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IŠKLAUSĖ POPIEŽIAUS 
PRAŠYMĄ.

Roma. — Visos kariaujan
čios valstybės pagal popiežiaus 
prašymą suteiks karės nelai- 
sviams pilną atilsį nedėliomis. 
Kelios valstybės atsakė, jog 
tą pildę pirmiau.

ITALŲ PASISEKIMAI.
Rymas. — Ant Italijos fron

to buvo smarkūs susirėmimai. 
Italai giriasi pasisekimus tu
rėję Ledro klonyje. Carso 
klonyje italai pripažįsta turė
ję nuostolių nuo pragarinės 
austrų ugnies, bet vis-gi kaž
kurias austrų pozicijas užpo- 
niavoję. j

Didžiuma žmonijos turto 
randasi rankose saujalės iš
rinktųjų. Vieni teisingais, ki
ti abejotinais, treti aiškiai ne
teisingais keliais prie turto 
priėjo. Tik viena aišku, kad 
kapitalistams turtus išaugi
no ne tik jų pačių apsukrumas, 
ar darbštumas, bet ir darbi
ninko prakaitas.

Turtus gamina ir augina
■ , indėtas į mašinas ir žalią mcue- 

-;3s 2) darbadavio rūpesnis,
energija, gabumai ir 3) darbi
ninkų indedamas darbas.

Darbadavis turėtų atsiimti 
tik savo pelno dalį, prigulin
čią jam pagal pirmųjų dviejų 
priežasčių. Bet dažniausiai ji
sai ta dalimi nepasitenkina, o 
vis taiko, kad užgriebti kiek 
galima daugiau iš darbininkų 
dalies. Darbininkai-gi dėl

Talkininkai teisybė giriasi 
i skubiną talkon serbams. Skel- 
į biama, kad per pastarąsias 
porą savaičių francuzų ir ser- 

; bų išsodinta talkininkuose 100, 
; 000 kareivių. Jie skubiai esą 
į gabenami Serbijon. Tiems 
talkininkams vadovauja gen. 

[Serrail. Į Salonikus kasdien 
tuzinais atplaukia garlaiviai su 
kareiviais, amunicija, provi- 
zija. Atgabenama orlaiviai, 
ambulansai, automobiliai.

Ar suspės ta talka pribūti 
■ laiku ir ar valios atremti bul
garus ir teutonus, tai klausi
mas.

dažniausiai nei negali, nei ne
moka pasipriešinti išnaudo
jimui.

Ligšiol, berods, ekonomis
tų dar nėra aiškiai nustatyta, 
kokiomis dalimis turėtų pa
gal teisybės dalinties kiekvie
ną uždirbtą dolerį darbada
vis ir darbininkai. Net gali
ma pasakyti, jog toksai nu^

. .yjv. ii.» 
uudo- namn

Kolegijos pinigai turi būti su- rysis pirmyn kad susijungti su TALKININKAI SKUBINASI, 
dėti ant kun. J. Misiaus ir p. B. į bulgarais, kurie briaujasi lin 
Vaišnoro vardo, bankinę gi kui Nish. 
knygutę Kongresas - pavedė Šitie visi vokiečių ir bulga 
valdyti kun. J. Misiui, kuris rų pasisekimai nebuvo pasiek 
priiminės aukas Kolegijos Fon- ti be smarkių susirėmimų. Y 
dan, sudės jas bankon, duos pač bulgarai ties Uskup ture 
tankiai.atskaitas, ragys visuo- jo smarkiai remtis. Pozici 
menę prie duosnumo Kolegijos jos ėjo iš rankų į rankas, 
naudai ir tt. Be T. Iždo ka- Tuo tarpu serbai, nors nar 
sieriaus p.’ B. Vaišnoro, kun. šiai ėmėsi, bet negalėjo atsi 
J. Misius negalės tik išimti laikyti. Traukėsi atgal. Kas 
sudėtų bankon pinigų. serbams bėdžiausia, tai kac

Kiro, J. Misi n* kol kas nei francuzai, nei an
Kiti laikraščiai, kurie pa- glai žymaus sustiprinimo dai 

talpino Fed. protokolą malonės neprisiuntė. Apie anglų vei 
įdėti šį atitaisymą. kimus ant Balkanų nieko nesi

MŪŠIAI TIES DVINSKU.
I Berlinas. — Vokiečiai skel- 
:bia, kad ties Dvinsku jie iš- 
Imušė rusus iš pozicijų. Pri- 
darė rusams daug nuostolių ir 

; paėmė Uukstą. Ties Šliosber- 
ga paėmė-teyp-g-i rusų pozi<M.-^A 
jas. Nelaisvėn pateko 18 rusų 
oficierių ir 2.940 kareivių.

negu šiaudieną sau,
Socijalistų 

danu kitiemš^iyM^W^ 
bę, neužmiršdavo vienok sau ■ 

i turtelio prisikrauti. Prancū-: 
zų Žoresas, "vokiečių Bebelis : 

i buvo milijonieriai. (O juk ir 
i musų Gegužis, vienas iš stam- j 
beęnių lietuvių kapitalistų.—) j

Prancūzų socijalistai taip' 
'įsigalėjo, jog Francuos par-r 
; lamentą pilnutėlį prigrūdo j 
! socijalistų. Rodos tik ir įvesk; 
socijalistišką tvarką. Bet te- 
nai kaipAik ta tvarka yra to
liausiai. Niekur nesutinka 
tiek kliūčių parlamentuose įs
tatymai, naudingi darbinin
kams, kaip tai Paryžiaus Par
lamente. Mat, pasirodo, kad 
socijalistai turi storas kišenes, 
saugo savo riebius biznius nuo 
didesnių mokesnių ir savo pa
vyzdžiu parodo, kaip neleng
va yra turtingam kad ir soci- 
jalistui perkelti rublius iš savo 
kišeniaus į kišenių vargšo dar
bininko.

Socijalizmas yra svajonė, 
kuri niekuomet negali išsipil
dyti.

Bet yra kitas būdas nugalė
ti kapitalizmą, būtent jo pa
ties ginklu. Kapitalizmą dar
bininkai gali nugalėti, sutvar
kyti tik su pagelba kapitalo. 
Darbininkai bendromis pajėgo
mis gali sudaryti nemažesnę, o 
gal dar didesnę finansinę ir 
ekonominę galybę, negu šian
dieną turi kapitalistai. Tą 
tiesą pirmi suprato koopera- 
tistai ir jie jau ir Šiandien su 
kapitalizmu daug pasekmin- 
giau kovoji negu socijaliz
mas. Bet apie tai plačiau ki
tą syk.

NELEIS KELTI RANDAS.
Londonas. — Iš Francijos 

pranešama, kad Francijos par
lamentas ketina išleisti bilių, 
kuriuo bus namų savininkams 
uždrausta keiti randas, kol 
tęsis karė.

PASTATYS PAMINKLĄ.
Londonas. — Laikraštis 

įDaily Telegraph sumanė pas- 
’tatyti paminklą p-lei Gavelį, j 
kuri Bruselvje vokiečių sušau-' 
dyta. Ji buvo ligonių prižiū
rėtoja.

G. Framton, skulptorius, I 
apsiėmė padaryti tą pąpMflfclę

Minėtas Iakirastis tam rei-į 
kalni aukojo $250.00.

dalykas, nes jisai priguli nuo 
daugelio ekonominių prigžas- 
čių, kurios nuolat mainosi ir 
įvairinasi. Tečiau vis dėlto 
yra aišku, jog pelno didžiu- 

-rną turėtų atsiimti darbininkai, 
nes jie savo pečiais, rankomis, 
savo prakaitu daugiausiai pri
sideda prie turtų pagaminimo. 
Bet šiandien yra kitoniškai 
Didžiumą pasiglemžia fabri
kantai, gi darbininkams lieka 
tik mažuma. (Iš kiekvieno 
uždirbamo dolerio, darbinin
kams vidutiniškai tenka apie 
4G centų. Svaigalų išdirbys- 
tės, darbininkai už išdirbimą 
svaigalų $100.00 vertės gauna 
tik $ 1.23.)

To pasekmė yra ta, kad iš 
vienos pusės auga pasibaisėti
nai kapitalistų turtai, iš ki- 
tos-gi pusės darbininkų skur
das ne tik nesimažina, bet vie
tomis dagi didėja; nes nore 
uždarbiai apskritai imant, ir 
anga, tečiau dar labiau auga 
ir pragyvenimo brangumas 
ir darbininkų reikalavimai.

Šių dienų padėjimas yra 
aiškiai nenormalia ir neteisin
gas. Kada iš vienos pusės 
saujelė didžturčių lėbauja, 
pertekę turtuose ir dažnai es
ti visai nenaudingais visuome
nės bariais—iš antros-gi pu
sės darbininkų minios kovoj* 
su didžiausiu skurdu, bedar
bėmis ir 11.

Kaip iš to viso išbari, kaip 
pašalint išnaudojimus, kaip 
sutvarkyti santikiua tarp dar
bo ir kapitalo! -

Socijalistai ir aidoblistai 
lengvai ir griežtai tą klausi
mą riša Sako, reikia panai-

DŽIAUGIASI PASISEKI
MAIS.

Berlinas. — Vokiečiai džiau
giasi pasisekimais ant Balka
nų. Praneša, kad nežiūrint 
į blogą orą, į šalies kalnuotu- 
mą Serbijoj varomasi pirmyn. 
Be sutrukdymų teutonai ir bul
garai einą pirmyn. Serbija 
iš visų pusių suspausta.

Teutonai pripažysta serbams 
narsumą, drąsą, mokėjimą su
naudoti apsigynimui šalies kal
nus, bet serbai negali atsilai
kyti prieš teutonų didžią arti
leriją. Serbų artilerija esan
ti labai prasta. Serbai dabar 
anot teutonų laikosi rusų tak
tikos — traukiasi ir su didžiau
siu stropumu gabena artileriją, 
kad priešui ji nekliūtų.

| Platinkite “Darbininką.”
“DARBININKAS” eina tris kartus į savaitę; utarninkais 

j ir ketvertais — 4 puslapių; subatomis — 8 puslapių.
♦♦♦ “DARBININKAS” kaštuoja Ketams $3.00; pusei metų 
♦♦♦ _ $t.5O.

“DARBININKAS” už 1 dolerį eina per keturius mėne- Įsius. _ , ' <
“DARBININKO” subatinį numerį galima užsisakyti sky

rium. Metama $1.50, pusei metų — 75c.

“DARBININKAS” apsiima būti lietuvių draugijoms or
ganu. Draugijų nariams eitų aukštomis — 8 puslapių — 
numeris už $1.00 metams. Tik sąlyga, — kad visi nariai 
imtų laikraštį ir įmokėtų po $1.00. Mokesnį galima būtų 
sumokėti ir kas pusmetis — po 50 centų.

Kas iŠ narių tokios draugijos norėtų turėti visus tris sa
vaitės numerius — turėtų dar primokyti metams $1.25, arba 
išviso jam atsieitų “Darbininkas” —$2.25.
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subatomis.

Leidžiamas Lietuvių R. K. Šv. 
Juozapo Darbininkų Sąjungos. 

PRENUMERATA:
Metams_____________„$3.00
Pusmečiui-------- -- --------- $1.50
Trims mėnesiams------- :_ ___ 75c.

Atskiras numeris 3 e.
Laiškus ir pinigus siųskite 

adresu:
DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
80. BOSTON, MASS. 
“DARBININKAS,” 

(The Worker)
The most populas Lithuanian 

Newspaper *- 
published everv Tuesdav, Thurs- 

day, and Saturday by the 
St. Joseph’s Lithuanian R.

Associatian of Labor 
SUBSCRIPT10N KATES: 

Yearly_________ _____ $3.00
6 months .....  $1.50

Advertising rates jon application 
Address all commuiNeations

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

SO. BOSTON, MASS.
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Irais, t. y. kaip tik tais daly- 
' kais, kuriuos jaunimas taip 
mėgsta. Ypač daina keliama 
augštai. Laisvamanių šulai 

į skelbia dainai beveik dievišką 
kultą Daina išauklėsianti 
jaunimą tautiškai ir visuome
niškai, daina ko tik neatsto
sianti religijos.

Bet reikia žinoti, jog yra — 
DAINA IR GIESMĖ.

Mes anaiptol nenorime ma
žinti dainos reikšmės žmonių 
gyvenime. Ypač mūsų tautai 
daina yra labai brangi. Dai
na yra taip arti surišta su lie
tuvio sielą kad kur nėra dai
nos meilės, ten nebėra ir vi
sos lietuvystės meilės.

Bet lietuvis ne tik dainavo, 
bet ir giedojo. Ir dainai, ir 

i giesmei jisai paskyrė tam tik
rą laiką ir tam tikrą vietą savo 
širdyje. Lietuvis dainuodavo 

’ ir linksmas ir nuliūdęs, ir var
ge ir pasisekime. Visus savo 
žemiškus troškimus ir jausmus 
lietuvis ar lietuvė išreikšdavo 
dainose. Bet kada jisai siekė 
į savo dvasios ir širdies gilu
mas, kada pajuto reikalą vie- 
nvties dvasioje su dievais (vė
liau su krikščioniKUoju Die
vu) — jisai tuomet giedojo. Ir 
kaip stabmeldiškoje senovėje 
mūsų žinyčios ir gabijos skam
bėjo lietuvių giesmėmis, taip 
vėliau krikščioniškoje eroje 
skambėjo ir tebeskamba nuo 
giesmių skiriamų garbei Vie
no Tikrojo Dievo, 

j Nereikia būti giliu psicholo 
‘gu, kad atskirti dainos ir gies
mės reikšmę lietuvio sielai. 

'Daina parodo, ką dainuotojas 
jaučia, ką turi savo šidryje, gi 

i giesmė tuos pačius jausmus 
I atnaujina, taiso, tobulina ir 
kelia. Tai galime pastebėti 

. ir ant žmogaus veido. Dainuo
jančių veiduose išskaitysime 
rimtumą, nuliūdimą, džiaug
smą, energiją kartais net 
entuzijazmą, — pagal dainos 
turinio — bet visa tai bus pa
prasta, žemiška. Tuo tarpu 
įsižiūrėkime Lietuvių Bažny
čioje į veidus minios, giedan
čios pulkim ant kelių, supli
kacijas, ar kitą kokią giesmę, 

žinoma" Mes turėtume įspūdį, jog sie- 
ant tiek yra gudrūs, kad pui- loie žmonių darosi kažko
kiai supranta, jog kur bus jau- kia radikalė atmaina, jiTišju-

C.

to

Ką jaunimui 
laisvamaniai 

siūlo.
Amerikos lietuviai turi apie 

30 parapijinių mokyklų, ku
riose mokinasi mažiausia 6.000 
lietuvių vaikų. Kur prie pa
rapijų nėra mokyklų, ten maž
ne visur subatomis ir nedėlio- 
mis parapijonų vaikai mokina
mi tikėjimo dalykų ir lietuvių 
kalbos.

Paaugusioji katalikų jau
nuomenė turi Vyčių organi
zaciją, kuri, nors dar jaunutė, 
bet jau renka ketvirtą tūkstan
tį savo narių.

Ir tautiškai-katalikiškų mo
kyklų skaičius, ir Vyčių orga
nizacija sparčiai auga.

Tai-gi nenuostabu, jog ši- 
4dįe»faktai į baimę įvaro- mūsų 

laisvamanius. Jie, :

tam prigulės ir atei- dinta iš pamatų, ją suėmė kaž-nimas,
,tis.
* Bet
mią pas
nors netik pažadėti
bet ir duoti — kas suteiktų' £aYs’ 
maisto jaunimo dvasiai. 1__ ,

tojo ir galutina tikslo- 
' tiktai tas turės visada dva
sios lygsvarą ir jaus tvirtą pa
matą po kojų.
VYČIAMS PRIGULI ATEI

TIS.
Vyčiai visuomet ir turės 

tą \ viršenybę ant visų kitų 
srovių jaunimo, kad jie vi-* 
suomet jaus tvirtesnį po sa
vimi pamatą visuomet bus 
aiškesni, neturės prieš nieką 
nieko slėpti veidmainiau
ti, ir kas svarbiauia, jie ga
lės parodyti daugiausia pa
sišventimo, be kurio mūsų sil
pnutė ir nedidukė tauta jo
kiu būdu negalėtų pasivyti 
kitų tautą Kodėl! todėl, 
kad jie visuomet bus arti to 
gausiausio idealizmd šaltinio, 
kuriuo yra tikėjimas. Eida
mi išvien su Bažnyčia, bū
dami ištikimi Kristaus moks
lui, jie galės išgelbėti tautos 

i dorą nuo supuvimo, prie ku- 
rio veda uoliai prieštikybinė 
{propaganda kitų srovių. La
vinimasis moksle, dailėje-gra- 
žiai dapildys jų dvasios tur
tus, gi mankštinimas dar ir 
kūno pajėgų padės sudary
ti ateityje pilną ir pageidau
jamą lietuvio typą— stipraus 
kūnu ir dvasia, doro, mylin
čio savo tautą, gatavo reikale 
už Tėvynę ir Bažnyčią net ir 
galvą guldyti.

O ką laisvamaniai gieda 
apie Vyčių dvasios varžymą, 

i tai yra pasaką į kurią vargu 
ar tiki ir tie, kurie ją skelbia, 

i Už sergėjimą jaunėlių tikėjimo 
ir doros Vyčiai ant Bažnyčios 
nepyksta. Jie jaučia tos sar
gybos reikalingumą. Pažan- 
gos-gi moksle - niekas nei ne
mani jiems trukdyti. Tafp- 
pat niekas nevaržo Vvčių pa- 
silinksminimų. Esame matę 

j daug sykių vyčius besilinks
minant. Užtikriname visus 
vyčių neprietelius, jog jie to
kio gražaus ir prakilnaus 
linksmumo galėtų vyčiams 
pavydėti.

Vyčių pradžia Amerikoje, 
bet ^tikroji jų ateitis—Tėvy
nėje Lietuvoje. Lai tik lai
svesnis vėjelis Lietuvoje pa- 
pučią Vyčiai kaip bematant 
ims ir tenai plėtoties.

Tautos ateitis priguli Vy
čiams.

. 11UŽC. _1I

lėtų ir pers. _ To- 
kiems perkratinėjimams, ap- 

:svarstinėjimams ‘Darbininkas’ 
suteikia labai daug medžiagos. 
Susirinkimuose reikėtų akstin- 
ti visus narius, kad išreikštu 

E i$vo nuomones kaslink užkliu- 
ėg( dytujų laikraščiuose klausimų.

iii'mr......w.... 
v&ą'laikraščiuose, ypač 
zjog ke,” klausimus.

nuo 
bonui, o ne vikarui.

Taip tai ištikrųjų dalykai 
stovL Bet kun. Kemėšis į 
valdišką teismą su “Keleiviu” 

j nežada eiti. Jis, tarpinin- 
kuojant “ Darbininkui,''paduo
da “Keleivį” į visuomenės' 
teisiną Jeigu iki 44-to savo 
numerio “Keleivis” neatšauks 
savo šmeižto, tai galima bus 
jam ant kaktos užlipyti trečj. 
irtai tikriausį patentą . _ 
jis yra tikras tris syk paten
tuotas melagis ir šmeižikas.

Bet mes ir paskui, mielu » * 
noru “Keleiviui” garbę grą- viena kuopa, 
žintume, jeigu tik jisai pasi
darytų teisingas.

Kaip tas sakė — duok Die
vą ale nežinau.

jn&mSf
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\Tegu kuopoje atsiranda kuo- 
augiausia narių, kurie susi- 

ikimuose svarstytų paliestas 
; “Darbiniu-

Tokiu budu daug gyvybės 
būtų inešta kuopos gyvenime. 
Tą privalėtų padaryti kiek- 

Juk daugelis 
narių neįstengia, nepripratę, 
arba pritingi sekti gyvenimą 
ir pasaulio apsireiškimus. Per 
tokius pranešinėjimus, apsvar- 
stinėjimus kiekvienas būtų 
supažindintas su pasauliniais 
nuotikiais, sužinotų, apie ap
sireiškimus mūsų lietuvių gy
venime, gerai žinotų L. D. S. 

į veikimus,- vienu žodžiu visi 
įbutu supažindinti, suvesti su 
gyvenimu.

Brolužiai sąjungiečiai, įves- 
1 kitę panašius programėlius į 

r’.j savo susirinkimus.

kokia Viršgamtiška Pajėga 
kad paviliojus jauni- savaip dailina, nustato, 

save, reikia jam ką Užeina lyg koks pagavimas 
parodyti, dvašios, kurs apsireiškia žmo- 

kad ir prasčiokėlio aky- 
’ ’. Ko- se visame veide. Pergyvenęs 

kį maistą patiekia savo jauni-1 ^s brangias valandas bažny- 
mo dvasiai ir prie kokių idea-i fdo.ie» žmogus grįsta į namus 
lų jį veda katalikiškoji visuo-jr ^en vėl sau dainuoja. Bet 
menė _ jau mes žinome. Bet Į netrukus vėl jam atsiras reika- 
’kas-gi siūloma jaunimui iš pu-11&S atnaujinti savo dvasią ir j čio patento. 
: sės laisvamanių? Kaipo rim-|.Psai vėl eis į Bažnyčią, 
tas vaistas jaunimui pakišama Ilgiau čia kalbėjome apie

; apšvieta, kultūra, 
'ko, v .
bristi iš politikinio obskuran- 
tizmo (nežinvstės) ir kultūri
nės ubagystės. Taip, reikia, 
tai reikia. Bet kiekviena sro
vė juk ir stengiasi tai daryti. 
Tik kiekviena savotiškai. Ne
užtenka juk jaunimui praregė
ti, apsišviesti; reikia jam ap
čiuopti tvirtą gyvenimo pama-

Dargi atsiminkim 
labai reik . . . io .ali
nimo išaiMHėjimui geras tėvų 
pavyzdis. Aišku, jog tėvai, 
kurie negerbia svetimos nuo
savybės, girtuokliauja, nesu
sivaldo — negali įskiepyti sa
vo vaikams teisingumo, blai
vumo, susivaldymo.

Kitas jaunimo ‘vadas” tai 
p. S. E. Vltaitis. Tasai savo 
rūšies pedagogas svarbiausią 
rolę jaunimo auklėjime priduo
da dainų ir vaidinimų gryčiai. 
Jis bijo net užsiminti jaunimui 
apie sunkias žmogaus prieder
mes, nors tai būtų ir prakil
niausi visos žmonijos siekiniai. 
Vaidinimai, žaislai, daina tai 

atbukusiais argumentais. Blė- tinkamiausia jaunimui dirva 
dies jie neatneša, bet užtai tu
ri labai' augštus vardus. Štai 
jie: gązdinimas žmonių klie- 
rikalizmu, intarimas indavi- 
me-juodašimty stėje, pašiepi
mo teroras prieš tikėjimą ir tt.

Peršenus amunicija. Tiek 
reiškia, kiek nudėvėtos piršti
nės, kurios turi tą silpnybę, 
kad galima jas išverst ir su
naudoti prieš patį poną redak
torių. Kaip puikiai jam tik
tų šitie jo paties žodžiai: “Te
roro (gązdinimo) gi griebiasi 
tik tie, kurie nesitiki tiesiais 
ir dorais keliais 
pralenkti.”

Tai-gi, taigi, 
jgązdyk žmonių,

tietųtvių tarpai Ar ne daugiau 
- ipn učių-r: ažutėlių, kuriuos 

{būtinai reikia ginti nuo ištvir
kusios spaudos! Kam čia ta 
farizėjo sofistika!

Naujasai redaktorius, va
žiuodamas į Ameriką, atsive
žė su savim visą glėbį nudėvė
tų pirmeiviškų drutmelagys- 
čių, kurioms pirmeiviai manė 
pavergsią Lietuvą. Tėvynėje 
jos pilnai žlugo, bet Ameriko
je viens-kits pirmeivėlis dar 
bando jas išvilkti iš pasenusio 
arsenalo. Tai-gi ir mes su 
joms apsipratom. Redaktorius, 
kaipo homo novus (naujas žmo
gus) dar to nežino ir visu nau- 
jininko naiviškumu šaudo tais

KAIP IR PATARIMAS L. D. 
S. KUOPOMS.

Iš atsiunčiamųjų mums ko
respondencijų matome, jog L. t 
D. S. kuopos yra veiklios, gv-; 
vos, darbščios. Rengia pra-' 
kalbas, paskaitas, pramogas, | 
vakarus ir tt. Tas parodo, 
jog kuopos siekia prie tikštu, j 
k stengiasi išsigarsinti, supa- i 
žindinti minias su L. D. S. pra- i 
kilniais . tikslais, rūpinasi sa
vo narių apšvieta, rūpinasi . _ _ 1V.
suteikti progą gražiai pasi- tonus suėmė vadžias ir \ aziuo- 
linksminti, pasižmonėti. I ja tiesiog į — pakalnę. Atei-

. tis prdazioje buvo bespalvė,
Žinoma pirmutinė sąjun- • pradėjo spardvties, bet

giečių užduotis dabartiniu lai- dabar ten tikras karį stovis 
organizavimas, Qauna ne vieni tik klerikalai,

- - _ _ ir “tautininkams” tuoj bus
- —- ankšta.

Ponas Don Kišo tas (tas iš 
Ispanijos) turėjo vieną silpny
bę: ką tik sutikdavo ant kelio, 
ar malūnus, ar triobas, ar a- 
vių kaimienę, viskas jam at
rodė priešų kariuomei^, ku
rią tuoj ir atakuodavo. Jau to 
rodos užtektų, bet kartais,.

ku yra tai <
‘pritraukimas gerų žmonių sa-Įj. 
vo tarpan. Bet neturi būti 
užmiršti švietimo ir švietimosi 

: reikalai, lavinimosi reikalai, j 
Kaip jau minėjome daugelis 

į kuopų tą šauniai atlikinėja ša
rvo kuopų susirinkimuose ir 
įrengiant prakalbas. Toks 
[darbas pasekmingai gali būti 
įvaromas,' žinoma, ten, kur

I

NESUSIVALDĄS 
REDAKTORIUS.

Naujasai “Ateities” redak-
savo priešų

tamsta. Ne- 
barškydamas 

į išdžiūvusį ožio kailį. Klyk
smais ir praskydusią fantazija^ 
Amerikoje nieko nepeši.

0. K.

yra apšviestesnių žmonių, kur į U2ejus kokiam upui ponas Don
į yra sumanių veikėjų.

I

j
i

atsižymėti Jis turbūt mano, 
kad jaunimas bedainuodamas 
ir doros išsimokys. Ar reikia 
didesnio lengvapėdiškumo! P. z 
S. E. Vitaitis labai nemėgsta 
“Vyčių,” delei jų krikščioniš
kumo. Piktinasi, kad So. jy 
Bostono “Vyčių” kuopa eina 
giedoti į bažnyčią. Visą re- 
ligijinę auklėjimo pusę jis va

idina trunėjimu pasenusių 
dogmų supelėjusiose svajonė
se.” Ką pasakyti apie tokį 
jaunimo vadą? Nieko kito, 
vien kad jo protas turbūt su- 
triūnėjęs l>ei į pelėsius pavir
tęs....

Trečiasis jaunimo “vadas” 
yra gudresnis. Tai p. A. Rim
ka. Jame nerasi to naivumo, 
koki gali užeiti pas anuodu 
kandidatu į vadovus. .Jis ži
no, kad dainos, muziką žais
lai tai antraeiliai dalykai. Vel
tui, jis sako, norėtume “už- 
bovinti” jaunimą tais menkos 
vertės dalykais. Reikią gir
di, jaunimui duoti progą iš
bristi iš to politikinio obskura- 
tizmo (nežinvstės) ir kultūri
nės ubagystės, kurioje jisai v- 
ra pasinėręs. Bet tas gra
žus sakinys yra labai neaiškus. 
Kaip .jaunimas bus kultūrina
mas. ar bus atsižvelgiama į 
sielos kultūrą, ir ant ko toji 
bus paremta ir tt. ir tt. Iš p. 
Rimkos priduto “Ateičiai” 
krypsnio visaip galėtume ma
nyti. Bene tik bus traukia
mas- jaunimas nuo tikėjimo. 
Štai p. Rimka nurojo, kur 
pradžia to naujo jaunimo judė
jimo: tai Wilkes-Barre’s ir 
Scrantono susirinkimai, kame 
dalyvavę: Šliupas, Šliūpienė,, 
šliupukas, Šliupaitė... Tokia 
pradžia nieko gero nelemia.

Klausimas: Ar mūsų jauni
mas eis keliais nurodytais pp^. 
Karužos, Vitaičio, Rimkos-t 
Žinoma silpnadvasių atsiras. 
Bet faktiškai mūsų jaunimas, 
ką dar neišklydęs, kitokiais 
jau eina keliais. Tai parodo 
“Liet. Vyčių Draugijos” ste
bėtinai greitas išsiplėtojianas. 
Kuomet socijalistų Sąjunga 
per dešimtį metų savo gyvavi-

KSotas įsivaizdydavo, kad net
Bet yra kuopų toli nuo did-j rakandai jo kambaryj yra prie- j 

žiųjų miestų, kur sunku par- šals, ir danu kapoti kardu 
sikviesti kalbėtoją o ant vie- stalus, kėdės ir. tt. Tąsyk 
tos pamokinto žmogaus nėra, jau ir jo tarnas Saneho nevisai 
kurs galėtų kuopos susirinki-į jautėsi saugus ir, traukdama-I 
me pagvildenti kokius klau-j sis šalin, niurnėdavo: “Don 
simus, kąjjrs, galėjų- papasako- Kišot biesnujetsia. ” Šie žo*-j 
ti ką nors naudingo. • Tai' to- dažai ne ispaniški, bet ir ispa- 
kioj vietoj kuopa bus gero- i nų kalboje vargiai būtų galima 

i kai apmirus, stokos jai gy-' tinkamiau apibudinti Don Ki- ; 
; vybės. Ar • negalima surasti! šoto ūpas, 
i kokį nors būdą kad užkimšti 
į tą spragą, kad kaip nors į ves- 44
I 
t

I

i |

Būtų indomu žinoti, ar 
Ateities” redakcijoj nėra pa

ti gyvumą, veiklumą, tokioj našių scenų. Ar direktoriams 
kuopoj? Mums rodos, kad kartais neparūpsta, kad pons 
tai labai galimas daiktas. { redaktorius pergreit nori apsi- 

Kiekvienoj kuopoj be a be-; dirbt su visoms sriovėms. Tur- 
jonės gali atsirasti bent ke- būt perdaug jo smegenyse po- 
letas narių, kurie mėgsta pa-ditiškųjų kamariukių. Inta- 
(siskaityti laikraščių, kurie se- rimai, intrvgos, indą rimai,
ka geresniuosius lietuvių laik-[sudaro visą seriją krutančiųjų 
raščius, seka lietuvių gyveni-: 
mą tėmi ja svarbesniuosius 

j lietuvių gyvenime apsireiški
amus ir taip-gi tėmija didžiau- 
Įsins nuotikius plačiame pa
saulyje. Ot tokie apsiskai
čiusi e ji, sekantieji lietuvių gy
venimą ir pasaulio nuotikius 
kuopų nariai, išanksto paskirti, 
kuopų susirinkimuose gali iš
dėti, kas svarbesnio atsitiko 
lietuvių, L. D. S. ir viso pasau
lio gyvenime. Gali, atsinešęs 
laikraščių susirinkiman, kai- 

nei penkių kokias žinias perskaityti na- 
Gali išreikšti, nuro- 

Čia dar turime priminti, jogĮdyti indomesniuosius straip- 
kun.. Kemešiui nebuvo nei rei-'snius katalikiškuose laikraš-

Uždekime jam 
trečią lopą.
Du syk patentuotas mela- 

gis “Keleivis” (jo bylos su 
kun. Bukavecku ir su kun. 
;Krasnicku), prašosi dar tre- 

Savo 42-ame nu
meryje padėjo melagystę apie 

r_______ _ _ “Darbininko” redaktorių kun.
7; Reikia, sa-i dainos ir giesmės skirtumą, F. Kemešį, kad tasai, pašauk-
jaunimui duoti progą iš- kad šituo pavyzdžiu parodžius tas is redakcijos į kleboniją 

j reikšmę religijos žmogaus gy-1 krikštyti kūdikio, atėjęs tik 
; venime. Bet kas apsireiškia po 2 valandų, paskui gi už 
i dainoje ir giesmėje, tas lygiai ■ krikštą reikalavęs 7 dolerių, 
I matoma T.r visame žmogaus paskui penkių, 
gyvenime. Žmogui be religi- žtas, 
jos visuomet truks augštesnių mas. Nieko panašaus nėra bu- 

I idealų. Kas iš to sakysime, vę.
kad įvykinsime visus žemiškus krikštyti vėliausiai už pusva- 
siekius: socijalistų — kad pa- landžio. Už krikštą nereika- 

tą, reikia nustatyti pasaule- j darius visus sočiais ir lygiais; lavo nei septynių, i
tautininkų—kad dolerių: užteko ir dviejų dol. Iriams.

Biaurus šmei-
begėdiškas prasimany-

Kunigas Kemėšis atėjo

I

žiūrą. Visi gamtos ir visuo- įbetikybinių
menės mokslai, krūvon suimti, tautą iškėlus ir sustiprinus taip 
nepasakys žmogui, kas jis y- Į labai, kad visi ją žinotų ir su 
ra ir ~kam jis čia yra, ir kaip ja skaitytūsi; tie visi siekiai 
reikia gyventi, elgties. Čia yra gražūs. Bet jie žmogaus 
tai ir pradedame skirties. Prieš širdies ir dvasios pilnai paten- 

.jausimą yra du keliu: vie- kinti negali. Nes,sakysime, 
nas su Dievu, kitas be Jo ir tuos tikslus jau atsiekėme, 
prieš Jį. Tie,, kurie eina su įKaip-gi toliau! Socijalistai 
Dievu, kelią prieš save turi ! galėtų suakmenėti savo roju- 
aiškų ir pamatą po kojų tvirtą. " :x:
Antrojo kelio vadai žino, kur 
jie jaunimą ves, bet iškelti ai
škiai savo vėliavos neišdrįsta, 
peš daugelis išsigąstų jos juo- 
dų-raudonų spalvų. Yra jų 
tarpe vienas žmogus, kura y- 
ra aiškus. Jis milžinassavo 
bedievybėje ir savo vėliavą 
aukštai iškėlęs neša. Tai dak
taras Jonas Šliupas. Bet kaipj saulės pamuštas tikslas atsiek- 
tik dėl to aiškumo nuo jo žmo- {tas. Kas-gi toliau! Ar-gi 
nės ir bėga. Tad jam pridur- tuomet visi tautiečiai ir bus jau 
Mm iškišami kiti “vadžių- laimingi! Sakysite lieka dar 
kai,” kurie stengiasi suvilioti pažanga moksle, dailėje, ge- 
jaunimą. gražiaiąbet neaiškiais rovėje. Bet nei didžiausis 
obalsiais: kultūros, apšvie- mokslas nei puikiausia gerovė

v —

je, o greičiausiai pradėtų trū- 
nėti. Netikintiems tautinin
kams gal užeitų noras pamuš
ti visą pasaulį Lietuvių val
džiai. Na, pasvajokime. 
Sakysime Lietuvių tauta iš
duos iš savo tarpo antrą Vy
tautą, tik dar didesnį už pir
mąjį — a la Aleksandras Ma
kedonietis, ar Napoleonas. Pa-

nu

j

paveikslų jo mintyje.. Tas 
bent aišku iš jb raštų.

Pons redaktorius ypač ne
apkenčia katalikų. Bet —
stipresnis V. Dievas už p. Rim- 

Į šą anot senosios patarlės. 
Bereikalo pons redaktorins a- 
taknoja Katalikų Bažnyčią ir 
pašiepia, kad jeigu “jos pra
garo vartai nepergalės, tai 
nereikėtų prieš kitus kovoti 
gazdinimais, skundimais val
džiai, nes kas teisus ir stip
rus, to ištvirkėliai nesuteps.” 
(žiur “Ateitis” No. 46) Tei-ltrys: R. Karuža, 
saus ir stipraus ištvirkėliai ne- tis ir A. Rimka, 

{suteps, bet kur tie teisieji ir me jų siūlomiems keliams.
1 stiprieji ? Ar daug jų rasime; R. Karuža jaunimo, auklėjime 

norėtų visų pirma remties kai
po pamatu tautinių susiprati- 
imu, nemaža priduodamas ver
tės ir tautiškai dainai. Jis* sa
ko, kad kelias į žmoniškumą 

j veda tiktai per tautinį susipra- 
tnmą o dainoje slepiasi bega
linė tautiško susipratimo jėga. 
Mums gi rodos, kad kelias į 
dorą ir žmoniškumą veda per 
krikščioniškos moralybės etiką 
ir mokslą kurį doras namų 
auklėjimas ir gera mokykla 
tik gali suteikti. P. R. Karu
ža tiesa neginą kad vaikus 
reikia ir tikybos mokyti, bet 
kas žin dėl ko norėtų panaiky- 
ti Amerikoje visas parapijines 
mokyklas. Jeigu tai būtų Ru
sijoj, ir p. Karuža turėtų to
kią galybę, kokią turi tenai 
apšvietoa ministeriai, tai kas- 

<žin ar neišleistų Cirkulerą: vsie 
prichodskija učilMča nemedle- 
nno zakryt. Bet kokia iŠ to

Photo by Anoerican Presą Association

New Yorko kardinolas Farley. mo vos pasiekė 3 tūkst. narių 
_________________________ /skaičiaus, tai Vyčiai tą patį 

'skaičių padarė į porą metų. 
Kai-kurie “vadai“ to nemato,, 
ar greičiau nenori matyti.

B.

NAUJI JAUNIMO “VADAI.”
“‘Ateitis” pastaram jam lai

ke labai susisielojo mūsų jau- 
Į niūra. Su syk ten atsirado 
net keletas jaunimo globėjų, 
kurie apsiima nurodyti mūsų 
jaunimui kelius, 

į į jaunimo vadus
I

Kandidatais 
siūlosi net 
S. G. Vitai- 
Prisižiūrėki- 

P.

i

\c>

1

—K»rbv m Y«rk War‘d.

"meilės dievaitis) vilyčia pervėrė širdį Dėdei Šamui (pres. Wilsonui).

GERBKIME NE VIEN TIK 
SAVE.

B. Paskal sako: “Žmogus 
į turi blogą privalumą, jis temy
li tiktai pats save, tegerbia 
įtik patsai save ir teieško vien 
tik savo laimės. Nelaimė, jam 
jei jis temyli tik save. Jis už
sigeis būt didžiu, o pamatys, 
ka<^jis mažas; užsigeis būt Iai- 

Įiningu o pamatys, kad jis ne- 
Įlaimingas; užsigeis būti myli
mu ir godojamu nuo kitų, o jo 
ydos vers kitus žmones jo neap
kęsti ir jį niekinti. Toks žmo
gus ima nebeapkęsti tiesos ir 
stengiasi ją sunaikyti, nes ji 
eina prieš jį. Negalėdamas pa
siekti to ko nori, jis rūpinasi 
iškreipti tiesą ir tokiu būdu pa
slėpti savo nedorumą”

Iks.
--------------- - - ---- - - , . ............. T..,,

DARBININKAI, 
“DARBININKO”

PRIETEMAI!
Pasirūpinkite, kad katalikiš
kos draugijos imtų “Darbinin- 

Iką” — savaitraštį — savo or- 
jganu.
tams.

Leisime už 11.00 oe-
Tik visi turėtų imtu

"DARBININKA — SA
VAITRAŠTĮ (subatos numerį) 
galima užsisakvti skyrium. Me
tams kaštuoja $1 50 Pusei 
metų — 75c.
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Paniūra.

Dobilėlis

vestuvės, 
pažiūrėti.

vertė.
s, kad
Buvo kolekta ir

Kas girdėt
Lietuvoj

John Slavis, B. Sarapas,
82 Sheldon St., Hartford, Conn

programo, kuriuo atsi 
jaunuomenė buvo užga

lietuviai mėgsta 
jas lankosi, bet

Lietuvos ir Ukrainos 
ant kurios stotų ši sos 
butų apskelbta už neut

ser- 
save valyda- 

Klausinėju. Atsiliepia, 
vėjas atnešęs kibirkštį 

vakar degusios vietos, 
ugnis jau maždaug 

Baisiai greit sude- 
niedinis

s namas.
rakandai

18 
ir 

ardas 
I)ir-

Jaunimo veikimai.
Pas mus jaunimas pradeda su

krusti ir imasi darbo. Nesenai 
susitvėrusi vyčių kuopa puikiai 
auga. Jau nutarė rengti vaka
rų agtacijai. Ketinama turėti 
kalbėtojų, kurie gerai išaiškin
tų vyčių organizacijų. Be pra
kalbų bus dar kitų pamarginimų. 
Nutarta atlošti “Užkerėtų Jačkų” 

Vakaras atsibus lapkričio 24 
d. Padėkonės dienų; atsibus 
parapijinės mokyklos salėj.

Nežiūrint į visokius ten laisva
manių ir socijalistėlių blevizgus, 
mes žengiame pirmyn.

Taip-gi uoliai darbuojasi nau
jas vargoninkas p. St. Sukodols- 
kis. Choras jau pusėtinai susti
prėjo.

. Nedėlioję spalio 17 d. Union 
Twist Orill Co. darbininkai lai
kytame savo mitinge nutarė išeiti 
ant streiko, jei kompanija nesu
tiktų su darbininkų rekalavi-

Iš 17 d. i 
naktį apvogė mane 

Vagili.) 
lietuvis.

alstijoj ant far-
Šiemet atvažiavo į Terse- 

Dirbo pas farmerį 
Pidirbęs- porų mėne- 

Windsor, Conn. 
pas farmerį Giddens. 
mėnesį atvažiavo į 

Conn. ir apsigyveno

KEWANEE, ILL.
Su darbais blogai.

Su darbais čionai tai nekaip. 
Pamaži teina. Naujai pribuvu
siems sunku darbas gaut.

Merginoms, moterims, tai 
lengviau darbas gauti. Yra čia 
dirbtuvė, kur siuva pirštinaites 
ir National Tube Co., kur dirba 
kringelius iš smilčių.

Parapija gerai laikosi.
Mūsų Šv. Antano parapija ge

rai laikosi. Dabar intaisėme du- 
varpu. Visi parapijonys esame 
patenkinti.

Nelaimė.
Šio mėnesio pradžioje gazinėj 

dirbtuvėj patiko nelaimė vienų 
lietuvį ir lenkų. Jiedu 8 vai vak. 
inėjo į vienų dirbtuvės kambarį 
ir užsidegė lemputę. Bet maty
ti gazo dūdelė, kur nors tekėjo, 
nes uždegus lemputę, ištiko eks- 
pliozija. Lietuvio Aleksandro 
Ainoko apdeginta abi ranki ir 
burna. Lenkui perlaužta kau
las per petį. Abu guli Šv. Pran- 
.čiškaus ligoninėj. ""Dabar kalti
nama kompanija. ♦ Mat svičas 
turėjo būti lauke o ne viduje.

Ekspliozija buvo baisi trenks
mas sudrebino žemę už kelių blo
kų. Žmonės iš apylinkės subėgo 
žiūrėti kas atsitiko. ,

Tai kaip žūsta darbininkų gy
vastis ir sveikata.

IŠ LIETUVOS KABO LAU
KŲ.

Vokiečių korespondentas 
Rudolf von Koschutzki įvai
riems Vokiečių laikraščiams 
rašo apie tat, ką jis Lietuvo
je karės lauke matęs. Tiki
me, jog tas bus įdomu ir 
mūsų gerb. skaitytojams. Jis 
tarp kitko rašo:

IšButiunų važiavau vieške
liu Biržų link. Automobilio 
žiburius turėjom užgesinti. 
Pamažu važiavome per kaimus, 
kuriuose buvo tylu bei ritinu. 
Buvo ūkanos. Galiausiai at
vykome Biržuosna. Biržai 
dalimis sunaikinti. 7 valan
dų Biržų bažnyčioje buvo si
dabrine? 
nuėjau 
klupo ties altoriumi. Už jų 
stovi broliai. Žilgalvis kuni
gas lenkia galvų prieš kruci
fiksų; tarnaujantis jam vai- 
kesas lenkia kelius, kada 
šv. Raštų neša antron altoriaus 
pusėn. Bažnyčios suoluose sė
di senos moterėlės ir linguo
ja galvomis laikydamos ran
kose rožančių. Patylus var
gonų balsas lydi bažnytines 
ceremonijas. Ties ežeru ap
siausti gilių grovių, stovi 
Radzivilų rūmų griuvėsiai. Bu
mai sušaudyti Švedų-Lenkų 
kare. Ten apačioj, grio-į 
viuose, apsigyveno Biržų gv- j 
ventojai trušių (nendrių) bei 
šiaudų šėtrose, kada sprogs
tančios granatos neleido il
giau būti gyvenimuose. An- 
sai Radzvilas buvo kunigaik
štis lietuvis kalvinų tikybos, 
kuriam lenkų karalius buvo pa
vedęs didžių turtų valdymų. 
Dar šiandien Biržuose yra 
kalvinų parapija. Šalę kata
likų, Vokiečių-evangelistų baž
nyčios, rusų cerkvės bei žydų 
sinagogos stovi Biržuose ir 
reformatų bažnyčia.

Iš Biržų jojau Stačkunuos- 
na. ŠAtfflų linijos eina per ja
vų laukus. Trečiadalis divi- 

_zijos traukia maždaug ištisų 
valandų, būrys po būrio, kai
mo keliais. Oras prasiskaid- 
rino. Rusai turbut pamatė 
traukiančius kareivius," nes 
urnai įkirto netoli jų grana
tos. Sekųsis vežimas su reik- 
menėmis jau pasuko per sodų 
į laukus. Visų dienų ėjo ko
vos neapmatomame krašte 
nuo girutės j girutę, nuo kai
mo į kaimų.

Sekančių dienų važiavom 
į Alenkių kaimelį. Iš čia sun
kus šoviniai lekia padangės- 
na, o iš antros pusės Rusai 
šauja į Braškų kaimų, iki 
jisai durnuose ir liepsnose su
gaišta. Po dešine už bulvių 
laukų dar vienas kaimas, kur 
urnai išsilaužia ugnis, nors 
kaimas neapšaudomas. No
rėdamas matyti kame prie
žastis bereikalingo šito naiki
nimo, ėjau per laukus. Kai
mas visai tuščias. Tik prie
šakyje pirmame bute guli 
keletas bagažų kareivių, 
■darni arklius bei 
mi.
buk
• v
18
Naujoji 
užgesusi 
ga toksai medinis šiaudais 
klotas namas. Sode guli na
mų rakandai. Pirm Segant
gyventojai kiek tik galėdami 
daiktus is namų išneša, kad 
nesudegtų. Bet daugiausia 
karė arphinka taip urnai, kad 
tik keletu daiktų iš namų ga
li išgabenti, o ir tat be tvar
kos. Tada jau bėga. Maž
daug kiekviename apleistame 

. sode guli vindas ir lanktis su 
gijomis, ir dalis pačių dirb
tų staklių.
lių. Gaila ir 
kaip bitelės su nusvilusiais 
sparnais klaidinėja apdegu
siuose *savo aviliose.

Važiuojame tolyn Daukniš- 
kiuosna. Kulkos čia atlekia 
iki į mūsų daržų. Kaimo ga
le stovi gražus iš akmenų mū
rytas vėjo malūnas, kurį šian
dien po pietų ištiko dvrgra- 
r.ati. Tuom tarpu rusai ne
šaudo Todėl aš kopiu ant 
malūno. Gražus iš čia reginys 
per saulės apauksintus ja
vus, kur nriešakvje ir po de-

PROJEKTUOJAMA NAUJA 
VALSTYBĖ.

Vienas augštas valdinin
kas Danijos p. Arnhem Micha
elis tvirtina, kad kaizeris Vi
lius jei laimės šių karę, tai 
sutvers naujų didelę valstybę 
vakarų slavų — Westslarvis- 
cher Bund,kuris susidės iš Len
kijos, Lietuvos ir Ukrainie- 
čių-mažrusių. Norint šį pienų 
įvykinti, kaizeris ^turėtų už
kariaut likučius Lietuvos ir 
Ukrainos liki pat Juodųjų ma
rių; negana ką užkariaut; 
turėtų dar vokiečiams ant tų 
šalių viešpatavimų užtikryt, 
kas ištikrųjų dar nežinia ar 
jam pavyks ar ne.

Kaizeris, kaip tvirtina p. 
Michaelis, yra priešininku pri
jungimo Lenkijos kaip lygiai 
ir Belgijos prie Vokietijos. 
O taip-gi priešininkais prijun
gimo viršminėtų šalių prie 
Vokietijos esu ir kancleris 
Bethmann-Hollweg, ir karės 
ministeris generolas von Fal- 
kenhayn. Iš šviežiai užimtų 
žemių jie norėtų prijungti prie 
Vokietijos tiktai pabaltmario 
provincijas su jau užimtu Lie- 
pojum, ir Ryga su Dorpatu 
(kurios reikės dar užimti) ir 
tolians kiek galima likt Beva
lio. Poznanius, rytiniai prū
sai, augštutinė Silezija, ži
noma turėtų pasilikti prie 
Vokietijos, o Galicija prie 
Austrijos. Apskritis Dam- 
brovos kasyklų būtų priiung

SO. MANCHESTER, CONN.
Katalikai veikia.

Šis miestelis nedidelis, ale dai
lus. Ypač vasaros metu čia sma
gu. Yra čia viena didelė šilkų 
dirbtuvė, kurioje dirba apie 15. 
000 darbininkų. Uždirba neblo
gai.

Yra čia gražus lietuvių bū
relis ir pradeda šį-tą veikti.

Gerai gyvuoja Katalikiškojo 
Susivienijimo 164 kuopa. Yra 
veikli L. Vyčių kuopa.

Laisvamaniai matydami kata
likų sujudimą, nenori apsileisti. 
Štai spalio 17 d. parsikvietė ko
kį ten J. Stasiulevičių. Tasai 
pirmiausia išsigyrė save. Gyrė 

| save taip kad rodos ant stogo ga- 
l tavas buvo užšokti. Paskui 
šokinėjo ant bažnyčios, nuo baž
nyčios ant kunigų, nuo kunigų 
ant moterų, dar griebė tikėjimą. 
Teisybė, pasakė, kad tikėjimo 
neniekinąs, bet ant katalikų,' tai 
visokius niekus vertė. Moters 
esančios negeros, kad nesirašo 
prie cieilikų. 
sumesta $ 3.

Čionykščiai 
Į prakalbas ir į 
'tokių šmeižtų tai nekenčia.

Nuo spalio 23 d. ketinu atsida
ryti lietuvių grocernė ir bučer- 
nė. Ta krautuvė puikiai išreng
ta. Taisoma pagal pirmog, Lie
sos tos rūšies krautuvių. Mie
la užeiti ir saviškiams ir svetim- 
taučams. Atvažavo iš Chicagos 
akylas vaikinas p. Juozas Mieke- 
liunas, apžiurėjo miestelį, lietu
vių gyvenimą ir pamatė gerą 
progą biznį užsidėti. Ir įsteigė:

Chicago Market Co.
Ta kompanija susideda iš p. P. 

Mickeliuno ir Rimkaus. Mes 
džiaugiamės sulaukę apsukrių, 
jaunų vyrukų. Dabar pas mus 
bus daugiau judėjimo veikimo.

Dar čia yra proga ir kitokius 
j biznius atidaryti. Galima atida- 
ryti drabužių krautuvę, barber- 

| nę. Užsilaikytų ir laikrodininkas.
Kad tik daugiau atsirastų ap

sukrių, gerų, teisingų vaikinų ir 
kibtų į biznį.

BALTIMORE, MD.
Misijos.

j Pas mus spalio mėnuo bus pa
minėtinas. Per tą mėnesį paki
lo mūši} katalikų dvasia.

Spalio 12 d. prasidėjo misijos. 
Jas laikė tėvas Feliksas, ma
rijonas. O spalio 17 d. prasidėjo 
40 valandų atlaidai. Iškilmėse 
dalyvavo kareiviškos dr-jos Šv. 

'Kazimiero, šv. Jurgio, merginų 
N. P. P. šv. Taip-gi Alyvavo 
mažutės mergaitės su vainikė
liais barstė gėles. Buvo daug 
svečių kunigų, 19 d. baigėsi at
laidai su ta pačia iškilme. Atli
ko išpažintį 2.000 su viršum žmo
nių.

Blaivininkų prakalbos.
Spalio 20 d. blaivininkai buvo 

parengę prakalbas. Buvo pa
kvietę misijonierių pakalbėti. 
Gerb. kalbėtojas daug juokų 
inpynė savo kalbon ir susirinku
sieji gardžiai prisijuokė. Pa- 

Ir daug bičių avi* rinkta aukų nukentėjusiems nuo 
baugu matyti, karės. Surinkta $ 18.

valandas darbo ir tą pačią mokes
tį. Panedėlyje spalio 18 d. 9 va
landą ryte kompanijai buvo pri
duotos nuo* darbininkų ultimatu
mas. Bet kompanija griežtai 
atsisakė išpildyti darbininkų rei
kalavimus, todėl darbininkai 
išėjo ant streiko. .

Išėję darbininkai padarė mar
ša vimą. per miestą. Pirma mar- 
šuotojų važiavo automobilius su 
parašu: “Mes norim 8 valandų, 
ar esi tu su mums?” 0 darbinin
kai maršuodami šukaujo: “Eight 
hours, eight hours...”

Kompanija visai nei ne mano 
nusileisti, nes partraukė jau ir 
miliciją numalšinimui galimų riau- 
šiij, kas streikuose nenaujiena.

Kompanijos prezidentas John 
A. McGregor, skelbia, kad dar- 

’ bininkai nirim nelaimėsią, nes 
! jų išėję str^Suoti apie 450 iš 
|1.100 darbininkų. Tiesa, dau- 
i guma darbininkų pasiliko dirb- 
i ti, bet kad streikuotojų butų 
[tiktai 450, tai čia jau netiesa, 
i Pradžioje streiko gal jų ir tik tiek 
| buvo išėjusių, bet dabar kur 
I kas jau daugiau prisidėjo strei
kuojančių pusėn.

Tarp streikierių ir skebų jau 
būta susirėmimų; vienas streik
laužių tapo gerokai apkultas. 
Žinoma, dabar, kuomet jau mili
cija yra partraukta, tai strei- 

, kieriai užsilaiko biskį ramiau, 
bet streiklaužius vistiek taiko 

, sučiupti.
Streiką čia veda Itemational 

, Association of Machinists unija.
Vyčių pramoga.

Spalio 19 d. Lietuvos Vyčių 
X kuopa buvo parengusi puikų 
šeimynišką vakarą. Vakaro pro- 
grame buvo išpildyta keletas 
monologų, eilių ir tautiškų žais
lų. Atidarius vakarą gerb. kle
bonas kun. Pr. Meškauskas pasa
kė jaunimui puikią prakalbą, ra
gindamas jaunuomenę padoriai 
krikščioniškai gyventi, kad būtų 
naudingais patiems sau ir žmoni
jai. Po to prasidėjo išpildymas 
vakaro 
lankiusi 
nėdinta.

>u srfvo viešpatavimu kaize
ris Vilius siekti nemano.

šiuose- išsireiškimuose p. 
Michaelio (prisiųstuose iš Ber- 
lino per amerikietį korespon
dentą Richardą S. Scope.) ru- 
bežiai tos valstybės siektų į 
rytus iki Dauguvos ir Dniep
ro, bes jau ir Napoleonas 
pasakė, kad: “Pats Viešpats 
sutvėrė tas upes apginkliam. 
rubežiui. ’ * J pietus-gi naujoji 
valstybė siektų iki Juodųjų 
marių. Į pietvakarius rube- 
žiumi būtų upė Dniepras. 
Mažu ir Bessarabija taip-gi 
būtų prijungta ton valstybėn, 
jei vokiečiai neišrastų, kad 
parankiau ją prijungti prie 
Rumunijos. Į vakarus rube- 
žius, dabartinis Vokietijos
rubežius ir upė Nemunas.
Tokiu budu susitvertų vals-"'** 
tybė, apimanti diktus plotus 

j Lenkijos, Ukrainos ir Lietu- 
I vos. Valstybė drūčiai gam-
■ tos ginama nuo Rusijos ša- 
į lies, o nuo Vokietijos visiškai 
' atvira, ir tuomi pačiu, rube- 
! žiu atvirumu, ne pavojinga 
[ Vokietijai.

Būtų toji valstybė savo did- 
I žiumoj žemdirbė, gaminanti 
Į valguomuosius daiktus vaka- 
! rinėms valstvbėms. Iš vaka- 
[ rų-gi sau gabentųsi vietoje sa
vo žaliosios medegos išdirbi- 

| nius fabrikų,—ir būtų kaip
■ matosi, valstybė absoliutiškai 
savistovė iš ekonominio atžvil
gio.

Lenkai toje Viliaus išsva
jotoje valstybėje sudarytų vie
ną trečdalį žmonių ir nega$ 
lėtų sulenkinti Rusinu ir Lie
tuvių. Kiekviena tauta. įei
nanti naujos valstijos sudė- 
jinian turėtų savo loc.ną sei
mą ir nuosavią valdžią, kaip 
kad turi Vienna ir Budapeš
tas. O kad prašalyt šešėlį 
viršingumo lenkų ant lietuvių 
ir rusinu, Berlinas mano įs
teigti naują sostinę, federa- 
lę, kur nors ant rubežių Len
kijos, 
Žemė 
tainė 
rale.

Apie forma valdymosi šios 
valstijos projektas nieko- aiš 
kaus nepasako, T^r.ai .taime— 
būtų respublika, nes Vokietijos 
valdžia nepripažįsta už gerą 
respublikonišką valdžią. Tai 
žinoma būtų monarchija. O 
karalium toje valstijoje negal
ėtų būt nei lenkas, nei rusinąs, 

Į nei lietuvis, nes tai duotų 
viršingumą ant kitų tautų. 
Deltogi turėtų Tūti karalium 

[vokietis, tikriausiai kuris nors 
iš Viliaus sūnų.

Toji naujoji valstija įeitų į 
artimą sąrišį su Voketija, 
Austrija ir Turkija — kuomi 

I pasiliuosuotų nuo visokio 
ekonominio prigulėjimo nuo 
Rusijos. Svarbiausiu tikslu 
buvimo naujos valstijos būtų 
prašalinimas pavojaus iš rusų 
pusės. Kaizeris žino labai gerai, 
kad Rusijoj pasidaugina skai
tlius gyventojų 3,000,000 kas
met. O Vokietijoj priaugtrus 
žmonių yra nežymus; taigi už 
50 metų, kada Rusija skaitys 
400,000,000, o Vokietija 100, 
000,000. Gal įvykti baisus at
keršijimas.

Ir kad vokiečius apsaugoti 
nuo atkeršijimo už šią karę, 
kad prie vokiečių palaikius už- 

į kariautas šioje karėje žemes, 
tai yra pabaltmario kraštą — 
kaizeris Vilius nori sutveri aną 
naują valstybę Europoje.

Generolas Falkenhayn nuo 
^vęs priduria; “Rusija nuo
latos svajos apie atsiėmimą to, 
kas jai atimama. Ir nuolatos 
spaus į vakarus, o vidurinė 
valstija, užpulta Rusųremsis 
ant Vokietijos ir Austrijos. Ir 
kad savo užduotį valiotų at
likti, tai reikia ją padaryt 
stipria, kad jinai galėtų išlai
kyt spaudimą Rusijos lik 
tol, kol vokiečiai apsidirbs 
su savo priešais vakaruose, 
ir turės liuosas rankas dėl 
užpuolimo visomis spėkomis 
ant Rusijos.

Kaitas įvyks,naujo;, vals
tija perstos būt reikalinga 
Vokietijai.

Šitą pranešimą apie vokie- 
čių valdfioe projektuojamą va
karinių slavų Sąjungą randa
me 1 enkų~Tai kraštyje* ‘ Gviazda 
Poiama. ’’ Apie naudingumą 
tokios trilypės Sąjungos gali 
kiekvieną^ daryti savotiškus 
išvedžiojimus.

KEWANEE, ILL. 
Daržuose užderėjo.

Šiuo tarpu čia labai gražus o- 
ras. Žmonės tik džiaugiasi ir 
gėrėjasi. Kas netingėjo ko pasi
sodinti, tas turi kuo pasidžiaugti, 
nes šiemet daržuose puikiai viskas 
užderėjo. Dabar žmonės, sau
lei šviečiant linksmai valo daržus 
ir sodnus. ''

Paleido kalinį.
Šiomis dienomis pargrįžo iš ka

lėjimo F. Belskis. Jis buvo pa
puolęs už slaptą degtinės parda
vinėjimą. Buvo nuteistas užsi
mokėti $2.200. Bet kadangi pi
nigų nebuvo, tai rodos turėjo nu
teisti keliems ilgiems metams į 
kalėjimą. Bet štai kalėjo tik 6 
mėnesius *ir sugrįžo. . Iš to nu
džiugo j6 šeimyna.

Nelaimė su automobihum.
Ponas A. G. Baltrušaitis, su

manus mūsų biznierius, užlaikąs 
krautuvę valgomųjų daiktų, įsi
taisė puikų automobilių. Tai bu
vo pirmas čia lietuvis įsitaisęs ma
šiną važiuoti. Tuoj sumanė iš
mėginti. Išvažiavo su šeimyna į 
svečius už miesto kiek mylių. Bu
vo blogas kelias. Mašina virste
lėjo ant šono. Pats p. Baltrušū- 
tis,’ jo žmona dvi dukterys ir du lankas L. Vyčiai, 
susu gerokai nukentėjo. La- aišku mūsų mies 
blausiai nukentėjo tėvai. kučiai tik skliaud

Taisosi namus. trauko ir klausia i
Šiomis dienomis p. Antanas bus.

Aulinskas nusipirko puikius na- [ Savo baimes i 
! mus po num. 422 E. 7 gt. Taip-1 jienose.” štai 1 
gi baigia statyti naujus ant C. B. respondentas tūli 
Q B. B. Kainuos apie $20.000. : Aleksandrovas “N 

Į Taip-gi pradėjo statyti hoteh; prie įįo, kad 1 Wau‘ke 
[Chestnut ir 2 gt. bus gatavi ge- paoficieris. O d 
^nžio m. 1916 m. kainuos $60.00.- sus vyčių garr.i 
[Bus puikūs namai. Vienas blokas veikęs Negalįs
nuo stoties. Mat apsukrūs, su- Į bent.;. Rašo tol
raanūs, veiklūs lietuviai sali ge- sų vyčių kiekvie 
tai verstis visokiais bizniais parsikviečiame po

į Teisybė. iš Chicagos nuo

per duris. Paskui dar 
buvo maišatienės.

Tikras biaurumas 
prakalbos.

PAGAUKITE VAGILIŲ
Hartford, Conn

d. spalio 
kitus vaikinus.
Charles Bartin 
bęs Connecticut 
mų. 
field, Conn 
Kethen. 
šių išvažiavo į 
Ten dirbo 
Rugpjūčio 
Hartford, 
pas Joną Alabeckį, 82 Sheldon 
st. Kas jį policijai paduos, tas 
gaus nuo manęs $5.00. Jis yra 
apie 5 pėdų augščio, uvėria apie 
144 svarus, šviesių plaukų, apie 
22 metų. Pusė viršutinio dan- 
eio numušta, apskrito veido, sau
lės įdegtas. Angliškai blogai 
šneką, lenkiškai vidutiniškai su
sikalba. Kilęs iš Kauno gub. 
Laisvamanis. Mėgsta boles muš
ti. Išsigeria.

Anglijos karaliaus sosto įpėdi 
nis, kurs nuolatai estiFranci- 

joj karės lauke.

ŠIS—TAS.
Waterburv, Conn.

Šį mėnesį visi didžiausi 
“sportai” pačiuojasi, tarytum 
sustarę: — šleivi, kreivi, ir j 
kuproti, ir turtingi ir vyžuoti, j 

“Geriau vėliaus, negu nie-1 
kad ’ ’ teatras Aušrininkams 

i nenusisekė vaidinti, geriaus 
i būtų buvę, kad jie niekad būt 
j jo nelošę, arba nors tada, ka- 
da būtų roles geriau išmokę. 
Bravo, vyrai, žengkit atbu- 
lyn.

Moterėlės kelia audrą prieš . 
duonkepius, kad duonoje ran
da galus nurūkytų cigaretų.

Didysis Petras nuo River- 
side gatvės, savo moterėlę jau 
suvaldė.

Aidiečiai slenka prie ‘ ‘ Bran
gaus pasibučiavimo,” kas- 
žin ir jiems ar taip neatsitiks, 
kaip kad aušrininkams, kad 
aktoriai roles dar tik sliziba- 
voti vos tebuvo pradėję.

Rustelaitis lementavoja su 
savo ‘ ‘ Naujienų ’ ’ agentūra, 
mat jam “Darbininkas” biznį 
pagadino. Kada “Darbinin
kas” po gatves vaikščioja, ta
da “Naujienos,” “Laisvė,” 

Į “Keleivis” ir kiti t oš" spalvos 
Į šlamštai, negali nei nosies iš
kišti, žmonės juos siunčia į 

;užkambarį. “Darbininką” ge
niausia ir patogiausia visiems 
gauti pas Vasiliauską, pas 
Buškų, ir pas Petrauskiutę. 
Beje dar ir pas vargonininką. 

IO Žemaitis, irKažemėkas ir kiti 
toki ponai agentėliai su “Dar
bininku” ne draugauja dar iki 
šioliai, mažu toliau ir jie “Dar
bininką” parsikvies. Iki 

: šiol, sunku jų nuomonę at- 
l spėti.

I



25 Laikrodėlis
C. P. YURGELUN

Vienatine Lietuviška

K. SIDLAUSKAS

J. P. TUINYLA
SO. BOSTONIEČIAMS

Jonas Grebliauskas

Grabininkas ir Balzamnotojas

Lietuviui.

Vienatine Lietuviška

Krautuve

Neskaityk čionai,

Urbon

švei
trus

— Tamstos 
indėtas tik

MEISTRAS IR MALIORIUS 
atlieka darbą kuogeriaūsiai, kai
nos žemiausios Juozas Slaviškas, 
ofisas 310 W, Bro»dwav, Namai 
76 B. St. Tel. S. B. 562-R.

Siuvame vyrų ir moterų 
drapanas. 

Darbas užtikrintas.

GRAMOFONU
Be grnntofon 

kirkintą. Ta

Geriausia vietinis fotogra Tįstas 
Padaro paveikslus tinkamai ir pi 

giai. 195 Atneš.'St.
JUOZAPAS PINČIUKAS

PRISIGABENO SKEBŲ.
Bostono geležinkelių kom

panija, kurios 1.500 prekių ga
bentojų sustreikavo, skubiai 
gabenasi skebų. Subatoj jų 
atgabenta 900.

Šitame streike ypatinga tas, 
kad abi pusi neparodo jokio 
nuolaidumo. Kompanija pir
ma griežtai passitatė nenusi- 
Ieisianti, o unionistai parodė, 
jog laikysis prie savo.

Mums neži
nomi dar tenykščiai prietikiai, 
o be to Tamsta smarkiai užsi
puola ant ltaikurių asmenų, tai 
ir negalime dėti Tamstos ko
respondencijos.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško g 
vos skaudėjimo 10 ir

virš 5 eilučių po 25c. už kiekvieną eilutę. Šie apgarsinimai priima 
mi ne ant trumpesnio laiko kaip 1 mėnesio.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų *
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
P am oda plaukams 
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1) Steroskopas su 100 paveik
slu už $1.00
2) Automatiškas pustas (gal
ąstuvas) Tšašlrina skustuvus 
įvairio išdirbi mo Kaina $1.50
3) Elektrikine lempa (flash-
light) Visur ir visada reikal
inga. Išduoda gmą šviesa. Di
dumo 64 x I jj coli ii. Kaina $1.50 
Dėl platesniu informacijų pri
siusite už 2 centu krasos ženk- 

■le,i-_______.________

Broliai ir seseris, siuvimo 
darbus paveskite mumis. Iš 
pirmo karto įsitikinsite, jog 

darbą atliekame prideramai.
JONAS BERZEL0N1S & C0. 

28 Chandier St, Boston. Mass. 
Vienos durys nuo Berkley st.

Užlaiko savo krautuvėje šviežius 
vaisius ir daržoves.

Adresas: 28 A mes St.

Mes patariame 
grąžų,

JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ 
REKORDŲ.

Darbininko” skaitytojams nusipirkti 
r-s •ivitdos gramofoną ir linksmint^.
r Naujausi lietuviški rekor-

dai, indainuoti M.-Petrausko 
***<^J^ ir kitų garsių dainininkų. Be 

dainų yra visokių maršų, val- 
sų, polkų ir daug kitokių 
gražių melodiją.

Reikalauk gramo’omi ir 
.-rekordų katalogo.- Visiem* 

siunčiame dykai. Tik reikia 
prisiųsti keturių centų stam- 
pę parsiuntimui.

Be gramofonų turime dra- 
panų ir čeverykų didžiausią 
pasirinkimą. Tavnras geras. 
Kainos mažesnės kaip kitur.

K. ŠVAG2DIS
Užlaiko automobilių su septy
nioms sėdynėms. Patarnauja vi
suose reikaluose dieną ar naktį 
Adresas: 242.1 W. Rroadway.

.rtlNOS NUO $15 IR AUGŠČIAU. < 
arime drapanų ir čeverykų didžiausią pa
na geras. Kainos mažesnės kaip kitur.

Pilvinis,

Merginu.
į darbą prie tabako sortavimo. 
Užmokestis nuo $2.00 iki $3.00 į 
dieną. Darbas ant visados.

Atsišaukite greitai šiuo adresu: 
KAIZER & BOSBERG, 

BROAD BROOK, CONN ' 
(15—20)

United Commercial Company,
’ Knickerbrocker Bldg. (Fifth Avė.)

Gerbiama Drauge!
Meldžiu būtinai pribūti ant 

Draugystės užprašytų mišių į 
pobažnytin£ svetainę ant kam
po Windsor Str. ir Webster 
Avė. nedėlioj 31 (Oct) spalio 
7-tą valandą iš ryto — su bal
tom pirštinaitėm ir kukardom. 
Kurios neturit kukardų galė
sit gaut.

Už nepribuvimą bausmės 
$1.00.

Su pagarba,
Sekr. A. Stuksite,

78 Willow Str.,
Cambridge, Mass.

Kuri užlaiko visokio ta 
voro, reikalingo maine 
nieriams.

Du kambariai ir virtuvė ant 
viršaus “Darbininko” spaus- j 
tuvės. Atsišaukite į “Darbi-, 
ninką, ’ ’ 242 W. Broadwav, So. 
Boston, Mass.

I
rs?----- ——------’&gS&BiT*' ■■j**'"—r—•

Dr. Paul J. Jakmauh |į

(Jakimavičius) 
Priėmimo valandos: \

Nuo2 iki 3 po ĮiiLT^.yT. 7 iki 8 vakare -Jį ’ 
i 509 BROADWAY P>r. G ST. SO. BOSTON. i t

V. LUKOŠEVIČIA. 
Minersville, - - Pa.

Atminkite, kur yra 
GALINIS, barberis.

Ofisas:
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Pirmutinis ir geriausias barbe
ris. Plaukus kerpa šiokiomis 
dienomis už 15c. subatomis už 25c. 
Tai-gi žinokite ir plauku kirptis 
ateikite šiokiomis dienomis. Busi
te čia geriau nukirpti, negu pas 
italijonus. Jei kam plaukai slen
ka, tai pas jį padeginama su 
žvake ir plaukai nustoja slinkę. 
Tik reikia laiku nueiti. Tai tik
ra teisybė, išbandytas dalykas. 
Dar veidą paprosina su elektri- 
kos mašina. Mašina nuima nuo 
veido papučkas ir taip pagražina 
veidą.

Todėl, tautiečiai atsiminkite 
mano ofisą ir atsilankykite pas 
mane.

LAIDOTUVĖS RAMIAI 
ATSIBUVO.

Nash.ua, N. H. — Užmušto
jo streiklaužio graiko J. Stivie 
laidotuvės atsibuvo ramiai. 
Tūkstančiai žmonių dalyvavo, 
bet lenkų visai nebuvo, nes 
galėjo ištikti susikirtimai. Len
kai siūlė padengti laidotuvių 
išlaidas. Graikai atsisakė pjri- 
imti, bet liepė tą sumą pasiųs- 
'tt’iižuiuStuį^tiašieir^---- 

Badas žiūri į akis.
Kai-kuriems streikininkams 

jau badas šmėkšo prieš akis. 
Viena moteris su penkiais kū
dikiais rasta be maisto. Jos 
vyras išvažiavęs kitur darbo 
ieškoti. Ir daugiau rasta ba
daujančių šeimynų. Labdarin
gi žmonės jau ištiesė pagelboš 
ranką.

Apie streiko pabaigą, dar 
nieko negirdėti.

Visokie kvepianti 
muilai 10.

Per fu mos visokių
50, 75, 1.00, 2.00

Tai-gi kiekvienam,kuris mums prisius savo tikrą adresą sy
kiu su šiuo apskelbimu ir 25 cenuts pradotko markėmis arba 
kvotė r j tai mes išsiųsim jam tuo jaus 14K. Gold Filled 
Laikrodėlį, vyrišką arba moterišką, gvarantuotą ant 20 
metų, su ircriausiu tos rūšies mechanizmu pasaulyj, ir prie, 
kiekvieno Laikrodėlio duosim augščiaus parodytus 28 pre- 
zentus visai DOVANAI. Štai jie: Retežėlį su kabliuku, žie
dą, Pypkę, branzaiietą, (Miniture) branzalietą su laik- 
dėliu, setą, spinkų, 32 caL iJModel)-1 revolverį, britvą, 

diržą, Importuotą atdarą (Model) laikrodėlį, durklą, Taba
kai skurmį krepšelį, nikelinę dėžutę dėl degtukų, (Minia- 
tijre) budilniką. Kada atneš tau į namus .laikrodėlį ir pre- 
zer.tus ir būsi užganėdintas, tai užsimokėsi likusius $6.00 
ir 30 centų už prezentų persiuntimo lėšas. Jeigu nebūtum 
užganėdintas, tai nepriimk, o mes Tau su grąžinsim prisi ųs- 
tus 25 eent.^: Apart to primenam, kad mūsų Laikrodėliai 
yra 14k. Gold Filled gvarantuoti ant 20 metų, mūsų laikro

dėlius patai om arba pamainom ant kitų visai DOVANAI, 
prisiuntus mums 25 centus už parsiuntimo lėšas. Tokiu bū

du, perkant nuo mūs laikrodėlį, pats nieko nerizikuoji. Iš 
Kanados reikia visus pinigus prisiųsti iš kalno.

Adresuok aiškiai taip:
vieną — 5Uc.

Persiuntimo lėšas reikia ap
simokėti tiems, kurie išsirašo. 
Siunčiant didelį paką (boxą), 
persiuntimas atsieina visiškai 
pigiai. Paskui, kapi veikalas 
išeis iš spaudos, Draugijoms, 
Kuopoms, Parapijoms etc. bus 
brangiau—atsieis po 75c. kiek
viena kopija, o gal, rasi, ir 
visiškai nebebus galima gauti. 
Praeitame “Draugo” numery
je minėta, kad “Metraštis” 
turės 350 pusi. (6X9 col.),‘bet 
apsirikta, turės ne 350, bet 450 
puslapių! — Fotografijų gar
sių vyrų, kunigų, bažnyčių, 
draugijų, kuopų bus apie 150.

“Metraščio” turinys gyvas, 
įvairus. Paminėtina trumpai 
šie skyriai:

1. Kalendorius 1916 m. Pa
rodyta visos šventės, saulės ■ 
ir mėnesio užtemimai, oro spė- ■ 
jimai ir tt.

2. Eilės geriausių poetų.
- 3. Apysakos, vaizdeliai, f ei- ; 

jėtonai ir t. p.
4. Straipsniai apie karę, tau

tą, visuomenės klausimus ir 
kitokius dalykus.

5. Straipsniai apie katalikų 
veikimą, Su v. Valstijose, sta
tistika bažnyčių, vyskupijų, 
kunigų, vienuolių, vienuoly
nų šiojfšalyj.

6. Straipsniai ir statistika 
apie žemės valstybes, apie 
mokslą, išradimus ir tt.

7. Juokai, satyra.
8. Trumpi indomūs, atmin

tini dalykai, kurie lavina žmo
gaus protą.

9. Didžiosios lietuvių ameri
kiečių organizacijos jų istori
ja, gyvavimas, narių skai
čius.

10. Lietuvių parapijos, jų 
istorija, jų materijalis stovis, 
fotografijos.

11. Žymesnieji mūsų veikė
jai, mokslo vyrai, visuome
nės darbininkai, jų fotografi
jos, bijografijos etc.

12. Mūsų mokyklos, mok
sleiviai.

13. Mūsų viešos'kultūrinės 
įstaigos.

14. Mūsų spauda, jos isto- 
Jrijeu

15. Žymesniųjų draugijų, 
susivienijimų, kuopų, kuni
gų, fotografijos. Kunigų ad
resai. Informacijos. Ir tt. 
ir tt

Užsisakykite “Metraštį” 
Kuopos. Draugijos, Parapijos 
etc. siųskite orderius tuojau.

, Nominališka veikalo kaina, 
reikia atsiminti, turėtų būti 

.; $3.00 ar daugiau, dabar gi 
| tik 50c., apsimokant persiun
timo lėšas. Ta kaina tegali 

| naudotis tik Draugijos, Kuo
pos, Parapijos, Rateliai, pa- 

: vieniarm kur kas brangiau.
Antrašas orderiams:

REV. V. 1CULIKAUSKAS,

Siūdinkite drapanas 
pas mus.

Nash.ua



