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už ginklavimąsi

Vokiečiai Frau

AI ANT BALKANŲ

Rymas. — Viduržeminėj 
jurėj palei Tripoli pakrantes 
submarinas nuskandino Ameri
kos garlaivį Communipaw, 
kurs vežė žibalą.

Prancūzų ir 
vokie-

NUSIŽUDE RUSAS.
Wilmington, Dėl. — Pulk. 

Paramareviky, Rusijos val
džios atsiųstas prižiūrėti išpil
dymą Rusijos užsakymu amu- 
nieijos dirbtuvėje, papildė pat- 

: žudystę. Nusišovė. Turėjęs 
; nervų suirimų. Paliko raščiu- 
j ką, kuriame sakoma, kad nie- 
! ko nekaltintų dėl jo mirties.

Petrogradas. — Caras išlei
do paskelbimą, kad Durnos su
šaukimą atidedąs neapribotam 
laikui. Atidėj’mas'teisinamas 
'tuo, kad iždo komisija dar ne
sutvarkė įeigų ir išlaidų sąma
tą.

•VOKIEČIŲ RADIKALAI
* UŽ KARŲ.

Berl-nas. — Vokiečių radi
kalų atstovai priėmė rezoliuci
ją, kurioje išreiškiama džiau 
gsmas dėl vokiečių laimėjimų 
ir išreiškiama pasitikėjimas, 
jog ši karė praplatys Vokieti
jos rubežius.

Berlinas. — Teutonai ir bul
garai privertė francuzus pieti
nėj Serbijoj trauktis atgaį nuo 
upės Vardar. Oernogorijoj 
teutonai paėmė Ipsk.

Londonas. — Iš Vokietijos 
atėjo žinia, kad talkininkai 
ėmė smarkiai veikti ant Galli- 
polio. Turkai, vienok, tuos 
žygius neskaito už abelnos ata
kos pradžią/ 30 talkininkų 
aeroplanų atakavo geležinke
lio stotį tarp Adrianopolio ir 
Konstantinopolio.

Berlinas.
cijoj Champagne apskrityje u- 
žėmė 250 jardų francuzų apka
sų. Paėmė nelaisvėn 60 ka
reivių.

kkrštyn. Pietinėj Serbijoj bul
garai netikėtai užpuolė ant 
francuzų. Gali būti, kad bul
garai pradėjo veikti tuo tikslu, 
kad nugrudus talkininkus į Sa
lonikus. Bulgarai ir teutonai, 
Mackenseno vedami, grūs tal
kininkus per graikų žemę į Sa
lonikus, o paskui ir iš to mies
to. Užpuolimai prasidėjo 
bombardavimu francuzų pozi
cijų, o paskui bulgarai darė 
atakas.

kė: x
“Liūdna man pripažinti,

Canea, Eretas. — Šios sa
los miestan pribuvo Suvienytų 
Valstijų skraiduolis Dės Moi- 
nes su 344 pabėgėliais ’š Siri
jos. Pabėgėlių skaičiuje besą 
266 francuzai, 69 rusai ir 9 
graikai.

Londonas. — Nepatvirtin
tas atėjo gandas, kad vienas 
bulgarų pulkas pakėlęs maiš
tą. Siunčiamas ant Gallipolio 
turkams talkon atsisakė klau
syti ir 300 maištininkų buvę 
sušaudyta.

NELAUKIA TAIKOS.
Londonas. — Kuomet iš Va

tikano, iš Šveicarijos ir visų 
kitų, šaltimų emg plaukti gan
dai apie taiką, tai tie gandai 
nerado jokio atbalsio Londone. 
Anglai matyt visai nesitiki 
greito karės pabaigimo. Nors 
Austrijai laba’ įsunkėjo karės 
našta ir taip-gi Vokietijai pa
geidautina taika, tai v;s-gi 
Anglija nesitiki taikos ant to- 
k’ų išlpgų, kokių tikisi, kai 
Vokietija bus sutremta.

HINDENBURG NESITIKI 
TAIKOS.

A __ I
Vienna. — Pas Hindenburg 

buvo atsilankęs vienas 'kores
pondentas ir kalbėjo apie tai
ką. Pasakė pagarsėjęs karve
dys: “-Šiuo laiku priešas dar 
nesitaikys. Dar jie nėra pa
kaktinai nusilpę. Todėl mes 
privalome laikytis.” Girdi, 
jei francuzai nori atgauti Al- 
zaeiją ir Lotaringiją, tai te
gul eina ir atsiima. Anot 
Hindenburgo Anglija yra pasi
ryžusi kariauti.- Bet ji turi 
savo silpną pusę — tai nera
mumai Indijoj. Rusija ga
linti užkimšti spragas, bet ne
galinti sudaryti armijų. Trūk
sta jai oficierių. J’sai nelau
kiąs iš rusų užpuolimo, bet jis 
esąs pasirengęs juos atmušti 
visu frontu. Savo pasikalbė
jimą karvedys pabaigė šiais 
žodžiais:

“Man labai norėtus visai su
mušti Italiją. Ši karė neturi 
baigtis be tinkamo kailio iš- 
pėrimo trims svarbiausiems 
nusikaltėliams —Anglijai, Ser
bijai ir Italijai.”

NAUJAS GELEŽINKELIS 
PALESTINOJ.

Koelnas. — Vienas vokiečių 
laikarštis gavo žinią iš Jaffos 
apie atidarymą naujo geležin
kelio Palestinoj. Geležinke
lis eina iš Juruzolimo į Beer- 
sheba ir yra 50 mylių ilgumo. 
Pastatė vokiečių inžinierius 
Me’ssner. Geležinkelis pasta
tyta per kelis mėnesius. To
liau nuo Beershebos eina nau
jai pastatytas plentas.

užpuolimus . Dievo priešiniu- keliaujančiu agentų,
kų.” *

Čia paminėsime kai-kurias 
svarbesnes rezolueijas iš min
ėto Federacijos kongreso.

“Mes giliai apgailestaujame 
nuolat augančią tarp žmonių 
minių tendenciją — Viešpaties 
dieną paversti vien diena ma
lonumų ir nepadorių, nuode-; 
mingų pasilinksminimų.”

“Mes atmetame ir pasmer
kiame nekrikščionišką pasielgi
mą tų darbdavių, kaip viešų, 
taip ir privatinių, kurie vedami 
dažniausiai godumo ir visiškai Į 

ir papiktinančiai neatšižiūrėda- 
mi į Dieviškąjį įstatymą apie 
nedėldienį — priverčia savo 
darbininkus dirbti nedėliomis j 
nereikalingus darbus”.

“Pilnas persiskyrimas (di- 
vorce), su leidimu vesti, ar 
tekėti iš naujo, yra netik per
žengimas Dievo įstatymo, bet 
pavojus civilizacijai ir šeimy
nai, kuri yra tautos pamatas.” 

“Mes raginame katalikus 
griebties įvairių propagandos 
formų, kad iššaukus ir išauk- 
lėjns gilią viuomenės opiniją 
prieš visišką persiskyrimą ir 

darbuotiem dėl permainymo da
bar veikiančių šalies įstatymų 
tame dalyke. Mes nuoširdi-j 
iai remiame poziciją, 
“Katalikų Advokatų Sąjung
os”, kurios nariai atsisako 

imti bylas iš kli jentų dėl visiško 
persiskyrimo ir vedimo, ar 
tekėjimo išnaujo”.

“Federacija išreiškia savo 
pilną pritarimą kiekvienam ju
dėjimui, turinčiam tikslą page
rinimo socijalių sąlygų. Ji

taisydami kursus, paskaitas ir 
konferencijas, netiktai gvil
dens problemas santykių tarp 
darbdavių ir darbininkų, bet 
taip-pat padėjimą ūkininkų ir 
pirklių; ateivių ir kolonistų 
Neišlavinti ir neorganizuoti 
darbininkai ir ypač ateiviai y- 
patingai užsitarnauja mūsų 
simpatijos ir parėmimo.”

KONGRESO ATIDARYMAS.
Washington. — Gruodžio 7 

d. atsidarė Suvienytų Valstijų 
kongresas. Prasidėjo skaity
mu prezidento message. Du 
svarbiausiu prezidento messa
ge punktu buvo tai reikale a- 
pie ginklavimosi ir naturali- 
zuotuS svetimtaučius.

Ginklavimosi reikalą prezi
dentas išdėstė šitaip:

“Karę mes skaitome įran
kiu apgynimui žmonių teisių 
prieš užpuolimą. Mes laiky
sime nuolatinę armiją tik to
kia, kokia reikalinga taikos ir 
ir karės laiku.

Karės Departamentas pie
nuoja padidinti nuolatinę ar- 

užimtą' miją iki 7.136 oficierių ir 134.- 
707 kareivių, turint atsargoj 
400.000 išmuštruotų vyrų.

Laivynui reikalinga pasta
tyti per sekančius penkis me
tus 2 šarvuočiu, 6 skraiduolius, 
10 skautų skraiduolių, 50 nai
kintojų, 100 jūrinių submarinų, 
4 minininkų, 1 hospituliną lai
vą, 2 amunicijos laivu, 2 ži
balą gabenti laivu ir 1 taisomą-

SIŪLE'MILIJONU' ~ ~ 
DOLERIŲ.

New York. — Pereitą suba- 
tą palydėti Fordą į kelionę bu- 

i'vo atvykęs Edison su savo 
žmona. Ford buvo kvietęs Edi- 

' šoną plaukti į Europą, bet tas 
atsisakė. Tai dabar atsisvei
kinant Ford siūlė milijoną do
lerių, kad tik Edison važiuo
tų.VARO ANGLUS IŠ MESO

POTAMIJOS.
Londonas. — Turkai pradė

jo Mesopotamijoj labai svar
bius veikimus. Turkams ėmė 
vadovauti vokiečių fildmarša- 
las baronas von der Goltz. Jo 
vedami turkai jau ėmė lipti 
ant kulnų bėgantiems Angį’jos 
kareiviams. O tie kareiviai 
yra daugiausia indėnai Angli
jos oficierių vedami.

YPATINGAS FRANCIJOS 
UŽSAKOMAS.

Philadelphia, Pa —Franci
jos valdžia kreipėsi į Suvieny
ti} Valstijų valdžią ar negalėtų 
savo pinigų dirbtuvėse atmuš
ti po 2.000.000 tuščių niekilų 
kas savaitė. Buvo atsakyta, 
kad galima. Tik dabar klau
simas kokiam reikalui tie m- 

i keliai bus vartojami. Gal šo
viniams. Tai vargu Ameri
kos neutralvbė leis tokį užsa
kymą išpildyti.

Vienna. — Adriatikos jurėj 
austrų aeroplanas nuskandino 
francuzų submariną Fresnel.

Atėnai. — Graikijos ir tal- 
Įkininkų įgaliotiniai turės posė
dį ir nutars kokią padaryti su- 

į tartį tarp vieni antrų.
Paryžius.

i belgų artilerija suardė 
čių apkasas ties Het La« ir su- 

; naikino du amunicijos sandė
liu.

Washington. — Bevieliu 
telegrafu Ford prašė kongre
so, kad paremtų jo misiją.
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Beata atarnink&is, ketvergais ir 
su bato mis.

[didžiam— Lietuvių R. K. &v. 
Juozapo Darbininkų Sąjungos. 
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Grius ar bus?
KATRŲ BUS VIRŠUS?
Mūsų t. v. vidurinė srovė 

■dabar pergyvena sunkią pers
varą. Ten varžosi dvi srovi: 
Xįtena labiau tautiška, kuriai 
pirmoje vietoje' stovi tautos ir 
tautybės reikalai, kuri neko
voja prieš Bažnyčią tiesiai, tik 
pagnaibo dažnai katalikų va
dus, kuriuos pravardžiuoja 
klerikalais. Šie yra, rodos, 
linkę labiau į vienybę su kata
likais, negu su socialistą’s. 
duos atstovauja “Lietuva”, 
ir “Vien. Liet.” ir veda Sirvy
das, Balutis, Karuža ir Šim
kus.

Antroji srovė — aiškiai lai
svamaniškoji yra jau nuslidusi 
muo tautybes pamato, o pirmon 
vieton aiškiai pasistačiusi lai 
svamanybę ir kovą prieš Baž
nyčią — ką jie skambiai pažan
gumu, arba pirmeivyste pava
dino. Šitai srovei nuolat “šty- 
iho” priduoda A. Rimka, da
bartinis ‘ ‘ Ateities ’ ’ redakto
rius, gi veda Šliupas ir Rač
kauskas. Organai —“Ate’tis”, 
“Tėvynė” ir “Jaunoji Lietu
va”. Stengiamasi patraukti 
ir “Amerikos Lietuvį”, bet p. 
Paltanavičiaus organas biznio 
žvilgsniu dar neprisidėjo aiš
kiai prie tos srovės. Tečiau 
matome, kad vienas iš jo re- 

narių jtnrj tą^rdve 
Rntraųktas. Ligšiol jie, kaip 
ir anie pirmieji, neturėjo savo 
aiškaus programo ir jokios sa- 
yo tarpe organizacijos. Atva- 
-'ftavus tečiau į Ameriką Lietu
vos laisvamanių — pirmeivių 
atstovui A. Rimkai, prasidėjo 
-psj ŽB j Lietuvos,
Demokratų partiją. Iki 1906 
metų ta partija skaitosi tau
tiška partija ir laikėsi tautiš
kų pamatų. Tais gi metais 
toje part’joje paėmė viršų ra- 
dikališkieji gaivalai, partija 
palinko į socialistų pusę ir 
nuslydo nuo tautiško pamato; 
permainė ir savo vardą iš “Lie
tuvių Demokratų partijos”, pa 
sždarė “Lietuvos Demokratų 
partiją”, kurios narių tarpe 
šiandien randasi nemaža ir ki
tataučių. Paskutiniaisia's lai
kais tai partijai vadovavo 
žinomi lenkų endekų patai- 
tapai adv. Bulota ir adv. J. 
Vileišis. Tos partijos žmonės 
Lietuvoje visų vadinami pirm- 
■erviais, taip kaip j;e patys 
save pasivadino. Paskutin
iaisiais laikais tas vardas Lie
tuvoje virto pajuokos vardu, 
nes visi pamatė, kame yra anų 

■“Pirmeivių” pirvepstė. Pir- 
afeiviai Lietuvoje pas’žymė- 
jo trukdymu kiekvieno tautiš- 
ko darbo, kurį tik dirbo lietu- 
viai katalikai ir šmeiž’mu kata
likų ve’kėjų, prieš kuriuos be- 
"kevodami jie dažnai susidėda- 
vt® su lenkais endekais. Ameri
kos laisvamaniai, ala Šliupas ir 
Račkauskas — tai jų tikri bro
liai į kuriuos A. Rimka pratie
sė tiltą. Dr. Šliupas, tiesa, ne- 
tengviai duodasi įsistatyti į 
pirmeivių rėmelius, jis juos 
vjsus viršija savo patriotizmu; 
tik kad jo patriotizmas begalo 
keistas: jisai myli ne tą Lietu
vą, kuri yra, bet tą kurią , 
patsai sau išgalvojo, nuo kur- 

purtosi viri tie Lietuvos 
mylėtojai, kuriems brangi yra 
krikščionybė; bet kadangi vi- 
riems tiems laisvamaniams — 
!a ’svamanybš yra pirmuoju 
tuksiu — tad ir su Šliupu su- 
srtaiko; net į vadovus jį 
statoma. Viri tie Amerikos 
laisvamaniai greičiaįi pasibuč
iuos -u juodžiausiu cįciliku nu-

negu paduos ranką 
katalikui, kurs jo

vimą ir pakv
kolonijų vidurinei srovei pri
jaučiančius žmones. Susiva
žiavimas turėtų būti organi
zavimo pobūdžio. Dienotvar- 
k6n taipgi turėtų įeiti vidur
ines sroves organizacijos pa
matų, jos platformos ir pro
gramos principų apsvarsty
mas. Suvažiavimo vieta pa- 
siųlyta Philadelphia, Pa., lai
kas—apie Naujus Metus (nu
rodyta sausio 1 ir 2 d., bet pa
tarta stengtis, kad jame ga
lėtų dalyvauti ir žadantįs at
važiuoti europiečiai — p. p. 
Bulota, J. Vileišis ir kt).

demokratai ir didžiais žings
niais einą pirmyn, kuomet 
prireikė parodyti savo demo- 
ratizmą ir pažangą jau darbu 
— pasirodė didžiausiais anti- 
demokratais ir atžagareiviais. 
Reiškia, kad demokratais jie 
gali būti tik ten ir tada, kur 
ir kada jie gali valdyti. K a’p 
tik mato, kad pasirodys ma
žumoje, tuojau ir visas de
mokratizmas išdulkėjo.

Lauksime Philadelphijos 
suvažiavimo ir tik po to suva
žiavimo ir mes savo paskutinį 
žodį tarsime.

tauteliu, 
lietuviui 
supratimu yra didžiausis atža
gareivis ir klerikalas. Šitie 
laisvamaniai deda visas pas
tangas, kad susibičiuliavus ir 
suėjus į bendrą darbą su soci
alistais. Būsiąs tai blokas vi
sų pažangiųjų, suprask visų 
tautos ardytojų ir kovotojų 
prieš Bažnyčią.

Štai tos dvi srovės mūsų 
“vidurio” ir kovoja dabar 
tarp savęs, katrai iš jų paimti 
viršų ir vadovauti. Laisvama
niai, susirinkę Bostone, nu
tarė šaukti Philadelphijon su
važiavimą viso vidurio. Jie 
jau pasisakė, kaip jie žiūri į 
“koaliciją,” t. y. į bendrą dar
bą su kitomis srovėmis. Jie 
stato sąlygą, kad katalikai 
atsižadėtų savo pamatų, ant 
kurių pastatė Tautos Tarybą. 
Bet tur būt ir jie patys nesi
tiki, kad katalikai būtų linkę 
į saužudystės aktą. Tad su 
tais vargu bėgy; prisieis susi
eiti.

Dar nežinia, ką pasakys 
kiti, padoresnieji ir tikresnie- 
ji tautininkai. Ligšiol jie dar 
nesvarstė katalikų argumentų, 
kada šie kalbėjo apie Tautos 
Tarybą ir jos pamatus. Vien 
tik rašo jie apie vienybės rei- 
kalingumą, -- kas- ir be rašymo 
visiems aišku.

Čia paduodame skaityto
jams žin’ą ap-;e laisvamanių 
konferenciją (pagal “Ateities” I 
No. 66).

“Vidurinės srovės“ žmonių 
susirinkimas. Lapkričio 30 d. 
atsilankius Bostonan Dr. J. 
Šliupui, prie progos buvo pa
daryta pasikalbėjimas t. v. 
vidurinės srovės žmonių. 
Be Dr. J. Šliupo, pasikalbėji 
me dalyvavo dar šie asmenis: 
p. Blažys — “Amerikos Lie
tuvio” Redakcijos narys iš 
Worcester, Mass., A. Rama
nauskas — L. Autonomijos ir 
Gelb. Fondo komiteto narys 
iš Lawrenee, Mass., “Atei
ties” redaktoriai — J. Baniu
lis ir A. Rimka, “Ateities“

/T !
B-včs pirmininkas p. Jurge- 
liunas, mokytojas M. Šalčius, 
kom. M. Petrauskas, “Atei
ties” admin. S. E. Vitaitis ir j 
J. Kerdiejus.

Apsikeitus nuomonėmis pa
aiškėjo štai kas:—

Dabartinė karė ir Ameri
kos lietuvių besiplėtojantis 
gyvenimas iššaukė tiek nau
jų ir svarbių klausimų, kad 
į juos atsakyti ir prideramai 
išrišti gali tik susitvarkiusios 
ir susiorganizavusios srovės. 
Tuo tarpu vidurinės srovės 
žmonės gyvena be jokio vis
uomeniniai politikinio ryšio 
ir nei vienybės principuose, 
nei sutarimo taktikoje nema
tyti. Reikalinga todėl vi
durinės srovės žmonėms bend
rai susirinkti ir galutinai pa 
siaiškinti bent pačius opiuo
sius visuomenės gyvenimo 
klausimus, k. a. apie Lietu
vos ir Amerikos politikos 
klausimus , kova už Lietuvos 
laisvę, Lietuvos žmonių šel
pimas, santikiai su kitomis 
Amerikos ir Europos lietuvių 
srovėmis, pagaliaus vidurinės 
srovės organizacijos reikalai 
ir t. t Todėl susirinkusieji 
nutarė ir čia esantiems L. 
Autonomijos ir Gelb. Fondo . 
komiteto nariams pavedė 
jau padaryti ofieialį 
idant L. Autonomijc 
bėjimo Fondo komiteto nariai 
padarytu tam tikrą suvaž Fordni

Paskui dar buvo kalbama 
apie dalyvavimą “koalicijo
je” (Amerikos Lietuvių ar 
Tautos Taryboje). Koalici- 
jiniai tarybai visų pritarta, 
bet teipgi vienbalsiai pabriež- 
ta, kad dalyvauti tokioje 
taryboje butų galima tik tuo
met, kuomet dabartinė kata
likų klerikalų taryba savo pa
matus perkeistų ir kuomet 
katalikų klerikalai ir social
istai dalyvautų bendroje tar
yboje kaipo lygus su lygiais. 
Jeigu viena kuri srovė (kler
ikalų ar socialistų) tartis kai
po lygus su lygiais atsisaky
tų tuomet galima mėginti tar
tis su likusiąją. Jei ir si norė
tų ypatingų (didesnių) privi
legijų, tuomet turėtų pasilik
ti “viskas kaip buvę”.

Pasikalbėta taipgi apie p. 
Gabrio biurą ir pp. Yčo ir Ga
brio “konferenciją“.

PASKUTINIO ŽODŽIO “ 
BELAUKIANT.

Tad ir laukiame to paskuti
nio žodžio, kurį ištars mūsų 
neva tautininkai Philadelphi- 
joje. Soeijalistai jau aiškiai 
pas; sakė, kad jie nemato rei
kalo jokios bendros Tautos Ta
rybos; laisvamaniai demokra
tai ir-gi beveik atėmė mums 
viltį, kad galėtume susieiti su 
jais į bendrą darbą. Lieka 
dar žodis tarti mūsų tikres
niems tautininkams iš “Lie
tuvos” ir “Vien. Liet.” To 
žodžio mes lauksime visiškai 
ramiai. Patys mes nei taisy
ti, nei mainyti neturime ko,, 
Galūne tik padaryti nuolaidą,

Tuotarpu gi mums, nežiū
rint, kokios bus pasekmės 
mūsų “demokratų” pasitari
mų, reikia daug nuveikti 
ir tai neatidėliojant. Reikia 
rinkti drabužiai, reik’a siųs
ti kuogreičiausiai į Lietuvą 
atstovus, reikia organizuoti 
Tautos Fondo skyrius visur 
ten, kur jų dar nėra (keista, 
kad ligšiol valdyba neišs’unti- 
nėjo konstitucijų, nei atsilie
pimų, nors, kiek mes žinome, 
jau keturios savaitės, kaip 
visa tai gatavai guli centre); 
reikia sukrusti rinkti Tautos 
Fondui aukas daug uoliaus, ne
gu tai ligšiol buvo daroma. 
Daug kas reikia. Lai kiti sau 
tariasi, ginčijasi, o mes tuo 
tarpu dirbkime.
LYG IR PASITEISINIMAS.

Paskutiniais laikais mes 
daug esame rašę apie bendrą 
darbą, apie Tautos Tarybą. 
Gal kai-kam tuomi ir atsibo- 
dome. Atsitiko tai bene dėl
to labiausiai, kad vienas iš 
“Darbininko” redakcijos na
rių turi laimę ar nela’mę būti 
Tautos Tarybos sekretoriumi. 
Tautos Tarybai ištikrųjų ir 
nuoširdžiai buvo parupusi visų 
lietuvių vienybė. Dėlto tai 
apie tą vienybę tiek daug ir 
rašėme.

Tečiau mes nesigailime taip 
darę. Darėme tai tiksliai ir 
sąmoningai. Mūsų tauta — 
tai demokratų, liaudies tauta. 
J#os kultūra tveria ir lik’mą 
sprendžia ne mūsų didžiūnai, 
bet mūsų liaudis: Lietuvoje 
ūkininkai iš dalies miestų dar- 

(taip bent mums rodos) laikv-■ blninkai: Amerikoje gi — be- 
damies savo pamatų. Mes pil-ive’k vien darbininkai. Ame- 
dome Chicagos seimo nutari- rikos lietuviai darbininkai pas
mils, kurie, kaip suprantame tatė “Saulės” namus, sume- 
įr jaučiame — yra visiškai tei-Į tė pinigus Tautos namams, 
singi ir pilnai demokratišk’, 'išlaikė Paryžiaus Informacijos 
tai-gi ir visiškai pažangūs. Pa- Biurą. Tai-gi daug jau nu
gai tų nutarimų Tautos Tary- veikta buvo tautai ir ligšiol. 
ba turi susidaryti ne keliu pas- Dabar-gi, kuomet Tėvynė Lie- 
kyrimo iš augšto, kaip to no- tuva skaudžiais pančiais sura- 
rėtų laisvamaniai, bet keliu kinta, beveik visa sunkuma 
rinkimo iš apačios 
džiųjų organizacijų — tai-gi ne rikiečių lietuvių. Mūsų broliai 
nuo palaidų žmonių, bet nuo darbininkai gal ir nujaučia, 
organizuotos visuomenės. Ir kad Tėvynės ateitis daugiausia 
ar-gi ne keista! Tie, kurie nuo jų priguli. Štai ir mūsų

• v

v •

ICCLAND

nuo di- tautiško darbo krito ant ame-

tieriog

Iš po darbininko plunksnos.

Brolau Lietuvi, ar supranti---
Brolau lietuvi katalike: Ar tamsta išma

nai ir ar supranti bent kiek svarbumą ir vertę 
spauzdinto žodžio, vertę katalikiškos spaudos, 
vertę katalikškos laikrašti jos, vertę gerų, 
teisingų, moksliškų, gerų knygų, vertę pa
dorių rašinėlių, vaizdelių, apysakaičių, eilių, 
dainelių ir tiems panašių veikalų ir veikalėlių. 

Jeigu supranti, tai dėkavok Dievui ir džiaug- 
kis, ir gėrėkis, ir linksminkis skaitydamas, 
ir šviesdamas savo protą, ir tobulindamas sa
vo širdies jausmus, ir auklėdamas dorą ir ti
kėjimą, ir abelną meilę gero — o neapykantą 
ir panieką viso to, kas yra peiktina, nedora, 
bloga. O jums broleliai ir sesutės, kurie apie 

-tai nieko nesuprantate, tai pasistengsiu bent 
, kiek paaiškinti šį dalyką, nors aplamai, nors 
apgraibomis, o tikiuosi, kad mane suprasite, 
o supratę įsigilinsite į tuos dalykus ’r apsvars- 
tysite gerai viską patys, o apsvarstę persitik
rinsite,, kad spauda tai yra vienas iš svarbiau
sių įrankių kovoje už būvį, kovoje už tikėji
mą, už tautystę, už dorą, už tiesą.

Kaip t’k lietuviai sodiečiai pradėjo įgyt 
mokslą, kaip tik buvo paliuosuoti nuo baudžia
vos, tai tuojaus subruzdo spausdinti lietuviš
kas knygas, ne tik maldaknyges, bet ir šiaip 
visokias doro turinio knygelęs.

Daugiausia’ toje dirvoje pasidarbavo am
žiną atilsį Žemaičių vyskupas Motiejus Valan- 
čauskis. Nekurias knygeles jis pats parašė, 
o daugelį paragino ir paukvatijo kitus parašyt. 
Daugiausiai tai rašė kunigai ir ž’noma rašė 
knygeles išguldančias tikėjimiškus dalykus. 
Atsirado ir svietiškių rašytojų, kaipo tai: Ivin
skis, Daukantas ’r keletas kitų raštininkų ir 
jau buvo mūsų lietuviškoji rašliava bedygstan- 
ti ir belapojanti kaip kvietkelė darželyje, kaip 
žalia rūta mergelių mylima, taip mūsų rašliava, 
taip mūsų tos pirmosios knygelės, tie pirmie
ji leidiniai, tos pirmosios kregždutės buvo žmo
nių gerbiamos, ir mylimos, ir gaudomos, ir 
skaitomos. Su atida. Ir daug, daug gero 
jos padarė lietuviams iš doriško, tautiško ir 
tikėjimiško atžvilgio. Bet kaip trumpas buvo 
tas laimingas laimės laikas — ir vėl užgulė 

I tamsūs debesiai ant Lietuvos padangės. Ūžė-1 
jo nelaimingasis lenkmetis, buntmetis. O to 
buntmečio pasekmė neteisingiausia bausmė, 
barbariškiausis sumanymas ir įstatymas — tai 
uždraudimas lietuviams spauzdinti lietuviškas 
knygas lietuviškomis raidėmis. Uždraudimas 
lietuviškos mokslą’nės, uždraudimas organi
zuotis į draugijas, uždraudimas šviesties>

Užklupo lietuvius ta nelaimė visai netikėtai, 
ir spaudė lietuvių dvasią, kaip šiaurės vėjas 
žiemos ledą ir rodės, kad ims ir dings visa lie
tuvystė, visa lietuviška rašliava, visas tau
tiškas susipratimas — ir katalikystė, kaip ta 
žolelė šalnos užgriebta, pakasta.

Bet čia jau pasirodė vaisiai įgyto iš kny
gos apsišvietimo, supratimo savo tikėjimo, 
doros, tautiškumo. Ir įvyko visai netikėtini 
dalykai: menka, lietuvių tauta pasirodė ant 
tiek susipratusi subrendus1’ lietuviškai-katali- 
kiškai, kad atlaikė visus pasikėsinimus, daro
mus ant jos galingų neprietelių per 40 metų, 
ir galiausiai išėjo apvainikuota garbingiausios 
pergalės, kultūrinės pergalės.

O tai vis vaisiai anos rašliavos, anų knyge
lių, kurios buvo spėjusios pasklist po žmones. 
Nors žinoma daug kuomi prie to prisidėjo ir 
gyvas žodis mūsų kunigėlių ir nekuriu svietiš
kių inteligentų.

Supratę mūsų inteligentai, kad be spausdin
to žodžio žmogus negali apsieit taip, ka;p be 
duonos, ir be vandens. Vargais negalais pra
dėjo už rubežių spauzdint knygas — Prūsų 
Lietuvoje, ir gabent slapta per rubežių. Kiek 
žmonelių nukentėjo už tas lietuviškas knygas,

Tautos Taryba juk rinkta nuo 
organizacijų, kurių nariai 
mažne vien darbininkai žmo
nės. Lai tad žino jie, kas 
daroma ir kaip daroma, kad 
sutraukus visus lietuvius į vie
nybę. Ir netik tegul žino, 
bet ir patys tegul dalyvauja ši
tų reikalų svarstyme. Mes dė
sime mielai balsus savo skaity
tojų tame klausime.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
T. P. jj. Cedaę Rapids, Iowa.

— T korespondencija i me,

kiek tų knygų pakliuvus’ų į žandarų ar polici
jos rankas buvo sudegintų Dievui ant garbės, 
kvailiems įstatvmdavėjams ant gėdos. Žuvę 
begalės, bet žuvo ne visos, didesnė daHs jų 
pasklido po žmones ir buvo skaitomos ir ger
biamos ir atnešė naudą šimteriopą, nes kas kart 
žmonės pradėjo geriaus sus’prasti, apsišviesti 
ir įgyti protą — o iš to buvo nauda visai Lie
tuvai ir lietuviai kultūroje ir susipratime pa-, 
kilo daug augščiau už savo valdovus gudus. 
Ta’ vis vaisiai spauzdinto žodžio.

Jeigu nori būt išmintingu, protingu žmo
gumi, tai būtinai turi skaityt, geras knygas 
ir gerus laikraščius; jeigu nori paž nt švento 

j katalikiško tikėjimo tiesas, ir prakilnumą, ge
rumą, gražumą, naudingumą ir teisingumą, 
tai skaityk geras katalikiškas knygas ir laik
raščius.

Jei nori, kad tave bile kvailys už nosies ne
vadžiotų ir neapgaudinėtų ir kruvinai uždirb
tus skatikus nesusuktų, kad tavę neišnaudotų, 
tai ska’tyk geras knygas ir gerus katalikiškus 
laikraščius, o sužinosi visas savo neprietelių 
klastas, apgavyste, pinkles ir kilpas tau tai
somas.

Jei nori pamest girtuoklystę, o stiprėti 
blaivybėje ir doroje — tai skaityk geras kata
likiškas knygas ir laikraščius, o rasi šimtus 
geriausių teisingiausm praktiškų žinių, nuro
dymų ir patarinnj visuose blaivybės ir doros 
klausimuose, ir reikaluose.

Jeigu nori padoria’, dailiai ir naudingai 
liuosą nuo darbo laiką praleisti — tai skaityk 

! geras katalikiškas knygas, pasakas, eiles, ap-f 
rašymus visokių ’storijų ir atsitikimų ir gerus 

I katalikiškus laikraščius.
Jei esi nulindęs, vargais ir bėdomis apsi

krovęs, kad jau nei pakelt jų nebegali, jau vil
ties į geresnę ateitį nebeturi, skaityk geras 
knygas, o atrasi sau palengvmimą ir įgysi ra
mybę - - o gal rasi ir būdą pažinimui savo ne
laimių priežasties ir mažu bus galima jas pra
šalinti arba bent sumažinti.

Vienu žodžiu broliukai ir sesutės, skaity
kite visada, kada tik turite laiko, nors va
landėlę, o skaitykite geras katalikiškas kny
gas — tai susilauksite naudą labai didelę: Visų 
pirmu aps’šviesit, ištobulinsit savo širdies pra
kilnius jausmus, pažinsit neapsakomus gražins 
dimnius ir išmintingus Dievos surėdymus pa
saulyje. Sužinosi, kas yra žmogui sveiką, kas 
naudinga ir kas nesveika ir pavojinga, kas ge
ra ir kas bloga ir šimtus visokiųdalykų suži
nosite tokių, kurių dabar nežinote ir nesup
rantate. Ir būsite daug laimingesni, negu da
bar kad esate.

Tai tą viską gal’te sužinoti iš gerų katali
kiškų knygų ir laikraščių.

Kokie laikraščiai geri katalikiški, toi ga
li geriaus sužinot perskaitęs knygelę “Imk ir 
skaityk.” Aš tik tiek pasakysiu, kad viąį 
katalikiški laikraščiai yra geri ir naudingi. 
Juos skaitant žmogus daros kaskart šviesesniu, 
išmintingesnių ir gudresniu.

Tai-g:, matydami tokią naudą iš katali
kiškos spaudos, stengkimės ją palaikyti ir pra
platinti, kiek galėdami, o atliksime labai, la- 

I bai naudingą darbą, tokį, apie kurio svarbu
mą dabar mes nei nesuprantame, bet ateity
je suprasime ’r vaisius tų darbų pamatysime ir 
džiaugsimės mes ir mūsų pasekėjai ir visos bu
simosios lietuvii) gentkartės.

Tai-gi broleliai ir seselės lietuviai katali
kai, prisidėkime visi kiek galėdami prie pa
laikymo ir išplatinimo katalikiškos spaudoe, 
katalikiškų knygų ir laikraščių. . O usitarnau- 
sime žmonių godonę ir Dievo malonę, ir gau
sų užmokesnį danguje. Sudievu.

F. V.
korespondentų apie tuos pa
čius dalykus.buvo gerai parašyta. Bet a- 

pie tą pat dalyką anksčiau ga
vome nuo kito rašytojo ir Tam
stos nededame.

BOgiM. — Antros Tamstos 
korespondencijos dalies nede
dame. Juk nuo “KeL” kores
pondento nieko geresnio nega
lima tikėtis.

Jurgiui Vanagėliui. — Ačiū 
už rašinėjimą, bet pastarosios 
korespondencijos nesunaudosi- 

nes esame gavę nuo kitų

AUKA
Šv. Kazimiero pasalpinė dr- 

ja Patersone, N. J. paaukojo 
$50.00 Lietuvių Dr-jai nuker
tėjusiems dėl karės šelpti.

jos didelę pelėdą, 
prijaukintas voveres.
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BALTIMORE, MD. SO. BOSTONIEČIŲ 
POKILIS.

Gruodžio 6 d. So. Bostono 
i Trade Association turėjo poki- 
lį Westminster hotelyje. Majo
ras Curley savo prakalboje pa- - 
briežė, kad laikysęsis duoto 
žodžio ir rūpysęsis, kad So. 
Bostone būtų pravestas sub- 
way ir sujungtas su Bostonu. 
Tas labai pakeisiąs So. Bosto
ną. Taip-gi pasirūpysiųs, kad 
So. Bostono Broadway būtų 
dailiai išgrįstas. Subway pra
kasimui reikėsią $120.000.

Iš lietuvių pokilyje dalyva
vo gerb. mūsų tautietis p. Mi
kas Petrauskas. Jisai dalyvavo 
išpildyme muzikalės pokilio 
dalies. Taip-gi buvo aptieki- 
ninkas p. Šidlauskas.

kuomet ima ir apleidžia, eina PITTSBURGH. PA. 
ant prakrito), prakalbos kaip I L. D. S.

NEWARK, N. J.
Moterų pramoga.

tikros atgailos, žodžiu sakanti Sv. Rožančiaus Draugijos 
stengėsi kiek išgalėdamas, kad balius atsibuvo 27-ta dieną 
tiktai sužadinus žmones su lapkričio. Apie balių rašant 
Dievo įsakymais, patardamas 
apsižiūrėt kiekvienam apie sa
vo, dūšios stovį.

Kasdiena šimtais priiminė
jo šventus sakramentus. Taip
gi garbingas m’sijonierius tei
kėsi atlankyti ir tos parapijos 
mokyklos vaikelius. L____
laiku visus sukvietė bažnyčion, 
o tenai, su jais meiliai kuosu- 
prantamiausiai kalbėjosi po il
gas valandas, aiškino šv. tikė
jimo pažinimą, apie maldą, 
nurodinėdamas kas įstatė mal
dą. '

Už tokį darbštumą be abe
jo tikisi gausiausio atlyginimo 
nuo Dievo. O taip-gi mes 
Brooklyno katalikai ir dėkavo- 
jame už pasidarbavimą katali
kiškoje dirvoje.

Kas girdėt lietuvių X
j už prasikaltimos ragino prie jkolonijose.

GIRARDVILLE, PA.
Mūsų laisvamaniai girtuok

liauja.
Kada visos dorų žmonių su

eigos jau pradedamos daryti 
be svaiginamų gėrimų, kaip 
ana buvęs nesenai parapijos 
balius, laisvamaniai vis dar 
nesidrovi per savo balius gir
tuokliauti. štai, girdėjau, 
neseniai vėl jie rengė balių, 
bet kapitalistams - bravornin- 
kams sudėję savo pinigus, ne
turėdami per tai už ką nusi
pirkti savo baliui svaigalų, 
bandė vargšai kolektuoti net 
po karčiamas degtinės apkvai
linimui ir taip jųjų apsvaigin
tu protu. Ar gi tai apsimo
kėtų apie tai kalbėti, jeigu jie 
taip darydami nepikt’ntų jau
nuomenės, nestiprintų savo 
centais kapitalistų, bet kas vėl 
blogiausiai je’gu mūsų žmonės 
nelankytų tų girtų sueigų, ka
me mindžiojami po kojų doros 
ir tikėjimo re’kalai!

ga.
Minėtoji kuopa lapkričio 28 

d. laikė savo susirinkimų tno-jLapkričio. Apie balių rašant :---------------  ~ , v *.y,"tnfiu priminti, kad ponas Šim- >«» P° £*??
kas atvyko p« mus ir savo “*>•• Valdyba pranokė, kad 
prakalboje prašė, kad Newarko J“! nn» Pentr0 “ega™’°^ 
Lr* x.ii„ ir žinios, taip-gi nepranešė, kad

nes
ne-

Ką jūs pasakysite dori žmo
nės išgirdę, kad į tokias lais
vamanių sueigas lankosi kaip 
kurie nesusipratę katalikai, 
motinos leidžia savo dukte
ris?! Nelaukime, kada laik
raščiuose vardais ir pravardė
mis būsime pažymėti kaipo 
dviem dievam tarnautojai ir 
degtinės garbintojai. Vienok 
turime prisipaž'nti, kad da 
čionai ir pas katalikus netik 
vestuvės ir krikštynos, bet nė 
šermenys neapsieina be degti
nės! Katalikams pirmiau rei
kėtų nuo to atsikratyti, 
jau kitur šernai degtinės 
vartoja per šias iškilmes.

Ir taip mat mūsų laisvama
niai neva kariaudami už darbi
ninkų laisvę, stiprina didžiau
sius ncsusipratusiųjų darb nin 
ku priešus svaigalų išdirbę j ’-s. 
kuriems ne tik ką darbiniai::ts 
atiduoda savo turtą, bet ir do
rų, sveikatų, suardo savo šei
mynų. Katalikai-gi jau gerai 
jausdami visokio plauko lais
vamanių ir prisiklausę išnieki
nimų kas katalikui turėtų būti 
brangiausi vis dar nenusto
ja lenkti prieš juos savo spran
dų lankydami jųjų g’rtas suei
gas, klaidinančias prakalbas, 
vis da neatpianta nuo skaity
mo jųjų visokių šlamštų, krau
dami jiems savo centus, kad 
priešą susta rinus.

Jau rodos gražus laikas at
busti ię mūsų žmonėms iš ilgo 
snaudulio!

Vairas.

girdėjau čia tankiai atsibuna. į 
Prakalbos yra geras daiktas, 

būna gen^rvi Ai žmonėm karii!”

kenksmingų, kurias turėtų vie
tos lietuviai atskirti.

Engia fėrus.
Parapija, kaip augščiau mi

nėjau, užsilaiko gerai. Kle
bonauja: kun. A. Deksnis. Pa
rapijinė mokykla šiuom kartu 
paleista iš priežasties neturė
jimo mokytojų. Lietuviai tu
ri net dvejas kapines, vienos 
yra katalikiškos, o kitos lai
svamanių. 1912 m. rudenyje 
buvo čia surengti fėrai, dėl pa
rapijos naudos, pelno likę apie 
tris tūkstančius. Šiemet ir vėl 
yra rengiami, tokie pat fėrai.

Galima girdėti nepasiganė- 
dinimai, kad vienas klebonas 
valdo parapijos turtų. Nors 
kaip patyriau, kun. A. Deks
nis sugryžęs iš Westville, HE, 
sušaukė parapijos susirinkimų 
ir patarė išrinkti komitetų iš 
8 narių, bet patarimas likosi 
atmestu. Kaip ten nebūtų 
spingvalliečiai padarė klaidų 
neišrinkdami komitetą. Tas 
visai nieko nelėšuoja, bet 
nauda parapijai didesnė, žmo
nės daugiau simpatizuoja ir 
už kokias klaidas negali būti 
kunigas kaltinamas, nes ne 
jis vienas parapijų valdo. Bet 
dabar visai kas kita.

Darbų kitokių čia nėra kaip 
tik anglių kasyklos.

Ua-ar.

Triūsas nepalieka be vai
siaus. Taip ir pas mus Pitts-

rios buvo laikytos per Tautos 
Tarybos susivažiavimų, nepra
ėjo be įspūdžio. Nors jau pra
ėjo kelios savaitės, vienok, 
pas vietinius vis dar tebesvar- 
stoma, tebediskusuojama apie 
tai, kų girdėjom laike prakal
bų. Vienok, apie įsteigimų 
kuopos L. D. Sąjungos nieko 
nesigirdi. Laikas būtų pada
ryti įsteigiamąjį susirinkimą, 
kol dar žmonės atmena iš pra
kalbų apie L. D. S. tikslą ir jos 
naudingumą, lai susiorgani
zuoja darbininkai į savo Sąjun
gą. Pittsburgiečiai, dalyvau
kime mūsų brolių judėjime dė
kimės prie Sąjungos, darbuo
kimės, kad mūsų kolonija pa
mestų nemalonų vardų apsilei- 
dusios kolonijos.
j .
Surengiame vakarą su vaidini

mu.
Pittsburge ir apylinkėj jau 

per ilgesnį laikų niekas neparu- 
pina vakaro su vaidinimais. 
Baliai rengiami tankiai, bet 
kas iš jų naudos? Lietuviai 
trankos po įvairiausius teatrus

žmonės nerengtų balių ir ne
šoktų. Mūs balius buvo jau 
huo seniai rengiamas, tai mus 
draugės sušaukė susirinkimą 

liuosu ir svarstė, ką apie tai daryt. 
Buvo kalbama, kad stuboje 
užsidarius verkt nieko nepa
gelbės vargstančiai Lietuvai, 
o antra mus kaipo jauna' drau
gijai tai pinigai labai reikalin
gi. Tokiu budu balių vistiek 
nutarė rengt. Balius nusise
kė labai gerai. Svečių turė
jom kok’us 800 ir visi labai 
linksminosi. Draugės pačios 
labai gerai darbavosi taigi pel
no gana gerai atliko.

Lapkričio 28ta dieną turė
jome savo susirinkimą ir pas- 
kyrėm $50.00 dėl Lietuvos nuo 
kares nukentėjusių. Mažu 
►būtų ir kelis dolerius daugiau 
galėję paskirt, ale yra ir dau
giau reikalų. Naujus ženklus 
taisosi ir dėl parapijos fėrų, 
kurie atsibus po Kalėdų pasky
rė $10.00 ir pasižadėjo pasidar
buoti ypatiškai. Jau mus 
draugija pasirodė antra su savo 
gražių pas’auka vimu.

Šv. Uršulės Draugija pirm
iau paskyrė $20.00 dėl nupirk- 

’ imo dovanų dėl fėrų,
Na, o kų pasakyti apie 

mus vyrų draugijas, kurių teip 
daug čia yra. Apie jas nieko 
negirdėtie. Na, argi tylėsite, 
argi apsieisite musų jaunutėm 
ir silpnutėm draugijėlėm mo
terų? Musėt ne. O, per 
daug apie tuos vyrus užsimąs- 
čiau, o apie savo draugiją už
miršau.

Tam pačiam susirinkime 
nutarėm invykvtie Bažnytinį 
skyrių; kaip tari dalyvautie 
per Paneles Švenčiausios Šven
tės ir tt. ir visos narės pristojo.

Antra, tai mūsų narės prisi
dėjo prie Apšvietos Skyriaus, 
kurį suorganizavo Blaivininkų 
Kuopelė. Šiame skyriuje yra 
lekcijos, kaip padaryt lengvu 
gėrimų, skamų valgių, kep
ti ir virti, siūti, mėgsti ir 
t.t. Mokinimui paskyrėm ko-

A. D.

NEW YORK, N. Y.
Vyčių susirinkimas.

N. Y. L. Vyčių XII-ta kuopa 
laikė susirinkimų 28-toj d. Lap
kričio. Narių pribuvo daug.

Keletas narių naujai įstojo 
š;ame susirinkime.

Iš nutarimų galima čia pa
žymėti vienų; t.y. įsteigimų 
klesų mokintis Lietuviškai ra
šyti, skaityti ir gerai kalbėti. 
Mokytojum buvo paprašytas 
studentas Juoz. J. Simonavi- 
čms, vietinis kollegijos moki
nys.

Vyčiai yra dėkingi vietinui 
kl. kun. J. Šeštokui, kuris nau
jai klesai pavedė salę ir para
pijos knygynų.

Teipgi buvo išrinkta komi
sija apmastyti muzikališko 
“beno” reikalų. Komisijon 
pakliuvo sekantieji: J. Nagi- 
navičius, Petras Švedas, -Vin
cas Žuretskas ir Klemensas Li- 
šauckas.

Už minėtus nusprendimus, 
N. Y. Vyčiai verti yra pagyri
mo. Bravo, jumis Vyčiai, 
Bravo! Dirbkite, sulig savo o- 
balsių, “Dievui ir tėvynei.”.

• v •

HARTFORD, CONN.
L. D. S. VI kp. susirinkimas.
Gruodžio 1 d. vakare turė-

e N0RW00D, MASS.
Vakaras parapijos naudai.
25 d. lapkričio Padėkavonės 

-dienų atsibuvo balius ir teat
ras parapijos naudai. Buvo lo
šiamas veikalas, “Trys myli
mos.” Pasisekė neblogiausia; 
žmonių d ktai prisirinko. Lo
šėja’ taip-gi atliko gerai, nors 
tų pačių dienų ir buvo suren
gus teatrų moterų dr-ja po var
du Šv. Katrinos. Labai ste 
bėtina iš šios draugijos nes 
vardą turi šventų, o veikia ci- 
cilikiškai.

Taip-gi vienas c’cilikas at
sižymėjo tų dienų, nes jis yra 
ir nepaprastas. Važinėja po 
visas aplinkines kolonijas lie
tuvių su prakalbomis pasako
damas apie eicilikų rojų, bet 
tų dienų n’ekas neprašė; tnr- 
būt tai žmogelis namie būda
mas įsitraukė gerai ir savo 
moterį gerai apkūlė, net ' 
keletą dienų lovoj gulėti 
ra stebėtina; mat kad 
apsišvietęs.

jome priešmetinį susirinkimų, žna Sereda. Dar tik tris sykius 
Du nauji narai prisirašė prie buvom susirinkę o jau 'labai 
L. D. S. Šiuomi sykiu nieko Į pasekmingai darome. Syki 
svarbaus nenuveikta. Kuopos j moterys ir merginos net pen- 
veiklumas buvo apsimažinęs, keri opų gėrimų atnešė. Padare 
ką gal’ma pateisyti, l:_d heli. 
mėnesiai atgal buvęs pirm. D. Į dus.
Karoblis išvažiavo į kitą įmes
tų, taip-gi paagliaus A. Kneižis 
buvęs raštininkas ir išvažiavo. 
Dabar ateinantiems metams ta
po išrinkta nauja valdyba kuri 
prižadėjo darbuotis dėl L.D.S. 
Valdybon įėjo šie nariai: pirm. 
A. Mazalas, vice pirm, p-lė P. 
Skupaitė, prot. rast. S. Knei
žis, fin. rašt. P-lė U. Gurkliutė, 
kasierius tas pats K. Tamašiu- 
nas, kasos glob. A. Stravins- 
kiutė ir A. Kučas, maršalka K. 
Pundžius, kps koresponden
tas A. Pateckis, agentai tie 
patys pasiliko.

Kp. koresp—tas

kuopa iki šiam laikui turi me
tinių užsimokėjusių po 1.00 na-, 
rių 47-nis taipgi komisijos pla
tinimui katalikiškos spaudos 
pranešė, kad dar nevaikščiojo 
po namus, tik viena komisija 
išdavė raportą, kad buvo pra
eitą nedeliųSparrows Point, 
kur lietuviai pasirodė, kad jie 
ten nieko nesupranta tokių da
lykų. Visi vedę paliokas, o 
pavieniai išvažinčję į miestą. 
Tik vieną prenumeratą gavo. 
Tautos Fondo skyriaus reika

lai.
Lapkričio 28 d. 8 valandą 

vakare Tautos Fondo skyrius 
laikė savo konferensijąl At
stovų pribuvo apie 20. Pirmi
ninko nebuvo, vice pirm, ati
darė konferenciją. Pribuvo 
komisija nuo tautiečių. Pra
nešė, kad dar nuo pirmiaus 
bendro darbo knygas reikia 
peržiūrėt, ant to sutikta. Per
skaičius protokolą, rinkėjai 
parašų po peticija pranešė, kad 

, sunku surinkt parašus. Vie
ni nesupranta dalyko, kitų na
mie negali rast, aukų mažai 
kas duoda, sako jau čia tau
tiečiai vaikščioję su tuo pat 

, tikslu. Aukų šį vakarą pri- 
, davė 7.00 dolerius, iš kurių 
, Alena Sakevičienė didesnę pu

sę surinko ir ji prižadėjo dau- 
’ giau pasidarbuot rinkime au

kų.
Teatro Komisija pranešė, 

kad jau lošėjus surinko ir ant-*/ 
rą dieną Kalėdų statys “Bet- 
lejaus Stainelę” naudai nuken
tėjusių dėl karės. Tuom pa
čiu ir kitą veikalą. “Užbur
tas Kunigaikštis,” mokysis ant 
toliaus, kad lošėjai nesiskirs- 
tytų ir mėgys Tautos Fondo 
teatro ratelį sutveri. Adven
te parengt prakalbas ir mažus 
fėrus. Tautos Fondo skyrius 
aukų turi tiek: nuo Blaivinin
kų kuopos $ 18.00 nuo Vyčių 
teatro ‘ ‘ Šv. Agnetė, ’ ’ iš klebo
no ir kitos aukos $ 55.2$ nuo" 
kolektorių šį vakarų $7.00 vi
so labo $80.20.

Darbininkas.

BROOKLYN, N. 
Pasibaigė

čioj i 
siems u 
nierius

misijas
Per 
čiai u___
lietuvius

ties, 
vilnimis.

CHICAGO, ILL.
Labdaringosios Sąjungos 

vakaras.
Seredoje t. y. 24 d. lapkričio 

Dievo Apveizdos salėje atsibu
vo Labdaringosios Sąjungos 4 
kuopos vakaras su išlaimėji- 
ma’s ir kitais įvairumais.

kad keli gėrimų ir visi buvo labai gar- 
Juo. Apie Kalėdas rengiama 
paroda lengvų gėrimų.

Dėkities prie blaivininkų.
Čia Blaivininkų trečia kuo

pa jau ne nauja. Buvo pra
dėjus gyvuot keli metai atgal, 
bet kažin dėl kokios priežas
ties aptyko. Ale mūsų para
pijoje pradėjus darbuotis darb
ščiam klebonui kun. J. Dobu- 
žinskui, vėl pradėjo judėti 
Dabar turbut jau gyvuos kuo
pa. Blaivininkų susirink’mas 
bus 12tų dienų Gruodžio Para
pijos mokykloje. Meldžiam 
ateUi kuo skaitlingiausiai ir 
prirašyt.

Pirmas sniegas.
Gruodžio antrų dieną pas 

mus Newarke buvo pirmutinis 
sniegas. Sniego buvo ne labai 
daug ir tas pats tuojau ištirpo. 

Darbininkė
• »

SEATONVILLE, ILL.

SPRING VALLEY, ILL.
Nesigarsina.

Iš daugelio lietuviais apgy
ventų kolonijų, apie kurias 
mažai kų žino laikraščių skai
tytojai, bene Spring Valley 
užims pirmų vietą, 
č’uose visai retai 
užtikti. Manyčiau, 
tos lietuviai nieko 
Bet ne. Jie dirba 
ir moka. Tik apie 
veiktus darbus nieko pasauliui 
nesako.

Lietuvių čia randasi didelis 
būrys, turi savo parapiją, ku
ri tvirtai užsilaiko, turi ne- 
amžai paselpinių draugijų. Sa- 
liunų—na, ką ir besakyti, ant 
kiekvieno kampo! Vieton lie
tuvių geriausios užeigos tai— 
saliūnas, bet negalima primes
ti, kad jie niekada iš saliunų 
nebeišeina Atsitaiko proga,

Laikraš- 
tegalima 
kad vie- 
neveikia. 
kaip gali 
savo nu-

BALTIMORE, MD. 
Linksma žinutė.

Streikas pasibaigė! Strouse 
Bros. Co. streikeriai pasilaikė 
.ir 2-trą d. gruodžio sustojo ant 

“ eene gatvės departmentas ir 
kelios kantraktierių šapos. Pra 
dėjo abiejų unijų atstovai gra- 
syt generališku streiku, ir dar- 
bdavis tapo priverstas nusi
leist. Priėmė atgal pavarytų 
mašin’stą už kurio pavarymą 
buvo kilęs šis streikas, ant 
Greene ir German gatvių de- 
partmento Strouse Bros. Co. 
Siuvėjai gavo 10 centu ant ži- 
pono daugiau pakelt užmokęš- 
čio. Streikas tęsėsi vienų 
sanva’tę. Kaip girdėt Ham- 
burger Bros. Co., kur vieni lie
tuviai dirba apie 200 ypatų ir 
po 10 centu gavo pakelt ant 
lengvučių žiponėlių ant kitų 
negavo, ir ketina duot daugiau 
darbo. Iki š;ol silpnai dirbo 
kaip siuvėjai nupasakoja, tai 

, ant sanvaitės uždirbdavę po 
■ $4.00 iki $5.00. Ši dirbtuve 

nestreikavo. Gražiu budu iš
prašė daugiau mokesties.

J. P. K.

SUKAKTUVIŲ PAMINĖ
JIMAS.

So. Bostono l’etuvių koloni
ja subatoje vakare lietuvių 
svetainėje turėjo labai puikų 
koncertų vietinio Gabijos cho
ro po vadovyste gerbiamo mū
sų kompozitoriaus M. Petraus
ko. Pirmiausiai p. Petraus- 

; kas nuo estrados paaiškino pu
blikai, kad laiko sau už gar
bę, kad ka’p pradedant anų 

_ _ _ 'garbingąjį Vilniaus Seimų dar
tankiai labai peiktinus doros | būdamas auklėtiniu Petrogra- 
žvilgsniu, bet už panašių teat- konservatorijos vadovavo 
Irų lankymų beveik negalima Vilniaus dainininkams paren- 
nei kaltinti žmones; jie lan- įsiems vakare prieš Seimų 
kvtus su didesniu noru į lietu- koncertų, taip dabar vado- 
višką vakarą su vaidinimais vauJaGabijos chorui surengu- 

Į tik kad tokio vakaro nieks ne- s^am šį koncertų pagerbimui to 
parengia. Laike lošimų pas ^e’mo 10-metinių sukaktuvių. 

t»_._ godžių gerbiamas
Todėl ir pelno geram tikslui at- kompozitorius išsiėmęs iš kiše- 
liktų. Todėl čia kartas nuo n^aus ženklelį prisisegė prie 

1 , paaiškindamas, kad
yra naudinga ir reikalinga. yra ženklelis kokiuos ga- 
Pirmiau ant South Side darba-1vo afrnin’mui "Vilniaus Seimo 
vos Liet. Dramatiška Draugija. |V1S1 tie’ kurie 3ame datavo. 
Jei tebėra jos dar nors liku- fuoiaus nulipęs nuo ėst-
čiai, tai geistina, kad tuojau rados, ^paėmė smuikų į rankas, 
sumobilizuotų norinčius daly- padavė toną dainininkams, ir 

, vauti. Pasimokintų per Adven- užtraukė didžiuLs Gabijos cho- 
tą ir atetvje turėtumėm vaidi- f35 dėtuvių himną; net mūrai

mus salės esti gerai užpildytos. 1 rie S1}1

karto sulošti kokį nors veikalų, krutinės.

užtraukė didžiulis Gabijos cho-

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvos Vyčiai 41 kuopos 

savo susirinkime laikytame 5 
d. gruodžio, nutarė surengti 
prakalbas 12 gruodžio paminė
jimui 10 metų sukaktuvių nuo 
pirmojo Lietuvių Seimo Vil
niuje. Kalbėtojas prisižadėjo 
gerb. kun. Dobužinskas iš New- 
ark. N. J.

Tai-gi mieli tautiečiai ir 
tautietės iš visos apielinkės 
malonėkite atsilankyti ir pak
lausyti to svarbaus mūsų tau
tos paminėjimo.

Kp. Koresponden.

nimų. Mūsų kolonijoj yra už- j žvangėjo. Ir pirmu kartu pas- 
tektinai spėkų, tai atlikti yra tebėjau tokį uzsideg mą tokį 
ir inteligentų, kurie galėtų abeln^ Pakihm^ dvasios kaip 
priruošti, Todėl į darbą! dirigavime, taip giedojime ko-

Artimas lkl° Amerikoje dar neesu me- 
_... Lkadas girdėjęs^_____ _______

Paskui buvo dainuojama 
daugel dainų ir ištraukų iš o- 
perų. Dainavo kitus dalykus

visas choras, kitus solistai
kaipo tai p. Karbauskas, pa
nelė Liutkevičiutė, kuri iš
trauką iš operos labai puikiai 
sudainavo, akomponiuojant 
ant piano p. M. Petrauskui. 
Buvo keletas deklemacijų, ku- 
r:os pavyko neblogiausiai. 
Taip-gi dailiai sudainavo p. 
Varaitis. Dar skambino ant 
piano Liutkevičiukas ir ant 
korneto sugrojo dailų šmotelį, 
pianu pritariant p. Petraus- 

Kp. Valdyba.kui, p. Dragašius.

Vietines žinios

IŠANKSTO PASIRYŽK 
būtinai atsilankyti ateinančios 
nedėlios vakare, gruodžio 12 

j d. 7:00 vai., į pobažnytinę Šv. 
Petro salę So. Bostone. Ten 
bus kalbama apie gyviausius 
svarb-ausius mūsų reikalus — 
apie apdraudimų sveikatos ir 

i gyvasties. Prakalbas rengia 
S. L. R. K. kuopa. Ateikite vi
si.

ai^ia a!^*a

VISUOMENIŠKA TEISINGIAUSIA VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖ LIETUVIŲ KOOPERACIJOS.

285 W. Broadway, tarp C ir D gatvių So. Boston, Mass.
Užlaikome geriausius šv’ežiausius visokios rūšies tavo

ms, kaip tai: Mėsų, Daržoves, Kenu-Grocerio, Puodus, Stik
lus, Torieles (Dišes) Bliūdus, Čaininkus, didelius ir mažus 
Boilerius; žodžiu kas tik reikalinga prie gaspadinystės, vis
ko galima gauti Kooperacijos krautuvėje už pigiausių prekę. 
Specijališkas nupiginamas ant visu tavoru prieš Kalėdas. Di
delės dovanos tiems, kurie atsilankys į mūsų krautuvę. Tėmy- 
kete mūsų plakatus.

$100.00Dovaną ^KRODaistaes

3I



4 "DARBININKAS”

Siūdinkite

Vienatine Lietuviška

PARODYKITE PRIELANKUMĄ

Įsidėkite gerai adresą

COMPANY
662-672 Washington St., Boston, Mass,

10.000 Phonograf
išduosime

226 Broadway,kerte C St., So. Boston,MassNewark N.J

Y Vienatinė Lietuviška y ark

Krautuve
rankom.

Neskaityk čionai,

Tai-gi, vientaučiai.

svei- 
bus

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

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

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

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito 1.OC

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių 50c.

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo- 1.00 

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo lOe. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

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

Ka^e tai musų nuostolis.

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

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

Mūsų nuostolis, tai jūsų laimėjimas. Piningai nereikalaujami. 
Užmokama daiktus atsiėmus, jeigu jie patiks.

Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerių 
dovanoms supažindinimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik ap- 
ribuotą laiką mes duosime šitą dailiai išrašytą auksuotą laik
rodėlį, moterišką arba vyrišką, su gerais viduriais ir ant gerų 
akmenų už $5.95 ir visus skutimosi prietaisus iš 4 dalykų, o 
taip-gi lenciūgėlis, žiedas fontaninė plunksna, dėžė Habanos ci
garų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį — DYKAI. Pilnai 
gvarantuotą. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00.

Pasiulijimas: Pakol tavorų yra, atsiųskit šitą apgarsinimą ir 
savo adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir 
išbandymui. Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir 
expreso lėšas. Užsakyk šiandien, o sutaupysi piningų.

EXCELSIOR WATCH CO. DEP. 922 CHICAGO, ILL.

Siunčiu numirėlius ir 
miestus ir pargabenu 
miestų.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

M. A. NORKŪNAS
168 MELUOSE ST., :: :: MONTEL1

S. H. HARRIS0N COMPANY
662672 WASHntOTOM ST, KAMP. BBACH ST.

PIRK NAMUS
Ant LENGVU IŠMOKESČIŲ

Y V. LUKOSEVICIA, Y
Y Ninersville, - - Pa. Y

ras kopuikiausiai pasisekė. Tik ‘ 
ką labai mažai publikos buvo L 
susirinkę.

Ant rytojaus nedėlios vaka 
re buvo parengtos prakalbos, i 
Kalbėtojai atstovavo visas sro
ves dalyvavusias Vilniaus Sei
me.

Pirmiausiai kalbėjo p. Sir
vydas “Vienybės Lietuvninkų* 
redaktorius. Paminėjo apie 
anų laikų lietuvių bėdas, var
gus ir santikius, kada Vilniaus 1 
Seimas įvyko, apie pasekmes ' 
to Seimo ir apJe dabartinį pa- ; 
dėjimų Lietuvoje ir apie lietu- ! 
vius visur išsiblaškiusius. Kal
bėjo gana ilgai dailiai ir rim
tai. T‘k žinoma neiškentė 
katalikams uodegos nepriker
gęs. Minėdamas apie katali
kų veikimų, tai išsireikšdavo 
“katalikai būtent klerikalai.’* 

Antras kalbėjo mokytojas p. 
Šaltis ir gana gerai nupiešė a- 
pie veikimų ir padėjimų moky
tojų Lietuvoje ir apie Mokyto
jų Sąjungų.

Trečias kalbėjo p. Michelso- 
nas. Ir išrodinėjo, kad vis
ką nuveikę ir Seimų įvykinę 
sociajaldemokratai. Socialistai 
esą ir dabar pildą to Seimo 
nutarimus. Taip-gi sakė, kad 
Lietuvai šimtą sykių būtų ge
riau pakliuvus po valdžia vo
kiečių, negu kad po rusų.

Ketvirtas kalbėjo p. Vira- 
kas. A škino, kad krikščio
nys demokratai veikia sulyg 
nutarimų Vilniaus Seimo ir 
darbuojasi apie iškovojimų 
Lietuvai autonomijos ir lais
vės; pasakė, kad katalikai 
turį surinkę su viršum 100.000 
paaršų po tam tikra peticija, 
kurioj reikalaujama autonomi
jos ir suvienijimo Lietuvos. 
Ir kad kotai ikai abelnuose vi
sos tautos klausimuose ir rei
kaluose sutinka su visom's sro
vėmis bendrai dalyvauti ir dar
buotis.

Paskutinis kalbėjo p. Rim
ka. Jis taip-gi kvietė visus 
prie vienybės ir sakė kad vie
nybė yra galima, tiktai reikią 
geros valios ir gero noro.

-----Ant-gąl<L Gabijos, choras,. 
vadovaujant p. M. Petrauskui 
sudainavo Tautos himnų ir 
tuomi užsibaigė programas. 
Prakalbos padarė Į žmones ge
rą įspūdį ir žmonės pamatė, 
kad dar lietuviai nėra taip iš
gverę, kad jau nebūtų galima 
bendrai svarstyt mūsų viešus 
taut'škus ir visuomeniškus rei
kalus. Ir visų srovių žmones 
draugiškai vieni kitiems spau
dė delną ir linkėjo, kod ko- 
tankiausia būtų rengiami tokie 
bendri vakarai.

Už surengimą šio viso pra
kilnaus dalyko pirmiausiai rei
kia tart ačiū p. M. Petrauskui 
taip-gi ir visų srovių veikė
jams, kurie dalyvavo kaip ly
giai ir publikai, kuri skaitlin
gai sus rinko ir labai rimtai ir 
padoriai užsilaikė.

Ten Buvęs. Užlaikoni didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
deli nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

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

VILLISTAI SIAUČIA.
Douglas, Ariz. — Vilios ka

riuomenės yra sumuštos, iš
blaškytos. Dabar jo kariu- 
menė ’šsimėtė į būrius ir elgia
si, kaip tikri plėšikai, terio- 
tojai. Tie plėšikai veikia ne
toli Suvienytų Valstijų rube- 
žiaus. Būk Vilią ketinęs įpul
ti į Suv. Valstijas ir plėšti pa- 
rubežinius gyventojus. Savo 
šalyje villistai degina ir plėšia 
viską. Užmušinėja moteris, 
vaikus, senelius.

Cleveland, Ohio. — Ch’nas 
Chin Wah ir M. Vaszkabine, 
vengrė nors negalėjo susišne
kėti, bet susimylėjo ir susipo
ravo.

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

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

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

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

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

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

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

užsakymu.
Siųsk užsakymą kuogreičiausiai, kol mes turime dar daug 

Phonografą.
Adresas toks:

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

: Y Kuri užlaiko visokio ta 
Y voro, reikalingo maine- 

IY nieriams.

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

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

į kitus 
iš kitų




