Bet neilgai buvo jam lemta il
sėtis. 1793 metais įvyko ant
rasai Lenkijos ir Lietuvos pa
dalinimas tarpu Rusijos, Prū
sijos ir Austrijos. To pasekme 
buvo naujas Lenkų sukilimas. 
Kasciuška tapo paskirtas visų 
armijų generalissimu su dikta
toriaus valdžia. Tuomet Rusų 
armija artinosi prie Kriokavo. 
Kasciuška, turėdamas vos 5.- 
000 kariuomenės užklupo juos 
ties'Raclavieais ir visiškai su
mušė. Rusai betvarkėje trau
kėsi prie Prūsų rubežiaus. Bet 
Rusams čia padėjo Prūsai. Jų 
karalius Fridrichas ^Vilhelmas 
su 40.000 kariuomenės traukė 
ant Varšuvos. Kasciuška vos 
galėjo surinkti 15.000 kareivių, 
su kuriais drąsiai užpuolė ant 
Vokiečių, bet tapo sumuštas 
ties Szczekocinu. Tečiaus, nors 
sumuštas, pilnoj tvarkoj pa
sitraukė Varšavos linkon, ku
rią gynė visoms pajėgoms. 
Tuomsyk pagelbon Vokiečiams 
traukė Rusi] generolai Suvorov 
ir Ferzen su skaitlingom armi
jom. Kasciuška, nenorėdamas 
duoti jiem susijungti, sumanė 
užpulti ant kiekvieno paskv- 
rium ir pirmiausia užklupo 
Ferzeną ties Maciejovicais. Bet 
jų pajėgos buvo toli-gražu ne
lygios. nes Kasciuška turėjo 
tik 4000 prieš Ferzeno 14.000. 
Kasciuškos kariuomenė tapo 
apsiaupta iš visų pusių, ir jis 
pats, matydamas, kad nega
lės atsilaikyti, kovojo su neb- 
vilties drąsh ir tapo sunkiai su
žeistas. Krisdamas nuo arklio, 
Kascuška būk surikęs: Finis 
Poloniae! — Galas Lenkijai! 
Bet sakoma, kad patsai Kas
ciuška, vėliau dasigirdęs apie 
tą pasaką, užginčijo jos teisin
gumą.

Paimtas nelaisvėn, Kasciuš
ka išbuvo Peterburge du me
tu. Tečiaus, nžengus ant Ru
sijos sosto Povylui 1-mam, jis 
tapo paliuosuotas iš belaisvės 
ir nuvyko Anglijon. o paskui 
antru kartu Amerikon. Čia, 
kaip jau viršuj buvo minėta, 
'Amerikiečiai jam davinėjo že
mės, kad šią šalį, už kurią 
taip narsiai kovojo, apsirink
tų sau už tėvynę. Tečiaus Kas^ 
eiuška nesibuvino Amerikoj. 
Širdis jį vis traukė arčiau prie 
tėvynės. Bet būdamas ištrem
tu, apsigyveno Fontainebleau. 
Francijoje. Nepoleonas norėjo 
panaudoti jo vardą sukėlimui 
Lenkų prieš Rusų valdžią 1806 
metais, bet Kasciuška ant to 
nesutiko. Ir šiaip jis neparodė 
Nepoleonui užsitikėjimo. Nuo 
1815 metų Kasciuška apsigy
veno Šveicarijoj ir visai nesi
kišo į politiką. Užsiėmė dau
giausia žemdirbyste. Netyčia 
nukritęs nuo arklio, susirgo ir 
pasimirė Spalių 15, 1817 me
tais, Soleure, Šveicarijoj. Jo 
kūnas, lėšomis Rusijos caro,

Vokiečiai pramato pralai
mėjimą,bet gnybia Rusiją
VOKIEČIAI PRAMATO 

PRALAIMĖJIMĄ.
Vokietijoj prasidėjo judėji

mas prašalinti kanclierių Mi
chaelį ir vice-admirolą von Ca- 
pelle. Vokiečiai jau pramato, 
jog paskutinis jų baisusis gink
las submarinai nelaimės karės. 
Yra tai nepataisoma vokiečių 
karinė klaida. Nes vokiečiai 
numanė, jog pradėjimas sub
marinų karės įtrauks karėn A- 
meriką. Bet savo submarinais 
tikėjosi parklupdyti Angliją. 
Anglijos neparklupdė, Ameri
ka įstojo karėn ir tokiuo būdu 
išnyko viltis laimėti karę. O 
vice-admirolas von Capelle yra 
kaltininkas submarinų karės.

Tuo tarpu taikos judėjimas, 
vedamas katalikų vado Erz- 
bergerio, Vokietijoj didėja.

UŽIMINĖJA SALAS.
Vokiečiai pradėjo užiminėti 

salas Rygos užlajoj. Išsikėlė 
ant salos Oesel ir eina linkui 
miesto Arensburg. Prie tų vei
kimų prisidėjo 90 vokiečių ka
rinių laivų.

Premieras Kerenski atsišau
kė į Rusijos Baltikos laivyną, 
kad gerai pildytų savo parei
gas. Atsišaukimą atsiuntė per 
'šiaurinių armijų vadą. Atsi
šaukime sakoma:

“Šauniam Baltikos laivynui 
pasakyk, jog išbandymo va
landa atėjo. Atėjo laikas rim
tai pagalvoti ir liautis nesąmo
ningai suveikti su priešinin
kais. Kronštadto įgula savo 
pasistatymu jau labai nusilpni
no gynimosi spėkas.

UŽSIMENA APIE PAVOJŲ.
Petrogrado laikraštis “Bir- 

ževija Viedomisti” rašo:
Apskritai imant mes turime 

pripažinti faktu, kad visos sa
lų grupos jau pateko priešinin
kui ir kad priešininką® bus pil
nu valdovu Finlandijos užla
jos.
' Kabinetas praš ėtelefonu pre- 
miero Krenskio pavelyti išleis
ti atsišaukimą, kviečiantį Pe
trogrado piliečius pamiršti po
litiką ir susijungti tarnauti pa
vojuje atsiradusiai sostinei.

Premjero Kerenskio liga, ku
ri privertė jį gulti besanti pa
gal gydytojų pranešimą influ- 
enza. Gydytojai pasakė, jog jo 
gyvybė ne pavojuj.”

Aleksandro 1-mojo tapo par
vežtas Lenkijon ir palaidotas 
Kriokavę, šalę Poniatovskio ir 
Sobieskio.

Kasciuška užima įžymią vie
tą Lenkijos istorijoj. Tiesa, 
tikslo, už kurį kovojo, jis ne
atsiekė. Bet kliūtys buvo taip 
milžiniškos, kad vienam žmo
gui, būk jis ir genijus, nega
lima buvo jų pergalėti. Te
čiaus su tais įnagiais, kuriuos 
turėjo, jis nuveikė milžiniškus 
darbus. Kad jo tikslas buvo 
kiltas ir būda® nepaliečiamai 
tyras, priparodo jo patys prie
šai, kurie jį gerbė ir nesigailė
jo jam didvyrio vardo. Ir did
vyris jis buvo pilnoj to žodžio 
prasmėj. Užtai jį šiandien ger
bia visas pasaulis.

J. K.

KERENSKĮ SERGĄS.
Rusijos premieras Kerenski, 

nukakęs į Mohilevą, sunegalė- 
jo ir turėjo gulti, kad atsitai
syti. Iš Mohilevo premieras 
telefonavo į Petrogradą vice- 
premierui Konovalovui ir pra
nešęs, jog santikiai tarp karei
vių ir oficierių pasitaisę.

Pasveikęs Kerenski aplan
kys kitus karės frontus.

NEBUS TAIKOS.
Vokietijos kanclierius (pre

mieras) Michaelis Reichstage 
pasakė, jog taikos nebus tol, 
kol talkininkai norės bent ko
kių Vokietijos žemių ir kol jie 
bandys įvaryti kylį tarp vokie
čių valdžios ir žmonių. Alza- 
cijos ir Lotaringijos Francija 
negausianti atagl.

DOVANA UŽ BOMBARDA
VIMĄ BERLINO.

Anglijos turtuolis W. H. Ve- 
no pažadėjo $10.000 tam lakū
nui, kurs iš padangių numes 
pirmą bombą į Berliną. Jisai 
sako, jog viena bomba Berli- 
nan numesta reikštų daugiau, 
negu šimtai bombų, numestų į 
Vokietijos parubežinius mies
tus.

RUSIJOS DALYKAI 
NUSISTOVĖJO.

Rusijoj koalicijinės ministe- 
rių kabinetas susidarė pasek
mingai. Susideda iš įvairių 
partijų. Bolševikų vadai — 
Tcheidze, Ceretelli, Skobolev 
ir kiti pamatė, jog kraštuti- 
nieji gali tik pražudyti Rusiją, 
o ne sutvarkyti, tai bevelijo 
remti vienybę visų partijų, ne
gu stovėti už tai, kad tik kra- 
štutinieji tebūtų valdžioj. Bet 
svarbiausias Rusijoj apsireiš
kimas yra tai tas. jog vokiečių 
agitatorių intekmė sumažėjo. 
Vokiečių agitoriai ikek galėda
mi kišo pagalius į Rusijos val
džios vežimą bi tik jis visai su
grotų.

GABENA BELGUS 
AMERIKON.

Nuo pat karės pradžios daug 
nukentėjusių belgų tapo atga
benta Amerikon. Lapkričio 
mėnesį š. m. į Oregono valsti
ją iš Holandijos bus atgabenta 
daug belgų pabėgėlių. Vienoj 
vietoj tiems belgams bus pa
vesta didžiuliai sodnai. Tuose 
sodnuose apsigyvęs 250 šeimy
nų.

Antroj vietoj jiems bus pa
vesta 10.0000 akrų žemės užve
dimui farmų. Belgai yra vieni 
geriausių ūkininkų, daržinin
kų, sodnininkų pasaulėj. Tos 
gėrybės jiems pavestos ant len
gvų išmokesčių.

NEVALIA PEČIŲ KURTI.
Vokietijos valdžia buvo už

draudus šildyji kambarius iki 
spalio 15 d. Taip daroma, kad 
sutaupyti anglis. Toliau Vo
kietijos valdžia ketina pakelti 
traukinių bilietų kaina®, kad 
atgrąsyti žmones nuo bereika
lingo važinėjimo geležinke» 
liais.

-

SUSTOK, TĖMYK, 
SKAITYK!

Ar skaitai gerą laikraštį/1 — O gi 
koksai šlamštas, kurs Tave mulkis 
ir išnaudojąs kvatoja, lanko Tavo švi 
rius namelius/ — Nebūk be gero risi 
to laikraščio! žmogus kuris surisi 
neskaito, arba laiko blogus raštu 
šmeižimus, lyginasi aklam, arba tau 
kuris tyčia sau užsipila akis, kad m 
matyti teisybės.

Nepasigailėk išleisti dolerio gerai 
Laikraščiui, jisai apsimokės šimterU. 
pai! — Apsaugos Tave nuo blogo, m 
taupysi daugiau pinigą ir apsišvietę 
savo protu ir skaityk šiuos laikn 
nesiduosi niekam išnaudoti. — Gyven 
ščius:

1. “DRAUGAS” — Sužinosi vista 
ateina kasdien, metams atsieina $4.5C 
pusei metę $2.50. Adresas: “Drat 
gas.”’ 1800 W. 46th St, Chicago, U

**♦♦*♦*♦»
2. “DARBININKAS” — Geriausia 

darbininkų laikraštis. Eina tris kai 
tus j savaitę. Metams $3.00, pusei m< 
tų $1.50. Adresas: “Darbininkas, 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

• *****««*
3. “GARSAS” — Savaitraštis. M< 

tams $2.00, pusei metų $1.00. Adresas 
“Garsas,” 456 Grand St, Brooklyn, J 
Y.

***•••***
4. “PAŽANGA” — didelėje knygoj 

kartą i mėnesi einantis laikraštis. Mi 
tams $2.00, pusei metų $1.25. Adresas 
“PAŽANGA,” 614 W. Mahanoy Avė 
Mahanoy City, Pa.

*********
5. “MOTERŲ DIRVA” — Tai mot, 

rims skiriamas mėnesinis, JaikraštJ 
be kurio nei viena negali apsieiti. M 
tams tiktai $1.00. Adresas: “Motei 
Dirva,” 242 W. Broadtvay, So. Bostoi 
Mass.

*********
6. “VYTIS” — Puikus jaunimo lail 

rastis. Metams $1.50. Adresas: “V; 
tis,” 1800 W. 46th St., Chicago, III, )

********* r
7. “TIKYBA IR DORA” — Sužino 

tikybos ir doros visas paslaptis. M 
tams tiktai $1.00. Eina du sykiu j m 
nesį. Adresas: “Tikyba ir Dora,” 16J 
IV. North Avė., Chicago, Iii.

8. “ŽVIRBLI” — Skaitysi ir sus 
Tiesdamas juoksiesi. Atlėks kartą 
mėnesi. Metams tiktai $1.00. Adresas 
“žvirblis,” 242 W. Broadtvay, So. Bo 
ton, Mass.

• •*-»«**«*
9. “EŽYS” — Prijuokina iki ašan 

Atrėplioja iš Anglijos nepaisydami 
submarinų. Metams $1.00. “Ežys” g; 
vena: 281 Eglinton St., Glasgow S. ! 
Scotland.

*****««•«
10. “išeivių draugas” — Angį 

jos lietuvių laikraštis. Metams $2.0 
Adresas: 281 Eglinton St., Glasgo' 
S. S. Scotland.

*********
11. “TAUTOS RYTAS” — Pilnų] 

Blaivininkų mėnesinis laikraštis. Mi 
tams 75c. Adresas: 120 Bowen St, Si 
Boston, Mass.

• **••«*•*
12. “ŽVAIGŽDE” — Savaitinis lai! 

raštis. Metams $2.00. Adresas: 36a 
Rlčhroond St., Philadelphia, Pa.

*•«*•••••
13. “MOKSLEIVIS” — S. Liet R.-J 

Moksleivių organas. Kainuoja $1.C 
met Adresas: 41 Provldence St, Woi 
cester, Mass.

• •**««•••
lį. “VADAS” — Lietuvių pabėgėli 

Rusijoje savaitinis laikraštis. Metam 
6 rubliai. Adresas: Petrograd, Lermot 
tofski prosp. 10. 9.

18. “ŠVIESA” — Mėnraštis. Metam 
60c. Adresas: “šviesa,” 46 Congret 
Avė., VVaterbury, Conn.

Ar nori dabar turėti vieną ar keli 
.iš šių laikraščių?! Kurgi nenorėsi 
Kas gali nenorėti žinių iš viso pasai 
lio ir apsišviesti! — Tai ko lauki 
Siųsk tuojau money-orderj ar chek| 
kokią nori redakciją ir gausi laikraii 
koki reikalauji!

Reikalaukite virš paminėtų laikn 
ščių pas visus agentus.

— Nelauk kitos pėdės. užsirašyk di 
bar kokius norint iš augščiaus minėt 
laikraščių ir būk apšviestas, mokyta 
žmogus kaip ir kiti! Nepeik nebandę! 
Paskaitysi tuomet pasakysi!
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Ir drąsiai kovot už tėviškę mo
kina.

Tenebijom mes visi vargo nei 
mirties,

Jei Lietuvai geidžiam švieses
nės ateities. —

“STEBUKLINGAS” 
APSIŠVIETIMAS.

“Gterb. “Darbininko” Red.!-
' Meldžiu užleisti savo laikraš

čio skiltis mano straipsneliui 
Pastarasis, tiesa, geriau tiktų į 

“Tautos Rytą,” bet vargas, 
kad “Tėvynės” redaktorius ne
žino, jog viršminėtas laikraštis 
gyvuoja.”

PALEIDŽIA SENUS KAREI
VIUS.

Rusijos valdžia nusprendė 
paleisti senuosius kareivius. 
Paleis namo kareivius 1995-6 
metų, tai yra turinčius 43 ir 
44 metus.

Eina ii So. Boston’o utaminkais, ketvergais ir subatomis. 
* Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Iv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje......................
Užrubežyje metams.........................................

Subscription Rates:
Yearly .........................................................................$3.00
6 months........................ .................  $1.50
Foreign countries yearly.....................................$4.25

“DARBININKAS”
(The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

TRŪKSTA ANGLIŲ.
Ohio valstijoj įvairiuose mie

stuose labai pristigo anglių. 
Dėlto mokyklose mokslas ne
galėjo eiti ir kaikuriose dirbtu- 

‘Didžiau- vėse darbai turėjo apsistoti.

i

v*
v*.

YRA PAREIGA IR 
IŠROKAVTMAS.-

Šį spalio mėnesį Suv. Valsti
ją valdžia renka antrą karinę 
paskolą. Nori surinkti į 5 bili
jonus dolerių.

Tai milžiniška suma, nes 
karė prarija neišpasakytas pi
nigą sumas. Suvienytą Vals
tiją valdžia karei išleidžia po 
$1.500.000.000 mėnesyje; tas 
reiškia $50.000.000 dienoj arba 
$2.000.000 valandoj.

Suv. Valstiją karinės išlai
dos po teisybei nėra taip bai
sios, kaip išrodo, nes prie iš
laidą priskaitoma ir paskolos 
talkininkams. O jiems Dėdė 
Šamas jau suteikė ikišiol $2.- 
426.400.000.

Mes čia Suvienytose Valsti
jose gyvename po demokratiš
ka valdžia, tai yra po tokia 
valdžia, kurią patys piliečiai 
sau išsirinko. Todėl apie ne
klausimą šios šalies valdžiai, 
arba jos įstatymą nepildy
mą negali būti nei kalbos. Bet 
paklusnumo valdžiai negali 
būti tvarkos.

■Paskolos valdžia nereikalau
ja įstatymą, bet kiekvieno pi
liečio yra pareiga pagal išga
lės paskolinti valdžiai iš savo 
sučėdytų pinigą. Bet valdžiai 
skolinti yra gyvas išrokavi- 
mas. Už šią antrą paskolą 
valdžia moka ketvirtą nuošim
tį. Beto turtingiausios pasau
lyje šalies valdžiai skolinimas 
yra saugausias pasaulyje in- 
ventinimas pinigą.

Ypač tiems lietuviams, ku
rie neketina grįžti Lietuvon, 
yra išrokavimas dabar skolinti 
valdžiai pinigus.

Skolinti galima šitokiomis 
sumomis: $50, $100,500, $1.000, 

’$5.000, $10.000.
į Skolinant galima įmokėti 2 
nuoš. paskolos, paskui 18 nuoš. 
lapkričio 18 d., 1917, 40 nuoš. 
gruodžio 15 d. 1917, 40 nuoš. 
sausio 15 d., 1918. Pavyzdžiui, 
jei nori paskolinti $100, tai da
bar įmokėsi $2, lapkričio 15 š. 
m. $18, gruodžio 15 š. m. $40 ir 
sausio 15, 1918 m. paskutinius 
$40.

Nuošimčiai prasidės rokuotis 
nuo lapkričio 15 d. š. m.

Paskola užisdaro spalio 27 d. 
š. m.

į Pirmoji Suvienytą Valstiją 
valdžios paskola atsidarė ge
gužio 14 d. š. m. su pusketvirtų 
nuošimčiu ir su 30 metą termi
nu. Antroji paskola imama ant 
25 metų, tai yra paskola bus 
išmokėta lapkričio 15 d. 1942 
m.

Dabar paskolinti valdžiai pi
nigai per 17 j metų pasidvigu- 
bys.

sis šeimynos priešas — girtuo
klystė.” Gal Gerbiamieji Skai
tytojai paklaus manęs kas jau 
taip mane nustebino. Čia pa
duodu to straipsnelio ištrauką 
— tesprendžia patsai skaityto
jas. Štai: —

“... Ir, ant nelaimės., tarpe 
Amerikos lietuvių kova su gir
tuoklyste dabar visiškai suma
žėjo. Jau beveik nesigirdėti, 
kad tarp Amerikos lietuvių bū- 
vo Blaivininkų Susivienijimas; 
jau nesimato to Susivienijimo 
organo “Šviesos”; mūsų laik
raščiai nieko neberašo apie gir
tuoklystę, nekovoja su mūsij 
žmonių tvirkintojais — šnapso 
ir alaus pardavinėtojais; mūsų 
kalbėtojai ir prelegentai liovėsi 
sakę prakalbas apie girtavimo 
kenksmingumą... Delko ?

Blaivininkų Susivienijimui ir 
jo organui apmirus, viešai jau 
niekas nebepasako žodžio prieš 
vartojimą alkoholio. Pirm po
ros metų vienas katalikiškas lai
kraštis (“Draugas”) buvo pa
skelbęs karę karčiamoms, bet 
vos keli karčiamninkai pagrąsi- 
no su kumščia to laikraščio tuo
metiniam redaktoriui (kun. Ke
mešiui) — karė ir užsibaigė, net 
neprasidėjus.

Kokiu būdu šį apsireiškimą 
išaiškinti? Nenoriu įžeisti “Tė
vynės” redaktoriaus. Nedrįs
tu stačiai manyti, kad toksai 
publicistas, visuomenės veikė
jas — nežinotą kas dedasi lie
tuvių visuomenės tarpe? Ne
jaugi jisai nežino, kad Ameri
koje gyvuoja Lietuvių Rymo- 

‘-Katalikų Pilnųjų Balivininkų 
Susivienijimas? Nejaugi jisai 
bežino, kad viršminėtas Sus- 
mas turi apie du tūkstančiu na
rią; ir kaipo toksai užima 
svarbią vietą mūsą visuomenė
je. Nejaugi jisai nežino, kad 
Blaivininką Sus-mas jau treti 
metai leidžia savo mėnesinį or
ganą “Tautos Rytą?” — Kei
sta! Smulkesnią žinią apie or
ganizacijos stovį gali nežinoti, 
bet apie jos gyvenimą bei vei
kimą — žino kiekvienas visuo
menės žymesnis veikėjas, kur
sai dar nepaskendęs savo ak
los srovės veikime. e

x Kaip tokį redaktorią ištei
sinti? Gal jisai neskaitęs virš- 
minėto straipsnio — patalpino 
savo laikraštyj? Būtą keista, 
kad šeimininkas nežinotą kas 
dedasi jo namuose. Bet jeigu 
ištiesą taip yra — teapsižiūri 
redaktorius kokius straipsnius 
talpina; teneklaidina melagin
gomis žiniomis savo skaityto
ją; teneįžeidžia šimtą lietuvią, 
dirbančią savąją labui.

' Gerbiamasai straipsnelio Ra
šytojau (ar Rašytoja)! “Nepa- 
'švęskie savo spėką (kaip pat
sai pažymi savo straipsnyje) 
partiją ginčams; nepašvęskie 
pragaištingoms . piovynėms,” 
bet dirbkie, ramų, tikrą tė
vynainio vertą darbą!

J. M. Navickas.
“T. Ryto” Redaktorius.

Šiandie pateko man į rankas 
“Moterų bei vaiką laikraštis 
— Tėvynė” No. 39. Neišpasa
kytai nustebau, perskaitęs į- 
žar.ginį i

Tadas Kasciuška gimė va
sario 12 d. 1746-tuose metuo
se, kaime Merečauščynoj, pa
vieto Slominskio, dabartinės 
Vilniaus gubernijos, Lietuvoj. 
Gi jo gimdytojai buvo neper- 
turtingi žmonės. Pradinius 
mokslus jis sėmė vietinėj mo
kykloj, o aštuoniolikos metų 
būdamas, tapo pasiųstas į 
augštą kareivišką mokyklą 
Varšavoj. Potam Įstojo į 
kareivišką mokyklą Versaliuje 
palei Paryžių, Francijoj. Už
baigęs tą mokyklą, sugrįžo tė
vynėn, įstojo į kąruomenę ir 
greitame laike gavo laipsnį ka
pitono. Būdamas Sosnovi- 
čiuąste pamylėjo dukterį ge
nerolo — vaivado Saskausko. 
Bet anot Saskausko, — ar gali 
turklelė būti draugė žvirbliui? 
Taip galiūno duktė papraš
ytam bajoraičiui. — Nepaveli
jo jiems sustuokti, nors duk
tė delei to iš proto ėjo.

Pasakoją, (kas liudija di
delį prakilnumą dvasios Kos
ciuškos,) kad praslinkus de
šimčiai metą, kada jau puikus 
■Sasnauskas negyveno, jie kar
tą susitiko Varšovoj. Buvu
sioji jo mylima puolė jam ant 
krutinės, siekdama bučiuoti 
Bet jis nors mandagiai, vie
nok, griežtai atstūmė ją nuo 
savęs tardamas: “Tu turi vy
rą. ..” Ji gi į tai: “Aš jį nu
nuodysiu.” “Gyvate!” su
šuko jis, vienkart traukdamas 
kardą iš makšties. Ir toliau, 
tarė: “Klausyk, melsk Vieš
patį Dievą, kad tavo vyras 
kuomažiau dagyventą, nors 
dešimts metą, nes jei jis ank
ščiau numirs, — aš apskųsiu 
tavę, kad tu jį nunuodijai.” 
Ji gi pradėjo aimanuodama, 
jam išmėtinėti, kad vyrai ne
ištikimi meilėje — duotąjį su 
prisieka žodį sulaužo — atža
la meilėje. Jis-gi tada pasa
kė, kad jei ji būtą našlė ar 
mergina, jam visvien, jis ją 
įvestų į kuopirmiausią bažny
čią, ir prašytą kunigo suvie
nyti juos ant amžių... jis ją 
myli ir bus jai ištikimas, bet 
ji sulaužius jam ištikimybę, 
turėdama vyrą, savam vyrui 
turį būti ištikima. Ir kaip 
visiems yra žinoma, Tadas 
Kosčiuško ir mirė nevedęs.

Metuose 1777-se atvyko į 
Ameriką, ir įstojo į glitas a- 
merikoniškos kariuomenės ko
vojančios už liuosybę prieš iš
didų Albijoną — Angliją. Čia 
apturėjęs laipsnį generolo, ta
po vadovu korpuso inžinierių. 
Po karei už jo didelį patarna
vimą kovojantiems už liuosy
bę, Suvienytą Valstiją Kon
gresas suteikė jam pilningas 
tiesas ūkėso, kaip čia gimu
siam; pakėlė jį į kuoaugštes- 
nį laipsnį generolo, papuošė 
jį medaliu “Cincinnati;” ir 
davė didelį plotą žemės. Gi 
1786-se metouse sugrįžo į tė- 

’vynę, o 1789-se metuose, ka
da tai tapo reorganizuota len
kiškai - lietuviška kariuomenė, 
tapo jos major-generolu. Me
tuose 1792-me, tai yra už me
tą nuo apgarsinimo konstituci
jos 3-čio gegužio maskoliai 
peržengė rubežią Lenkiškai- 
Lietuviškos Valstijos. Ka
riuomenėj tada Kosčiuško jau 
buvo leitenant - generolu. O 
kuogauščiausiu vadovu kuni
gaikštis Juozas Poniatauskas, 
brolėnas karaliaus Stanislavo 
Poniatauskio. Laike tos ka
rės Kosčiuško labai pagarsėjo 
savo gabumais ir didžia drąsa.

Kada karalius sutiko ant 
'antro (1793 metuose) paskirs
tymo Lenkiškai - Lietuviškos 
Valstijos, Kosčiuško iš šird
gėlos apleido kariuomenę, ir 
išvažiavo T Leipzigą, Vokie
tijoj. O tuo pačiu laiku Fran
cija apdovanojo jį savo pilie- 
tyste. Kada 1794-se metuose 
sukilo lenkai, lietuviai, Kos
čiuško tapo pakviestas už kuo- 
augščiausį vadą sukilėliams. 
Prie Raclavičą bu pagelba kai
miečių, prastų artojų Kosčiu
ško maskoliams uždavė baisų 
smūgį. Gi prie Maeiejovicų 
jo kariuomenė tapo sumušta, o 
jis pats sunkiai sužeistas pa
teko į nelaisvę; kurioj prabu-

vo du metu.
Gavęs laisvę, atvažiavo į 

Angliją, iš jos į Ameriką. 
1798-se metuose Kongresas Su
vienytą Valstijų pasiuntė jį 
kaipo nepaprastą pasiutinį į 
Franciją su labai svarbiai® rei
kalais. Ir Kosčiuškai pasise
kė užduotį savo atlikti kuopa- 
sekmingiausia ant naudos šios 
šalies.

• Balandžio menesyje, 1814 
metą Kosčiuško pradėjo dar
buotis, kad. Maskolijos valdžia 
palengvintą sunką gyvenimą 
pavergtąją jo tautiečių, bet 
jo triūsas ne išdavė vaisią. — 
Maskoliai nei kiek ne paleng
vino pavergtąją sunką gyveni
mą. Per visą savo gyveni
mą Tadas Kosčiuško kaip ge
ras tėvas vaisais, rūpinosi 
kaimiečiais, prasčiokėliais — 
juos-gi mylėjo visa galybe sa
vo karštos mylinčios širdies. 
' Paskutinis pasidarbavimas 
viešas Kasciuškos gražus paro
dymas meilės dėl vargšą 
kaimiečių, buvo jo testamen
tas, kuriuomi atidavė valstie
čiams laukus savo kaimos 
Siecbnovičai ją nuosavybėn, 
žinia, tuomi ir panaikindamas 
jiems baudžiavą.

Dieną 15-tą spalių, 1817-se 
metuose, toti nuo tėviškės, 
nuo savąją, liuosoj Šveicari
joj Tadas Kosčiuško, didvyris 
dviejų svietą — Amerikos ir 
;Europos, gabus karvedis ser
mėgoje, prakilnus sūnus lietu
vią genties uždarė savo švie
sias akis ant amžių... ir pers
tojo plakt jo prakilni širdis, 
kuri mokėjo daug mylėti ir 
kentėti.

Numirė jo kūnas, bet dva
sia jo prakilnumo gyvęs am- 
žinai!

Balandžio m. 1818 m. kūnas 
jo tapo atvežtas į Krakovą, ir., 
guli šalę karsto garsaus karve
džio, Karolio Jono Sobieskio.

Šimtas metą sukako kaip 
mirė prakilnus mūs tautietis 
Kasciuško ir... garsus Napole- 
noas ant mažai kam žinomos 
salos šventos Elenos, žinia, ne 
vienu kartu. Didžioji Franci
jos revoliucija ir Napoleoniš
kos karės atmainė surėdymą 
žmonijos visame sviete. Ši-gi 
baisioji karė beabejonės, kaip 
visi pranašauja, ir-gi atmainys 
žmoniją. Bet kokia ta bus at
maina?! Vieni spėja, kad į- 
vyks draugijinis surėdymas — 
kolektivizmas. Kitigi, kad taps 
visos tautos liuosos ir savysto- 
vios. Kolektivizmas manau 
niekad neįvyks — nes jis pa
naikinant nuosavybę panaiki
na vienkart su tuomi ir laisvę 
— nes neturint nuosavybės, 
kaip sugebėsi ginti savo paž- 
valgas? Prietogi kolektiviz
mas panaikina žmogų kaipo 
vienutę — individuą. Savisto
vybė visą -tautą gal įvykti, 
jei jos pasirems ant federacijos 
ir ras neutralį įnagį susikalbė
jimui, susinešimui tarp savęs. 
Žodžiu: neutralę, pagelbinę, 
tarptautinę kalbą. Bet kad į- 
gyti tą liuosybę, savystovybę 
tautą — turime darbuoties, 
turime apsišarvoti šarvais iš
tvermės delei nuolatinės kovos. 
Ir tą gerai žinoti, ką Kasciuš
ko pasakė, kad: “Pirmas žing
snis prie nuvertimo nelaisvės, 
yra, pasidrąsinti būt laisvu; 
pirmas žingsnis prie pergalės 

! — pažinti, pasitikėti ant sa
vą jėgą.”

Baigiant šiuos žodžius rašy
ti begeidžiant laisvės Lietu
vai tėvynei mūsų, žinia, ir vi
soms pavergtoms tautoms, ne
galiu nesušukti: 
“Kascinuška! meldžiame prisi

keik iš kapo —
Nes brangi tėvynė nuteriota 

tapo.
Josios kraują čiulpia erelis 

juodspal vis...
Tu gelbėk mums visiems gul

dyt už ją galvas.
Lai tavo dvasia gi mus visus 

žavina.

KAIP MAITINASI 
JAPONAI

Retas iš skaitytojų nėra gir
dėjęs apie kokias nors geras 
japonų ypatybes. Japonai yra 
stipriausia pasaulėje tauta. 
Daug ko galime iš japonų pa
simokinti.

Japonai pasižymi išnašumu 
ir darbštumu. Laike maištų 
Chinijoj 1900 metais Japonijos 
kareiviai turėjo progos susily
ginti su Europos valstybių ir 
Amerikos kareiviais. Maršavi- 

’me japoną kareiviai buvo du 
sykiu ištvermingesni, negu a- 
merikonai, nors ten buvo ge
riausia Amerikos kariuomenė.

Atsakantis maistas, sveiki 
viduriai ir geras virškinimas 
yra pamatas japonų tautos 
stiprybės ir ištvermės. Vidu
rių negalią ir trukdėsią japo
nai nepažįsta.

Japonai kaip ir nevartoja 
mėsos. Kadangi japonai yra 
gan mažo ūgio sulyginus su 
kaukaziškos rasės žmonėmis, 
tai Japonijos valdovas 1899 
metais nuskyrė komisiją ištirti 
ar japonai vartoja atsakantį 
maistą. Liepė tai komisijai 
ištirti ar nebūtą geriau japo
nams pradėti daugiau valgyti, 
ypač ar neužsimokėtą japo
nams pradėti vartoti mėsos. 
Valdovas manė, kad patobuli
nant maitinimąsi gal būtą gali
ma paugdinti savo tautiečius.

Mikados nuskirtoji komisija 
uoliai tyrinėjo pavestą jai 
klausimą. Galop išduodama 
raportą apreiškė, jog įvesdini
mas mėsos į japoną maitinimą- 
'si jokio gero neatneštą. Išty
rė ir susekė, jog japonai, ap
segdami be mėsos, viršija kau
kaziškos rasės tautas ištverme 
ir kūno stiprybe.

Pas mus svarbiausias mais
tas yra duona. Be duonos mes 
nepavalgome. Pas japonus duo
ną užvaduoja ryžiai. Ryžiai 
tai svarbiausias japoną mais
tas. Variuoja juos virtus arba 
šutintus be jokią prieskonių, be 
jokią pagardinimą.

Buvo bandymai įvesdinti Ja
ponijoj kviečius. Bet neprigi
jo. Japonams pasirodė, jog 
'ryžiai ir skanesni, ir sveikes
ni, ir sotesni, ir daugiau spė
kos teikianti.

Po biskį japonai pradėjo 
vartoti bulvių. Ją parduoda
ma visuose didesniuose mies
tuose. Bet ją daugiausia var
tojama tik iš žingeidumo.

Kuomet Japonijos kareiviai 
leidžiasi į lagerius ar šiaip ke
lionėn, tai jie gauna po mai
šelį ryžių. Kelionėj išverda
mą po saują ryžių ir tuomi ka
reivis pasisotina. Dėl įvairu
mo kartais gauna miežių, pu
pą.

Antras svarbus japoną val
gis yra žuvis. Reikia primin
ti, jog Japonijos pakrantėse 
randasi begalės daug žuvies. 
Aibes ją prisižvejoja be jokio 
vargo. Japonijos pakraščiuose 
pluduriuoja tūkstančių tūks
tančiai laivelių. Veik kiekvie
nas gyventojas turi po laivelį 
ir jame plaukia žvejoti.

Žuvį japonai vartoja džio
vintą, biskį marinavotą arba 
virtą. Jei verda, tai jokių 
prieskonių nededa, kaip tik 
druskos.

Saujalė ryžių ir keletas šmo
telių džiovintos žuvies sudaro 
valgį japono darbininko, kurs 
dirba 10 ar 12 valandą.

Dar japonai vartoja daržo
vių ir vaisią.
’ Apskritai imant japonų val
giuose pirmą vietą užima ry
žiai, antrą daržovės, trečią žu
vis, ketvirtą vaisiai.

Japonai mėgsta salotas, y- 
pač jų vartoja vakare, nes jie 
sako, jog salotos tildo nervus. 
Paskui vartoja tomates,' mor
kas, cibulius. Cibulius varto
ja visuomet žalius, niekuomet 
jų nespirgina, neverda, • už- 
tad agurkus verda. Verda 
taip-pat ridikus ir salieras.

Kaip maitinasi Japonijos 
darbininkai?

Vienam keliauninkui tapo tai 
K VMikauskas. patirti Nagasoki uoste. Vidur-

dienyje jis atsilankė ant laivo, 
'į kurį japonai liuodavo anglis. 
Dirbo vyrų, moterų ir vaikų. 
Darbininkai stovėjo eilėj neto
li viens antro nuo kranto iki 
laivo. Krepšiai su anglimis bu
vo metami per rankas ir taip 
jie pasiekdavo laivo. Krepšiuo
se buvo po 30 ir po 40 svarų 
anglių. Darbininkai juokavo 
ir šnekėjo. Išrodė lyg boles 
grojo, o ne anglis liuodavo. 
Pačiame vidurdienyje darbas 
sustojo, visi suėjo ant laivo 
užkąsti. Keliauninkas nuėjo 
pasižiūrėti, ką valgys. Dėl 
svetimžemio atsilankymo dar
bininkai nei kiek nesijautė su
varžyti. Keliauninkas priėjęs 
prie stipriausiojo darbininko 
klausia:

— Ar tamsta neturi užkan
džio?

— Kaip-gi — tarė šypsoda
masis japonų milžinas, ro
dydamas mazgelį. Atrišo jį ir 
besąs obuolys, tomatė ir cibu
lis.

— Ar tai viskas, ką turi, — 
klausė keliauninkas.

— Na-gi viskas, — atsakė 
— aš nei nenorėčiau dabar nie
ko daugiau. Dar turiu padir
bėti penkias valandas.

— O ką užkandžiauja tams
tos draugai. Ar ir jie ne po 
daugiau atsinešė!

— Gal po daugiau. Pasižval- 
tarė šypsodamasi.

žia žuvim, trejopų daržovių 
kaip va tomačią, cibulių, mor
ką, ridiką, salierų, saločią, 
sietinių, kopūstą; galop ar
bata.

Žiemą pusryčiams: — ryžiai 
su šviežia žuvim, arba daž
niau su džiovinta žuvim. Kar
tais irtas kiaušinis,
ryži su arbata. Džio
vinti vaisiai

Vidurdienio užkandžiui: — 
Virti ryžiai ir žuvis, džiovinti 
vaisiai,, kietai virti kaušiniai, 
ryžių beigeliai ir arbata.

Vakarienei: — Virti ryžiai 
ir žuvis, džiovinti vaisiai, kie
tai virti kiaušiniai, ryžių bei
geliai ir arbata.

“Ateitis” rašo, kad laisva
maniai tautininkai sutvarkys 
Lietuvą. Žinoma, kad taip. 
Juk prie to jie Amerike paro
dė gabumus — pritvėrė mo
kyklų, visokių kultūringų įs
taigų, liaudies universitetą, 
įsteigė tautos iždą, į kurį jau 
daug tūkstančių pririnko, ir 
toji graži suma eis Lietuvos 
universitetui ir kitoms mokyk
loms. Tai-gi laisvamaniai čia 
pasirodė gražiai, mokančiais 
uktveriauti, tai, žinoma, ir 
Lietuvoj jie tą padarys. Apie 
tai abejoti tik tie gali, kurie 
nemato viršminėtų laisvama
nių nuopelnų. t

gyk,
Keliauninkas ėmė žvalgytis. 

Viena moteris beturinti ryžių 
apie tris stalavus šaukštus. 
Antra moteris beturinti dvi 
tomates ir vieną ryžių beigelį. 
Vaikas beturįs porą panašių 
ryžių beigelių ir obuolį.

, Keliauninkas sugrįžęs prie 
pirmojo darbininko paklausė:

— O ko tamsta pusryčiams 
turėjai?

— Pusryčius tai puikius tu
rėjau. Bliūdelį ryžių ir keletą 
šmotelių džiovintos žuvies. 
/ — O ko tamsta vakarieniau
si?

— To tai aš nežinau. Neži
nau, ką mano žmona paga
mins. Gal būt išvirs žuvies, 
pagamins Saločių, tomaičių, 
cibulių, agurkų arba ridikų. 
Bet sugrįšiu tik sutemus, nes 
po darbo tuoj eisime maudyk
lėm Pats matai, jog mes dirb
dami visą dieną prie anglių la
bai susisuodiname.

Po to keliauninkas paklausė 
ar yra ko ant laivo, ko jis ga
lėtų jam užfundyti. Darbinin
kas atsakė, jog su noru dabar 
atsigertų vandens ir padavė 
viedrelį. Keliauninkas gavo 
"distiliuoto vandens ir sugrįžo 
prie to darbininko. Darbinin
kas sriūbtelėjo, bet išspjovė jū
rėm

— Peršaltas — tarė, — pa
laikysiu valandžiukę ant sau
lės.

Japonai ir pieno mažai tevar- 
toja. Kadangi jie mėsos nevar
toja, tai karves pienui nela
bai teužsimokėtų laikyti. Svie
sto biskį vartoja, bet ne namie 
dirbto, o importuoto iš Austra
lijos arba Suvienytų Valstijų.

Žiemą japonai biskį daugiau 
valgo žuvies ir kartais kietai 
virintų kiaušinių.-

Japonai sako, jog visos kau- 
kaziškos rasės tautos perdaug 
valgo visais.metų laikais ir per
tai negali turėti pilnai gerą 
'vidurių, negali turėti pilnos 
sveikatos ir todėl negali turė
ti tiek stiprybės ir išnašumo, 
kaip japonai.

Žiemą japonai nešildo namą. 
Nevartoja tam pečių. Japonai 
nepripažįsta reikalo šildyti žie
mą kambarius. Atėjus šaltam 
orui, jie šilčiau apsirėdo ir 
viskas.

Pavyzdingi japonų valgiai 
yra šitokie:

Vasarą pusryčiams: — Vai
siai, bliūdelis ryžių, biskis 
šviežios virtos žuvies, puodu
kas arbatos.

Užkandžiui vidurdienį:'— 
Dažnai nieko daugiau, nevarto
jama, kaip tik vaisių, kartais 
dadedama ryžių, arba daržo
vių.
Vakarienei: — Ryžiai su švie-

“Ateitis” Mickevičiaus rau
donijai kepurei pagyrimus, 
kaip iš rankovės, bėrė, bėrė... 
o dabar raukosi, kaip musą 
kandusi. Mat, Mickevičia sa
vo parapijonams “Keleivį” 
perša, o apie “Ateitį” nesako 
nieko gero. Nejaugi jis jos 
būtų neskaitęs?! Ir nesupras
tų apie jos laisvamanišką kry
psnį.

SU DURNU DU TURGU.

Vienas katalikiškas laikraš
tis aprašė dabartinį Rusijos 
armijos stovį ir nurodė, kaip 
tos Rusijos armijos ištižo. Tai 
socijalistų laikraščiui “Nau
jienoms” nepatiko, kad tapo 
išparodyta tokie dalykai, nes 
Rusijoj dabar šeimininkauja 
socijalistai “Naujienoms” pa
sirodė katalikiško laikraščio 
argumentai neperkandamu rie
šutu ir jos vietoj statymo ko
kių argumentų ėmė išrodinėti, 
kaip bloga buvo kareiviams 
prie caro, kuomet už pasiprie
šinimus “bent vienu žodžiu 
gaudavo į snukį ir atsidurda
vo areštantų rotose,” kuomet 
“darbininkai ne tarybas orga
nizavo o būdavo vaišinami kul
komis ir nagaikomis.”

Tokie tai “Naujienų” argu
mentavimai. O jos skelbė ne
senai, jog lietuvių socijalistai 
nemoka “ sočijalistiškai pro
tauti.” Jos žadėjo juos pamo
kyti. Jei viršparodytas “Nau
jienų argumentavimas yra pa
vyzdžiu “socijalistiško prota
vimo,” tai apsaugok, perkūnė
li, nuo tokių protavimų. Lie
tuviškas priežodis — su durnu 
du turgu — apibudina “Nau
jienų” argumentavimą.

PERSKAIČIUS EILES 
LAKŠTUTĖS...

Atidžiai perskaitęs eiles šau
nios Lakštutės

Geisčiau paskęst’ gelmėse jos 
karštos širdutės —

Kadangi gražios jos eilės — ji 
dar gražesnė

Ir už daugel baltgalvių kar
kas prakilnesnė!

Kazys.
P. S. Knygelė eilių Lakštu

tės kainuoja 25 centus. Ją ga
lima gauti pas autorę: Misa Jo- 
anna Tamašauskaitė, 720 N. 
Main Str., Kevanee, III. Kny
gelėje yra Lakštutės paveiks
las.
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I Kas girdėti lietuvių kolonijose.
MONTELLO, MASS.

Sujudo veikti.

Ligšiol čionykščiai Vyčiai 
ne ką teveikė. Dabar imasi 
darbo, štai spalių 7 d. turėjo 
susirinkimą, kur nutarė reng
ti vakarėlį šio mėnesio pabai
goj. Gaspadorium to vakaro 
išrinkta p. M. Kubilius. Va
karas bus kuopuikiausias, nes 
p. M. Kubilius yra sumanus vy
ras.

Vilniaus Dzūkelė.

RA CINE, WIS.

Atitaisymas.
“Darbininke” No. 118 bu

vusioj korespondencijoj para
šyta būk SLRKA. 67 kuopa gy
vuoja tik su keletą narių ir jog 
ji sutverta Juozo Kesmino dė
ka. Turiu pasakyti, jog tos 
kuopos įkūrėju yra gerb. kun. 
P. Vaitonis, o minėtas J. Kes- 
minas buvo pirmutiniu rašt. 
Prie kuopos iš sykio prisirašė 
26 nariai. Tai nereiškia, jog 
susideda tik iš keleto narių.

B. Vaičkus, pirm.

CLEVELAND, OHIO.

Pranešimas.
Mes žemiau pasirašę esame 

įgalioti nuo visų Clevelando 
lietuviškų dr-jų sąryšio (cent
ro) pranešti Amerikos lietuviš
kai visuomneei, apie korespon
dencijas iš Clevelando tilpusias 
“Darbininke” rašytą Elenos, 
o “Vienybėj Lietuvninkų” ra
šytą F. Baranausko.

Tai-gi centras Clevelando vi
sų lietuviškų dr-jų savo susi
rinkime rugsėjo 26 d. davė 
mums įgaliojimą pranešti vi
suomenei, kad tos korespon
dencijos yra neteisingos.

Podrauge ir tie koresponden
tai tik tokią reikšmę turi kaip 
jų korespondencijos kaip vie
nas taip ir kitas. Mes kaipo į- 
galioti centro tokį teismą iš
duodame tiems koresponden

tams: jei kuris iš jų dar drįs
tų, rašinėti apie tokius daly
kus, tai mes jam visų kaltę 
pavedame.

Prie progos reikia paminėti, 
kad tos visos korespondencijos 
tai gal tik ypatiški piktumai tų 
pačių korespondentų. Bet kas 
link dr-jų sutikimo, tai dar 
reikia paieškoti tokios lietuvių 
koloniojs, kaip Clevelande lie
tuviai sutikime veikia. Čia y- 
ra tam tyčia Centras (Sąry
šis) visų lietuviškų dr-jų kaip 
katalikiškų taip ir kitokių. Net 
24 dr-jų atstovai sueina ant su
sirinkimo ir kogeriausioj tvar
koj apsvarsto dr-jų ir šiaip vi
suomeniškus reikalus. Užtad 
clevelandiečiai tokių korespon
dentų nepageidauja, nes tai 
yra tik tvarkos ardytojai.

Adomas Pogazelskis, 
Juozas šalčius,. 
Jurgis Brazaitis.

ROSELAND, ILL.
Spalių 7 d. turėjo susirinki

mų delegatai dr-jų reikale Ka
talikų Spaudos Sav. Atsto
tų dalyvavo nuo šių dr-jų: L. 
D. S.: J. Puodžiūnas, J. Rama
nauskas. Nuo Kalvarijos staci
jų dr-jos: J. Martinavičia, J. 
Fabijonavičia ir A. Enzbegelis. 
Nuo Liet. Vyčių: M. Misiūnas, 
J. Ramanauskas ir J. Podžius. 
Nuo Piln. Blaiv. kp.: J. Karec- 
ka. Nuo Labdarių dr-jos: J. 
Janušauskas. Nuo Šv. Onos dr- 
jos: St. Rabinskaitė ir St. Liut- 
kevičienė. Nuo šv. Vincento a 
Paulio dr-jos: V. Klivickas ir J. 
Stankus. Nuošv. Mikolo dr-jos: 
k. SteponaviHa. Nuo šv. Petro 

dr-jos: P. Smilginis. Į valdybą 
išrinkta pirm. — V. Klivickas, 
rast. — J. Puodžiūnas, ižd. — 
J. Ramanauskas.

CHICAGO, ILL.

(Bridgeportas)

LDS. 29-ta kuopa rengiasi 
prie vakarėlio, kuris įvyks 28 
d. spalio. Statoma veikalas 
“Visi trys prakilnieji.” Šiuo 
laiku mes esame labai užimti 
jubilejiniu bazaru šv. Jurgio 
parapijos. Prasidėjo 30 d. rug
sėjo ir trauksis per dvi savaiti. 
Bus geros pasekmės iš bazaro, 
nes kožną mielų vakarėlį sve
tainė pilna žmonių.

Kaip augščiau minėjau, apie 
LDS. 29 kuopos vakarėlį, tai 
būtų geistina, kad visos Chi
cagos apielinkės LDS. kuopos 
nepraleistų progos neatsilankę 
ant mūsų vikarėlio.

Vienas iš darbininkų.

DETROIT, MICH.
K. S. S. Komisija susitvėrė 

spalio 4 d. Narių prisirašė 35. 
Valdyba išrinkta: pirm. — J. 
Bizauskas, vic-pirm. — K. Abi- 

J^la. rašt. — K. Gernilis, kas. 
p-lė M. Kvietinskiutė. Ta 

komisija platins per du mėne
siu katalikiškus laikraščius ir 
knygas. Vėliau atsiųsiu dau- 
cHan žinių apie Spaudo? Komi
sija. jos veikimų ir tt.

K. S. S. Komisijos rašt.'

PHILADELPHIA, PA.
Buvo sukaukti atstovai ka

talikiškų dr-jų K. S. Sav. rei
kale. Turėjome susirinkimų ir 
iš tos komisijos išrinkta valdy
ba, į kurių pateko: pirm. — 
kun. I. Zimblys, vice-pirm — J. 
Pranckūnas, sekr. — J. Snigai- 
tis ir O. Unguriutė. Miestas 
tapo padalinta į keletu dalių ir 
išrinkta komisija vaikščios po 
namus platinant katalikiškų 
spaudą. Toliaus buvo nutarta 
rengti prakalbas su teatru. 
Tartasi kalbėtojus parsikviesti 
iš toliaus. Nutarta susirinki
mus daryti kas savaitė.

O. Unguriutė, sekr.

. PHILADELPHIA, PA.

Didelės pramogos.

Vargu bau kada mes turėjo
me didesnių pramogų, kaip 
rugsėjo 25 ir 26 dd. laike A. L, 
R. K. Federacijos kongreso. 
Tos pramogos buvo surengtos 
delegatų pagerbimui.

Pirmų kongreso vakarų bu
vo pramoga surengta LDS. 13 
kuopos. Prie programo papuo
šimo prisidėjo šaunus choras 
p. J. J. Hodelio vedamas. Daug 
triūso yra padėję ir šv. Kazi
miero parapijos mokyklos se
serys. Jos puikiai išpuošė salę. 
Programas susidėjpo iš vaidi
nimo “Valsčiaus Sūdo” ir 
“Dainos be Galo” ir šaunaus 
choor dainavimų. Prie paren
gimo to vakaro labai pasidar
bavo p. J. Grigaitis ir J. Pran- 
ckunas.

Išleistuves iškėlė Piln. BĮ. S. 
44 kuopa. , Be puikių užkan
džių buvo puikių deklemacijų 
ir delegatų prakalbų.

Gerb. kun. J. J. Kaulakio 
sumanymu buvo padaryta ko- 
lekta ir surinkta nukentėju
siems dėl karės $43.47.

Reporteris.

NEWARK, N. J.

Laisvamaniams nesiseka.

Spalių 7 d. čia buvo surengę 
net massmitingų T. Sandaros 
kuopa tam, kad visos sriovės 
išneštų rezoliucijų priverstino 
reikalavimo, kad visų srovių 
vadai turi sueiti į vienybę.

Susirinkimą atidarė p. V. 
Puodžiūnas graudžiais žode
liais apgailestaudamas tūlų va
dų ardymų vienybės ir kvietė 
susirinkusius padėti įvykinti 
vienybę.

Kalbėtojam perstatė p. B. 
Strimaitį “Ateities” sekretoių, 
kuris kaip jau žinoma kaip ir 
visi laisvamaniai savųjų sriove- 
lę pastatė į vidurį. Socialis
tus pasodino į kairųjį šonų, o 
'“klierikalus“ į pat dešinįjį. Po 
tam priėjo prie pačios rezoliu
cijos, kurių jau gatavų turė
jo, ir tik ragino išklausyti kaip 
ji gerai sustatyta esanti ir 
kaip tik perskaitysęs, tai susi
rinkimas tik tiek teturėsiąs 
darbo, priimti.

Perskaitė, keletas supliauš
kino delnais, parodė sutikimą, 
na, kviečia vakaro vedėją kad 
perleistų per balsus. Bet tuoj 
iš publikos atsiliepė: “Kalbė
tojau, kur katalikų visuo
menė!”

Tuomet p. Strimaitis atsako: 
“Katalikų visai nėra, ir jų ne
girdėt, kad ką jie būtų nuvei

kę, todėl jų nėra reikalo nei 
minėti; tiesa, jie nueina į baž
nyčią pasimelsti ir daugiaus 
nieko neveikia.”

Tuom pasakymu, kad katali
kai nieko nėra nu veiekę, kata
likai labai įsižeidė. Dar buvo 
ginčų ir galop prieita prie bal
savimų. Pasekmės: 50 prieš 30 
balsų rezoliucija atmesta. Ant 
to mitingas pasibaigė ir mūši) 
laisvamaniai neatsiekė savo 
tikslo.

Vijurkas.

CHICAGO, ILL.

Veikia.
Spalių 3 d. L. V. 5 kp. tu

rėjo mėn. susirinkimų. Nors 
nedaug teatsilankė narių, bet 
vis-gi daug dalykų buvo nu
tarta. Delegatai išdavė rapor
tų iš apskričio. Pasirodo, kad 
apskritis nemažai veikė. To
liaus komittas išdavė raportų 
kas link rengiamojo vakaro, 
'kuris įvyks 21 d. spalio “Zwių- 
zek polek”svetainėje 1315-1309 
N. Ashland Avė. Vakaras bus 
su perstatymu. Vaidins “Ge
novaitę.” Artistai jau yra iš
silavinę savo rolėse. A. Bace- 
viče davė inešimų, kad kaip 
nors būtų galima geriaus prisi 
rengti pasitikt vyskupų, kurs 
atvyks i šv. Mikolo parapijų 11 
d. lapkričio. įnešimų priėmė 
ir visi kuouoliausia rengiasi 
pire pasitikimo. Pirm. A. Šla
pelis davė inešimų užsiimti vie
nų seredų vien tik žaislais, ant
rų seredų eilių, manologų ir 
baigti žaislais, trečių paskai
tos, diskusijos ir žaislai, ket- 
virtųseredų pilnas susirinki
mas apsvarstymui kuopos rei
kalų. Visi priėmė šį inešimų.

Dagilis.

NEW BRITAIN, CONN.
Spalių 7 d. buvo K. Sp. S. Ko

misijos posėdis, kur kuodau
giausia ir plačiausia buvo ap
kalba apie Kat. Sp. Sav. rei
kalus. Komisija rengias prie 
Sp. Sav. labai uoliai ir kviečia 
vietines katalikiškas dr-jas pri
sidėti prie svarbaus darbo.

J. J. S.

su teatru, prakalboms ir ki
tais pamarginimais katalikų 
spaudos labui. Dargi tą 
vakarų buvo paaukauta tam 
pačiam tikslui $5.00 iš kasos 
kurie pasiųsta Kat Spaudos 
Komitetui. Užbaigus Kat. 
Spaudos Savaitės reikalus, 
prasidėjo kuopos reikalų svar
stymai. Kadangi fin. raštin. 
p-ni M. Vaičiūnienė apleidžia 
Montellų ir išvažiuoja į Grand 
Rapids, Mich. gyventi, į jos 
vietų tapo išrinkta kita Vi
sas nares labai nuliūdino fi
nansų rašt. rezignacija P-ni 
M. Vaičiūnienė daug yra pasi
darbavus vietinei kuopai viso
kiuose reikaluose. Buvo la
bai gabi artistė ir su jos pa- 
gelba buvo daug puikių vaka
rų surengta Sąjungietės jos 
negalės ilgai užmiršti, ir ne
užmirš tų žodžių, kuriuos ji 
ištarė, atsisveikindama su 
Montellietėms. Bet yra vil
tis, kad p-ni M. Vaičiūnienė, 
kaip buvo taip ir pasiliks sų- 
jungiete; kaip dirbo ir dirbs 
lietuvaičių naudai. Tų ji pa
ti prisižadėjo daryti. Buvo 
palinkėta jai geriausio pasise
kimo ir naudingo darbo Grand 
Rapids’o sųjungiečių seserų 
tarpe. Geriausios kloties!

Užbaigiant susirinkimą dar 
buvo nutarta surengti prakal- 
kalbas spalių 14 d. ir pakvies
ti į kalbėtojas veikėjas iš So. 
Boston’o, Mass. Taipo-gi su
lošti teatrų “Guminiai Ba
tai.” Po visų šitų nutarimų 
susirinkimas uždaryta. Ge
riausių pasisekimų linkiu mū
sų sąjungietėms.

Vilniaus Dzūkelė.

CHESTER, PA.
Šiame miestelyje gyvena a- 

pie 70 lietuvių šeimynų ir ke
letas šimtų pavienių. Nuo po
ros metų ten yra susitvėrusi L. 
,D. S. kuopa ir daug kų gero nu
veikė platinimee kat. spaudos, 
rengime prakalbų ir tt. Šių va
sarų lankėsi klerikas Ign. Va- 
lančiunas nedėldieniais, saky
davo pamokslų, padėdavo or
ganizuotis. Jam padedant che- 

ksteriečiai sutvėrė šv. Jono Kri
kštytojo paŠalpinę dr-jų, kuri 
jau turi apie 70 narių. P-lės 
J. Šefeltaitės rūpesniu susitvė
rė ir K. Mot. Sų-gos kp. žo
džiu sakant, cheesteriečiai lie
tuviai katalikai veikia. Kaip ir 
visur, tai ir čia nėra grūdų be 
pelų. Minėtoj pašalpinėj drau
gystėj atsiradnda vienas kitas, 
kurie nemėgsta katalikų kons
titucijos, reikalauja, kad ji 
priimtų be skirtumo visus lai
svamanius ir socialistus. Tai 
tokiam mes patariam štai kų: 
“Jei tamstai, ar tamstoms ank
šta yra katalikų tarpe, tai mel
džiamasis;, prasišalink, mes ap- 
seisime be tamstų. Kaip kitų 
pažiūrų žmonės tveria savo or
ganizacijas, taip ir ms turime 
teisę daryti ir darysime, kam 
nepatinka mūsų įstatai, gali ei
ti šalin, be ardytojų mums bus 
geriau, galėsime daugiau gero 
nuveikti.”

K. J.

MONTELLO, MASS.
Remia katalikišką spaudą.

Spalių 2-trą d., 1917, Šv. 
Rocko svetainėje atsibuvo A. 
L. B. K. Mot. Są-gos kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Ati
darius susirinkimą pirmsėdei 
p. M. Juškienei ir perskaičius 
praeito susirinkimo nutarimus, 
buvo perskaitytas laiškas, pri
siųstas Katalikų Spaudos Ko
miteto. Laiškas priimtas. Vi
sos narės sutiko prisidėti prie 
Kat Spaudos Savaitės ir tuo 
laiku uoliai darbuotis, kad 
kuodaugiausia praplatinus ka
talikišką literatūrą. Taipgi 
nutarta surengti kokį vakarą

CHICAGO, ILL.
Susirinkimas.

Spalių 18 d. bus susirinkimas 
LDS. Chicagos Apskričio ko
operatyviškos komisijos, šv. 
Jurgio parap. svetainėje 8 vai. 
vakare. Visi minėtos komisijos 
nariai malonėkite būti ant lai
ko, nes šis mūsų pirmas susi
rinkimas turės nemenkai atlik
ti darbo, tad būtų malonu, jei
gu anksčiau susirinksime.

S. A. Daunoras, 
Komisijos rašt.

IT laušimu
■kampelis

trybės, o mums išrodo, jog 
mokinantis per laiškus reikia 
daugiau kantrybės ir ištver
mės, negu mokykloj esant.

NE VIEN SAVO NAUDOS 
ŽIŪRĖKIME.

Keli metai atgalios Ameri
kos spaudos toks atsitikimas 
užrekorduotas buvo.

Vienas farmerys, iš laiko 
bužuvaudamas, pamatė upėje 
žmogų skęstant. Farmerys 
stvėrė irklų ir prisiįrė prie 
skęstančiojo. Bet ne tam, kad 
skęstantįjį geibėjas, o tik tam, 
kad nelaimingojo užklausus: 
“Žmogau, ar prižadi už išgel
bėjimų 50 dolerių? Jei prižadi 
— gelbėsiu; jei ne — skęsk.” 

Nepaprastas tai atsitikimas. 
Farmerio lyg tiek užkietėjusio 
būta, kad nelaimėje artimų 
gelbėti jo nevertė nė artimo 
meilė, ne pasigailėjimas, nė 
žmoniškumo jausmas ir prie
dermė. Jo galvota tik, kaip iš 
artimo nelaimės pasipelnijus, 
saumeilę ir gobšumų patenki
nus.

Bet tas farmerys tėra kraš- 
tutinybė iš to didelio žmonių 
būrio, kuris šaltai į kiekvienų 
artimųjų nelaimę žiūri ir vie
ton nelaiminguosius geibėjos, 
ranka moja.

Neliuosi esame ir mes, lie
tuviai, nuo panašių kietašir
džių tautiečių. Kuomet mūsų 
tautiečiai Lietuvoje didžiausį 
vargo kryžių neša, su bado 
šmėkla kovoja, vienu žodžiu, 
aršioj nelaimėje randasi, — ar 
nėra iš mūsų lietuvių tarpo to
kių, kurie Tėvynėje vargstan
tiems pagelbos rankos neištie
sė, kurie dar Tautos Fondui 
nėra aukavę? Ar nėra tokių, 
kurie tik kelių centų anka nuo 
artimo gelbėjimo priedermės 
atsikratė, nors ne vieną dolerį 
Tautos Fondui paaukoti galė
tų?

Ne vien savo naudos žiūrė
kime. Dabokime, kad mūsų 
tautoje ir visoje žmonių gimi
nėje artimo gelbėjimas gra-

KLAUSIMAS — 1) Kur 
Kristus gyveno nuo 12 iki 30 
metų, nes apie tai Naujame 
Testamente nieko nėra rašyta.
2) Kodėl bažnyčiose nevienaip 
yra apvaikščiojama katalikys
tės apeigos. Daleiskime Lietu
voje Kristaus iš numirusių 
prisikėlimo apeigos būna nedė
lios rytą, o čia (Argentinoj) 
subatos xytą. 3) Ar yra kokie 
pasiteisinimai Bažnyčiai duo
dant šliūbų gavėnioj ir adven
te. Man teko matyti tokį atsi
tikimų, kad katalikų bažnyčio
je buvo suteiktas šliūbas net 
Velykų subatoje. O jokios 
svarbios priežasties tame nebu
vo. Tatai peržengė Bažnyčios 
prisakymų ar ne?

S. Z. 
Buenos Aires, Argentina.

PAAIŠKINIMAI — 1) Kaip 
ir kur Kristus gyveno nuo 12 
iki 30 metų amžiaus nėra žino
ma. Turbūt ramiai su savo Mo
tina ir Globėju gyveno, nes jei 
būtų ką ypatingo veikęs, tai 
apie tai būt ar į Evangelijas 
'ar į kitus raštus patekę. 2) ir
3) Bažnyčios apeigos ir kitokie 
parėdymai nėra neatmainomi 
dogmatai. Todėl dėl tūlų prie
žasčių Bažnyčia gali įvaiirai 
tvarkyti apeigas ir teikti sak
ramentus. Tik Bažnyčios mo
kslas, dogmatai yra vienaip 
mokomi ir išguldomi.

- - o»—
KLAUSIMAS. — Iš Suvie

nytų Valstijų išvažiavau rug
sėjo 7, 1916 m. Ir šių metų 
vakacijas perleidau Kanadoj. 
Jei sugrįščiau į Suv. Valstijas, 
tai būtų man bausmė už nesi- 
registravimą? Turiu pirmąsias 
popieras.

A. D. 
Kanada.

PAAIŠKINIMAS — Baus
mės Tamstai nebūtų. Tik su
grįžus reikėtų užsiregistruoti. 
Bausmė yra tiems, kurie pa
bėgo, kad išsisukti nuo regis
travimosi. Tamsta-gi to neda
rei. Todėl gali drąsiai grįž
ti.

- - o►—
KLAUSIMAS — 1) Kas toks 

'yra ar buvo Dėdė Šamas? Vis 
girdime jį minavojant, o neži
nome kas jis. 2) Ar Tamstos 
nežinote ar American School 
of Banking yra gera įstaiga? 
Ar galima per ją mokytis per 
'laiškus?

Jurgis B. 
Waukegan, UI.

PAAIŠKINIMAS — Dėdės 
Šamo yra tokia istorija. Po 
paskelbimo karės 1812 m. El
bert Anderson, valdžios kon- 

’traktorius, nuvyko iš New 
Yorko į Troy, N. Y. pirkti pro- 
vizijoe. Tos provizijos inspek
toriais buvo du broliu — Ebe- 
nezer ir Samuel Wilson. Pas- 
.tarasai buvo labai populeriš- 
kas ir buvo visų vadinamas 
Uncle Sam Wilson. Skrynios, 
į kurias buvo kraunamos pro
vizijos, buvo paženklinamos 
raidėmis E. A kas reikšdavo 
Elbert Anderson, ir U. S. kas 
reikšdavo United Statės. Vie
nas inspektorių paklausė vieno 
darbininko, kų reiškia raidės 
E. A U. S. ant skrynių. Dar
bininko būta juokdario ir jis 
pasakė, kad girdi tikrai neži
nąs, bet spėjus, kad jos reiš
kė Elbert Anderson ir Uncle 

;Sam Wilson ir tik W praleista, 
kuri reiškia Wilson. Tuomi ir 
gimė pramanymas Suvienytų 
Valstijų Uncle Sam, nes visi 
pamatę U. S. sakė ne United 
Statės, bet Uncle Sam. Vie
nas gabus piešėjas nupiešė Dė
dę Šamą su rainomis kelnėmis, 
švarku su ilgomis uodegomis ir 
augšta skrybėlė. Tas piešinys 
dabar visų pamėgdžiojamas.

x 2) Apie Tamstos minimą mo
kyklą mažai tesame girdėję, 
bet mes tikime, kad jei tamsta 
galėtum sekti jos mokytojų

KLAUSIMAS — Kaip gali
ma atsikirsti prieš laisvama
nius arba socijalistus, kurie 
užmeta, būk per dvasiškiją 
tapo sulenkinta Lietuva ir būk 
svietiškieji atgaivinę lietuvių 
tautišką susipratimų ir būk 
dvasiškija palaiko tamsybę?

Katalikas.
Waterbury, Ct.

PAAIŠKINIMAS — Nėra 
ant tiek aklo lietuvio, kurs ne
žinotų, kad Lietuvos bajorai 
sulenkėjo. O juk jie buvo svie
tiškiai, jų Lietuvoje buvo a- 
pie penkis sykius daugiau. To
dėl už Lietuvos sulenkinimą 
svietiškiai penkis sykius kal- 
tesni, negu dvasiškija. Dėl 
lietuvystės niekas iš svietiškių 
tiek nenuveikė, kaip vyskupas 
M. Giedraitis, vyskupas Va
lančius, kun. Duonelaitis, vys
kupas Baranauskas. Lietuvos 
švietime dvasiškija seniau ir 
dabar daugiau nuveikė, negu 
svietiškiai, ypač negali niekuo 
pasigirti svietiškiai inteligen
tai laisvamaniai. Seniau visos 
mokyklos, kokios buvo Lie
tuvoje, buvo dvasiškijos įsteig
tos ir jos vedamos. Dabar 
prieš karę Lietuvoje mokyklų 
buvo per šimtų ir visos buvo 
įsteigtos labiausia dvasiškijos 
dėka. Lietuviai inteligentai, 
pabaigę augštus mokslus, lik- 
davosi burliokijoje, o dvasiš
kiai vieni likdavo šviesti liau
dį ir jai tarnauti. Amerike mes

katalikai turime tikybos ir kar
tu lietuvystės tvirtoves didžio
se įstaigose — turime į 130 ba
žnyčių, apie 80 pradinių mo
kyklų, tarime akademiją, kur 
auklėjama gražus būrelis jau
nikaičių ir lavinama mokyto
jos. Kuo gali pasigirti lietu
viai laisvamaniai ir socijalis
tai? Per neišpasakytą spitru- 
mą, fanatizmą laisvamaniai ir 
socijalistai gali užmetinėjimus 
daryti, būk katalikai nesirū
pina apšvieta bei lietuvyste. 
Ištikro laisvamaniai ir socija
listai nuo žodžių apie apšvietą 
nenueina prie darbų ir įstaigų 
rengime.

Dideli dėl lietuvystės nuo
pelnai.yra ir kaikurie svietiš
kių kaip va Basanavičiaus, Ku
dirkos, bet tik akli laisvama
niai primetinėja lenkbemiavi- 
mų kunigams.

Lewistoniečiui. — Tamstos 
klausimas atėjo be tikro vardo, 
pavardės ir adreso. Tokiems 
neatsakinėjame.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Reporteriui, Philadelphia, 

Pa. — Tamstos ilgos, gerokai 
suvėlintos korespondencijos iš
tisai negalėjome sunaudoti dėl 
vietos stokos ir dėl jos suvėli- 
nimo.

Ten buvusiam. — Tamstos 
korespondencijoj buvo neaiš
kių sakinių, be to apie nesvar
bų dalykų aprašei, tai nei ne
sunaudosime.

Felikso Duktė. — Apie tą pat 
dalyką buvo rašyta kito kores
pondento. Todėl tamstos raš
telio nesunaudosime.

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —

“Pažinkime Socializmą’ .
Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.
Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri 

tinka ir katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebu
vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata
likams ir socijalistams.

NAUJAS “DARBININKO” LEIDINYS

“Netikėjimo Priežastys”
Parašė K. V. K.

Pusi .24, kaina 10c.
Joje aiškiausiai išdėstoma netikėjimo priežastys. Svarbi 

knygutė, nes labai lengvai ir suprantamai parašyta. Užsisa
kant daug ant sykio, duodame dideles nuolaidas.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

“DARBININKO”

Spaustuvėje
atlieka

Visokius Spaudos Darbus
Nuo mažiausio iki didžiausiam

Kainos prieinamos
Apskaitliavimą už darbą prisiunčiam pareikalavus. 

Reikale visuomet kreipkitės 

“DARBININKAS”
%

242 W. Broadway So. Boston, Mass.
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žiu papročiu, šventa pareiga
virstų. Patys Tautos Fondan nurodymų, tai galėtum pasi- 
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Geriausias laikas pasivažinėjimui.
r. . • f *■» I

Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 
tai puikiausias “O v e r 1 a n d” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilių.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu. . I

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Bro*dway, . So. Boston, Man.
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Vietinės žinios
KAIMYNAMS.

Mūsų akimynė Miss “Atei
tis” sušuko “ouch” ir saka 
būk “Darbininkas” jai ant 
korno užlipo, paskelbdamas 
apie p. J. Kerdiejaus pasitrau
kimą iš “Ateities.” Atsipra
šome Miss “Ateities,” tame 
mes nekalti, nes mes taip pa
skelbėme, kaip iš pasitikėtinų 
šaltinių girdėjome.

Antras kaimynas Mr. “Ke
leivis” buvo sušukęs mums 
prabilti apie “klerikalų” šni
pus. Bet mes pareikalavome, 
kad pats prabiltų, arba užsi
čiauptų, jei prasimanymus 
skelbia. Dabar Mr. “Kelei
vis” jau norėtų užsičiaupti, bet 
turbūt bus kitaip, bus spiria
mas prabilti. Dar primeta 
mums nelogiškumą. Girdi 
“ Darbin inkas ’ ’ reikalavęs,kad 
liberalai paskelbtų savo šnipus. 
O kas užsiminė apie liberalų 
šnipus? Ar ne jie patys apie 
tai padarė. Todėl jų pareiga 
buvo visą dalyką ir išaiškinti. 
O “Keleivis” pasakė, gerai ži
nąs apie “klerikalų” šnipus. 
Todėl jei jis gerai žino, tai jo 
pareiga paskelbti, jis pirmas 
prabilo apie tai. Tai mat “Ke
leivis” nesupranta, kas tai y- 
ra logiškumas. Todėl Mr. “Ke
leivi,” prabilk, pasakyk, kas iš 
katalikų Lietuvą nori parduo
ti. Jei ne, tai kaipo į melagį 
visi pirštais rodys.

cziaus ofisą 315 Broadway, So. 
Bostone.

Du mėnesiai atgal poni Ple- 
vokienė visiems gerai žinoma 
kaipo šauniausia ir turtingiau
sia bėkerystės ir groseries biz- 

’nierka papirko paminėtus na
mus per A. Ivaszkevicziaus o- 
fisą visai nebrangiai ir dauge
lis iš jos giminių ir pažįstamų 
juokėsi kam ji pirko tokius ne
tikusius namus. P-ni Plevokie- 
nė sumanė parduoti. Tas pats 
agentas A. Ivaszkevicz surado 
turtingą angliką, kuris nesi
gailėjo duoti poniai Plevokie- 
nei gryno pelno apie $1.300.00 
į du mėnesiu laiko. Tai taip 
So. Bostono našlė moka biz
niauti su pagelba Lithuanian 
Agency. Geras pavyzdis ir ki
toms moterims nesnausti bet 
bizniauti kaip p. Plevokienė.

M. R.

Vilniaus gub., Butrimoniųpar^ 
Sudonių sod.

Atsišauksiančių prašome in- 
dėti po 5c. stampomis.

PADIDYS KUNIGŲ 
SKAIČIŲ ARMIJOJ.

Ligšiol Suv. Valstijų armijoj 
ant 3000 kareivių buvo vienas 
kunigas aprūpinti jų dvasiškus 
reikalus. Tiek kunigų yra per- 
mažai. Todėl delegacija iš ka
talikų ir protestantų lankėsi 
pas prez. Wilsonų ir prašė, kad 
ant 1.200 kareivių būtų po ku
nigą. Toj delegacijoj katalikus 
atstovavo vyskupas Corrigan, 
kun. Louis O’Hem ir pulk. P. 
H. Callahan. Protestantus at
stovavo vyskupas McDowell, 
vyskupas Lavrence, kun. Dr. 
Prettyman ir kun. Chas. S. 
MacFarland.

DARBINTNKA8

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c.
99

99

Labai naudingos knygos

” 75c.
” $1.00

du 
tris

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Paieškau Konstancijos Lenkčienės, 
paeina iš kaimo Vasiliavo, Kibartų 
gmino. Suvalkų gub. apie 16 metų iš 
Lietuvos, 
doah, 
kėse. 
Noriu

LAIŠKAI IŠ UŽIMTOS 
LIETUVOS.

Iš Vokiečių užimtos Lietuvos 
laiškai yra šiems asmenims: 

Jonui Luomanui iž Kauno 
’gub., Pasvaliu par.
gub., Vabalninku par., Ainorių

Jurgiui Alasavičiui iš Kauno 
'sodžiais.

Paulnai Giedraitaitei iš Kau
no gub., Vabalninku par.

Onai Balčiuniutei-Žalpienei 
iš Kauno gub., Vabalninku 
par., Kuprių sod.
Rapolui Daiginiui iš Kauno 
gub., Rakių par., Vaičaičių 
sod.

KALĖJIMAN UŽ DAUGPA
TYSTĘ.

Utica, N. Y. — John Francis 
Becwith tapo sugautas daug
patystėj ir nuteistas 15 metų 
kalėjiman. Prisipažino kaltu. 
Be to turės užsimokėti baus
mės $15.000. Įvairuose mies
tuose turėjo keturias pačias.

Gyveno, tarytum, Shenan- 
Pa. (?) ar IVaterbury apielin- 
Meldžiu atsiliepti ar pranešti, 

susižinoti.
ZUZANA LENKČIUTE, 

(AlmanaitienS) *
83 Dalrymple Str., Girvan, Scotland.

“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS.”

Dvi stambios knygos, po 500 pusL
Drūtai audeklu apdarytos ................................ $3.00.
Popieros viršeliais..................................................... $2.50

“DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.”
Audeklu apdarytos...................................................$1.00
Popieros viršeliais.................................................... $0.75

Galima jas gauti: 
“DARBININKO” KNYGYNE

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Ir pas:

KUN. A. STANIUKYNĄ, 

2634 W. 67-th Street, Chicago, UI.
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Nauja Knyga*
Ką tik išėjo iš spaudos Joa- 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu
tės) eilės. Knygelė 64 pusla
pių, ant gražios popieros. Kai
na tik 25c. (tik vienas kvote- 
ris).Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. Galima gauti 
pas autorę: 720 N. Main Str., 
Kewanee, UI.

Moksleivių susirinkimas. Ne
dėlioj, spaliij 14 dieną buvo lie
tuvių moksleivių susirinkimas 
šv. Petro parapijos bažnytinėje 
svetainėje. Susirinkiman atsi
lankė apie 40 moksleivių. Nu
tarta prisidėti prie rengiamų 
parapijos fėrų ir išrinkta 10 y- 
patų tuo reikalu pasirūpinti. 
Paskiau apkalbėta pienai bū- 
simąjam veikimui. Bus rengia
ma netolimoj ateityje mokslei
vių vakarai ir kitokios šaunios 
pramogos.

Be to pamatas uždėta lietu
vių moksleivių orkestrai ir ki
tiems naudingiems dalykams.

Ūpas moksleivių pasirodė e- 
sąs labai puikus ir yra didelis 
noras savo ir kitų naudai pa
sidarbuoti. Linkime kuoge- 
riausių pasekmių.

Discipulus.

l Jonui Dabiliui iš Kauno gub., blį, 
Eržvilko par., Kukškių sod.

' Adomui Naudžiūnui iš Vil
niaus gub., Kaukiuni} sod., žež- 
marių par.

Marijonai Kureckienei iš 
Kauno gub., Raudonių par., 
Gilbalių sod.
D omicelei Razanauskiutei iš

Sustok! Skaityk!
Galvok!

Užlaikau visokios rūšies 
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią karną.
Užrašinėju 

“Darbininką,” 
“Žvaigždę,” “

” “Tautos Rytą,” 
žangą,” “Moksleivį,” 
terų Dirvą” ir “Garsą.

Galite gauti ir pavieniais 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas:
Andriejų Kulbicką,
7602 Aberdeen Avė., N. E.

Cleveland, Ohio.

Paieškau savo motinos Onos Bra- 
zaitienės, brolių Juozo ir Vlado Bra
zaičių ir sesers Kastės Brazaičiutės; 
visi paeina iš Suvalkų gub.

Pirm karės gyveno Būdviečių kai
me.

Taipgi paieškau Onos Juraičiutės 
iš tos pačios gub. Vilkaviškio pav. iš 
Gižų.

Kas apie juos žinote arba jie pa- 
tis atsišaukite šiuo adresu:

PLIUŠAS BRAZAITIS,
1552 E. 41th Str., Cleveland, Ohio.

laikraščius: 
“Draugą,” 

Vytį,” “Žvir- 
“Pa- 
“Mo-

>>

PARSIDUODA

Kostumeriškų kriaučių dirbtuvė vi
sai pigiai. Biznis išdirbta, darbo pa
kaktinai yra ir lietuviais apgyventa 
vieta. Priežastis pardavimo išvažiuo
ju iš šios valstijos.

Kreipkitės šiuo adresu:
• J. PAUPLIS,

683 Main Str., Port Cambridge, Mass.

“Darbininkas” kareiviams tik už S2.00
Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar 

daugiau jų bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamų, giminių, draugų ir su 
jais susirašinėja.

Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti nuo lietuvių visuo
menės ir veikimo. Jiems be abejonės rupi žinoti, kas de
dasi lietuvių gyvenime, kas veikiama. Tarpe svetimų, vež
dami nuobodų kareivišką gyvenimą mūsų tautiečiai labai iš
siilgsta sajųjų,

Draugi}, 
juos dvasiškai, 
gerą laikraštį.

Todėl nepamirškite savo draugų kareivių užrašykite 
jiems laikraščių. Užrašykite jiems “Darbininką.” Tame 
atsitikime “Darbininką” galima užrašyti speciale kaina. 
Lietuviams kareiviams “Darbininką” suntinėsime už $2.00 
metams ar jie patys užsirašys ar jo draugai užrašys.

Prenumeratas siųskite šiuo adresu:

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

trokšta žinių apie lietuvių darbus, 
pažįstamų, giminių yra pareiga aprūpinti 

O tas geriausia atliekama užrašant jiems

JEIGU JŪS NORITE, KAD ŠI KARĖ KOGREIČIAUSIA UŽ

SIBAIGTŲ IR UŽVIEŠPATAUTŲ PASTOVI TAIKA,

Tai pirkite Liberty 
Bonds’us.

Mažiausias bondsas $50.00. Galima imti ant išmokėjimo.

Paieškau Petro šliko paeina iš Kau
no gub., Panevėžio parapijos, Pakal
nių sodžiaus. Girdėjau gyvena kur a- 
pie Chicagą. Meldžiu atsiliepti jo pa
ties arba kas žinote praneškite šiuo 
adresu už ką busiu dėkingas.

ANTANAS VALINTONIS,
22į E. Main Str., Neto Britain, Conn.

Extra!!l »

Centrai Spa.
Bioadway, So. Boston, Mas*. 
Kampas Dorchester Street.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rusių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ico 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ. 

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

ST. ŠIMKUS
ATIDARĖ

MUZIKOS MOKYKLA.

Kas rimtai nori mokytis muzikos 
tegul ją lanko. Adresas:

667 BEDFORD AVENUE,

BROOKLYN, N. Y.

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

Frank R. Richmond,
374-378 Broadway, So. Boston.

Spalių 14 dieną savo pažįsta
mus ir gimines So. Bostone ap
lankė lietuviai kareiviai iš 
Ayer, Mass. kareiviški} lage
rių. •
: -*'T~

Pėtnyčioje, spalių 12 dieną 
So. Bostoniečiai pp. Pr. Stra
kauskas, Jonas Mikalauskas ir 
Jonas J. Ramanauskas kalbėjo 
West Lynn’e.
<♦ • 1«. *

Piln. Blaiv. 49 kp. laikys re
peticijas utarninko vakare 7:30 
vai. šv. Petro parap. pobažny
tinėje svetainėje.

Gerbiamieji: kurie dalyvau- 
jat lošime, malonėkite atsilan
kyti į viršminėtą vakarą. Lai
ko turim neperdaug. Jei norim 
gerai atlikti savo užduotį, tad 
turim prisirengt, o prisireng
si tik tuomet, kada gerai iš
moksim savo roles.

Valdyba.

t r
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SKAITYKITE !■ PLATIHKITK

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį

“DARBININKĄ”*
EINA UTARNINKAIS. KETVERGAIS IR SUBATOMtS

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
- . Tris Kartus savaitėje metams

Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkėje 
Užrubežyje 
Vienas numeris

Reikalaukite pu agentu arba

S, 

» t

$3 00 
$1.50 
$4 00 
$4.25

3c.

“DARBININKAS”
242 W. Broadnay, So. Boston, Mas».

Paieškan savo pusbrolio Jono Lam- 
bučio Pažulnės kaimo, Nemakščių pa-‘ 
rapijos, Raseinių pav., Kauno gub. ir 
pusseseres Antosės Jokubauskytės Vai- 
labių kaimo, Viduoklės par., Raisenių 
pav., Kauno gub. Kas apie juos žino
te, ar jie patys malonėsite atsišaukti 
žemiaus paduotu adresu. Turiu labai 
svarbų reikalų.

LIUDVIKA LAMBUTYKE,
13 Charles Place, Athol, Mass.

Aš Juozapas Prumuldis Kauno gu
bernijos, Raseinių miesto, paieškan sa
vo dėdės — mano tėvo brolio Juozapo 
Petravičiaus Kauno gubernijos, Rasei
nių miesto. Jisai gyvena rodos Chica
go, III. Jis pats 
neškite adresu:

JUOZAPAS
14 Srnith Str.,

arba kas kitas pra-

GRUMULDIS,
Ansonia, Conn.

ANT PARDAVIMO
Stubos rakandai (fornlčiai) ketu

riems kambariams. Parsiduoda visai 
pigiai. Greitu laiku turi būt parduo
ti. Vartoti trys metai. Galima matyti 
vakarais nuo 5 vai. ir nedėliomis bile 
valandą. Aresas:

A. L.
185 Silver St., So. Boston, Mass. 

(Trečios lubos) 
(118-1^20-21-22)

Jau laikas užsisakyti kalėdinių ap- 
lotkų, o tokias galima gauti labai pui
kias, visokių spalvų ir žemomis prekė
mis, taip-gi ir su puikia antspauda 
konvertą pas:

S. SIMONAVICIU,
260 E. Main Str., Amsterdam, N. Y. 
(S. 120)

Kareivis IPOLITAS KIŽIS Ieško 
brolėnų M i kol o Savicko, Antano Peče
liūno ir pažįstamų iš Prasčiunų. Adre
sas: Diestmtjuščaja armija Perevezpč- 
nij Otred cv Pek. Diviziji, Russia I.

50c.

St.

tytų

60c. 
“ŠIA NEDELELĘ” mišram chorai.................................................... 25c.
“MUS PADAINUOSIM” ir “BEAUŠTANTI AUŠRELE” ........... 40e.
“MUZIKA” No. 2. ..................................................................................... 30c.
“SCHERZO” pianui solo ......................................................................40e.
“SEPTYNIOS GIESMES” tinkančios vaikų chorai laike skai-

Muzikos Mylėtojams
TIK KĄ IŠĖJO IŠ PO SPAUDOS ANTRA LAIDA ST. ŠIMKAUS 

“KUR BAKŪŽE SAMANOTA”...............................................................................
Taipgi galima gauti šias kompozicijas:

Šimkaus “OŽELIS” mišram chorai................. .. ............................................
»

9
99
99

Mišių.. (Kun. Urbanavičiaus žodžiai).
PORTITURA............................. . ........................................
BALSAI .................................................................................

C. Sosnauskio “KARVELĖLI”................................................................................
” “KUR BĖGA ŠEŠUPE” ................................................................

Imant didesnį skaitlių egzempliorių, duodama nuošimtis.
Adresuokite: K. STRUMSKIS, 222 Duįjield Str., Brooklyn, N. Y.

$1.00 
, .10c. 
, .30c. 
. .25c.
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♦*♦ IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI.

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

SERGANTI

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, o padaryB veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Maas

PIRMCS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Papirko lapkričio 6, puikius 
namus su visomis vigadomis 
ant Fourth St. ponai Aleksan
dra ir Marcijona Andriuliai 
nuo Alexander Brasas. Taip
gi papirko lapkričio 9 atsakan
čius lietuviškus namus ant Bol- 
ton st. ponai Anna ir Paul Ker- 
sinskai nuo Christopher Wes- 
sel (Vasiliauskas). Abu pirki
mai buvo per Lithuanian 
Agency A. Ivaszkevicz ofisą 

> 315 Broadway, So. Boston. 
‘ Šiuose pirkimuose buvo grynas 

. lietuviškas biznis. Lietuviai 
pirko namus nuo lietuvių per 
Lietuvių Agentūrą.

M. R.

Pardavė. Lapkričio 11, pui
kins namus su daugybe žemės 
ant Mt. Varnon St., Dorches
ter’v j poni Elizabeth Plevokas 
dėl May A. Davis per Lithua- 
r.::- Agency A. Ivaszkevi-

Lietuviškas Lietuvos

“Pažanga
“PAŽANGA” yra mėnraštis Ir skiriama prasilavinusiems lietuviams 

ir apsiskaičiuslems darbininkams.
"PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos ir Europos lie

tuvių rašytojus Ir pripildoma, todėl, originaliais raštais.
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos klausimai. 
‘"PAŽANGOJ” rast dailiosios literatūros, nes jai bendradarbiauja ta

lentingi Amerikos ir Europos literatai.
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausimus tautiškai-krik- 

ščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir mokslo vy

rams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Metinė prenumerata $2.00, pusmetine $1.23, atskiras numeris 20c. 

AGENTAMS DIDELIS NUOŠIMTIS. ,
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreipkitės šiuo 

adresu:

SS

PAŽANGA,”
•••

Taisė M. Šalčius. Kaina 60c. 
Reikalaukite “Drabininko” 
knygne, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

ANYKŠČIŲ ŠILELIS.
Vaizdingiausiai ir gražiausiai eilė

mis aprašyta Lietuva a.a. vyskupo A. 
BARANAUSKO. Tinka platinti Spau
dos Savaitėje ir gg. klebonams kalėdo
jant. Kaina 5c. Imant daug ant sykio, 
nuleidžiu nuošimti.

A. RAMOŠKOS KNYGYNAS,
514 W. Saratoga Str., Baltimore, Md.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo vahadoa: 
NvlikiSacsM. r-|Į T **rl t Titan

i Y Ccr.( 
Tei 602 ■
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dos:
9 vai. ryte ikijj^
4 vai. po pie- tX

Vakarais.
nuo 6 vai. ikij^ 

8 vai.
Nedėliomis X

10 vai. ryte
iki 2 po pietų. X
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| VYRAI IR MOTERIS
t
A

EIKITE PAS MANE!
J Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika- y lauja specialisto patarnavimo.
Y --------------
XY 673 Was-

X hington st. 
t t 
X 
X t 
X❖

Jums lšegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus čia gydy- 
Asitės. Geras ir užtikrintas Ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 

fizišką stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lšgel- 
J^bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.

Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 
medikallški ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 

♦♦♦kas geriausia sergantiems.
AR JUS KENČIATE.

A Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor-
malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti- 

J^mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
| sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus-
Y mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvi, 
Vkonstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų 
♦žvilgų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir 

Atvirtumą ant visados.
A AS gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsllanky- 

mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
pasiekiu tiek gerų pasekmių j trumpą laiką gydy-<£o

arti Boyls- 

ton st 

antrų 

bų

ant 

lu-

Ofiso

♦mas 
j kad aš

pas

mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ilgos ir silpnumai pranyks. Atsi- 
, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis, ūžvll- 
&kimas ligos yra pavojinga. Nei viena ilga ne stovi ilgai be veikimo.

♦♦♦ minkite,
♦t* Ateli ■■■■■■X Dr J. H. KENEALY
❖ 673 WASHINGTON ST.
♦
A Antros durys nuo Gayety Theatre,

DR. W. T. REILLY»
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.:

Valando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai. į 

Ofiso valandos:
Ryt ris iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OfiModynM Gido vteoktea Mcm
l-» P.M 7-9 P.M PrMKtaAkJahM.

419 Boylston St, Bestu, Mus.

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti sau 
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk 
štampą ir gausi visas informacijas.

DHTBIMTM HM VKMn Ct.
42 Vi Mont.Ho, Mass.

210 S.BrM«St,rUaddpfa,Pa.


