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Nesenai bu

ir 100.00

nepadaryta čarterių negalima 
pasiusti Centro rast.

Suvienytu 
Fletcher

Londonas. — Anglija palei 
do suimtąjį Amerikos garlaivį 
Hocking.

Petrogradas. — Rusai prie 
Austrijos rubežiaus paėmė ne
laisvėn 82 divizijos ofieierių 
štabą ir du generolu.

Paryžius. — Anglijos sub 
marinas Marmorinėj jurėj nu 
skandino turką torpedinį lai 
vą.P. Kalvaitis___

Kun. A. Baugia 
M. Bulkša -....
A. DidŽbalis___
P. Kučinskas__

cionys 
lijonua 
merys 
už tą 
Perkupčiai todėl didžius ima 
pelnus.

Norma surasti būdus pa
lengvinti, sutvarkyti pristaty
mą produktą miestuosna.

TRUMPAS STREIKAS PASI
BAIGĖ.

Grand Haven, Mich. —Gar
laivi} liuodotojai Crosby Tran- 
sportation kompanijos streika
vo vieną parą ir iškovojo al
gą pakėlimą po 5c. valandoje.

vieni nuo kitų užsikrečia ta 
liga.

PALAIKE DARBININKŲ 
pusę.

Lowell Mass.
vo sustreikavę United Statės 
Cartridge kompanijos darbi
ninkai. Jie sugryžo darban, 
kuomet kompanija sutiko pri
imti valstios tarpininkus. Val
stijos komisija nutarė, kad vi
siems darbininkams metinės 
algos būtą uždėta $30.000. Dar
bininką yra 6.000 ty. algos pa
keltos ant 10 nuošimčio.

Sąjunga auga.
Ačią Dievui mūsų Sąjun

ga auga. Jau turime 592 na- 
rią ir 25 kuopas. Stengkimės 
davaryti narių skaitlių iki 
1.600 iki Se'mui.

DUONOS IR VARIO PAKAK 
TINAI.

Dabar Streikierią Fonde 
randasi: Pirmiau paskelbtą 
$10.00 Dabar Norwoode sekan
čia’ aukojo:
Grigas Kazys,_____________ 50.
S. Verseckas-_______________ .25
J. Červokas________________ 25
S. Stadalinckas________  25

Vokiečiai nesiūlys taikos, bet talki
ninkams norint sutinka derėtis.

Londonas. — Kalbose apie 
taiką Vokietijos Reichstage 
angla’ nemato vokiečių noro 
taikintis ant tinkamų talkinin
kams išlygų. Anglai ryžtasi 
tol kariauti, kol galės teuto
nams diktuoti taikos išlygas.

Berlinas. — Ant Rusijos 
fronto buvo tik patrulių susi
rėmimai. Čemogorijoj teuto
nai užėmė keletą miestelių.

Francijoj eina tik artilerijų 
šaudymosi.

Buvo tame miestukvje 30 
saliuną. Valdžia juos paėmė 
į savo rankas. Kaikur uose 
bus pardavinėjama svaigaliai, 
o kiti bus paversti į gyveni
mui vietas.

Kanclerius išrodinėjo, jog 
priešininkų pastangos badumi 
nukamuoti vok;ečius, yra tu
ščias tikėjimosi. Vokietija 
valdydama plotus žemių nuo 
tArras (Francijoj) iki Mesopo
tamijos negalinti pritrukti 

j maisto.
Vario esą pilni sandėb'ai, 

i Keliems metams jo dar užtek
sią amunicijos reikalams. O 
vietoj gumos atrasta kitokie 
dalykai, jį užvaduojanti. Prie
šininkai didesnių jėgų jau ne
gali išstatyti prieš vokiečius, 
nes Francija jau vaikus mo-

Rymas. — Dabar Vatikane 
atsibūnančioj kardinolų konk
lavoj susitiko Francijos, An
glijos ir Vokietijos kard’no- 
lai. Francuzų ir anglų kar
dinolai nesisveikino ir nesikal
bėjo su vokiečių kardinolu von 
Hartman, o tik vieni ant
riems galvos palenkimu ati
davė pagarbą.

Ii. D. S. Kuopą Nariams
Naujai atspausdintos L. D. 

S. Konstitucijos nariams jau 
pasiustos . Jeigu yra kurie 
dar negavo Konstitucijos, tai 
pranešk’te Centran. Tik 
pirm rašymą tegu kuopos val
dyba patikrina ar to nario ap
likacija prisiųsta. Negalima 
siusti nariams Konstitucijų, 
kol negauta aplikacija. Na
riai, kurie pametė savo mo
kesčių knygutes ir norėdami 
naujos gauti turi pamokėti 
1.0 centų.

Carteriai Kuopoms irgi jau 
pagaminti, taigi kiekviena kp. 
malonės savo pirmutinės val-

REIKIA PASILAIKYKI Ua
GROBTASIASŽEKKs.

Bertnas. — Reichstago nariai 
konservatistai priėmė rezo
liuciją, kurioje reikalauja, 
kad valdžia nesitaikintą b« 
pasilaikymo didžiosios dalies 
užimtosios žemės.
Nei vieno akmens iš Alzacijos.

Viename socijalistų laik
raštyje, būtentChemnitz Volk 
Zeitung rašoma : “Nereikia 
pakartoti, kad nerasi nei vieno 
vokiečių socijalisto, kurs su
tiktų, kad bent vienas ak
muo būtų Francijai sugrą
žintas iš Alzacijos ir Ix>tarin- 
gijos.

Norinti taikytis.
Frankfurter Zeitung rašo, 

kad Cemogor’ja norinti tai
kytis skyrium nuo didžiąją 
valstybių.

KODĖL VALGOMIEJI DAI 
KTAI BRANGŪS.

Washington. — 
Valstijų senatorius 
sudarė komisiją, kurios rūpes
niu bus surasti būdas prigel- 
bėti farmeriams pri statyti 
savo produktus miestuosna. 
Vienas komiteto narys, atsto
vas Arkansas valstijos, W. S. 
Goodwin išrodė labai indomų 
apsireiškimą. Išrodė, kad 
Suvienytų Valtiją farmeriai 
už išparduotus produktus gau
na 9 milijonus dolerių. O tų 
gėrybių suvartotojai — mies- 

užmoka už juos 27 mi- 
Išeina taip: ką far- 

parduoda už 35 c.', tai 
miesčionis moka $1.

Budrevičiua. 
Kudirka____
Kudirka___
Viesulą_____

MILIJONINĖ DARBININKŲ
ARMUA

Londonas. — Anglijos dar- 
dininkai sudarė milžinišką ar
miją — būtent iš 2. 000.000 
žmonių. Ta armija sutartinai 
veiks algą ir darbo sąlygų 
pagerinimo reikaluose.

Sus’vienijo trys darbinin-
1 kiškas organizacijos. Miners 

Federation, National Nnion
1 of Railwaymen ir National 
j Transport Workers’ Union.,

Suvienytos organizacijos prie- jos žemės eitą mūšiai 
mė naują konstituciją Pri- : , ----------------
pažino, jog veikti svarbą da- Lausing, Mich. — 

k lyką reikės pilno sutikimo vi- no valstijos švietimo 
1 są trijų organizaciją. mentas nuo pradžio

Tai milžiniškiausia darbi- čią metą pradės k 
• ninkiška armija nuo pat dar- džiovą mokyklose.

bninką judėjimo istorijos pra- katos departamentai

TENELIEKA NEI VIENOK
Per pusantro mėnesio, t.y. 

per lapkritį ir per pirmąją 
gruodžio pusę mūsų naujai iš
leistos knygutės “Imk ir Skai
tyk” išėjo 6.000 su viršum. Dar 
liko apie 4.000. Tenelieka jų 
nei vienos iki Naujų Metų. 
Išpirkite visas.

Dar ne visos L. D. S. kuopos 
yra jų parsitraukusios išpla
tinimui. Neatsilikite.

Taip gražios, taip naudin
gos, taip pigios kyngelės dar 
nebuvo lietuvių kalboje.

“Imk ir Skaityk” mums 
užsimokėjo išleisti tik todėl, 
kad urnai išparduodame, u- 
mai sugrįžta pinigai.

Dalykite ją savo artymie- 
ms, mylimiems, ka’po kalė
dinę dovanėlę.

TALKININKAMS RIESTAI 
ANT BALKANŲ.

Londonas. — Visuose prane
šimuose nuo Balkanų minima 
apie talk'ninkų riestą padėji
mą ant Balkanų.

Dalykai ten keičiasi žaibo 
greitumu ir vis talkininkams 
ant nenaudos.

Visos bulgarų ir teutonų jė
gos kuries įsibrovė Serbijon 
dabar su: Įjungė, kad užpulti 
ant taikin’nkų. Sujungtoms 
bulgarų ir teutonų armijoms 
vadovauja gabiausieji kaizerio 
generolai ir oficieriai.

Tos sujungtos jėgos jau an
tra diena, kai pradėjo mūšius 
prieš talkininkus pačioj pieti
nėj Serbijoj.

Anglai pirmieji neišlaikė su
jungtų jėgą spaudimą. Jau iš 
dviejų poziciją buvo išmušti ir 
turėjo trauktis atgal. Labai 
daug anglą žuvę tuose susirė
mimuose.

Franeuzai pirmojjo l’nijoj 
taip-gi neatsilaikė. Pasitrau 
kė į naujas pozicijas. Kari
niai ekspertai būgštosi, kad 
nežūtą talkininką visos jėgos 
ant Balkanų.

Visas talkininką reikalas ant 
Balkanų eina riekop. Trau
kiasi ją jėgos į Makedoniją, t. 
y. į Graikijai prigulinčią žemę. 
Dar nežinia ar talkininkai iš 
visą pastangą spirsis svetimoj 
žemėj ar susidės ant laivą vi
sus savo likučius ir dums na- 
muolei.

Jei talkininkai ryžtųsi lai
kytis, tai jie būtą pavojuje su
sierzinti su Graikija, nes ant

bilizuojanti.
Socijalistų vado kalba.

Po kancleriaus kalbėjo so- 
cijalistą vadas Scheidemanh. 
Jisai iš pat pradžios prisimi
nė, jog nuo karės pradžios 
soc’jalistai užgyrė Vokietijos 
valdžios žygius. Sakė, kad 
nusigrudus vokiečiams toli j 
priešų žemes, vokiečiai nepa
rodysiu dvasios nupuolimo, 
jei prakalbės apie taiką. Pro
testavo prieš tuos, kurie gei- 
dž a daug žemių prijungimo 
ir lygiai smerkė priešininkus, 
kurie nori suskaldyti Vokie
tiją. Franeuzai turi liautis 
svajoję apie Alzacijos ir Lo
taringijos atgavimą.

20 MILIJONŲ KIAULIDĖ
Socijalistų vadas taip-gf sa

kė, kad Vokietijos negalima 
priveikti badumi. PagaJ vė
liausi cenzą Vokietijoj es^, 20 
milijoną kiaulių ir 55 milijo
nai kilogramą bulvių. y
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^ri žlugti.. Pap?- vieną iš svarbiųjų vietų Roch-

d^ yyą rašomi baime ganh iki ketaresdeSimtiesl... k, pa- 
I “kaiĮj’-ir «vo nuomoneskad Teatro “Aidas” 
drov.31 išreikšti. Jei nonme k;tiemg Mvo br0.
kad mdsij korespondencijose at ,inlt ”1 t5m, „„ai j.

Vietose, kur n^ra saliūnų, mažiau yra piktadarybę, po daugiau žmonės uždirba, ir abel
nas žmonių gerbūvis augštesnis, negu “šlapiose” teritorijoje.

sispindėtų visas mūsų išeivijos 
judėjimas su visomis savo y- 
domis ir nuopelnais nevaišy- 

— korespon- 
mis replikomis.

dalio sistemoje, būtent^-pir- 
kti ir parduoti už gatavus pi
nigus. Uosis.

Pirkti ir parduoti 
už gatavus.

Kooperatyviškos krautuvės 
tari stengti ea pirkti ir parduo
ti prekes už gatavus pinigus. 
Tekią taisyklę nustatė suvar- 

jų draugijoms Rochdalio 
Ročdelio) kooperato-

Pirmu žvilgsniu gali pasiro- 
dyti, kodėl gi neprsiėmus pra- 
lių bargan, jeigu firma sutin
ka jų duoti, arba kodel-gi ne- kito] 
jabarginus geram žmogui: juk pyvi 
•dažnai taip esti, kad jeigu ne
duosi bargan, tai neparduosi; 
■brkėjas nueis kitur, kur gaus 
bargan. Bet taip išrodo tik 
jdrmnoju žvilgsniu.

Gavimas prekių bargan da- 
kažaoriai išeina blogan, neapsi- 
■taka. Firma, duodama pre
kių bargan, negi duos pirmos 
uSšies prekių; ji pasistengs 1 
ttariazn pirkėjui iškišti prastės- 1 

prekę. Be to, krautuvė, 
pirkdama bargan, galutinai 
■ari brangiau užmokėti, nes ! 
perkant už gatavus, net ir nuo i 
pacEdrutinių suderėtų kainų vis 1 
dar numetama bent 2-3 nuoš. 1 
•(l. v. discount). Bet kas svar- ' 

- Ifu, tai ta pirkėjo laisvė, pirk
ti tai, ko nori ir ten kur jam ! 
pateg’au. Toksai neieško fir- 1 
tau malonės, nereikalauja joms 
■ataikauti. Priešingai, firma 
feį paprastai pagerbia ir apie 
jį paŠokinėja, nes jisai gata
vais užmoka. Kada Anglijoj, 
dar pradžioje kooperacijos ju- ■ 
dėjimo, darbininką’, sutaupę 
kiek pinigų, sudėję savo Še
ras — ėjo pirkties dėl savo 
krautuvėlės silkių bačkos, ar 
Maišo miltų — firmos nenorė- 

nei kalbėti su jais. Kam 
is tiek daug prekių? Bet 

darbininkai parodydavo ' 
ir pažadėdavo užmokė- J 

vais, pirkliai pastaty- 
akis iš nusistebėjimo, i 

Ka^p tai gali būti? galvojo jie. i 
<nk?-tię darbin’nkai ligšiol vis 

imdavo, juk jiems ' 
Mivo-iškišti blogiausią 

'maistą ir visas prekes praš
iausios rūšies. Iš kur jie 
.tiek pinigų gavo? Bet n;eko 
Bepadarysi. Pinigai yra, ir 
«a darbininkais kooperatoriais 
Borom-nenoroms prisiėjo kal- 

’beti su pagarba ir tarties, kaip 
. su rimtais p’rkėjais.

Ję’gu suvartotojų krautuvei 
ir prireikia dėl padidinimo a- 
ęyvartos ieškoti kredito, tai 
Jąug verčiau esti pasiskolinti 
8 kooperatyvmio banko (t. v. 
paakolos-taupymo bendrovės). 
Kooperatyvai įvairių rūšių — 
tai giminės ir vienas kitą pri
valo remti ir šelpti, nes viso 
veakimo pamate yra viena ir 
ta pati idėja Suvartotojų 
krautuvei visuomet bus ir iš- 
mkavimas skolinties iš kredito 
draugijos, negu būti skolinga 
firmoms. Kredito draugijai 
reikės užmokėti 5 ar 6 nuoš. 
vnetams, o čia, imdaams pre
kes bargan kiekvieną sykį jei 
tik dviejų nuošimčių nustoji, 
tai jeigu per metus 10 sykių 
kreipsies į firmą, per metus tų 
noŠimčių susidarys jau net 20 
nuošimčių, arba skirtumas bus 
14-15 nuošim. Tai taip yra su 
pirkimu bargan.

-Bet daug daugiau blogumo 
-Cjgti kooperatorių krautuvėms 
S to, jeigu jos duoda bargan 
prekes savo pirkėjams. Svar
biausia priežastis žlugimo ko
operatyviškų krautuvių esti 
davimas prekių bargan. Jei- 

nesąžiniški p’rkėjai nuneša 
bsvo skolą, tai jie dažnai nu
neša visą draugijos pelną, kari 
tais net daugiaus, negu krau- 
tavė užvarė pelno ir tada ko-

<

mis, ir dar-gi brangiau už jas 
mokėti.

Tuo žvilgsniu net ir koope
racijos nariai skriaudžia savo 
krautuvę, jeigu jie ima prekes 
bargan. Paprastai mūsų su
vartotoj^ draugios duoda na
riams tiek prekių bargan, kiek 
išneša jų Šeras. Bet užmirš
tama tai, kad draugija ne su 

ūkiais pinigais varo savo a- 
jyvartą, kaip tik su šėrų ka
pitalu. Šerų kapitalas — tai 
kooperacijos organizmo krau
jas. Kuo daugiau nuleisi 
kraujo, kuo labiau sumažinsi 
šėrų kapitalą, tuo labiau nusil
pninsi savo draugiją. Jeigu iš
imi prekių tiek, kiek išneša 
tavo šėras, tai tuo pat lyg a- 
timi savo šėrą, su draugija e- 
si kvitą ir savo draugiją pa- 
duodi malonei ir nemalonei fir
mų ir įvairių perkupčių.

Jeigu nariui pasitaikys 
atsidurti vargingame padė
jime (bedarbė, streikas), tuo
met vėl-gi sau kredito jisai 
turėtų ieškoti tam tikroje kre
dito bendrovėje (paskolos tau
pymo), bet neturi jisai ir tada 
silpninti savo suvartotojų 
draugijos, nuleisti jai kraujo, 
nes įvarįs draugiją į anemiją, 
jisai gali netekti paskui vie
natinės savo atramos. Jo 
krautuvė teiks jam kitokias 
malones: apsaugos jį nuo iš
naudojimo, aprūpins jį svei
ku maistu, geromis prekėm’s, 
sutaupys jam pinigų (apie tą 
taupymą plačiau kitą syk pa
kalbėsime,) auklės jį draugiš
kume ir broliškume. Bet nei 
vienas narys neprivalo reika
lauti iš savo krautuvės, kad ji 
pati savę silpnintų. Nusilp
ninta draugija nebegalės neš
ti nariams tos naudos, kurią 
ji galėtų ir turėtų nešti. Tai
gi nariai neišmintingai dary
tų, jeigu reikalautų, kad jų 
draugija nuleistų sau kraujo, 
pildytų saužpdystės. darbą....

Galima tik sutikti, kad 
nariui būtų suteikiamas kredi
tas ant tiek, kiek ant jo šėro 
priaugo dividendo (t. y. pelno 
pagal jo išpirktų prekių.) 
Daugių daugiausiai, ir tai 
tik iš didelės bėdos galima 
būtų duoti kredito ant pusės 
šėro. Bet tai yra nepatarti
na ir to reikėtų vengti. O 
jau jokiam pašaliniam žmo
gui, ne nariui, nors jis ir ro
dytųsi ištikimiausias, negali
ma nei kiek bargauti. Ypač 
tai pavojinga Amerikoje, kur 
žmonės taip dažnai ir ta’p len
gvai maino savo gyvenimo vie
tas. Išvažiavo į kitą valsti
ją ir daryk ką darąs; negi 
vys’es paskui jo.

Dar vienu žvilgsniu davimas 
prekių bargan yra labai kenk
smingas: barga žmogų gadi
na, s’lpnina jo valią, padra- 
sina gyventi ir daryti išlaidas 
viršiau savo pinigiŠkų pajėgų. 
Kiekvienas žmogus privalo j 
eiti prie tvarkaus gyvenimo. 
Privalo apskaityti išanksto 
visas savo ineigas ir išeigas, 
vengti išlaidų nereikalingų, ne
gyventi viršaus savo išgalių. 
Barga gi kaip tik ir padrasina 
žmogų prie bereikalingo rizi- 
ko. Kooperacija turi auklė
ti savo narių valią, pratinti 
juos prie tvarkumo ir taupu
mo, o tai lengviausia bus pa
siekiama tuomet, kuomet kiek
vienas turės mokėti gatavais 
už viską, ką jisai pirks.

Taigi kiekviena Suvarto
tojų Draugija, je;gu nori, 
kad jos krautuvė gyventų ir 
augtų, turi priimti ir laiky- 
ties to principo, kurs užima

vis pirklys iš to pavojaus išsi- 
Mika tokiuo būdu, kad už tuos, 
kurie nuneša, turi atlyginti 
Siti, teisingi, kurie užmoka 
ir už save ir už kitus. Bet ko
operacija taip elgties negali. 
Jos saikas turi būti visiškai 
teisingas ir visiems vienodas. 
Jeigu pirkėjai po ilgo laiko ir 
atsitria savo skolą, tai vis dėl-1 

krautuvei darė daug blėdies, 
Skolos ilgai nemokėdami, nes 

įtuvė, stigdama gatavų pi- 
į, turėjo pati lįsti skolon, 
ties prastesnėmis prekė- 
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KORESPONDENTO VARGAI
Būti laikraščio korespon

dentu šiandieną yra gana pa
vojingas daiktas. Netik nieks 
už tai ačių nepasakys, netik 
nieks laurų vainiko nenupins, 
bet pavaišins tokiais karčiais 
“pipirais,** kad tik čiaudyk. 
Turiu laimę ar nelaimę būti 
laikraščių korespondentu jau 
keliolika metu. Buvo laikau 
kuomet tą pranešėjo darbą-ga
na uohai pildžiau. To kampo, 
kur gyvenau, mažiausius nuo
takius žinojo laikraščiai. Šian- 
d’eną labai nenoriai ranka ma 
plunksną, kad nušvietus vie
tinis gyvenimas su visomis jojo 
geromis ir blogomis pusėmis, 
kas'reikia papeikus, kas reikia 
pagyrus, nes prityriau ant sa
vo kailio daug visokių nema
lonumų, įgijau daugiau j rie
šų, negu draugų, vienu žo
džiu gavau paragauti karčiųjų 
“pipirų**__

Pusė bėdos būtų, kad tie 
“pipirai,” tas “kailio pėri
mas” apsireikštu spaudoje, 
tame pačiame laikraštyje, ku
riame tilpo koki koresponden
cija. Mėgstu matyti replikas, 
atitaisymus laikraštyje. Tuo 
syk žinai žmogus, kad pabrėž
toji žinelė buvo perskaityta, 
kas nors jaja užsiinteresavo, ją 
atjautė. Žinoma tos replikos 
turėtu būti teisingos, manda
gumo ribų neperžengiančios, 
be tulžies, be keršto, be jo
kių nužiūrėjimų ir prikaišioji
mų. Tankiai repliką rašąs 
bando atspėti asmenį po kokia 
nors slapyvarde pasislėpusį ir 
ne tiek stengiasi atitaisyti klai
dingai nušviestus dalykus, 
kiek nori įgelti tam asmeniui, 
įpindamas savo replikon visai 
pašalinius dalykus, nieko ben
dro neturinčius su korespon
dencija, bet turinčius šį-tą su 
tuo asmemmi, kokį sau rep- 
likantas įsivaizdino. Aiškus 
dalykas, kad tokios replikos 
negali būti bešališkos, yra tik 
pykčio vaisius. Tečiau koki 
toji replika nebūtų ji yra pa- 
kenč’ama, jei tilpsta laikraš
tyje. Repliką gali sekti kita 
replika ir dalykai galų gale 
paaiškėja.

Bet yra replįkaųtųx. Jęrįe 
savo replikas rašo ne plunksna, 
bet liežuviu, arba net kumš
timi ir ne laikraštyje bet ant 
gatvės, stuboje, savitarpiniuo
se sątikiuose ir tt. Prieš 
tokias replikas griežtai protes
tuoju, kaipo prieš didžiausio 
nekultūringumo ženklus. Tapo 
kas paleistas laikraštyje, kai
po apsileidėlis, nenaudėlis ir tt. 
na ir ima spėlioti, kas toks iš
drįso tą padarytu Neva su
radę kaltininką atveria savo 
plačiąją burną ir išp’la ant jo 
galvos kelius kibirus bjauriau
sių šmeižtų, parodo tiek pyk- 
č’o ir keršti, kad biednas ko
respondentas turi noroms ne
norams atsisakyti nuog savo 
amato, arba turi išs’juosęs 
girti negirtinius apsireiškimus 
ir asmenis.

Pabriežiau sykį apie didžiu
lės kolonijos trukumus, palie
čiau vieną-kitą asmenį, kaipo 
tų nedateklių kaltininkus, na 
ir tikėsite, gerbiamieji “Dar- 
ibininko” skaitytojai, turėjau 
užsibarikaduoti savo stubelkos 
duris ir langus, kad išlikus gy
vu ir sveiku__ Kilo baisiausi
audra, pasipylė šmeižtai ir 
grąsinimai advokatais, teis
mą’s ir dievai žino kuom, laiš
kai pilni denuncijacijų ir tul
žies tik skrido redakcijų link. 
Ir už ką? " Gal manysite me
lagingas žinias rašinėjau laik- 
rasčiuosna, gal vadovavaus 
blogais norais sudrožti nepa
tinkamiems asmenims. Gal ne 
tiesa man rūpėjo, ne gryni 
faktai, bet asmeniškumai?

Nepriguliu prie tos rūšies 
korespondentų. Rašiau ir ra
šau visuomet tikrą teisybę, o 
teisybė, kai sakoma, akis ba
do. Laikraščiuose galima rasti 
daug korespondencijų, kurioms 
stiga gyvumo, vaizdingumo. 
Gal vien dėlto, kad korespon-

The question at issue is just this, and nothing 
more: “Shall licenses be granted for the sale 
of intoxicating liquors in this town?”

Here is a question bigger than any candidate, 
and above all parties. No-License appeals to 
Republicans, because it is in accord with those

ideas of liberty for which Republicanism stands; it appeals to Democrats, because 
it is in harmony with the principle which is expressed in the very word Democrat— 
therule of the people; it appeals to the Prohibitionists, because it shuts the saloons 
and keeps them shut; it appeals to the Socialists, because it offers the best working 
solution of one of the most serious sočiai problema; it appeals to Non-Partisans, 
because it is itself non-partisan. So, friends, we call upon you all—Republicans, 
Democrats, Prohibitionists, Socialists, Non-Partisans—all up for NO-LICENSE!

parašė laikraštyje ne tiesą, 
duoti jam pip’rų be pasigailė
jimo taip-pat laikraštyje ir tik 
jam, o ne tam, kurs spėjama, 
po slapyvardžiu Dr. rašo. Iš 
kilus melui į viršų Mr. Drąsu- 
tis, ar kitas toks ponas, bus 
užtektinai nubaustas.

Drąsutis

SEKTINAS PAVYZDIS.
Gruodžio mėnesyje veik vi

sos mūsų lietuviškos dr-jos kai
po pašalpinės, taip ir visos ki
tos laiko savo savo metinius 
susirinkimus, kuriuose mūsų 
dr-jos taiso, tobulina savo įs
tatus, daugumai narių tam pri
tariant Žinoma, ne visi ly
giai. Vieni laipsniškai žen
gia pirmyn kiti-gi net atgalios 
žingtelėja. Bet ką padarysi!... 
įsigyvenę amžiais papročiai, 
visokios rūšies “mados,” ne
siduoda lengvai pataisyti. Wa- 
terburiečiai savo dr-jas suska
to taisyti, tobulinti, ka;p tik 
išmanydami, galėdami. 5 gruo
džio š. m. T. “Aidas” Dr-ja 
savo metiniame susirinkime 
svarstė savo įstatų trukumus. 
“Aidas” aprubežiavęs savo įs
tatuose narių priėmimą iki 
trisdešimties ypatų abiejų ly- 
IčiųL. po ilgų ginčų padidinta

tesnės

liuk 
vintis, 
už sa 
siems... Vietoje keturesdešim- 
ties pas n|us turėtų būti keturi 
šimtai! Nes jaunuomenės y- 
ra labai < g, ir kas kart pla- 

ios reikaiauja ir pa-

sigenda gerų dr-jų. Mūsų-gi 
geriau susipratę rankos nepa- i 
duoda, nenurodo kelių ir į sa
vo esančas dr-jas neįsileidžia 
netikusiais įstatais... Tūlas gal 
pamanyti, kad “Aido” nariai 
nesupranta mūsų tautiškų da
lykų ir jųjų neremia. Anaip
tol! Visr’ priešingai. Štai 
kad ir šiarte susirinkime nuta
rė pastoti nariais “L. K. Moti
nėlės dr-jos,” šelpia augštus 
mokslus einančią jaunuomenę. 
Iždininkų įgaliojo pasiųsti me
tinės mokėsties $10.00. Ar 
nevertėtų pasekti visoms ki
toms mūsų teatrališkoms kp., 
įvairiems rateliams, chorams? 
Gana tuščiais žodžiais remti 
gerus sumanymus, reikia dar
bų! Tai neyra sunku, tik 
reikia pasistengti. Apie nau
dą nereikia nei kalbėti. Jeigu 
“Motinėlė** turėtų nors kokį 
porą šimtų narų rėmėjų, mo
kančių po $10.00 kiek tai mes 
galėtume moksleivių sušelpti 
ir susilaukti gerų tautos darbi
ninkų!... Kas daugiau? Ne
pamiršta “Aidas” ir nuken
tėjusių nuo karės savo brolių- 
sesučių Lietuvoje; kaipo Ka
lėdų dovaną paskyrė iš iždo 
$5.00, padarėme kolektą ir štai 
pasekmės:

Aukojo po $1.00 ^e asmens,- 
. J. Bandzevičia, St. Tiknius, 
J. Rakauskas, J. Janušaitis, 
M. Augustauskas, K. B. Raz- 
montas, J. B. galiūnas ir A. 
Tiknius.

Po 50 centų;-. K. Cybirka, 
I. Znkaitis, J. V. Kovas.

Po 25 centus O. Levanaus- 
kaitė, M. Šugždiniutė, J. Na- 
muras. Viso labo smulkių su

rinkta 60 centų. $15.85 pa
siųsta per “Tautos Fondą”.

Visos Dr-jos privalo duoti 
Kalėdų dovaną, paaukodami 
per “Tautos Fondą” nuken- 
tėjusiems nuo karės lietuviams 
tėvynėje.

Šv. Jurgio Dr-ja taisys savo 
konstitucija pakeldama na
riams didesnes mokestis, . at
siskirdama nuo S. L. R. K. A. 
71-mos kp. Ką padarysi, kad 
mūs žmoneliai nepermato da
lykų stovio. Daugelis rugo- 
ja, kitiems nepatinką, kad 
Su-mas įvedė pagerinimus, 
rūpinasi tobuliasniu padary
ti savo veikimą, net V iš med- 
žagiškos pusės, bet ir apšvie
tos. Priežastis yra prie atša
limo link Su-mo tai priversti
nas organo ėmimas, lėšų fon
das, mokant 10 c. į mėnesį ir 
gaunant laikraštį uždyką. Nie
kados nesitikėjau, kad taip 
mūsų žmonės yra lengvatikiai, 
pasiduodanti kel’ems demago
gams ir jų įtekmei.

L. U. P, N. Kliubas ir nuta
rė taisyti konstituciją ir indo- 
mu bus ž;noti delko. Mūsų val
stijoje Connecticut . ikišiolei 
“Šventadienę smuklėm,” 
(taip dauguma vadina lietu
viškus kliubus) nereikėdavo 
“laisnių” pardavoti kliubuo- 
se alų ir tt Šįmet pasirodė 
visai priešingai. Kožnas klu
bas, norėdamas turėti alaus 
savo nariams įsigerti, privalo 
mokėti “laisnis” vieną šimtą 
dol. per metus. Mūsų-gi kliu- 
buose paprastai pri imami na
rių skaitliun nepilnamečiai, 
tad tokiems kliubams reikia

prašalinti iš savo tarpo nepil
namečius narius, iš konstitu- 
cijos-gi tą peregrafą, kuris 
leidžia prigulėti nepilnų me
tų... Už tad metiniame susi
rinkime nutarta konstituciją 
pataisyti, kad tiktų delei val
džios reikalavimų, kad būtų 
galima gauti “laisnius...” Tai 
taip mūsų kliubas ir jo nariai 
žengia pirmyn... Toje pačio
je konstitucijoje yra net keli 
skirsniai nurodanti, kad na
riai turi būti gražaus apsėji- 
mo ir bus baudžiami už girtuo
kliavimą-; gavus iš g’rtybės 
priežasties ligą bus sulaiko
ma pašelpa ligoje!...

Ar-gi ne konstitucija? dau
giau negu keista. V’enais 
įstatais stengiamasi pataisyti 
tas kliūtis, kurios kenkiapar- 
davoti svaiginančius gėrimus 
kliube.—Pas’gėrusį baudžia įs
tatais už pasigėrimą ir tt Ka
da męs išblaivinsime savo 

’ politiškąją padangę nepardno- 
sime savo balsų už svaigalus 
ir cigarus? Lietuviai Ukėsai 
nežeminkime savo vardo! Iš
rinkta nauja Valdyba iš jau
nesniųjų, bet ar toji ką pagel
bės, tai pagyvensime paregė- S 
rime. Tai tokios žinelės iš 
mūsų padangės. Kitą kartą 
daugiau.

Juozas B. šaitanas.

Forart Orty, Art — Anksti 
iš ryto gauja žmonių api puolė 

, kalėjimą, įsiveržė vidun ir pe- 
; siėmę Wm. Patrick pakorė. 
Pątrick yra užmušęs J. Nidh- 
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Moterų

Kare ir Moterys

BALIUJE

Women’s Municipal League 
— Bostono moterų draugija, 
matydama daug lietuvių mote
rų, atvažiavusių iš Lietuvos, 
nemokančių šios šalies kalbos 
atidarė mokyklų po num. 375 
Fourth St, So. Boston.

Toje mokykloje moterys bus 
mokinamos ir kaip valgius ge
rai pagaminti ir namus švariai 
užlaikyti. Kad tų geri aus bū-

EUBOPOS KARE IR MOTE
RYS.

nuobodžiu namų darbu.
Vos šimtmetis prabėgo nuo 

pajungimo garo, kaipo pra- 
monijos įrankių, nuo elektri- 
kos tik keli metai, bet tų spė
kų pasirodymas prašalino rei
kalų fiziškos jėgos pramonijo- 
je ir kartu atidarė duris mo
terims į platesnes darbo dir
vas.

Dabartinis amžius, tai lai
kas perversmės ir keitimos 
įvairiose srityse. Ypač užki
lus Europos karei daug daly
kų tapo išjudinta iš savo se
nųjų vėžių, į kuras vargiai 
kada begrįš.

Tarp kitų pajudintų daly
kų, gan svarbių vietų užima 
moterys ir jų draugijinis bei 
politiškas padėjimas. Kiek
viena didelė 
žymę, kaip 
politiškose, 
jos srityse.
revoliucija ir Napoleono karės, 
kurios geriausiai gali pri
lygti pre dabartinių milži
niškų susirėmimų, nevien pri
vertė prie žlugimo monarki- 
jos Francijoje, bet buvo įran
kiu keitimosi nemaža daly
kų. Seni papročiai iš šaknų 
likosi išrauti, tiesose, piniguo
se, drabužiuose taip pat ir 
pramonijoje įvyko didžiausios 
permainos.

Ši karė taip pragaištinga 
Europos gyventojams, užmez- 
dama tiek netikėtų prieder
mių ant savo moterų pečių, 
įveda į darbo srytį naujų jėgų- 
moterį.

Išėjus vyrams karėn mote
rys liko pal’ktos 
tyvai: 
venti, 
kųsnį?

karė palieka savo 
draugijinėse ir 

taip ir pramoni- 
Taip Francijos

savo įncija- 
kaip čia pradėjus gy- 
kaip ingijus duonos 

Taip-pat dideliu smū
giu ir pramonijai buvo neda- 
teklius vyrų, kilo klausimas, 
kas užims jų vietas?

Čia ta’ moterys ir užstojo 
spragų, įžengdamos pramoni- 
jos sritin ir užimdamos vyrų 
vietas.

Karei pasibaigus didžiu
ma moterų pasiliks savo užim
tose vietose, bet gal jų skai
čius ir neperviršvs vyrų pra- 
monijos d:rvose, tėciau pri
tyrimas, kurį dabar ingija, liks 
kaipo pamoka ant visados.

Kodėl, gal nevienas pak
laus, buvusios karės neįvedė 
moteries į pramonijų? Atsa
kymų nesunku surasti; da
bar amžius mašinerijos.

Praeityje vyras atliko dar
bų, kuris buvo persunkus mo
teriai, įr taip darbas reika
laudamas didesnės fiziškos 
spėkos turėjo laukti kolei vy
ras sugrįš iŠ karės, nes tada 
dar nebuvo mašinų, kurios 
daug geriau ir greičiau atlik
tų tų darbų.

Išradus būdų sunaudoti ga
rų ir elektrų su jų pagelba 
vyrai atlikinėjo netik sunkiuo
se us darbus, bet taip pat 
paėmė monopolių ir lengves
nių darbų, kurie iki šiob'ai 
buvo atliekami moterų ranko
mis. • '

Taip pasielgdami vyrai atė
mė iš moterų savistovio pra
gyvenimo ingijimo įrankius.

Pirm garo ir elektrikas pa
sirodymo kaipo spėka darbo 
srityje moteris nuo seno su
varžyta įvairiais papročiais, 
kurie nedaleido jai pasirodyti, 
ir užimti rietą pramonijoje, 
negalėjo varyti konkurencijos 
su vyrais, tad vienatinis bū- pramonijoje, negalima tečiaus 
das pragyvenimo liko tik už- jai primesti štokų išradėjos 
siimti vienodu ir kartais gan gabumų, kadang^per pastarus

“Meilė” dialogų atliko p- 
lės O. Samsonaitė ir O. Kašė
taitė. Žinoma, kada mergi
nos pradeda meilę lošti, tai vy
rai tylėkit ir ausis ištempę 
klausykitės. Ir taip ištikrųjų 
susirinkusieji ant vakaro ir da
rė.

Nors, laikui bėgant vis 
daugiau moterų atsirado įvai
riose . darbo šakose, tečiaus 
karės pradžioje tik sekantis 
nuošimtis jų tebuvo darbi
ninkų eil ėse: Suvienytose Val
stijose ant šimto vyrų tebuvo 
22 moterų darbininkių. Did
žioje Britanijoje 41, Vokie
tijoje 45, Francuzijoje 53, Au- 
strijoje75.

Kad ir mažas nuošimtis 
Suvienytų Valstijų moterų te
užima vietas dirbtuvėse ir ki
tur, tečiaus jau nemažas jų 
skaičius paveržė dirvas rodos, 
tik vyrams priklausančias.

Taip paskutinis cenzas pra
neša, kad moterų, dirbančių 
net mainose ir akmenų skal
dyklose yra 631-na.

Toliau randame, kad mo
terių žemdirbių (čia nėra pri- 
skaitytos ūkininkų moterys, 
tik tos dirbančios dėl užmo- 
kesnio) yra 1,522,133; moterų 
ūkininkių ir ūkių pr žiūrėtojų 
yra 271,116; plytų dirbėjų 1,- 
324; piuklų dirbtuvėse 1,940 
spaustuvėse dirbančių 27,845.

Tarp labiau savistovių tu
rime 19,102 bankininkių ir 61, 
746 verčianties pirklyba. Nuo 
1900 m. iki 1915 m. skaičius 
užimančių viršm’nėtas dvi ša
kas dvigubai pasidaugino.

Dabartinių laikų darbas ir 
mašinos nereikalauja didelės 
spėkos jų dažiūrėjimui, už
tenka lengvesnių muskulų, bet Paiksta šėlsta lygiai audra 
reikalauja greitesnio proto ir šokis juos neboja, 
geresnės akies. .

Tas reikalaujama netik dir- Lietuvoj asaros, vargaa 
btuvėse prie mašinų, bet ir Karo baisenybė 
kitose darbo šakose. O kad a ligų daugybę
tam darbui moterys geriau šiltinės galybę,
tinka, negu vyrai jau yra pri- Gal jūsų tėvelis, močia 
pažinta ir aiškiai pabrešta Brolis ar seselė 
mokslinė’ų, jog tame atveju- Nuo nuovargio dabar aai 
je moterys keliais nuošimčiais Kaimynai ant Helių 
™gŽ dSZ vyrų užmetimas “**
yra, kad moteris neturinti 
išradėjos gabumų ir negalinti Bažnytėlėj batas Tarpa 
sudaryti mašinų, todėl nega- Llodn" ^audžuu gaaji 
linti nei vietos užimti pramo- “ Amžinųtilaį” gal kalba 
nijoje. Jūsų artimiausiema.

Tečiaus faktas yra, kad mo- O jūs siaučiat, kaip paMb 
teris jau buvo išradėja, kuo- Su savo mieliausiom*, 
met vyras neturėjo jokio užsi- .___  .
ėmimo, išskiriant medžioklę ir ur ,,uras . Jaū®nai 
karę. Imkime kad ir sekau- niaus,
čius dalykus: moteris padėjo . ur ,
pamatų žemdirbystei, puodų ,adn» ,r<ils'•?* 
dirb'me taip-pat ir drabužių, ^P08 “begaliai ■ 

prijaukino gyvulius, statė na- M’rk matušė, mirk mieliau 
mus, kasė šulinius, sodino'Užmiršk vaikus savo, 
daržus ir tit. Abelnai imant . Mes dainuos’me, šokame ė 
visos dabartinės pramonijos (Šermenyse tavo.

Kų gali sakyti !

Atsižvelgiant į mažų, rolę,—“Susiprasite, vaikeliai, 
kurių iki šiolei moterys atl’ko Vėlai snmpraste-.
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iškastoms iš žemės, jei tiktai pakylėjimo klaidos. Taip vienok pasielgė ano

to

NAUJA L. D. S. KUOPA.

Matė
tojams — kata-

melstis

Gruodžio 8 d. Jo Eminenci
jai Bostono kardinolui sukako 
56 metai. Gimimo dienoj lai
kė katedroj iškilmingas mišias.

KARDINOLO GIMIMO 
DIENA.

Vyrai be idealų, kurie y- 
ra pametę visokias krikščioniš- 
Ikas praktikas^

Seinz atarninkais, ketvergais ir nesvietiškoje katostirofoje, jau
čia savo bejėgumą. Liuosi 
nevaržomi jokiomis ekonomi
nėmis sąlygomis, trokšdami 
kokio nors idealo, kurs juos 
stiprintų šiais baisiais ištyri
mo laikais, jie grįžta prie ti
kybos. Sis neb-tikybinis ju
dėjimas iš pradžios išrodė man 
svarbiu apsireiškimu.1 Tą ju
dėjimą išnaudojo, globojo ir 
didino kunigai ir kaikurie ofi- 
cieriai ir aš atvirai pripažįstu, 
kad po karės tas užsiliks žmo
nėse.”

Išrodymų, liudijančių di
dį atsigavimą, tikybos ; visoje 
Euorpoje galime rasti, k e k tik 
norime. Faktų-gi patvirtini
mui tikybos puolimo nėra. Jų 
randasi nebent tokiuose užke
rėtuose laisvamaniuose, kaip 
Dr. Šliupas.

Tie keli viršuje paduoti fak
tai ta’p-gi mums paliudija, 
kaip klaidingi, paiki yra lais
vamanių tvirtinimai, kad tiky
ba mulkinanti, temdinanti 
žmogaus protą, atimanti vei
kimo jėgas, trukdanti pažan
gą. Ištikrųjų-gi matome, jog 
tautos didžiausiose nelaimėse 
ieško ir randa padrąsinimo, su
stiprinimo, suraminimo, jėgų 
tikyboje. Pasauliui virstant 
augštyn kojomis, žmonės grie- 
b asi už tikybos, kaipo jų dva
sios gaivintojo ir stiprintojo. 
Taip, ir žemiškame tautų gyve
nime tikyba yra joms išgelbė
jimo lenta nuo paskandos.

Tai-gi galų gale matome ko- 
kiuo galybės ir stiprybės šalti
niu yra mums šventas tikėji
mas ir kaip be pamato, prieš
taraujanti faktams, protui, 
jausmams ir patyrimui visi .tie 
laisvamanių užpuldinėjimai 
ant tikybos.

’ ~subatomis. 
uc~lžiauas Lietuvių R K. Šv 
Juozapo Darbininkų Sąjungos.
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KAIP IŠTIKRŲJŲ DEDASI.

Pereituose keliuose “Darbi
ninko” numeriuose nurodinė- 
jome delko Dr. Šliupas, kurs 
dabar važinėja po rytines val
stijas, ’ kviesdamas lietuvius 
vienybėn, visai netinka savo 
misijai. Buvo taip-gi minėta 
apie jo naują pras; manymą 
prieš krikščionybę. Būtent jo 
užreiŠkimas, kad viena šios 
didžiausios karės pasekmių 
busianti tai krikščionybės nu
puolimas.

Kiekvienam, kurs tik š'ek 
tiek seka žmonių ūpą didelėse 
-nepalaimos ir kurs turi šiokią 
tokią nuovoką apie žmogaus 
^psichologiją, toks daktaro tvir
tinimas pasirodo navatnu ir 
juokingu. Ta’p tvirtinti yra 
•lygu išvirkščią pusę pavadinti 
gerąją.

Žvilgterėkime trumpai, kaip 
ištikrųjų Europoje dedasi ti- 

‘uose.
Prieš karę šalis, kur la-| 

^biausia tikyba buvo paminta, 
buvo tai Francija. Franci ja

-nelaukė, nesitikėjo karės. Ka
rė jai buvo audra kilus giedro- 

. je. Ir ką-gi? Francijoj, su- i 
vbedievėjusioj Francijoj, mato- , 
me didį tikybinį atbudimą, val
džia liovėsi persekioti dvasiš
kų ą. Šimtai visokio zokono 
vienuoliai, išvyti valdžios iš 
tėvynės, ėmė grįžti atgal ir 
stoti Francijos apgynimam Su
grįžo Š’mtai jėzuitų, domini
konų, pranciškonų, benedik- 
fenų, kapucinų ir stojo armi- 
Įon. Su ištiestomis rankomis 
buvo pasitikti karės lauke. Ka
nauninkas Canabel rašo, jog 
kaip jis pribuvo pirmon lini- 
jon, tai karei v’ai džiaugsmin
gai sušuko: “O, kunigas, kaip 
gerai, kad sveikas čia atvy
kai.” Kunigas tarė: “Vive 
Dieu et vive la France!” (Te
gyvuoja D’evas ir Francija). 
Šimtai kareivių atkartojo kuni
go pasveikinimą.

Vienas kareivis rašo: “Prieš 
didžiąją karę daugelis iš mūs 
sarmatydavosi atsiklaupti ir 
persižegnoti. Dabar tokių ne
rasi. Nedėliomis jei esame 
vietoj, kur galime išklausyti 
mišių, tai niekuomet neuž
tenka visiems vietos. Po pa
maldų kiekvienam lengviau 
ant širdies, tas priduoda mums 
drąsos ir jaučiamės labai sus
tiprintais.”
niekuomet netikėdavau, kad 
malda gali žmogų taip sustip- 
raiti.”

Panašių pavyzdžių gali ras
ti kiek tik noriu Š;ais laikais 
Francijoj jaučiamas milžiniš
kas tikybinis atsigavimas, di
dis grįžimas prie katalikybės. 
Anglai, kariaujanti šalę fran- 
cuzų, Francijoj, lanko karei
viams laikomas mišias ir dau
gelis anglų priima katalikų ti
kėjimą.

Katalikybės ir abelnai ti
kybinį atbudimą Franrijoj pri
pažįsta ir patys socijalistai.

Francijos socijalistų laik
raštis L’Humamte indėjo laiš
ką vieno socijalisto iš karės 
lauko. Tarp ko kito jisai ra-

STOKA LOGIKOS AR IR I < 
DAR KAS KITA? < 

Nesenai, bevartydamas “Ke- < 
leivį,” užėjau tokį juoką, j 
Maikis, bekalbėdamas su tė- • 
vu, rimčiausiai šneka apie tai, 
kad lietuviškieji socijalistiš- 
kieji laikraščiai visai nekovo- ■ 
ją prieš tikėjimą, kad jiems 
tai visai, nei nerūpį, kad tik 
kunigai tai piktai prasimaną, 
tad galėtų tuo socijalistus eng
ti. Ir kaip ant patyčių ant to 
paties puslapio skaitome vie- > 
no socijalisto rašinėlį (pasira
šęs ir savo pavardę), kuriame 
jisai apaštalauja bedievybę: , 
pasakyta, kaip jis buvęs tam
sus, nedoras ir nelaimingas, 
kol turėjęs tikėjimą ir kaip 
paskui, kada jisai praregėjęs 
ir pas’liuosavęs nuo “prieta
rų,” kaip patapęs šviesus, do
ras ir laimingas. Jisai linki 
to nuoširdžiai ir kiekvienam.

Tat pats Maikis dar nese
nai savo tėvui išvedž ojo, kad 
materija esanti amžina, kad 
gyvybė ant žemės iš kaž kur 
nukritusi, kad, žodžiu sakant 
šventraščio padavimai apie pa
saulio sutvėrimą esą prasima
nymai ir pasakos.

Mes esame beveik tikr’^ad 
“Keleivio” redaktorius, kada 
visa tai rašė ir dėjo savo laik- 
raštin — nematė čia jokio ne
nuoseklumo ir neraudonavo.

Gal sakysite, kad čia tik 
stoka logikos, paprastas už
simiršimas, klaida? Bet to- 
k:ų keistumų pilnas laikraštis.

Mums rodosi, kad čia yra 
dar ir kas kita.

Ne vien “Keleivis” rodo 
panašų keistumą. Atsimenu, 
pernai, kada atvažiavo kun. 
Gustaitis į Ameriką vykintų 
Kairiūkščių sumanymo—“Lie
tuvos” redakcija tuomet pra
virko ant temos, kad Tėvynė 
Tr e tu v a skriaudžia ir išnaudo
ja amerikiečius, nuolat bepra
šydama aukų. Vienkart ta
me pačiame rašinėlyje, atsi
menu “Lietuvos” redakcija 
kuoiškilmingiausiai ir su ne
kalčiausia mina užtikrino, kad 
ji visuomet ragino ir ragins a- 
merikiečius prie Puošnumo tė
vynės reikalams. Gal ir čia 
sakysite, tik stoka logikos? 
Antai V. K. Račkauskas vi
suomet dedasi čampijonu ap
gynime žmoniškumo, Žmogaus 
teisių, gero vardo ir tt ir tt. 
Bet visai tai jam nei kiek ne
kliudo prasimanyti ir biauriai 
apšmeižti sau nepatinkamą 
žmogų (k. a. J. Gabrį), arba

DARBINiNKAŠ”

reikia tikėti. Apie Biblijos, 
teisumą ir teisingumą mums 
kartu rūdija Žydų taura, kuri 
ją laikė per visus amžius did
žiausioje pagarboje ir saugojo 
nuo pagadinimo. Visos Krikš
čionių tautos ją gerbia ir dabo-

indėti į “Tėvynę” tokią kip- 
.šišką pastabą, kurią pasidro- 
vėtų gal indėti ir pati “Ša
kė.”

Dr. Šliupas šaukia į vienybę 
visus lietuvius ir vienkart plio- 
voja ant krikščionystės ir šau
kia. pražūti visiems kunigams, ja, bet ypatingu budu Katali- 
Visi “tautininkai” sirenos bal
su gieda vienybės gimną, bet 
ligšiol anei krusteli, iš vietos 
nei vieno žingsnelio nepadaro, 
kad užėjus ant vienatiniai tik
ro kelio, vedančio į tą pagei
daujamą vienybę.

Ir tokių pavyzdžių — bėga-:
lo, be krašto.

Nenuoseklumas, tai nenuo
seklumas, bet čia dar ir dau
giau kas nors. Mums rodosi, 
kad čia apsireiškia ir sąžinės 
škrypimas, nebetekimas pa- 

dorurr o. elementario tiesotu- 
mo.

Kada jisai pirmą, ar gal 
dar ir antrą sykį savo laikraš
tyje, arba nuo estrados mela
vo, tai jam gal buvo nesma
gu, ir bent viršūnės ausų rau
donavo. Bet paskui ir pagel
ba kokių nors fyziškų, ar do
riškųjų narkozų jisai užslopi
no savpje tą padorumo ir tie- 
sotumo jausmą ir jau paskui 
galėjo meluoti neberaudonuo- 
damas.

Ats menu Lietuvos endekus 
ir kai lyginu juos su mūsų lais
vamaniais, randu labai daug 
panašumo. Endekai saldžiai 
šneka apie brolybę su lietu
viais, tikrina kad jie nuošir
džiau užjaučia lietuvių tautos 
kilimui ir vienkart kiekvieną 
lietuvių ve’kėją, kad įmany
tų, vandens šaukšte paskan
dintų; nuduoda gerus katali
kus, o tuo tarpu elgiasi su ta 
katalikyste pikčiau kaip pa
gonys, anų la’kų krikčionii] 
persekiotojai. Lietuvos pabė
gėlių Vilniuje neįsileidžia į 
savo namus, neduoda jokios 
pašalpos, renka pinigus Var- 
šavai ir vienkart neraudonuo- 
dami tvirtina (“Gazeta Co- 
dzienia”) kad j'eVilniuje ne
apsakomai didelį svetingumą 
parodę lietuviams pabėgė
liams.

Ar-gi jie nepanašūs į mū
sų laisvamanius?

Kaip išsidirba panašūs ty-
pai?

Žmogui tik išpradžių sunku 
padaryti kompromisą su sąži
ne. Bet sykį ir kitą ją nu- 
glostęs, nuraminęs, paskui 
jau lengvai ją ir gulti nuvary
si ir jau tada meluok drąsiai, 
o neparaudonuosi. Pavojin
giausias yra pirmas pamelavi
mas ir ypač paskui, pamela
vus, neprisipažinimas, stoka 
noro atitaisyti melagystę ir 
daugiau nebemeluoti. Sykį 
ir kitą savo sąžinę perlaužei, 
žiūrėk jau ir esi iškrypėlis 
a la Lietuvos endekas, arba 
mūsų laisvamanis.

Juo blogiau esti, kada pa
našūs iškrypėliai, dvilypės eti
kos nešėjai — imasi vadovau
ti minios, nes tada jie ta sa
vo dvilype etika užkrečia ir 
minias. Įsižiūrėk’me į typus 
mūsų cicilikėlių ir laisvama- 
nėlių — ten, apačiose. Pas
tebėsime tą patį nustojimą tie- 
sotumo ir padorumo, tą pačią 
dvilypę etiką. Tik gal tai ap- 
sire'kš šiurkštesnėje formoje. 
Vadinasi dar neaptašyti ir ne
nudailinti.

Apsaugok, Viešpatie, mū
sų visuomenę nuo panašaus iš
krypimo ir nuo-visų kompromi
sų su sąžine. Ant kiek ir pas 
katalikus būtų panašių apsi- 

’ re škimų, turėtume ne juokais 
imti kovoti prieš tai.

kų Bažnyčia veik per du tūk
stančių mtų. Patsai Išgany
tojas Dievas ir Žmogus patvir
tino Senąjį Testamentą, tai 
nenori tikėti arba bent įpuola 
į abejonę; o toblyčioms atras
toms arba kitoms liekanoms

vienas silpnas žmogelis paskel
bia, tai ūmai nori tikėti.

Čia man ateina mintin pa- 
vyzdis, kurį girdėjau iš bur
nos profesoriaus geologijos 
kuomet mokinausi to mokslo 
šakos: Turbuti Belgijoje ar
ti Universtates, žmonės be- 
kasdami šulnį, iškasė žmo
gaus skeletoną. Ūmai suguž
ėjo rnr versitatės mokiniai, 
ypač profesoriai. Tuoj pradėjo 
egzaminuoti tuos kaulus, ir 
priėjo prie išvados, buk jau 
trys šimtai metų tie kauleliai 
yra žemėje gulėję. Tuomi 
tarpu ateina tūlas senelis, ir 
papasakoją, kad jis pažinęs tą 
velionį, ir gerai pasako istori
ją jo gyvenimo, ir priežastį 
delko jis tenais buvo palaido
tas.

Tai tau mokslinčiau ir ne
mažas aky kaitas! Yra šimtai 
panašių surastų liekanų, iš 
kurių teip vad namie ji moks
linčiai netikėliai “iš adatos 
vežimus priskaldo”, tai jau 
mes privalom jiems taip leng
vai tikėt’!

Kun. P. Saurusaitis.

RUDENĖLIS.

Kas ten svyruoja 
Viduj girelės, 
Pučiant vėjaliui, 
Kruta šakelės
Sausi lapeliai
Byr ant žemelės.
Staiga palieka 
Nuogos Šakelės,
Negieda paukšteliai, 
Nepin lizdelių
Tarpe žaliųjų 
Medžių šakelių.
Neramin širdies
Toksai likimas.
Atmintis mano
Tiktai žaidimas,
Kur tik pažvelgsi, 
Rūsti dienelė
Artinas greitai 
Šalta žiemelė.

M. Šilelis.

Jono Huss’o herezija ir jo mirtis
Į S. L. A. 1916 m. kalendorius indėtas Že

mės Vaiko straipsnis apie Čekų h eretiką Joną 
Hussą ir jo sudeginimą ant laužo 1415 m. Net
ir paveikslėlis indėtas, rodantis Huss’o mirtį. 
Žinoma, sudeginti gyvą žmogų — tai baisus 
pasielgimas; tokiais pasielgimais reikia bjau
rėti es, j uos'smerkti; tik nereikia jais išnaudo
ti žmonių jausmų ir su jų pagelba žmones klai
dinti ir demagogiškai, su melagystėmis ir ten
dencijomis vesti juos nuo pažinimo tiesos prie

kalendoriaus leidėjai indėdami neteisingą, ten- 
dentišką ir demagogišką aprašymą Huss’o dar
bų ir mirties.

Tame aprašyme Huss’as statomas didvy
riu, nieko nekaltu žmogumi, ^šventu kankiniu 
dėl teisybės, tų laikų gi Bažnyčia parodoma, 
kaipo susivienijimas nedoriausių ir neteisin
giausių žmonių. Ka’p-gi ten ištikrųjų yra 
buvę Kas tas per vienas Jonas Huss’as 
Ko jis mokino. Kodėl jį Bažnyčia pasmerkė? 
Kode] svietiškoji valdžia jį sudegino?

Huss’as visų-pirma tai geras čekų patri- 
jotas, vadas tų susipratusių anų laikų čekų, 
kurie pradėjo kovoti su vokiečių intekme če
kų gyvenime. Bet Huss’as vienkart ir nevy
kęs Bažnyčios mokslo ir jos tvarkos reforma
torius, pirmtakūnas protestantizmo, kurio ji
sai buvo dvasišku tėvu. O kaipo žmogus, 
pilnas puikybės ir atkaklumo, neįstengė pama
tyti savo klaidų ir pas'duoti Bažnyčios nutari
mui, ir patsai išsirinko sau baisią heretiko 
mirtį, kuri ana's laikais buvo pritaikoma, pagal 
tų laikų valstvbin’ų įstatymų.

Huss’as savo klaidas pasiskolino iš anglų 
heretiko Jono lVyclif’o (1324—1384). Wy- 
clif’as, kaip ir visi beveik tų laikų heretikai 
pradėjo nuo viešo užsipuldinėjimo ant kun’gų 
už jų blogus darbus; toliau ėmė apaštalauti, 
kad bažnyčioms ir vienuolynams nereikalinga 
yra jokia nuosavybė, ir kad svietiškoji valdžia 
tą nuosavybę privalo atimti, dvasišk’ja turinti 
prigulėti nuo svietiškos valdžios. Netrukus 
nuėjo dar toliau: skelbė, kad Biblija esanti 
vienatinis tikrojo tikėjimo šaltinis (pagal kata-

l’kų mokslo, ne vienatinis, o tik svarbiausi®; 
taip-pąt svarbus yra padavimas, šventųjų tėvų 
raštai); pagaliaus priėjo prie nepripažini
mo dogmato apie transubstanc’ją, t y. apie 
stebūkbngą persimainymą duonos ir vyno į 
Kristaus kūną ir kraują. Wyclif’as išpradžių 
buvęs savo krašte labai mylimas, po tų savo 
klaidų nebeteko populeriškumo. Buvo kviestas 
į Rymą pas popiežių pasiteisinti, bet dėl silp
nos sveikatos nebegalėjo ten nuvykti ir netru
kus mirė. Jo klaidos buvo pasmerktos nesykį 
Rymo popiežių, galiausiai gi Visuotinojo Ba
žnyčios Susirinkimo Konstancoje 1415 m. gegu
žės mėnesį.

Jonas Huss’as nuo to pat laiko, kaip įsi- 
šventė į kunigus ėmė skelbti Wyclif’o mokslą. 
Kada už jo gabumus ir darbštumą jį išrinko 
Pragos universiteto rektorium, jisai ir nuo 
kotedros gyvu žodžiu, ir raštais AVyclif’o min- 
tis skleidė. Jau 1403 metais Bažnyčia buvo pa
smerkusi Wyclif’o tezes, bet Huss’as, į tai 
neatsižiūrėdamas, išvertė Wyclif’o “Trijalo- 
gą” į čekų kalbą ’r platino po Čekiją. Pragos 
arcivvskupas ilgą laiką buvo pakantus, Huss’o ‘ 
nepersekiojo, gerbė jį už jo dorą ir gabumus ir 
paskyrė jį net pamokslininku į nesenai pasta
tytą Betlehenos koplyčią, kur jisai sakytų liau
džiai pamokslus čeki] kalboje. Bet tuose pa
moksluose Huss’as nuolat užsipuldinėdavo ant 
katalikų dvašiškijos, primeti nedarnas jai iš
tvirkimą, išsilepinimą, ir tt. Gal jo pamok
sluose ir daug tiesos buvo, tečiau tokie pamok
slai turėjo būti sakomi ir būtų buvę labai rei
kalingi kunigų susirinkimuose, per jų rekolek
cijas, bet ne svietiškiams, iš sakyklos, ne liau
džiai. kurių akyse kunigai š;aip ar taip turi gi 
turėti šiokį tokį autoritetą ir intekmę.

Todėl nenuostabu, kad 1408 meta:s Pra- 
go smiesto ir vyskupijos kunigai padavė — for- 
malę skundą arcivvskupui prieš Huss’o pamok
slus. (Pine. Britanica vok XII, pusi. 420) Arci- 
vysknpas Huss’ui uždraudė sakyti pamokslus, 
(čia Žemės Vaikas netiesą rašo, kad arei vys
kupas neva keršinęs Huss’ui už kaž-kokį savą 
reikalą).

(Toliaus bus sekančiame numeryje).
♦

rusų pusėj tik kada ne kada 
krioktelia.

Galop D. Bučys vargais ne
galais gavo pasportą ir per 
Archangelską išvažiavo Ame
rikon. Nuo Petrogrado iki 
Archangelsko važiavo labai il
gai. Kaip žinoma nuo Volog
dos iki Archangelsko eina siau
ras geležinkelis. Dabar šalę jo 
su didžiausia paskuba stato 
naują plačią l’niją. 500 anglų 
mechanikų dirba. Tik dabar 
jau ten užėjo speigai ir ilgos 
naktys trukdo darbą. Bet vis
gi darbas varomas. Archan
gelske D. Bučys matė begales 
bėgių, atgabentų iš Anglijos 
naujam geležinkeliui. Taip-gi 
matė didžiausias krūvas skry
nių su šoviniais. Didžiausi 
plotai nukloti v' šokia karine 
medžiaga ir geležinkelio daly
kais, automobiliais. Rusai 
nelabai tikisi priveikti vok'e- 
čius. Ko jie tikisi, yra tai 
šaltis, kurs būsiąs jų geriau
siu talkininku, kaip 1812 m.

Iš Archangelsko garlaiviui 
su pasažieriais pirmtakavo ke
turi minininkai. Jie plaukė 
greta netoli venas antro ir 
priešakyje turėjo vielinį tinklą 
minų žvejojimui. 

. Garlaivis laimingai perplau
kė per pavojingąsias vietas ir 
įplaukė į Atlantiką. Galop pri 
buvo New Yorkan. D. Bučys 
atvažiavo Bostonan.

Girdėjęs.

SVAJONIŲ SVAJONĖS
Laikraštis “Saulė” N. 96 

šių metų patalpino net jau apy- 
senas daktaro Steveno Lang- 
dono svajones, kuriuomis dar 
nori primesti mokslinčiams 
“bėdos”. Mat minėtasai dak
taras suradęs kasžin kokią “to- 
blyčią” su senobiniai užraš
ais” visu tūkstančiu metų se
nesnę už Bibliją, iš kurios su
žinojęs buk ne Adomas su Jie- 
va peržengę Dievo prisakymą 
ir užtraukę ant visos žmonijos 
bausmę, tiktai Nojus tai pa
daręs. ,

Ištikro, reikia labai prisis
tebėti mūsų žmonių lengvatik
ybei, ir netikvbai! Kaip jie 

, lengvai nori tikėti kam nereik- 
. ia tikėti; o nenori tikėti, kam

PASAKOJIMAI Iš LIETU
VOS ATVYKUSIO.

Pernai vasarą garlaiviu 
Arabic su daugeliu kitų lietu
vių išplaukė Domininkas Bu- 
čys Lietuvon. Liepojun pri
buvo pėtnyčios dieną. Žanda
rai, pasitikusieji uoste, tarė 
jauniems vyrams: “Mes tokių 
ir laukiame. Gerai, kad par 
važiavote. Galėsite eiti vo- 
kieč'ų pliekti.”

Pasažieriai stebėjosi ir ne
žinojo, ką tai reiškia. Bet 
ant rytojaus jau viskas paaiš
kėja. Visur pasigirdo šauk
smas ir pasimatė paskelb'mai: 
“Karė, mobilizacija.” Nusi
minė jauni vyrai. Gatavi bu
vo vandenin šokti, — gailėjosi 
apleidę Ameriką. O panedė- 
lyje jau išgirsta, kad Liepojų 
bombarduoja.

Sugrįžo D. Bučys į savo pa
rapiją, į Vabalninkus ir ramiai 
gyveno iki pereitos vasaros 
šienjutės, nors teisybė nuola- 
tai girdėjo anuotų griausmus 
ir daug naktų nemiegojo. Šien- 
pjutės laiku vokiečiai jau bu
vo iki vidurio Žemaitijos pasi
varę.

Javus ir šieną valdžia už
draudė vežti nuo laukų. Lie
pė laukuose krauti į kūgius ir 
laikyti. Valdžios pienas bu
vęs toks: jei reikės trauktis, 
tai viską sudegys ant laukų, o 
triobas paliks; mat jei būtų 
javai ir šienas suvežti, tai sun
ku būt gėry >es sunaikinti, ne
norint triob į sudegant.

Vokiečio ns artinantis D. 
Bučys nusi angino į Rygę- 
Pabėgėlių 5 įsur begalės. Sto
tyse per ju< s praeiti Nebegali
ma. Pask ii važinėjo į Mins
ką, į Vite ską ir tt. 
daugybes p bėgėlių, šnekėjosi 
su kareivas, kurie buvo ant 
Įvairių frontų. Iš pabėgėlių

Klebonijoje p. Delionis gy
rėsi, jog prie jo parapijos pri
guli 4.000 žmonių. Klebonui 
pas'rodė keista, kodėl jisai, 
jei tokią didelę parap ją turįs, 
vandravojąs po svietą, bet iš 
mandagumo neklausęs apie tai. 
Kas tų mūsų žmonelių neap- 
glušinėja. Tame pačiame Rum
ford’e prieš porą sąvaičių 
policija suėmė kaž-kokį Šopį, 
kurs, užsidėjęs Rymišką apy
kaklę, jau buvo bepradedąs- - 
rinkti iš žmonių pinigus. Ir 
vis nepas’mokina. Bet ką-gi 
žmonėms primetinėti, kad net 
ir patys kunigai apgaunami. 
Štai kad ir anas kun. Barry. 

I Reikia vienog pripažinti, jog 
kun. Berry pasielgė tikrai ku
nigiškai ir džentelmoniškai. 

j Sužinojęs paskui, jog Delionis 
i iš jokio katalikų vyskupo ne- 
jturi jurisdikcijos, apskelbė 
lietuviams, kad visi davusieji 
Delioniui ant m šių, praneštų 
jam, o jisai atlaikysiąs tas mi
šias — be jokio atlyginimo.

sužinojo, jog Kaunas begalo 
nukentėjo. Buvo sudaužytas 
per porą parų. Keliomis eilė
mis armotų buvo Kaunas ap
statytas ir neišpasakytas jų bu
vo kriokimas. Po 30 aeropla
nų iš padangių vertė ant Kau
no bombas. Iš kareivių gir
dėjo jog Galicijoj ir Lenk’joj 
vokiečiai vartojo troškinamų
jų dujų bombas. Tos bombos 
eina it miglos kamuoliais ir 
paskui draikosi. Kamuoliu 
eina kokius penkis verstus. Ge
rokai gavęs tų dujų žmogui ga
las būna. Mažiau gavęs tik 
apsvaigsta sunegali, netenka 
apetito.

Nuo pabėgėlių girdėjo įvai
rių nuomonių apie vokiečių pa
sielgimą užimtoje Lietuvoje. 
Vieni guodėsi, k'ti nepeikė. 
Abelnai imant elgiasi neblo
giau už Rusijos kazokus. Visus 
galinčius šiek tiek dirbti — vy
rus ir moteris varo apkasų kas
ti.

Rygos vokiečiai labai lau
kia savo tautiečių ateinant. 
Rusai labai nekenčia vokiečių. 
Aštriausia Rygoj uždrausta 
vokiškai šnekėti. Už prasi
žengimą prieš tą uždraudimą 
3.000 rublių arba 3 menes’ai 
kalėjimo. Visos vokiškos iš
kabos nudraskytos.

Karės pradžioje latviai bu
vo lyg atbuli. Buvo bepla- 
tiną proklemacijas, šaukian
čias nestoti armijon, neklausy
ti mobilzacijos. Bet vokie
čiai juos suerzino. Ėmė juos 
niekinti, sakyti: “Š'emet va
žiuojame arkliais kitąmet va- 
žiuosme latviais.” Tas lat
vius taip suerzino, kad jie sto
jo uoliais Rusijos šalin* nkais ir 
daugybės jaunų latvių stojo 
liuosnoriais ir sudarė latvių 
pulkus.

Galop D. Bučys nusidangino 
Petrogradan. Ten sutiko vie
ną lietuvį, kurs iš Kauno ar
kliais į Petrogradą atvažiavo. 
Važiavo dvi sava’ti. Petrog
rade pabėgėlius išsiuntinėja 
pagal tautas globon kiekvienos 
tautos komitetam

Petrograde pristatyta daug 
naujų amunicijos dirbtuvių ir 
jose darbai nei ant minutes ne
sustoja — eina dieną ir naktį. 
Rusams labai stokuoja ginklų 
ir šovinių. Nuo kareivių D. 
Bučys girdėjo, kad mūšio lau- _ _ .
ke kareiviai turi šautuvus tikiną vakarą aplankė mažne vi- 
pirmoje linijoje. Apkasose ne Įsus b’etuvius, visur paliko plo- _ _
visi kareiviai turi po šautuvą, t.kelių; už kurias gaudavo po Siuntė palaimimmą Naujosiom 
Rygoje būdamas D. Bučys g r- Į25c., po 50c. ir net po $1.00. Anglijos * _*

. dėjo, kaip iš vokiečių pusės Prisirinko taip-pat nemaža mi- likams ir jnekatalikams. Kvietė 
r įmolatai dundėjo armotos. o čių intencijų. ,

EPISKOPOS PRESBYTE- 
ROS “VEIKIA.”

Aną sąvaitę p. Delianis ap
kalėdojo ir plotkelėmis apdo
vanojo Rumford’o, Me. lietu
vius. Pirmąjį sutiktą ant ga
tvės lietuvį jisai paprašė nu
vesti pas Katalikų parap jos 
kleboną kun. A. J. Barry. Ši
sai, pažindamas gerai aną 
lietuvį manė, jog Delionis 
yra vietos lietuvių užkviestas. 
Delionis rodęs daugybę į- 
vairių dokumentų, legitima- 
c;jų ir rekomendacijų ir paga- 
liaus paprašęs airiui kunigo, 
kad jis leistų jam paieškoti 
lietuvių rytinių apeigų, Grai- 
kų-katalikų Bažnyčios. Airių 
kunigas, manydamas, kad gal 
ir ištikrųjų esama tarpe lie
tuvių rytinių apeigų graiko- 
katal'kų, leido jam lankyti 
lietuvius. P. Delionis taip vi
kriai apsisuko, jog per vie-

SMAGI ŽINIA.
Esame gavę žinią iš Chica- 

gos jog gerb. kun. A. Majaus
kas, Tautos Fondo valdybos 
prašomas, sutiko rinkti aukas 
nukentėjusiems nuo karės į 
Tautos Fondą. Tautos Fondo 
valdyba sudarys ant kun. A. 
Majauskui maršrutą. Tai-gi 
visų tų kolonijų lietuviai, ku
rie norėtų išgirsti kun. A. Ma
jausko pasakojimų apie da
bartinį Lietuvos padėjiTfią, — 
turėtu atsišaukti į Tautos Fon
do valdybą Chicagon.

Rumford, Me. lietuviai 6 d. 
gruodžio įsteigė L. D. S. kuo
pą, kurion įsirašė ,10 narių. 
Pirmininku išrinktas Vaclovas 
Jasūdis. Lietuviai katalikai 
l'gšiol čia neturėjo jokios idė
jinės organizacijos. Dabar 
Rumford’e kolonijos gyveni
mas ineis į naują vagą.

Tą patį vakarą per prakal
bas buvo išparduota 100 egz. 
“Imk ir Skaityk’ ’ir 90 su vir
šum egz. “Darbininko.”

taiką.
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kai, kurie dalyvavo buvo: 
Forward, Pranas LakaviČius 
ir Petras Kubilius; Center A- 
leksandra Kubilius; Back, Po
vilas (Oati Ceplin). Anta- 
navičia ir Vincentas Sidlevi- 
čia. ------------------ z -,------ •—

Sakantis lošimas bus su gro- i ties numaž’nimo įstojimo, su- 
jikais 10-to pulko Massachu- 
settes valstijos C. A. C. mili
cijos. Tikisi turėti geresnį 
pasisekimą. ? ,

Sugrįžo Vyti.
Suzana Mankevičiutė gerai 

žinoma Vytė, šiomis dienomis

rinkimai, tankiausiai pavirsta tį ant juoko, kad tik ardyt ■ ko svetainėje 7:30 vai. vakare. 
Ergates.Kas girdėt lietuvių 

kolonijose. *
WATERBURY, CONN " ' 

L. D. S. reikaluose. -uri
L. D. S. 5-ta kp. laikys savo 

mėnesinį susirinkimą 12-tą d. 
gruodžio t y. nedėlioj šv. Juo
zapo par. Naujosios Mokyk
los Svetainėje po num. 49 
Congress Avė, pradžia 7-tą 
vaL vakare. Visi nariai ma
lonėk'te pribūti, nes turėsi
me daugel svarbių dalykų ap- sugrįžo iš Shenandoah, Pa. kur 
svarstymui, taiposgi bus pri
imami nauji nariai. Tad ku
rie įdomaujate L. D. S. ir sa
vo reikalų aprūpinamu, kvie
čiame atsilankyti netik vyrus, 
bėt ir moters, mergnas.

Vardan L. D. S. 5-tos kp. 
pirmininkas.

Juozas B. Žaliunas.

į ypatiškus barnaus, 
mai, taip-gi nekaip eina, 
rašai po peticija likosi nesūria-! centrą, 
ktį.

Šv. Mykolo draugijai pradė
jo sektis geriau, iš priežas-

Rengi- Tautos Fondo skyrių, kuris 
Pa- pradėjo niekyt visą Tautos F. 

. Esą kad nieko ne- 
' Įveikiąs ir visą draugiją šelpi

mo pasmerkė, visus pinigus

silaukė daug naujų narių.
Barbės Vaikas.

ji buvo išvažiavus savo tėvelių 
aplankyti.

darbininkų buvo surinkta daug kosi simpatizuojąs lietuviams, 
visokių daiktų, daug išle sta Novarkovskio tėvas esąs lietu- 
ant liuterijų. Keti . parduoti • vis, o motina lenkė. Nutarta 
ant licitaeiios. £e.i dar ir ii- pranešti Tautos Fondo centro 
ko. « I£kusios aukos bus iš- valdybai apie minėtą kandida- 
leistos kiek vėliau, nes tuoj tą. Perskaityta laiškas nuo 
bus rengiama panašių vakarų T. F. centro raštininko adv. 
daugiau. Padėkos dienoj pel- šlakio, kur dėkuoja Newąrkę 
nas nėra tiknd^finonuM^" nes r*' 
dar bus ineigų nuo vietinių or
ganizacijų už tikietus po pir
mų susirinkimų. Bus tikrai 
rirš $160.00 nutarta $100.00 4 
d. gruodžio pasiųsti p. M. Yčui. 
Likusieji pinigai palieka pas 
Suv. Org. centrališką kasierių, 
nes tuoj rengiamas kitas už
manymas, tai nereikės skolyt 
pinigų nuo dr-jų.

Gal skaitytojai stebėsis, ko
dėl pinigai nebuvo pasiųsti 
nors į katrą Fondą. Vietinių 
organizacijų atstovai nežinojo 
į katrą siųsti. Žėdnas savo 

i srovės fondus ėmė girti, nega- 
• Įima buvo nei vieną rasti ne

geru, galutinai nutarė pasiųs- 
, ti kam buvo renkami.

P. M. Petrulionis.

LONDONAS. 
Gražios vestuvės.

Lapkričio 21 d. atsibuvo A.
Ves- 

tuės žymiai skyrėsi nuo tų, kur 
svaigalai liejasi, peštynės kį- 

_ _ la.- * Šios vestuvės buvo gra-
tuvoje esančiais ir tt. J. S. Įž’os. J. Bukaveckas užsiminė 

apie Lietuvą ir surinkta buvo 
$11.50.

. Svečias.

pralėbavoją kur Maskvoje ir Radzevičiaus vestuvės._ I • V A  • • «v a 9 V • • 1 9 •
Ci gerus laikus turį ir neiš- 

voja jokių teisių, kad lietu
viai galėtų susirašinėt su Lie-

rskyraus iždininkui už aukas. 
P. Šliakis rašė: “Labai nuste
bino mane jūsų, toks didelis 
čekis nes ant 1.800 dol. tai pir
ma tokia didelė auka vienu 
čekiu.” Turiu pridurti, kad 
daug nemažų čekių esame pa
siuntę, nes Newarkiečiai jau 
surinko suviršum 3.000 dol. 
Tai-gi, lietuviškų kolonijų gar
sieji veikėjai neapsileiskite 
newarkiečiams. Kas dau
giau?

BROOKLYN,NY.
Vyčių vakaras.

Lapkričio 24 d. atsibuvo pir
mas Lietuvos Vyčių Kuopos 
vakarėlis kun. Petkaus parapi
joj. Programas pras;dėjo kal
ba p. A. J. Stankevičiaus iš 
Bloomfield, N. J. Labai gražiai 
nupiešė visą jaunimo stovi A- 
merikoje. Ragino jaunimą dė
tis į prakilnią L Vyčių organi
zaciją Sakė, kad jau prigu
liu tieji privalo traukti į tą or
ganizaciją, kad sudarius dide
snį būrį, kad paskui daugiau 
nuveikus

Po prakalbos buvo “Užke
rėto Jackaus” lošimas. La
bai gražiai pasisekė atlošti tą 
veikalėlį Ypač atsimenant, 
kad nekurie lošėjų pirmu kar
tu pasirodė scenoje.

Po to sekė pasilinksmini
mas, žaislai, lekiojanti krasa. 
Daugiausia atviručių gavo p- 
lė Isodžiutė; gaus “Darbinin
ką” per keturis mėnesius. 
Antra daugiausia gavusi buvo 
p-lė M Treigiutė. Gavo Vai
čaičio eiles

Viskas atsibuvo labai gra
žiai, mandagiai Ar reikia 
minėti, kad nebuvo jokių svai
galų vartojama. Todėl ir su
sirinko švari publika - nege
rianti ir nerūkanti Į svečius 
pribuvo vyčių ir iš apylinkių— 
iš New Yorko, Newarko, N. J. 
ir kitur. Tai labai malonus 
apsireiškimas, kad vyčiai vie
nos vietos lanko savo brolius 
kitose.

Šitoji 41 kuopa yra suren
gusi mokyklą prasimokinimui 
lietuviškos kalbos, rašybos.

Kp. koresp.

Vasiliauskas nurodė, ka’p dar
buojasi Tautos Fondas ir T. 
Taryba kaip Washingtone tei
ravosi apie tokius dalykus ir 
tas buvo laikraščiuose paskelb
ta. Reikėjo matyt pačiam. 
Nutarta kad Šv. Kazimiero dr. 
duotų geresnius atstovus, jei 
gu neduos,- tai ir tą patį tegul 
atsiima. Tokių tai pas mus 
yra atsitikimų ir tamsūnėlių.

Klebonas prieš pamokslą ra
gino visus, kad kiekvieną ket
vergę ateitų žmones ant šven
tos valandos vakare, nes visai 
mažai kas ateina į bažnyč'ą.

J. P. K

NEWARK, N. J.
Nyksta.

Cicitikai ir laisvamaniai pas 
mus nyksta. Su laiku išnyks, 
kaip žydo bitės. Cicilik'zmas, 
matyt, ima nustoti kreditą. 
Bet tikusieji dar spardos, rodo 
gyvybės. Štai gruodžio ’ d. 
buvo surengę neva prakalbas. 
Bet “Spyrius” kalbėjo be 
senso. Galų gale tokie “spy- 
čiai” tik pakenkia jiems.

ROCKFORD, ILL.
Ai-dobhstų prakalbos.

Prieš kiek la ko, pas mus 
pradėjo girdėtis apie I. W. W. 
Kiti net sakė, būk, net kuo
pa esanti sutverta. Bet lai
kas bėgo, neapsakomai greit, 
taip kad neilgai laukus pasi
rodė: apgarsinimai, pakvie
timas ant prakalbų. Nuėjau 
'r aš, kad išgirdus ką naudin
go. Bet kad žinotumėte kaip 
apsivyliau! Neilgai laukus, 
pasirodė p. J. Ulinskas kaipo 
prakalbų vedėjas. Kalba la
bai garsiai. Pasako tokių sa
kinių, apie kuriuos mes nei 
nesapnavome. Publika šaipo- 
s’. Baigdamas perstato “kan- 
kliečius” su Marseliete. Pa
sigirdo balsai kaip ubagų ant 
šventoriaus, dalis publikos 
sustojo; kiti sėdi. Po to se
ka deklemacija p-nios Lauri
naitienės. Balsas kazokiškas. 
Mim’ka, gestikuliaciją net 
pagadina visus tuos “perlus,” 
kurie krinta iš jos burnos. 
Duoda vėjo: carams, ponams, 
kunigams ir agituoja už I. W. 
W. Aplamai pasakius, p-nia 
Laurinaitienė, daug triūso 
padėjo prie šių prakalbų, bet 
podraug reikia ir apgailėti vi
sas tas darbas, nes tai darbas 
nebuvo apgalvotas dėlto ir nu
ėjo niekais.

Ką bendro turi caras su 
Amerikos darbininkais. Kei
kimas jo už dabartinį mūsų 
gyvenimą — yra daugiau ne
gu kvailas darbas.

Deklematoriams, kiek apri
mus perstato, kokį tena' anglą 
su prakalba. Taip-gi ir buvo 
daina angliškai. Štai vėl per
stato p. Ulinskas darbininką 
žmogų Samošką. Prie to pri
duria būk nesąs kokis barzdy
la kuris surinkęs, pasiėmęs 
pinigus išvažiuoja.

Šis pasilipęs ant pagrindų 
pradeda griaudžių balsu trauk
ti savo giesmelę. Ką jis norėjo 
pasakyti nei vienas nesuprato, 

kalbėjo, bet žodžiai 
Iš visos jo kalbos 

kad tai antras U- 
Paba:gęs kalbą, (ko 
laukėme) pasisiūl o

KEWANEE, ILL.
Neapšmeižiau, o tiesą 

pasakiau.
“Darbininko” No. 27 buvo 

mano žinutė iš mūs miestelio 
apie tai, kad kaikurie neva 
katalikai prisidėjo prie suren
gimo Mockui prakalbų. Para
šiau, kad K. Skrebulis buvo 
vienas tokių. ‘ ‘ Darb. ’ ’ No. 31 
jis sako aš apšmeižęs jį. Jis 
neprisidėjęs prie rengimo tų 
prakalbų ir neva faktą duoda, 
kad nedalyvavęs prakalbose. 
Tiesa nedalyvavo, bet ar ne 
todėl, kad tą vakarą dirbo 
over time—iki 9 vai. vak. Tie
sa aš buvau nuėjęs, bet g'nk 
D'eve neprisidėjau centu. O 
K. Skrebulis ir už plakatus 
užmokėjo ir pats išrašęs pa
siuntė į “Kovą” atspausdinti. 
Pas gerą kataliką nerasi be
dieviškų laikraščių, o jam a- 
teina bedieviški, o katal kiškų 
nei vienas neateina. Ir K. 
Skrebulis laikosi katalikiškos 
dr-jos dėlto, kad už raštinin- 
kavlmą gauna $28.00 į metus.

Dalyko neištyręs, tikrai jo 
nežinodamas aš nerašau į laik
raštį. Brol'o K. Skrebulio 
neapšmeižiau, o tik parašiau 
apie jo peiktiną net pasmerkti- 
ną pasielgimą. Jei-gi klaidą 
padarau, tai aš atšaukiu. Tik 
būtų gerai, kad brolis Skre
butis pris pažintų prie kaltės, 
prisipažintų, kad žemą darbą 
papildė.

Karpatų žentas.

WATERBURY, CONN.
Atsakymas Paniurai.
“Darbininko” No. 29 Pa

niūra išrodinėja mano paklai
das korespondencijoj, parašy- 
toj į “A. Lietuvį.” Toj ko
respondencijoj. minėjau, kad 
lietuvių šiame mieste yra 12.- kalbėjo, 

nesirišo, 
matytis, 
linskas. 
mes taip 
būk jis galįs ir į klausimus at
sakinėti.
mų. 
su juo, 
kito dalyko, 
ka neišrištu, 
lis užklausė: 
Juozapo Unija?” kalbėtojas 
aįškino, bet nei pats nežino ką. 
Tas aiškinimas išveda iš kan
trybės L. D. S. 23 kuopos 
pirmininką P. Petrėną. Šis 
klausia ar Samoška žino jos 
tikslą, ar pažįsta jos įstatus, 
kad taip drįsta kalbėt' apie ją. 
Cicitikai pajutę pavojų, duoda 
įnešimus, kad Petrėnui nebūtų 
leista kalbėti. Samoška taip 
pat, kaip kaulą prarijęs trep
si ant pagrindų, nes L. D. S. 
nepažysta.

Taip klausimais apkrautas, 
Ulinskas mato, kad čia gali 
būti nekaip. ' Uždaro visus 
klausimus. Vakarą užbaigia 
su Lietuvos himnu.

Rengėjai gali pasakyti, kad 
neteisingai aprašiau jų vaka
rą, nes visų “deklematorių” 
neiŠskaitliavau. Tiesa vieną 
kitą dalyką prale'dau, pralei
dau ir kritikavęs I. W. W. Nes 
apie tai manau pakalbėti kiek 
vėliaus atskirame straipsnely
je. O apie deklemacijas, juk 
ir neverta laikraščio brangios 
vietas užimti.

Darbai eina gerai."
Darbai pas mus šiuom kar

tu eina gerai; atvažiavę iš ki
tur darbus gauna.

T..F. .vietos komitetas, kas 
žin delko toks sutingęs. Susi-

000. Anot Paniūros tiek ne
są. Štai kur gavau minėtą 
skaitlinę.

Buvau vakarinėj mokykloj. 
Mokytoja vienu tarpu ima ra
gy ti lietuvius labiau lankyti 
mokyklą. Girdi jūs lietuvių 
tokia daugybė, o taip mažai 
tesilanko. Aš jos ir paklau
siau, kiek skaitoma čia l etu- 
vių. Atsakė 12.000. Aš nu
sistebėjau. Ji šiur sakė tiek 
yra. Tuo aš ir rėmiausi. Gal 
mokytoja priskaitė visus“ fo- 
reneirius,” bet tai ne mano 
kaltė.

Kaslink sal’ūnų. Tai gal 
apsirikau. Bet jei prirokuosi 
ir slaptas polsko-litevskas ir 

- rusko-polskas, tai aš būsiu ar
ti tikros skaitlinės.

J. Vaitekūnas

MONTELLO, MASS.
Basket Bali.

Vyčių 1 kuopos grojikams 
nepasisekė ant p;rmo lošimo. 
Pralošė 14-17 su Stougrton 
Catholic Club. Seredos vaka
re lapkriČo 17 nepasekminga 
pradžia mūsų grojikų. Pra
lošė sako Vincas Sidlavičius 
Vyčių kapitonas. Bet kitą 
kartą tepasisaugoja, nes jie 
gavo visus savo 17 “points” 
pirmoje dalyje lošmo. O po 
to tai mes kad davėm j kailį 
tai davėm; į penkias minutas 
mūsų grojikai gavo 14 ‘points’ 
ir kad dar būtume penkias mi
nutas pagrajinę, tai ne mes bet 
jie būtų pralošę.
' Girdėti kad i rtimoje atei

tyje Montelieč’ai grajis vėl su 
tais pačiais 8. C C. grajikais.

t

J. G.

šapalukas.

Atsirado ir klausi- 
Klausiant yra tikra bėda 

nes visada nueis ant 
o klausimas liė- 
Vienas cicilikė- 

‘ ‘ Kas yra Šv.
99

NEWARK, N. J
Permaža dalis.

Lapkričio 17 d. p. Račiūnas 
rodė judamuosius paveįkslus 
l'etuviškoj Šv Jurgio salėj. 
Buvo garsinta, kad pelno dalis 
eis nukentėjusiems nuo karės. 
Tai žmonės uoliai jo darbą rė
me. Bet po visako, tai p. Ra
čiūnas T Fondo komitetui at
siuntė $3.00 o spėjama, kad 
pelno buvo arti $90.00 Tai 
permaža dalis nukentėjusiai 
Lietuva'.

Dilgele

BALTIMORE, MD.

Susirinkimai.
Gruodžio 5 d. tuojaus apie 

1-mą valandą po pamaldų ba
žnytinėj svetainėje įvyko du 
susirinkimai. Pirmas 13 kp. 
Susiv. L. R. K. A. J. S. Vasi
liauskas Centro rašt’ninkas ai
škino apie reformas šios orga
nizacijos, kokios įvyks atei
nančiais metais. Nekurie an
trašus pridavė organui, užsi
mokėdami po 30c.

Antras katalikiškos spaudos 
Dr. kp. Atidarius, rast ninkas 
Pr. Juras pranešė, kad jau 52 
nariai yra kuopoje. Iždinin
kas J. Pautienius pranešė kad 
pinigai pasiųsti į centrą, ir 
gautas atsakymas su užklau
simu kiek galėsim išplatyt 
Metraščio. Kuopa nutarė pa
imti visą šimtą be narių. To
dėl išviso Metraščio mūsų kuo- 
pon ateis 152.

Vakare tą pačią dieną 8-tą 
valandą įvyko Tautos Fondo 
skyriaus konferencija tik ma
žai atstovų atsilankė. Apie 15 
ypatų, kiti iš tų pačių atstovų 
mokinasi lošti “Betlėjaus Sta’- 
nelę” Kalėdoms, užtai neatsi- 
lankė į konferenciją. Rapor
tu mažai kas pranešė, J. Pau
tienius raštininkas pranešė, 
kad suėjo su tautiečių komisija 
ir peržiūrėjo knygas nuo ben
dro vekimo. Tautiečiai per
davė $54.75 į Tautos Fondo 
skyrių, kaipo pirmiau tikusius 
pas jų iždininką. Kitas žmo 
gus aukų surinkęs, pridavė 
$2.55. Pirmiau buvo $80.20. 
Šį vakarą pribuvo $57.20; tai 
viso labo $137.40. Nutarta pa
siųsti į Tautos Fondo Centrą.

Šv. Kazimiero dr-ja atsiun
tė vieną atstovą, bet ir tą pa-,

NEWARK, N. J. 
Šv. Jurgio dr-ja.

Ši dr-ja jau pradėjo 25 me
tus savo gyvavimo. Kitą rude
nį apvaikščios 25 m. sukaktu
ves. Yra daug naudingų dar 
bų, nuveiktų Šv. Jurgio dr-jos. 
Nebuvo tokio viešo svarbesnio 
sumanymo, prie kurio nebūtų 
prisidėjus. Ypatingai turė
tų būti gerbiama Newark lie
tuvių už pastatymą svetainės. 
Tankiai Newark’o korespon
dentai per laikrašč;us pasigiria 
Newarko lietuvių nuveiktais 
darbais, (tiesa, ir turi kuo 
pasigirti), o delko Newark’o 
lietuviai nuveikia daugiau, ne
gu nekurios k tos lietuvių ko
lonijos Amerikoje? Dėl to, 
kad turi vietą šv. Jurgio sve
tainėj kur organizuotis, laiky
ti susirinkimus, repeticijas 
lošimų, dainų, rengti vakarus 
ir ta’p tt. kaip kiekvienam ka
talikiškam veikėjui, katalikiš
kai organizacijai tenka purvų 
nuo visok’ų vadinamų socia- 
listukų, laisvamanių, taip ir 
šia' dr-jai teko nekartą išgirsti 
visokių nebūtų paskalų, o ypa
tingai, kad Šv. Jurgio drau
gija “bankrūtina” su savo 
svetaine, skolų daugiau negu 
svetainė verta. Lapkričio 26 
d. šių metų metiniame susirin
kime peržiūrėtojai knygų pra
nešė, kad draugijos stovis la
bai geras. Namas, svetainė, 
kuri kainuoja dr-jai suvirs 
(18.000 dol.) aštuonioliką tūk
stančių, skolos turi tik apie 7.- 
000 dol. ir skolos didžiuma yra 
draugijos narams. C 
žinoti, kad prieš 10 metų ši 
draugija statydama namą už
traukė skolos suvirš 14.000 dol.

Ant Naujų Metų rengia kau
kių (maskaradą) balių, dalį 
pelno skirs nukentėjusiems dėl 
karės. Pernai ši draugija per 
Naujų Metų kaukių balių rodos 
turėjo pelno suvirš 200 dol. 
Nukentėjusiems dėl karės pas
kyrė 75 dol. Reik’a tikėties 
to paties ir šymet. Ateinan
tiems metams slaptu balsavi
mu valdyba išrinkta iš šių ypa
tų: Pirm. S. Pranys, pirm, pa- 
gelbininku A. Biskys, prot. 
rast Skeberdis, fin. rašt. J. 
Kuisis, ižd ninkas A. Miškū- 
nas, kasos globėjai J. Vitkus, 
A. Staknevičins; maršalka A. 
Cernelis.

LAWRENCE, MASS. 
Prakalbos.

Gruodžio 28 d. atsibuvo pra
kalbos surengtos reikalams 
Nashuos streikininkų. Žmonių 
mažai tebuvo. Kalbėjo p. Z. 
Jankauskas. Jis daugiausia 
barėsi ant K. A. Klubiečio. Tas 
barimas visa' žmonėms netiko ........... - - ‘ -

CHESTER, PA.
Lietuvių katalikų domai.
Prieš Kalėdas utarninko ir veik visi išėjo lauk jam be

rytą, t. y. 21 gruodžio italų kalbant. Buvo renkamos strei- 
bažnyčioje prie 308 W. 3rd St. kininkams aukos. Kalbėtojas 
bus vienas iš Philadelphijos aukojo $1.000 o iš pašalinių su- 

Jie pašė vi Inas j lietuvių kunigų. rinko $2.00 su centais.
Klaidina žmonės.

Gruodžio 3 d. atsibaladojo 
koks ten neprigulrringas kuni
gas iš New Yorko. , Norėjo su
tverti neprigulmingą parapi
ją. Bet iš tų pelų nebus grū
dų. Nors daug yra nesusipra- 

! tusių katalikių bet didžiuma 
d. gruodžio susitvėrė kuopa iš laikosi katalikybės gerai, 
penkiolikos ypatų, pagelstint 
viet’niui klebonui Jonui Švag- 
ždžiui, valdybon tapo išrink
ti šie asmenys: pirm. Juozas 
Švagždys, pagelblninku pirm. 
Jonas Pakalnis, rašt. 
Rinčeliauskaitė, 
Andriuškevičius, kasos 
bėjas Ant. M’eminkas.

Linkėtina naujai kuopai kun. J. Jakaitis, 
laimingai gyvuoti ir blaivinti pie visuomeninius ir politiškus 
žmones netik nuo alkolio, bet 
ir nuo visokių šlamštų, piktu
mo, neapykantos viens kito, 
nuo v’so kas žmogų temdo, o 
neblaivo protą; lai prasiblai- 
vo patersoniškiai ir lai čia pa
sirodo tikras saulės šviesos 
spindulys.

N0RW00D, MASS.
Streikas.

6 dieną gruodžio Winslow 
Bros Smith Co. sustreikavo 
darbininkai. Išėjo 17 iš vie
no rūmo, liko tik 5 darbinin
kai prie darbo. Tik si, kad 
ir tie išeis.
nuo avių skūrų. Reikalauja 
pakėlimo mokesties 15 centų 
ant dolerio. Dar kol kas į jo
kią uniją nepriguli. Velytina 
streikier ams didelės vienybės. 
Vėliaus pranešiu daugiau apie 
pasekmes streiko.

S. Ign. Zimblys.
—

PATERSON, N. J. 
Blaivėja.

Žmonės pažinę didžiausią 
savo priešą alkolį, ir supratę 
blaivybės naudingumą, suma- 

Darbininkas. nė sutverti blaivybės kuopą. 5

v • si

ST. LOUIS, MO.
Nelaukiami “svečiai.”

Prie mano žinutės tinka 
lietuviška pasakaitę. Lietuvos
ūkininkas, sulaukęs šilto gra
žaus pavasario, džiaugiasi, 
kad jo namuose pasidaro tyku, 
ir ramu; nes iš jo namų išbė
giojo visi blėdingi gyvūnai: 
ž urkės, pelės, kurmiai ir ki
ti, kurie per visą šaltą žiemą 
ėdė javus, drapanas, riausė 
aslą, gadino namų sienas, ir 
darė namuose daug nesmagu
mų. O dabar išbėgiojo į lau
kus, o namuose paliko tyku 
ir ramu ir ^kininkas sau ra
miai silsisi nuo net kusių gy
vūnų. Bet jis žino, kad ir 
vėl sugrįž tie nelaukiamieji 
“svečiai” ir jis aptaiso geriau 
visas uolas, kad sugrįžę nepa
darytų tiek blėd es....

Taip lyginai ir mūsų mies
te atsitiko su mūsų laisvama
niais cicilikais. Pereitą pa- 

O reikia vasarį sustojus darbams, ne- 
“’l kurie išvažinėjo į aplink’nius

Artojas.

MONTELLO. MASS.
Fėrai užsibaigė.

Panedėlio vakare gruodžio
6 d. užsibaigė Šv. Roko para
pijos fėrai, kurie tęsėsi net 13 
dienų. Pelno attiko apie $1.- 
000.00. 7
kai gerai parėmė 
ją. Pasisekimas nemažai pri
klauso nuo uolaus pasidarbavi
mo parapijonų, kurie dirbo ant 
fėrų. Gaspadoripm buvo p. 
Pranas Vismontasi

BUS Mass Mitingai
Nedėlioj gruodž'o 12, 1915 

 

m. atsibus N. P. P. Š. Moterų 
draugijos mass mijti Skel
bta, kad bus 
Tikslas mass-miti „______
ti progą Montello !ir apietinkių 
miestelių moterims progą tap
ti narėmis šios draugijos už nu
žemintą įstojimo mokesnį.

Gera proga, kurios nerei
kėtų praleisti ir prisirašyti 
prie šios naud’ngps draugijos, i 
Mass-mitingas atlibus Šv. Ro-

?elno attiko apie $1.- 
Matyti, kad katali- 
parėmė savo parapi-

kalbėtoją, 
yra duo-

l

Ten Buvęs.

WORCESTER, MASS. 
Surengė prakalbas.

Vietinė L. D. S. kuopa ne- 
Teklė dėlioj 5 d. gruodžio buvo su- 

kasierium J. rengus prakalbas. Į prakal- 
glo- bas atsilankė labai daug žmo

nių. Pirmiausia kalbėjo gerb. 
Kalbėjo a-

J. š.

NEWARK, N. J. 
Kaukių balius.

Į L. R. K. Moterų Šv. Rožan
čiaus dr-jos 27 lap. atsibuvo 
kaukių (maskavas) bal’us.

i Balius pasisekė labai puikiai, 
svečių moters turėjo kupiną šv. 

miestelius uždarbiauti. O mū- Jurgio svetainę. Pelną ap’e 
sų mieste paliko taip tyku, taip 200 dol. kaip girdėjau didelę 
ramu: švietė skaisti saulutė, dalį pelno ketina skirti nuo 
Ir taip greitai prabėgo tas ra- karės nukentėjusiems, būtent 
mus laikas, štai jau >r ruduo, apie 70 dol.; garbė moterims. 
Darbai biskį pagerėjo, taip Viena turiu patėmyti mote- 
greit ir mūsų nelaukiniai “ sve- rims, kad neįvalias teisingai 
čiai” parvažiavo ir įsiskverbė skyrė dovanas kaukimnkams, 
į susipratusių katalikų tarpą, 
sėja neapykantą į jų širdis, ar
do me’lę artimo tarp katalikiš
kų šeimvnų. Be to dar gildė 
ti, kviečia kok« ten veluių pa r 
davėją Mockų iš Chicagos. 
Mat sako tas turįs kokią ten 
suodiną bibliją kad nei jis pats 
nepažįstas kas ten parašyta, 
nes perdaug sučiupinėjo savo Bayonės 
suodinais, ngrubusiais naga s, kreiptasi prie Šv. Cicilijos cho- 
Bet manoma, kad mažai ką ro narių, ar apsiimtų važiuot’ į 
jis Čia laimės, nes čia mažai Bayone rinkti aukas dėl nuken- 
tamsūnėlių, keli girtuokliai, tėjusių dėl karės per 
kelios bobelės, kelios mergi
nos, kurios ci'clikėlių skver
nų laikosi.

Šioj mažoj lietuvių koloni
joj vietinės organ zacijos, at- 
jausdamos nelaimnngą pergy
venimą mūsų tėvynės, susivie
nijo nuo 5 d. rugsėjo tik dėl 
veikimo ir išrinko nuolatinį 
komitetą dėl pasidarbavimo,

, ~ Sv. J. Dr. Naris.

lietuviij reikalus. Paskui kal
bėjo p. P. Gudas iš So. Bosto
no. Kalbėjo apie organizaci
jų reikalus. Toliau kalbėto
ju buvo teisių studentas p. T. 
Migauskas, v'etinis. Kalbėjo 
apie apšnekėjimus, apkalbas, 
šmeižimus privatiniame^ ,gyve_- ’ 
nime ir per laikraščius?

Galop dar gerb. klebonas 
kalbėjo. Gražių žodžių pasa
kė apie L. D. S. apie “Darbi
ninką.” Paskui užsiminė a- 

Ip’e vietinius reikalus; sakė, 
kad galų gale čia turės įvykti 
tikras liaudies universitetas. 
Pabaigoje prisirašė prie kuo
pos keli nauji nariai.

I 
I

Rep.

New York. — Žydų gelbėji
mo dr-jos prezidentas gavo 
pranešimą, jog iš Berlino išva
žiavus komisija ištirti žydų 
padėjimą Lenkijoj.

ypatingai moteriškai pasirė- 
džiusiems, o yra labai svarbu 
nuskirti koteisingiausią, nes 
iš to piktumo būna.

Tautos Fondo skyriaus 
susir nkimas.

Svarbesnieji svarstymai bu
vo šie: surengti Bayone, N. ■_ 
J. “Tag Day” pasitarus su . 

lietuviais. Buvo ]°

“Tag 
Day.” Buvusios narės visos 
apsiėmė.

Priimta auka S dol nuo p. 
Račiūno iš pelno nuo kratam ų- 
jų paveikslų. Račiūnas au- 
kodaams 3 dol. laabi “biznie
riška'” pasielgė. Mat apgar
sinimuose skelbė, kad dalį 
pelno skirs nukentėjusiems 
dėl karės, visai užtylėdamas 
kokią dalį. Na žinoma ir pas
kyrė, kad nelikti kaltu ar mela
giu. Kaip daugelis sprendžia 
būk Račiūnas turėjęs pelno ne
toli 100 dol. nes svetainė buvo 
pris'grūdus kupinai. Už ti- 
kietus ėmė po 25c.

, Nekurie nariai Tautos Fon
do pranešė, kad Newark’o lie-

NELAIMĖ ANT GELEŽIN
KELIO.

Woodsvlle, N. H. — Greito
jo traukinio lokomotyvas at
sikabino nuo vagonų, nuspru- 
do nuo bėgių, virto ant šono 
ir plumtelėjo į Conneeticut upę. 

i Inžinierius ir pečkuris suspė- 
’ » nušokti nuo lokomotyvo, 

' kai tas išspruko iš bėgių. Lo
komotyvas krito upėn nuo 
50 pėdų augštumos. Trau
kinyje pasažierių buvo 300 
su viršum. Buvo gerokai su
trenkti ir begalo pergąsdy- 
ti.

HARRISON IR KEARNEY
N. J.

kol karė tęsis, kad kaip su
rinkus gaus’au aukų dėl lietu
vių nukentėjusių dėl karės. 
Pirmas užmanymas jau atis- 
buvo 25 d. lapkričio Padėkavo- 
nės dienoj. Buvo balius £ė- tuviams žinomas advokatas 
rai ir Imitacija.

Rengimas pavyko labai ge- tūrą važiout atstovauti lietu
mi, publikos prisirinko gana Į vius į vokiečių užimtą Lietuvą, 
ska'tlingai ir labai gražiai ap-............
siėjo. .= - į
• f Dėlei liuterijų arba taip lai- 
įmėjimų nuo biznierių ir šiaip

BUS DEMOKRATŲ VIRŠUS.
Wash'ngton. — Demokratų 

pokilėlye Baltuose Rūmuose 
prez. Wilson trumpai kalbė
damas išrodinėjo, kad atei
nančiuose rinkimuose demok
ratų partijos kandidatas tu
rės laimėti. Republ ikonai ne
turį kuo remtis, kad sumuš
ti demokratus. Bet preziden
tas nepasakė ar statysiąs savo 
kand daturą ar ne. > ■

Novakovsky, statąs kandida-

Į bet Itilo abejonės ar p. Nova- 
ikovsky gali atstovauti tietu- 

kalbos, kalba lenkiškai ir sa-j organizacijom.
vius nemokėdamas lietuvių gnlėdami prie
i__ ii____ i__ it. •__ 1__________ •__ _

NAUJIENAI
Nedėlioję Gruodžio 12. d. 

7.30 vakare Pobažnytinėjė sal
ėje bus aiškinama žinovų kas 
link Susivenijimo L. R. K. A. 

. Tie žinovai aiškins ką Su
sivienijimas savo narams duO- 
da ir kokią nauda jie ttrri pri- 

didžiulėstos



EINA KAS ANTRA DIENA

NEATIDEK!

už kurios malonėsite pasių
Darbininkas’’, 242 W. Broadway, So. Boston, Mus.

$100.00Dovaną

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

Šiuorni prisiunčia $
sti Kalėdų korteles ir užprenumeruoti “Darbininką” ant 

metą pradedant su Kalėdinių numeriu, šioms ypatoms?-
1. Vardas ..................... ................. ........... ................. ......

Adresas_____________ __ ______________
2. Vardas _____________ _______ ________ __ _____

Adresas____________________________ __ _

tu ant sav^t - 
Pas lietuviui yra

5.75 Naujas Pasiulijima: 
ras Laikrodėlis 23 akmenų

rnpildyk žemiau paduota kuponą ir prisiųsk su Money Orderiu 
o mes pasiųsime tamstos linksmiems draugams, prieš Kalėdas, 
puikias korteles, pranešdami apie dovaną ir prądarime jiems 
siuntinėti “Darbininką” su Kalėdiniu numeriu. Taojaus tą 
atlik, kad paskui nerūpėtu.



Nebūk be

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

UŽSISAKYKITE RIMTĄ MĖNRAŠTĮ

Juokų, pašaipos, pajuokos Laikraštis
1800W.46ST

C. P. YURGELUN,
377 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, PrakalBės po Medžią, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių šalių, Juokai ir Mar
gumynai Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežians, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį 

“AMERIKOS LIETUVIS”, 
15 Millbury Street, Worcester, Mass.

“Draugas”- Nesugriaunama 
Tvirtovė.

Rev. Jos. Norbut,
MOSSEND, LANARKSHIRE, SCOTLAND.

Jei trokšti apšvietos 
ir sveiko maisto savo protui tai skaityk dvisąvairinį 

X iliustruota jaunimo laikraštį 

“Vytį.”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 

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

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

nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje. 

“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija.
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c. L..

Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.

Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu: 

“Vytis,”
731 West 18-th str., Chicago, III,

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

Amerikoje juokų ir satyros mėnesinis laikraštis vardu: 
$ “ŽVIRBLIS,” kurs visiems lietuviams didžiai reikalingas ir 

labai naudingas. Už ištisus metus prekiuoja tik vienas 
dol. Reikalingi agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus 
25 centus, o už kožną šimtą surastų prenumeratorių (me- 

Y tinių) gaus dovanų dar (po 5 dol.). Jeigu norite naudingai 
♦t* praleisti liuosą laiką ir širdingai pasijuokti, tuojau pa- 

kvieskite į savo namus “ŽVIRBLĮ.”

| Leidėja Ona Janušytė, 
Ž Bax S76 Forest City, Pa.

Skaityk “šviesą”
DU KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

JEI RŪPI BLAIVYBE,
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ, 
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

SKAITYK “ŠVIESĄ.
KAINA, METAMS 50c.; UŽ RUBEŽIO 75c. 

PAVIENIS NUMERIS 5c.

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

“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasi
lavinusiems lietuviams ir apsiskaieiusiems darbi
ninkams.

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius 
Amerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildo
ma, todėl, originaliais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių 
tautos klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes 
jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos 
literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsi
reiškimus.

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

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

Adresas:

CHICAGO, ILL.1

Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužomų, 
neišgriaujamų tvirtovių. Netiesa.

Jau daug metų, kai socialistai ir laisvamaniai 
sujungtomis spėkomis atkakliausia bombarduoja ir 
antpuldinėja Amerikos lietuvių katalikų tvirtovę, 
“DRAUGĄ.” Ta tvirtovė netik kad atsilaikė, 
netik kad nubloškinėjo visus priešų smūgius ir ant
puolius, bet dar išleido savo spėkų statyti tvirto
ves kitur, kur priešininkai yra įsigalėję.

Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus tas 
laikraštis “DRAUGAS.” Jo spėkos yra šauniai 
sumobilizuotos. Stok ištvermingųjų, nepergali
mųjų pusėn, užsiprenumeruok “DRAUGĄ.”

Metams $2.00, pusmečiui $1.00. 
Adresas:

“Draugas” Publ. Co.
1800 W. 46 ST., :: :: :: CHICAGO, ILL

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJOS KNYGELES.
1) “ABRC2LS” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai 

Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir 
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams. Kaina 
5c., imant (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeliu.

2) “VAKARO VALANDĖLES” Jaunimui ir suaugu
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.

Surinkta: Deklemaeijos, Eilės, Dainelės, Monologai, 
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis, 
Patarlės, Žaislės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems 
scenos, ir juokų mylėtojams. Medegos užtektinai ilgo 
viešo vakaro papuošimui.

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

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
sę, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam 
vieną egzempliorių gaidų, sn metiodijomis tų dainelių.

Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų 
pinigų yra verta, ' ir skaitydamas ras daug suraminančių 
nekaltų juokų.

Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui 
pažaisti. ' .

3) Dvi komediji. Vienoje knygutėje. 1) “NEuŽMO- 
KŠJRS PABĖGO” ir “MĄT KO REIKS” kaina 8c.

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

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

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

HE



Linksminkitės su kalėdą dovana.

662-672 Washington St., Boston, Mass

Newark N.J

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

-i

Tel. Ozford 4900.

J. P. TUINYLA

St. Louis. Mo.

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
tuvėse ir prie namą darbo. Vi
sokių darbi] vyrams.

S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 COURT ST. BOSTON, MASS.

New York. — 200 belgų mo
terų ir vaikų pribuvo garlai
viu Nieuw Amsterdam. Va
žiuos Chicagon. Jos buvo 
globoje kun. de Nille.

Siuvame vyrų ir moterų 
drapanas. 

Darbas užtikrintas.

C. & P. Phone St. Paul 5947
Grabininkas ir Balzamuotojas

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

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

JONAS GREBLIAUSKAS 
500 SO. PACA ST., 

BALTTMORE, M. D.

REGULIUOJA SVIESTO 
PARDAVIMĄ.

Berlinas. — Valdžia įvedė 
regulevimą sviesto ir taukų 
pardavimo. Parduodama tik 
pagal skaičių narių šeimynoje.

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

Parduodu Gramafonus ir ge
riausius Rekordus su lietuviš
koms dainoms ir tt. Katalogus 
duodam dykai kiekvienam kuris 
prisiunčia už 2c. krasos ženklelį.

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

Gyduolės dėl pataisymo
x apetito 1.00

Gyduolės dėl suvalnimo-^,.
vidurių 50c.

Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo 1.00 

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

I’roskos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas n m dant į gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

Dr. Paul J, Jakmauh 
(Jakimavičius) 

li—lmo nhiiįm ' ’ '
4<mžiki * x>pWt. NooT 0d«vatauv 
SROA»WAT Cor G ST. 90. BOSTON.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadvvay, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, 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 
rankom.

GEMA VAIKŲ DAUGIAU.
Londonas. — Anglijoj pa

daryta gimimų statistika. Pa
sirodo, kad ant kiekvienų nuo 
3 iki 5 nuošimčių vaikų gema 
daugiau, negu mergaičių.

- *1
HAMMOND

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c

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

PARODYKITE PRIELANKUMĄ
tikram savo tautiečiui, o aš stengsiuosi jums užtai atsimo
kėti parduodamas geriausiai padarytus visam pasaulyj dra
bužius. Augščiau minėta firma suteikė man tiesą, par 
duoti visiems lietuviams specijališkomiš 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, už sekančias kainas:
NUO $12.50 iki $25.00.

233 Broadway, - South Boston, Mass
Tel. Charter S. B. 905 M.

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

espresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo...... 15c

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

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Turintis lietuvišką vertėją

ADVOKATAS
MORRIS KATZEFF

294 Washington St., Room 350 
BOSTON, MASS.

Tel. Fort Hill 3424 
Vakarais nuo 7 iki 9 vai.

1140 Columbus Avė.
Roxbury Crossing 

Room 38.

Londonas. — Iš Vokietijos 
ateinančiuose laikraščiuose 
rašoma, kaip karė tvirkina 
žmones. Tarp jaunų pasidi
dino visok'os piktadarybės, 
girtuoklystė, ištvirkimas, va
gystės. Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

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

fc''l ■■ ■ ■ »»■'. lĮlIUL'lll' ■■ ■■ ■ J

Siūdinkite drapanas 
pas mus.

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

rPIRK NAMUSf
J- Ant LENGVŲ IŠMOKESČIŲ I

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

vietose už prieinamas kainas.

Gerų Ūkių Pigiai.

JUOZAS ZUPKAUSKAS
Įsidėkite gerai adresą:

ISON COMPANY

Pa jieškau savo brolio Juozo 
Kundroto ir sesers Marcelijos. Su
valkų gub., Seinų pav. Seirijų pa
rapijos, Paliūnų kaimo. Brolis 13 
metu kain iš Lietuvos, pirmiaus 
gyveno C. Indiano. Sesuo 14 
metų, kaip iš Lietuvos, pirmiaus 
gyveno MahanoyCity, Pa., jie pa
tįs ar kas kitas praneškite šiuo ad
resu:

Ona Kundročiukė,
219 Pearl St., Hartford, Conn.

10.000 Phonograf
išduosime

S H R 1STMA s. Ū
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 

Phonograf ų.
Adresas toks:

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

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

darbą atliekame prideramai. ;
JONAS BERZELONIS & CO.

28 Chaadler St, Boston, Mass. - 
Vienos durys nuo Berkley st | 
—----------~~.......  J i-Z'g.

MIRĖ NUO ŽAIZDŲ.
Brockton, — Maude Mc Clu- 

re, buvusi mokytoja So. Bos
tone persiskyrė su šiuo svie
tu ligoninėj Lapkričio 30 d. 
ji nuėjus į mišką, persipjovė 
gerklę. Ji buvo labai suner- 
vuota ir bepamišanti. Pas- 

• • atsitaisė ant proto ir li
goninėj parašė raščiuką, jog 

i '- dariusi ir nežinojusi, ką daran
ti.
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