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Šį chorų vadovauja V ietims vargonininkas J. V. KOVAS.

Sudarė iš 20 ypatų iš visų 
partijų Tarybą, kuri paėmė 

Lietuvos civilę valdžią.

Lietuvių darbininkų kalen
doriuje yra raštų geriausių 
mūsų rašytojų ir veikėjų. 
Kalendoirus patiks visiems. 
Jame rasite dailių eilių, sma
gių skaitymėlių, darbininkams 
svarbių raštų. Jame rasite ra
štų apie darbininkams labiau
sia rūpimuosius dalykus ir il
gų indomų straipsnį sveikatos 
reikaluose.

Giomale detalia skelbia, jog 
nereikia nusiminti ir jog nule
miančio mūšio nebuvo.

Laikraštis Messagero skel
bia, jog pasitraukimas 
tvarkoj. Tas pats laikraštis ra
šo, jog vokiečiai apsiriks, ti
kėdamiesi politiškai terorizuo
ti Italiją, bandant ją paversti 
į antrą Rusiją.

Lietuvių Seimas 
Vilniuje.

NAUJAS KANCLIERIUS.
Amsterdam, spalio 30 — 

Grafas George von Hertling. 
Bavarijos premieras, tano 
nuskirtu Vokietijos kanclie- 
rium. Senasis kanclierius 
Michaelis nuskirtas Prūsijos 
premjeru.

AMERIKOS ARTILERIJA 
KARĖS FRONTE.

Spalio 29 d. pradėjo veiki
mus Amerikos artilerija Fran- 
cijoj. Batareja pavyko užtai
syta slapta ir kuomet iš jos 
pradėta leisti ugnį j vokiečių 
pusę, tai j ją atsakinėjo vo
kiečių armotos. Dabar ten že
mė labai pabliurus ir eksplio- 
duojančios bombos taško pur
vo daugybes j visas puses.' ------- <51

PRIERAŠAS: Be to dar gavome žinių, jog 44 Lietuvos 
lenkai, tame skaičiuje ir Vilniaus vyskupijos administratorius 
Michalkevičius, siuntė vokiečių valdžiai prašymą-memorijalą, 
kad Lietuva būtų prijungta prie Lenkijos. Tai išdavikai. Su
žinojome taip-pat, kad lenkai ir vokiečiai norį į Vilniaus vys
kupus įstatyti arba baroną Roppą arba lenkų pralotą Skirmun- 
tą. Lietuviams griežtai užprotestavus ir lenkai ir vokiečiai 
remia kun. Michalkevičių. Bet mažne visi lietuviai kunigai 
pasirašę ir išsiuntė šv. Tėvui prašymą, kad prašalintų nuo 
Vilniaus sosto kun. Michalkevičių ir kad paskirtų lietuvį į Vil
niaus arcivysknpus. Viršiausioji Tautos Taryba remianti kan
didatūrą kun. kan. Konst. Olšausko.

kų stovį ir apie Amerikos tal
kininkų civilių gyventojų ūpą. 
Žmonės, kurie prieš keletą sa
vaičių ten matė dalykus, buvo 
mielai priimami Baltuose Rū
muose, kur prezidentas api
pildavo juos klausimais.
Dauguma atsilankiusiųjų pas 

prezidentą sako, jog prez. Wil- 
son ypač indomauja apie civi
lių gyventojų ūpą ir kaip jie 
yra pasiryžę palaikyti karę.

“Kaip žmonės šneka?” “Ką 
jie mąsto?” “Ar didis jų yra 
pasiryžimas laimėti karė?” 
Tokie ir panašūs buvo prezi
dento klausimai.

Veik visi atsilankiusieji vie
naip liudijo apie žmonių ūpą 
Francijoj. Anglijoj, Rusijoj, 
Italijoj. Visų talkininkų šalių

“Darbininko” Administra
cijoje galima gauti pasipirkti 
puikaus ir turiningo Rusijos 
lietuvių katalikų leidžiamo 
Petrograde laikraščio “Vado” 
pavieniais egzemplioriais,“ Va
dą” leidžia “Liaudies Sąjun
ga” Išeina jis kas savaitę.

ITALAI VIENIJASI.
%

Italijos laikraščiai skelbia 
jog įvairios partijos meta ša
lin savo partijinius obalsius. o 
stoja vienybėn remti valdžią 
dabartiniame baisiame krizy- 
je. Katalikai ir socijalistai 
išleido atsišaukimus, šaukian
čius vienybėn.

Visi turi žinoti, jog nuo lap
kričio 2 d. 1917 pabranginama 
laškų siuntimas.

Nuo tos dienos ant laiškų 
reikės lipdyti stampes už 3c., o 
ant atviručių už 2c.

Laiškai siunčiamieji tame 
pat mieste ir jo apielinkėse ei
na už 2c.

Jei kas nesilaikys tų taisyk
lių, tai laiškai bus grąžinami, 
o jei siuntėjo adreso nebus ant 
konverto, tai tas damokės, ku
riam laiškas siunčiamas.

Mūsų kalendoriuje rasite vi
sokių jums reikalingų, naudin
gų, ir pageidaujamų informa
cijų. Rasite apie saulės tekėji
mą, nusileidimą ir užtemimą, 
planetas, mėnulio atmainas, 
šventes ir tt Rasite visokių 
margumynų, juokelių, trumpų 
skaitymėlių, kurie yra smagūs, 
indomūs ir naudingi.

Dėkite į konvertą po kvotė* 
rį ir siųskite mums, o tuoj gau
site tą Kalendorių.

Adresas: - <1

Dėkite į konvertą po kvote- 
rį ir siųskite mums, o tuoj gau
site tą Kalendorių.

Adresas:

gyventojai nenori, kad baigtų
si karė iki Vokietijos pavojus 
nebus atitolintas. Agitacija 
už taiką, maisto riaušes ir ki
tokie nepasitenkinimai apie 
kuriuos laiks nuo laiko prane
šama iš talkininkų šalių, yra 
tai tik saujalės žmonių darbas. 
Ir tie apsireiškimai ten tiek 
reiškia, kiek čia Amerike pa
sipriešinimai “draftui.”

Apie Rusiją prezidentas y- 
pač indomauja. Dr. Frank Bi- 
llings, Chicagos daktaras, 
kurs vadovavo Raudonojo 
Kryžiaus misijai Rusijoj, tik
rino prezidentui, jog Rusijos 
paprastieji žmonės labai trokš
ta Vokietijds militarizmo ir 
intrigų pergalėjimo ir visai 
mažaį tegalvoja apie taiką iki 
tas bus atlikta Jis sakė, jog 
radikalai, bolševikai ir talki
ninkai yra mažuma ir jie vei
kia Vokietijos agentų intekmė- 
je.
Panašiai raportavo Dr. John 

R. Mott ir Cyrus McCormick, 
nariai Amerikos valdiškos mi
sijos į Rusiją. Su jais prezi
dentas nesenai kalbėjosi.

Wm. Allen White, redakto
rius iš Kansas, lankęsis Bal 
tuose Rūmuose pasakė prez. 
Wilsonui, jog maisto riaušės 
Italijoj buvo iš nepasitenkini
mo duonkepiais ir maisto spe
kuliantais, o ne iš nepasiten
kinimo kare arba jos vedimu.

NESITAIKYS SKYRIUM.
Petrograd, spalio 29. — Už

sienio reikalų ministeris Tere- 
ščenko laikiname parlamente 
pasakė, jog taika skyrium nė
ra galima, ir kad ginti Rusijos 
teritoriją esąs pamatinis rei
kalas.

Toliau ministeris sakė, jog 
visiška neprigulmybė Kuršo ir 
gal Lenkijos ir Lietuvos, nėra 
galima, nes tas reikšti) Rusi
jai sugrįžimą į tokius rube- 
žius, kokie buvo prieš Petrą 
Didįjį.'

Dar sakė, jog visiška demo- 
hilizacijaHr nusiginklavimas 
ir neutralizacija kanalų ir per- 
smaugų nėra galimi.

“Yra paskalos būk talkinin
kai nori apleisti Rusiją,” tęsė 
toliau ministeris^ “bet aš ofi
cialiai apreiškiu, jog tai netie
sa”
Vokiečiai nori atskelti Rusiją. 

“Vokiečių noras yra atskel
ti Rusiją nuo talkininkų ir tą 
padaryti jei galima taikiu bū
du, taip kad po to jie galėtų 

* Rusija naudotis ekonomiškai.
Tuo tarpu kai kitos kariaujan
čios tautos negali tęsti civilę 
industriją, Vokietija buvo 
taip-gerri'Sifergainsueta nuo 
pradžios, kad ji išgalėjo ban
dyti tęsti savo pirklybą.

“Ji žiūri į Rusiją, kaipo į 
savo marketą. Todėl Rusijos 
teritorijos gynimas yra vienas 
pamatinių reikalų, nes jei po 
Įtaręs Vokietija išplėtos pirk
lybą Rusijoj, tai Rusija netu
rės savistovumo.”

Apie busimąją talkininkų 
konferenciją Paryžiuje Tere- 
ščenko pasakė, kad Rusija tu
ri pamiršti politiką ir repre

zentuoti ten save, kaipo tautą 
Jis pasakė, jog kaikurie punk
tai taikos išlygų, išdirbtų Dar
bininkų ir Kareivių Delegatų 
nėra galimi ir jų negalima sta
tyti, kaipo tautos išlygas.

Tame tai sąryšyje jis užsi
minė apie Kuršą, Lenkiją ir 
Lietuvą ir apie negalėjimą ne
utralizuoti kanalus ir per- 
smaugas ir pilno nusiginklavi
mo.

Iš ekonomiško atžvilgio.
Toliau Tereščenko sakė: 
“Vokietija dabar koncen

truoja savo spėkas tam, kad 
pakenkti savo priešininkams 
ekonomiškai. Pavyzdžiui jos 
ataka ant Rygos nebuvo stra
tegiška, bet tą darė nusižiū
rėjus į mūsų silpniausią punk
tą, tikėdamasi sugriauti mū- 
sų ekonomišką gyvenimą. Ne
reikia perdaug svarbos pri
duoti italų nepasisekimams, 
nes ir ten vokiečių daroma iš 
ekonomiško atžvilgio.”
Tereščenko gavo aplodismen- 

ti) nuo konservatyvų, bet bol
ševikai jam rodė nepasiganė- 
dinimą

Amerikos, Aglijos ir Itali
jos ambasadoriai buvo, kuo
met toji prakalba buvo- sako
ma.

Didelis Rožinis Balius
— PARENGTAS —

LIET. GIESMININKŲ DRAMATIŠKOS DR-TĖS 
Po Globa Šv. Cecilijos

NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO (NOV.) 4 d. 1917 m. 
SCHOENHOFEN DIDŽ. SVETAINĖJ, 

ASHLAND ir MILWAUKEE GAT., CHICAGO, ILL. 
Pradžia 4-tą vai. po pietų; įžanga 25c. ypatai.

Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus 
ir jaunus atsilankyti ant mūsų puikaus Baliaus kur galėsite 
linksmai praleisti laiką prie gražios muzikos pasišokti, ne
pamirškite dienos. Muzika L. L. Orchestra P. Krikščiūno.

Kviečia visus KOMITETAS.
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fina iš So. Boston’o utaminkais, ketvergais ir> subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

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

Subscription Rates: 
Yearly ............................................. *.............
6 months........................................................
Foreign countries yearly.......................

.$3.00

.$4.25

$3.00
$1.50
$4.25

“DARBININKAS”
(The Worker)

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

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
“DARBININKAS”

242 W. Broadway, South Boston, Mass.
L

st.

AR DUOTI MOTERIMS 
LYGIAS TEISES.

Šitą klausimą nevienodai ri
ša mūsų srovės. Lietuvių ka
talikų mintis aiškiai linksta 
moterų teisių lygybės pusėn. 
Dar nei vienas katalikų laik
raštis, nei čia, nei Lietuvoje 
tai lygybei nesipriešino, bet 
visada nuoširdžiai moteris rė
mė jų teisėtoje kovoje. Ame
rikoje Katalikų Federacija net 
padėjo moterims tuo tikslu 
pradėti organizuoties ir mūsų 
.visuomenė nuoširdžiai remia 
Moterų Sąjungos žygius.

Pritaria moterų teisių lygy
bei ir socijalistai, nors ir ki
tokiais reikalais ir žvilgsniais. 
Jie moteris nori inkinkyti į ko
vę už socijalizmę, į laisvos 
meilės apaštalavimą ir prakti
kavimą, į vedimą tautos ir 
žmonijos prie išsigimimo (per 
gimdymo kontrolės įvedimą), 
Jeigu jie dabar stoja už mo
terų teisių lygybę, tai tik dėl
to, kad tikisi, kad jau ir da
bar 'jiems pasiseks ūmu laiku 
moterų dvasią ištvirkinti' ir 
paversti jas savo siekių įran
kiais.

To pasitikėjimo trūksta mū
sų laisvamaniams tautiečiams. 
“Ateities” 41-ame numeryje 
skaitome, kad to laikraščio re
daktorius, p. M. Šalčius savo 
paskaitoje, laikytoje So. Bos
tone, aiškiai pabriežė, kad jie 
yra priešingi moterų teisių ly
gybei. Girdi, dabar apie tą 
-teisių lygybę negali būti nei 
kalbos. Dabar moterys eisią 
išvien su kunigais, stosią už 
bažnyčias. Reikią dar palauk
ti. Gal sako, ateityje ir būsią 
galima tas teises joms duoti.

Nesenai išskaitėme “Lietu
vių Balse” nuomonę prof. Vol
demaro, vieno iš šulų Tautos 
Pažangos partijos. Ir jisai bi
jo dabar duoti moterims lygų 
balsę, nes, girdi, tuo tik būtų 
sustiprinta kunigų intekmė į 
Lietuvos gyvenimų.

Lai mūsų moterys-katalikės 
giliai tuos dalykus įsitėmija. 
Lai mato, prie ko eina mūsų 
laisvamanija ir kaip ji atsine
ša į tikinčias, doras moteris 
katalikes. Jeigu ji tiki, eina į 
Bažnyčių, gerbia dvasiškiję 
— tai ji dėlto vien yra men
kesnis žmogus, verta panie
kos, ir jai negali būti pripa
žintos žmogiškos teisės. Jeigu 
nori tas teises turėti, ji turi 
pirma subedievėti, ištvirkti — 
tada tik ji ingys malonę lais
vamanių ir gaus iš jų teises.

Ihdomi čia ir logika ir tei
singumas. Mūsų demokratai, 
laisvininkai, 
savo plauko žmonėms tepripa
žįsta laisvę ir teises. Kurie 
mano kitaip, negu jie, tie da 
gali pavergauti, būti betei
siais.

Jeigu p. Šalčius ir visi be
dieviai galvoja teisingai, tada 
gotentotus su jų doros supra
timu reikia paskaityti didžiau
siais progresistais.

Bet mes truputį kitaip su
prantame laisvę ir demokratiz- 
mą Jei laisvė — tai visiems, 
jeigu lygybė — tai visų lygy- 
bė. Taip ir Lietuvoje bus. 0 
ifi* nonai laisvamaniai, galite 

3.z uoti pas savo viena-

l

— tik sau ir

NAUJA ŠLIUPO GAIDA

D-ras Šliupas savę senąjį 
kailį bene bus palikęs Ameri
koje, gi Europoje visai nauju 
balsu prabilo. Lietuvių Seime 
Petrograde kad ir augštino sa
vo srovę ir kitas amerikiečių 
sroves kritikavo, tai darė ga
na mandagiai, be didesnių už
gauliojimų. Laiškuose, rašy
tuose į “Tėvynės” redakciją 
ir-gi nesikolioja, nesikeikia. 
Iš tų laiški} matyti, kad lan
kosi dažnai net pas kunigus, 
kurių ligšiol visa širdimi ne
kentė. Santarininkus peikia 
ir smerkia ir seka Tautos Pa
žangos taktiką. Atmainą pa
stebėję, kai-kurie kunigai tuo
jau jį į glėbį ir danu glamo
nėti. Šliupas giriasi, kad bu
vęs pakviestas su paskaitomis 
į Voronežą, kur, “Saulės” 
kursistams davęs bene 12 pa
skaitų iš Lietuvos praeities ir 
apie lietuvių mokyklos uždavi
nius. Sako jautėsi truputį ne- 
smagiaį bet gi^iojęs, akis už
merkęs, it senas gaidys. Čia 
apsireiškė lengvas lietuvių bū
das. Didžiausiam neprieteliui, 
pavojingiausiam žmogui tuo
jau visą širdį atvers, jeigu tik 
išgirs nors vieną gražesnį žo
delį, nors tas žodis ir bus ne
tikras, nuduotas. Juk kas to 
Šliupo nežino? nejaugi indir- 
žėjęs senis bedievis gali stai
giai pradėti gerbti katalikų 
idealus? Kada mes išgudrėsi- 
me ir patapsime atsargesni!

Žinoma, žento intekmė, be
augantis katalikų susiprati
mas, jų viršus Petrogrado Sei
me — visą tai galėjo padaryti 
intekmę į ne vieną laisvama
nį patrijotą. Bet jeigu tai nuo 
mūsų prigulėtų, tai mes senį 
daktarą pirma pasodintume 
pas p. Yčą ant meditacijų ir 
rekolekcijų (kad ir kalviniš- 
kų) mažiausiai dviem metam. 
Ir tik po to, tikrą atmainą pa
stebėję, — išvestume jį į die
nos šviesą.

Indomu, kad D-ro Šliupo 
ąuasi atsivertimas kaip tik 
supuolė su didžiausiu įsiutimu 
mūsų amerikiečių laisvamanių 
prieš katalikus. “Ateitis” ir 
“Lietuva” dar niekuomet ne
buvo taip bjauriai cicilikiškos, 
kaip dabar. Bet, žinoma, tas 
neilgam. Dabar lauksime nau
jos gaidos ir iš mūsiškių lai
svamanių. Juk jie jokios savos 
linijos negali išvesti nei nieko 
savo tvirto sumanyti. Jie tu
ri sekti aklai paskui Šliupą 
Tad turės ir dabar jį pasekti 
atsivertime, kaip sekė bedie
vybėje.
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Ištesėkime

baisią priešo ragotinę. Ačiū 
tam, kad lietuviai buvo prisi
rišę prie savo krašto, prie že
mės sklypelio, ačiū jų pamy
lėjimui savo tėvynės, jie ję 
apgynė nuo visokių pasikesini- 
nimų. Užtai, ačių jiems, jų 
ištvermei, jų' didvyriškumui, 
dar ir mes esame lietuviais ir 
tuom privalome didžiuoties.

Ar ištesėsime mes savo am
žiuje Lietuvą gyvą užlaikyti? 
Ar išpildysime savo amžiaus 
užduotį, kuri krito ant mūsų 
pečių visu savo sunkumu, ar 
panešime tų naštą, ar ištver
sime? Ar mūsų ainiai, kada 
jau mes pailsę nuo sunkaus 
darbelio, ilsėsimes šaltoje že
melėje, galės pasididžiuoti 
mūsų darbais? Ar neturės jie 
ant mūsų skaudžių užmetimų, 
kad pardavėme, pražudėme, 
badu numarinome Lietuvę? 
Ar neužmes mums dar ir. to, 
kad mes, gyvendami taip 
svarbioje valandoje, pasaulio 
reformų dienose, neišnaudo
jome progos, neišgavome Lie
tuvai laisvės, bet dar sunkes
nius retėžius iš savo apsileidi
mo uždėjome?!

Nenorime užsitarnauti Lie
tuvos pražudytojų vardo... 
Tęskime jau pradėtą tėvų dar
bą. Būkime ir mes ant sar
gybos, budėkime! Išgelbėki- 
me Lietuvą nuo bado, iško
vokime jai laisvę! Nutrau
kime nuo savų burnų nereika
lingą gardumynų kąsnelį, už
sidekime nuolatiniais mokes- 
nias, nes ši gadynė yra pini
gų gadynė, be jų nei nuo ba
do Lietuvą išgelbėsime, nei 
laisvės jai išgausime.

Išpildvkim savo amžiaus 
priedermes link Lietuvos. Iš
tesėkime!

Tautas Fondas, 
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

DARBININKAS.

(tara tarėsi esą dvi tikros sesutės. Bet mūsiškiai “tautiečiai,”
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$20.290.79 LIETUVON!
Visiems žinoma, kad gegu

žės 20 d., 1917, buvo Jo 
Šventenybės Popiežaus Bene
dikto XV paskirta mezliava 
viso katalikų pasaulio bažny
čiose dėl karės nukentėjusiems 
lietuviams.

Jo Ekscelencijos Žemaičių 
Vyskupo Karevičiaus laiškas 
Amer. vyskupams pervėlai a- 
tėjo. Todėl daugelyje vysku
pijų ir rinkliavos nebuvo, o 
kaip kuriose vyskupijose rink
liava įvyko vėliau, o kitose 
dar tik žada įvykti.

Kiek ir kur aukų bažnyčio
se surinkta — tikrai nežinome, 
nes ne visų parapijų ir vysku
pijų aukos ėjo per Tautos Fon
dą.

Lvgšiol Tautos Fondan su
plaukė tik $20.290.79 ir visos 
jau pasiųstos Lietuvon per A- 
pašt. Delegato tarpininkystę.

Reikia paminėti, kad apie 
trečdalį šių aukų Sudėjo lie
tuviai. Visos Šv. Tėvo die
nos aukos bus suvartotos vien 
nukentėjusiems dėl karės gel
bėti.

K. Pakštas, 
Tautos Fondo Sekr.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Lietuva, tčvynč mitų,
' Aiarotč plitta. 

Ir per dmiiut jotie* tinit 
Verkia, kenčia, Sietą...”

Amžiais turėjo Lietuva su 
savo priešais,^ kurie kėsinda
vosi ant jos laisvės, kovoti. 
Amžiais turėdavo būti ant sar
gybos, turėdavo budėti, kad 
jų sukrauto lizdelio neišdras
kytų priešo nagai. Lietuvos 
sūnų būdavo šventa pareiga iar 
statyt net savo krūtinę prieš

WORCESTER, MASS.
L. R. K. P. BĮ. 25 kuopa lai

kė susirinkimą spalio 18 d. Su
sirinkimą vedė vice-pirm. 0. 
Aniuolauekiutė. Buvo skai
tytas laiškas iš LDS. 7 kuopos, 
kuri kvietė prisidėti prie spau
dos platinimo. Visi sutiko iš 
visų pajėgų prisidėti prie , to 
darbo. Tuo tarpu atėjo dvasiš
kas vadovas kun. J. J. Jakai
tis, kurs kalbėjo apie reikalin
gumą veikti. Dar prisiminė a- 
pie Tautos Fondo skyriaus 
rengiamus fėrus.

Spalio 21 d. minėta blaivi
ninkų kuopa buvo surengus 
prakalbas su programų. Buvo 
vaidinta “Čigonės atsilanky
mas,” deklemavo p-lė 0. Či- 
ginskiutė, K. Bočkus, p-lė J. 
Stasevičiutė, p-lė Stočkiutė. 
Prakalbę pasakė klebonas 
kun. J. J. Jakaitis. Po pra
kalbos dar deklemavo p-lė M. 
Maksimavičiutė. Žmonių buvo 
labai daug.

Blaivininke.

FAKTŲ ŠVIESOJE.

Nuo Didžiojo Vilniaus Seimo (1905 m.) iki Rusijos Lie
tuvių Seimo (1917 m.) tik dvylika metų prabėgo. Pirmame 
dalyvavo apie 2000 delegatų, antrame tik apie 300. (Suvažia
vo tik tremtinių atstovai. (Pirmame buvo dar tik atbudę lie
tuviai, antrame jau gerokai pribrendę, išsilavinę parlamenta
rizme. Vilniaus Seime reikalavome tik autonomijos Lietuvai 
po Rusijos globa, gi antrame perėjo rezoliucija reikalaujanti 
nepriklausomos Lietuvos, nes tuo laiku politiška sąmonė mū
sų tautos suspėjo pribręsti. Bet jeigu pirmasis mūsų seimas 
šukelė tautoje džiaugsmą ir pasididžiavimą, tai antrasis, nors 
šiaip taip taręs didelį žodį, visus mus į nusiminimą įvarė ir 
ant mūsų thutos užtraukė gėdą. Mat Vilniuje ką tarėme — 
tai tarėme visi. Buvo tai visos Lietuvių Tautos balsas. Pet
rograde gi mažne pusė delegatų atsiskyrė ir nors dalyvavo bal
savime, tečiau paskui rado reikalingu ir galimu atsiskirti nuo 
didžiumos brolių lietuvų, apsišaukti savę tikruoju Seimu, va
ryti toliau posėdžius ir savo nutarimus pagarsinti pasauliui, 
kaipo nutarimus tikrojo lietuvių seimo.

Kas atsitiko? Ar mes per tuos 12 metų nuslinkome atgal, 
ar išgaravo mumyse tautos ineilė? Reikėtų atsakyti, kad per 
(uos 12 metų žymiai sustiprėjo mūsų tautoje kaip blogieji gai
valai savo prieštautiškoje dvasioje, taip ir tikrieji tėvynainiai 
savo gerose pastangose. Petrogrado Seime ir krikščionys, ir 
socijalistai jautusi taip stiprūs esą, kad niekaip negalėjo pri
eiti prie sutarties. Nei vieni nenorėjo būti antraeilėje rolėje, 
abi pusi reikalavo pripažinimo savo šventenybių: vieni nepri
klausomos Lietuvos, kiti revoliucijinės demokratijos vadova
vimo. Panašų apsireiškimą mes matome ir tarp amerikiečių? 
Skylimas, prasidėjęs 1914 m., išsiliejęs į du seimu:' Chicagos 
ir Brooklyno, per tris sekančius metus dar labiau pasiaršino 
ir šiandien mes vieni nuo kitų toliau esame, negu kada nors 
pirmiau.

Bet grįžkime dar prie Rusijos Lietuvių Seimo. Atsimin
kime faktus, kuriuos svarstykime garbingų obalsių šviesoje: 
laisvės, lygybes, demokratizmo. Jap nuo pat seimo pradžios 
apsireiškė dvejopa etika, ir dvejopa taktika. Renkama seimo 
prezidijumas. Krikščioniškos partijos (Tautos Pažanga, Kri
kščionys Demokratai, Katalikų Sąjunga) ir bepartyvieji rei
kalauja, kad prezidijumas būtų renkamas nuo visų apsireiš
kusių Seiine partijų. Rodos ar gali būti teisingesnis ir demo- 
kratingesnis reikalavimas, negu šitas? Bet socijalistai reika
lauja prezidijumo tik savo partijoms. Krikščionys protestuo
ja, bet, dėl Lietuvos meilės nusileidžia. Siūlo imti prezidiju- 
mą vieniems socijalstams. Po ilgų negudrių tąsynių sutinka
ma ant neva mišraus prezidijumo, kur dalyvauja trys laisva
manių pirmeivių partijos (socijaldemokratai, socijalistai liau
dininkai ir demokratų Santara ir viena neaiškių krikščionių 
partija — Tautos Pažanga.

Seimo laiku socijalistai kelia trukšmus, daro obstrukci
jas, diktuoja reikalavimus Rusijos revoliucijonierii^ Krikščio
nys viską nukenčia, ^ad tik išnešus iš Seimo sveiką tą brangi! 
indą — Lietuvos nepriklausomybės. Ateina pagaliaus svar
biausia Seimo valanda 
priklausomybės. Visi krikščionys, kaip vienas žmogtis stoja 
už lgisvę. nepriklausomą Lietuvą; gi socijalistai, kurie ant 
laisvės arkliuko visuomet jodavo ir tik per jį įsipiršo liaudin 
— tos laisvės pabūgo, bevelijo išmainyti ją ant Rusijos revo- 
liucijonierių malonių. Kas liūdniausia, kad mūsų tautiški lai
svamaniai, pasivadinę demokratais, nuėjo kartu su socijalis
tais. Pražilę pirmeivių demokratų veteranai, kaip p. Leonas, 
nusigręžė nuo besiveržiančios prie laisvės tautos didžiumos ir 
nuėjo išvien su dvasios vergais — socijalistais.

Savo rezoliucijos seime nepravarę, socijalistai padarę de
monstraciją, pakėlę'trukšmą, apleidžia seimą nėpasisakyda- 
mi, ką jie mano toliau daryti. Susirinkę kitur jie apsišau- 
kia esą tolimesnė tąsa Rusijos Lietuvių Seimo, tariasi vardu 
visų Rusijos lietuvių, daro nutarimus ir, žinoma, vienbalsiai 
pervaro savo rezoliucijas, kurias paskui inteikia Rusijos val
džiai ir pagarsina spaudoje. To dar negana. Jie išrenka Tau
tos Tarybą, (?) kurios klausyti pataria visiems Rusijos lietu
viams. Į tą nelegališką kelią juos įstato teisių žinovas advo
katas Leonas. Gi krikščionys, vieni pasilikę, nors jų ir buvo 
didžiuma Seime nebenorėjo vieni toliau SeirnS varyti, nes ma
tė, kad jų balsas nebebūtų visų lietuvių balsas. Tad išrinkę 
V ykdomęją Komisiją išsiskirstė.

Jeigu laisvė, lygybė, demokratizmas nėra tušti žodžiai, 
bet didelė brangenybė, ir jeigu ant jų reikęt remti tautos atei
tį — tai ir galėtume dabar paklausti, kas šitame Seime ge
riau suprato ir vykino tuos brangius obalsius, krikščionys ar 
socijalistai, ir kokios laisvės ir lygybė susilauktų Lietuva, so- 
cijalįstams ir bedieviams ją valdant.

Šitoje visoje istorijoje labai buvo indomi rolė mūsų demo
kratų pirmeivių, pp. Leono ir Šilingo vedamų. Pakol jie no
rėjo visą Seimą sutaikinti, galima buvo matyti jų gerus no
ras. Bet kada jų rezoliucijai nepritarė nei krikščionys, nei so
cijalistai — tada jie ir atsidūrė kritiškiausiame padėjime, nes 
buvo pastatyti ant kvotimų. Buvo kvočiamas jų tautiškumas. 
Nueis su tautiška didžiuma — pasirodys esą tautiečiai; pa
seks nutautusius socijalistus — pasirodys ir patys nutautėliais. 
P. Leonas su savaisiais pasekė socijalistus ir tuo atidengė prieš- 
tautiškas kortas savo partijos.

Jeigu jie būtų nuėję su tautiškomis partijomis — mūsų tau
tos garbė būtų buvusi išgelbėta. Būtų buvę aišku, kad visos 
mūsų tautiškos partijos pareikalavo nepriklausomybės. Ir su 
tuo reikalavimu pasaulio diplomatai būtų turėję skaityties. So
cijalistų atsiskyrimas nebūtų buvusi didžiausia nelaimė. Juk 
visas pasaulis žino, kad jie yra nutantėliai ir rimti žmonės su 
jų žygiais ne labai tesiskaito. Bet mūsų neva tautiški pirmei
viai, nuėję su socijalistais, perkirto Seimą į dvi beveik lygi da
li, tokiu būdu perskrodė pačią tautos širdį, pažemino ir dis
kreditavo mūsų tautą pasaulio akytee.

Nedyvai, kad suskaudo po to širdys visų tikrųjų tėvynai
nių. Visų skausmą išreiškė savo talentingoje ir begalo griau- 
dingoje kalboje kun. J. Tumas. Jam to smūgio buvo perdaug. 
Visą amžių savo vedė lietuvius prie vienybės, vienijo juos tau
tos kultūros reikalais, gi dabar štai tautiečių dalis svetimiems 
vergauja ir bijo savų tėvynei laisvės pareikalauti tokiuo mo
mentu, kuris gali būti vienatinis visoje istorijoje. Trūko šir
dies styga, išsisėmė milžino energija ir jis pasitraukė iš eilės 
kovotojų už laišvę. P. Leoną galėtume pasveikinti su dideliu 
laimėjimu, kad jam pasisekė išmušti iš eilės Lietuvos veikėjų 
jos numylėtą sūnų ir bene stambiausią jos pajėgą. , >

IndomUjJkad mūsų laisvamaniški tautiečiai visą laiką ak- 
sekė p. Leono partiją. Amerikos Sandara ir Rusijos San-

toliau būdami nuo rusų intekmės, nebijojo ligšiol Lietuvai 
nepriklausomybės reikalauti. Kitokię gaidą užtraukus jų vien- 
minčiams Petrograde 
ję. Iš bėdos išgelbėjo D-ras Šliupas, kurs šiame klausime nu
ėjo paskui savo žentą. M. Yčą Dabar mūsiškiai stovi vėl už 
nepriklausomybę.

Neilgai vienok Sandara sėbravosi su socijalistais. Šie mat 
neapreiškė noro klausyti p. Leono, kurs jiems vis dėlto per 
daug tautiškas ir per daug patrijotas. Tad gudriai išstūmė 
santariečius iš Tautos Tarybos ir mūsų tautiški pirmeiviai, pa
bėgę nuo krikščionių, nepritapę prie socijalistų, pakibo ore. 
Atsikartojo amerikiečių lietuvių istorija. Liko generolai be 
armijos. Tauta eina savo keliais, gi laisvamaniams “va
dams” lieka tik svajoti apie vadovavimą žmonėms, seniai jau 
nuo jų pabėgusiems.

mūsiškiai tūlę, laikę buvo sudurųė-

UOSIS.

Katalikų Spaudos Savaite

valdybos 
p. G. S. 

paskelbta 
p-ni A.

S. S. K.

Klaidų atitaisymas.
Chicago, HL (Bridgeporto) 

K. S. S. Komisijos 
sekretoriumi yra ne 
Žakas, kaip buvo 
“Darbininke,” bet 
Nausėdienė.

Chicago, UI. K.
(Norh Side) Katalikų Spaudos 
Savaitės Komisijos sekretoriu
mi yra p. P, S. Mureika, o ne 
P. S. Mažeika.

Waterbury, Conn. K. S. S. 
Komisijos valdyba susideda iš 
sekančių ypatų:

S. M. Danaitis, pirm.
B. Vasiliauskas, vice-pirm.
P. Tutoraitis, sekr.
A. Leškis, kas.

New Britain, Conn. Katali
kų Sp. Sav. Komisija susideda 
iš 15 ypatų. Valdyba suside
da iš sekančių ypatų:

J. Maksimavičius, pirm., 
M. Miezlauskiutė 1 sekr., 
J. Šimoliunas 2 sekr.
A. Nevulis kasininkas.

balsavimas klausime Lietuvos ne-

Naujos Kataliku Spaudos 
Savaites Komisijos.

24 Rockford, UI.
J. Andriuškevičius, pirm.
O. Krušiutė, vice-pirm.
P. K. Gritėnas, sekret
G. Beleckas, kas.

Nariai:
Kun. V. K. Taškunas,
A. Antanaitis,
T. Beleckas.

25 Levriston, Me.
P. Jasiunas, pirm.
O. Klioštoraitis,vice- pirm.
A. Ivaškevičius, sekret.
B. Ivaškevičiūtė, kas?

26. Worcester, Mass.
Pr. Zataveckas, pirm.
O. Čirvinskiutė, vice-pirm.
O. Čiginskaitė, sekret.
J. Sidaravičius, kas.
P. Lubinas tvarkdarys.

27. Racine, Wis.
J. Simanavičius, pirm. 
T. Zizminskas, sekr.
A. Zizminskaitė, kas.

Atstovus prisiuntė sekančios 
kuopos ir dr-jos: LDS. 51 kp. 
A. Žaliaduonis, A. Kulbickas, 
V. Runta; L. Vyčių 25 kp. M.
J. Šimonis, J. Kuzas, S. Paša- 
veckas; LRKM. Są-gos 26 kp. 
O. Žvingiliutė, O. Matulaičiu- 
tė, M. Rakauskaitė; šv. Kazi
miero Dr-jos A. 'Grigalius, K. 
Misevičia, K. Norbutas; Šv. 
Juozapo dr-jos J. Pečkis, P. 
Sušinskas. Liuosnoriai prisi
dėjo sekanti: A. Šliokaitis, A. 
Kanoverskas, J. Kanoverskas,
K. Žilinskas. Nekurios dr-jos 
dar neprisiuntė, bet ateityje 
prisius ir bus paskelbti tų ko
mitetų vardai. Valdyba išrin
kta sekanti: M. J. Šimonis pir
mininku, A. Žaliaduonis rašt., 
p-lė M. Rakauskaitė ižd. Pra
dėjus svarstyt nutarimus pasi
rodė, kad tarp komisijos yra 
geras ūpas ir pasižadėjimas - 
nenuilstančiai pasidarbuoti 
laike platinimo katalikų spau
dos. Komisija jau laikė net 
tris susirinkimus, visi buvo 
gana svarbūs ir daug apkal
bėta kokiu būdu daugiausia 
būt galima agitaciją varyti. Iš 
svarbiausių nutarimų yra se
kanti: 1) Kreiptis į kat. dr-jų 
rengiamus vakarus, kad būt 
galima platinti literatūrą; 2) 
katrie lankysis po stubas bus 
suteikti paliūdijimąi su klebo
no parašu; 3) visas komisijos 
nuveiktas darbas bus talpina
ma laikraščiuose; 4) svarbiau
sias nutarimas.tai yra surengti 
vakaras su prakalbomis ir ki
tokiais išmarginimais. Tas iš
kilmingas ir svarbus vakaras 
įvyks 3 d. lapkr. Popovich sa
lėje, 2539 St. Clair Avė.

Būtų labai pageidaujama/ 
kad visi, kurie suprantąjsvar- 

bą ir naudingumą kat. Spau
dos, prisidėtų prie to darbo 
ir sykiu susijungę visi veiktų 
išvien. Todėl jaunime nesigai
lėki e savo triūso nei vargo, bet 
pristok prie kat. sp. k-jos dar
bo. Susirinkimai įvyksta, kas 
panedėlis Bačionio name 2209 
St. Clair Avė.

M. J. Šimonis, pirm. 
A. Žaliaduonis, rašt.

28. Cambridge, Mass.
A. Vaisiauskas, pirm.
K. Grigas, sekret
V. Dzedulionis, kas.

Nariai:
V. Jakavičius, 
Ab. Jablonskis,
A. Klenauskas,
L. Kriaučiunaitė,
K. Plekavičiutė, 
A. Plekavičienė,
A. Palaima, 
K. Pažiūra.

29. Cicero, UI.
J. Mozeris, pirm.
P. Zdankus, sekret.
K. Liaudanskis, kas.

CICERO, ILL.
K. S. S. Komisija.

• Neatįliekant nuo kitų lie
tuvių kolonijų ir šitoji rūpina
si ir veikia prisirengimui prie 
katalikškos spaudos savaitės. 
Prirengus viską tai savaitei, 
tikimėsi išnaudoti tinkamiau
siai ir pelningiausiai. Katali
kiškos dr-jos stoja eilėsna ko
votojų už apšvietę, už tą galin- 
giausį ginklą šių laikų — spau
dą.

Spaudos Savaitės Komisija 
turi valdybą iš sekančių narių: 
Juozas Mozeris, pirm.; Pr. 
Zdankus. rašt.; Klem. Liau- 
dinskis, kasininku.

Šitoji komisija laiko savo 
susirinkimus kas nedėlia po 
mišparų. Laukiama ir tikimos

NEW BRITAIN, CONN.
Šiuomi pranešu, kad mūsų 

kolonijoj K. S. K-mja susideda I iš šios komisijos gana daug, ir 
iš 15 ypatų. Taip-gi pranešu j jei tolesniai nesnaus, tai pasi- 
kad valdyboj yra sekančios y- tikėjime nebus apvilti, 
patos: pirm. — J. Maksimavi- Į Pr. Zdankus, rašt.
čius, rašt. — M. Mezliauskiu- 
tė, 2-ras rašt J. Šimuliunas, iž
dininkas M. Nevulis.

Marijona Mieriiauskaitė.

CLEVELAND, OHIO.
Spaudos platinimo Komisi

jos pranešimas.

Komisijos susirinkimas įvy-jSt. 
ko 22 d .spalių Bačionio name. I

80. MANCHESTER, CT. 
Susirinkite.

Atsišaukiu į visų dr-jų ir 
kuopų išrinktus delegatus prie 
platinimo katalikiškos spau
dos ir visų prašau susirinkti 
nedėlioj lapkričio 4 d. 1:30 vai. 

(po pietų po No. 152 Eldridge

K. S. S. narys.



DARBININKAS.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

LDS. KUOPOMS PRA
NEŠIMAS.

New York, New Jersey’s L 
D. S. 5-tas apskričio suvažiavi
mas įvy^s lapkričio mėn. 25 d. 
(nedėlioj) š. m. šv. Jurgio dr- 
jos svetainėje 180 New York 
Avė., Newark, N. J.

Sesijos prasidės lygiai 2-rą 
vai. po pietų. Visos N. Y. ir 
N. J.valstijų LDS. kuopos pa- 
sisteųgkite atsiųsti delegatus, 
žinoma, visa svarba prigulės 
nuo skaitlingo delegatų suva
žiavimo, juo daugiau kuopos 
prisius delegatų, tuo daugiau 
galėsime apsvarstyti reikalų ir 
daugiaus galėsime pradėti vei
kti Darbininkų Sąjungos dir
voje. Dabar atvėsus orui, 
daugiau turėsime laiko. Pri
valome imties už darbo ir rim
tai svarstyti savo darbininkiš
kus reikalus. Delegatų buvo 
praeitame suvažiavime daug. 
O dabar pasistengkite atsiųsti 
dar daugiau. Taip-gi mel
džiu visų delegatų pribūti pas
kirtu laiku. Praeitame suva
žiavime visi laiku suvažiavo 
ir gražiai, tinkamai apkalbėjo
me nemažai svarbių dalykų. 
Tai-gi meldžiu pasistengti ir 
dabar laiku suvažiuoti. Jei 
kurios kuopos nesuspėtų sū- 

šaukti susirinkimų, tai tegul 
kp. valdybos įgalioja veikles
nių narių.

Su Įnešimais iš kuopų ir su 
kitais LDS. Apskričio reika
lais, meldžiu kreipties žemiau 
nurodytu antrašu.

Su pagarba Apskr. Rašt. 
Pr. Vileikis,

128 Chapel Str., 
Newark, N. J.

‘ WILKES BARBE, PA.

Fėrai.

Lapkričio 4, 5, 6 dd. Šv. Tre
jybės bažnytinėje salėj bus pa
rapijiniai fėrai. Visas pelnas 
eis įrengimui naujų vargonų. 
Visi kviečiami lankytis, o vis
kas yra puikiai rengiama.

Jonas T. Buragas.

DETROIT, MICH.
Spalio 24 d. buvo susirinki

mas L. Vyčių 79 kuopos. Su
sirinko neperdaugiausia. Su
sirinkimą vedė vice-pirm. P. 
Gervilis. Susirinkusieji pasiro
dė nedrąsūs, be naujų suma
nymų. Apie įvairius reikalus 
daugiausia kalbėjo p. A. Alek
sandravičius. Kalbėta apie pri
sidėjimą prie parapijinio baza- 
ro. Vyčiams reikėtų būti vik
resniems, sumaningesniems ir 
kalbesniems.

Vargo lašelis.

CLEVELAND, OHIO.
Clevelando lietuvių tarpe 

randasi, keliatas biznierių, ku
rie ypač pasižymi savo veiklu
mu bei duosnumu.- Vieną iš 
tokių reikia pažymėti p.' Rapo
lą Žitkevičių, užlaikantį dra- 
pamj krautuvę po num. 2112 
St. Clair Avė. Jis vra uolus 
rėmėjas idėjinių dr-jų, prigu
li prie L. Vyčių 25 kp. ir jai 
labai prijaučia, taip-gi jis yra 
duosniu sušelpime nukentėju
sių nuo karės 'lietuvių. Nedė
lioję, spalių 21 d. p. 'R. Žitke
vičius buvo surengęs puikų va
karėlį paminėjimui sukaktu
vių 10 metų nuo apsivedimo. 
Į vakarėlį buvo pakviesta gi
minės, ./artimi pažįstami ir bū
relis jaunimo. Nežiūrint, kad 
>nia Žitkevičienė nieko neži

nojo apie p. Žitkevičiaus už
prašytus svečius ir tik parva
žiavus iš fotografo p. J. Žit
kevičiui įėjus į kąmbarį, pa
matė nepaprastą reginį: būrį 
svečių iš kurių tarpo pradėjo 
plaukti gražus maršas iš po 
>irštų p. J. Žitkevičiaus smui- 
rininko, ir p. A. Vismino, pia
nisto, vienok vakarienę patie
kė iš skaniausių valgių. Sve
čių priėmimu rūpinosi p. J. 
Klimavičius. Reikia ypač pa
žymėti, kad vakarėlis buvo be 
svaiginančių gėrimų. Palink
sminimui svečių tarpais skam
bino ant piano p-lė Zosė Bag- 
džiūniutė, p. K. Štaupas, taip
gi gražius duetus išpildė p. J. 
Žitkevičius ant smuiko ir p. A. 
Visminas ant piano. Ant galo 
buvo padainuota keletas dai
nelių tarpe kurių ir “Ilgiausių 
metų.” Pasilinksminę iki so
ties visi skirstėsi į namus la
bai užsiganėdinę.

P-nui R. Žitkevičiui linkėti-

CHICAGO, ILL
(Brighton Park)

Nedėlioj spalio 21 d. šv. Ka
zimiero K dr-ja buvo surengus 
pramogą. Vakaro vedėju buvo 
p. Kvietkus. Pirmiauisa var
gonininkas S. Žilis ir J. Jokū
baitis sudainavo porą dai
nelių. Po to p-lė O. Strolaus- 
kai)ė, gabiausioji šioje apie- 
linkėje solistė, sudainavo porą 
dainelių. Paskui p-lė M. Vir- 
balaitė, šauni pianistė dailiai 
paskambino. Dar ir daugiau 
buvo ant programo gerų šmo-' 
telių. Kadangi tai buvo šei
myniška pramogėlė,tai buvo ir 
užkandžių. Žmonių buvo apie 
200. Buvo gražių žaislų ir pa
silinksminimų.

Lapkričio 4 d. bažnytinėj sa
lėj bus didelės prakalbos,spau- 
dos savaitės komisijos rengia
mos. Visi apielinkės-lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

Rašt.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kuopos mėnesinis 

susirinkimas bus pėtnyčioje 9 
d. lapkričio m. Bus svarsto
ma daug svarbių reikalų. Tai
gi malonėkite visi nariai atsi
lankyti į susirinkimą ir pri
kalbinkite kuodaugiausia nau
jų narių. Juo daugiau turė
sime narių, tuo didesnis bus 
mūsų .veikimas.

Supraskime tai, kad vieni

iš visų mes turime gražiausią gal neįveikdamas gyvenimo 
ir naudingiausią katalikišką vargus prašalinti, visgi, su- 
organizaciją LDS. 
spieskimės visi prie jos.

Kuopos Rašt

'•f tai-gi ir

LAWRENCE, MASS. 
Numirėlius gaudo.

Mickinių gauja dabar Law- 
rence nebesidaugina. Anaip
tol. Toji gauja sparčiai mąž
ta Kas nedėldienis ponas pri- 
čieris sako: žmonių vis ma
žiau. Kad kas sudėtų į krū
vą paveikslus dabartinės Mic- 
kinės gaujos su paveikslu jų 
pįrmo pikniko, tai “viernam 
nezaliežninkui 
gu begyventu 
ties jie gaudo 
kavoja į savų, 
kas kapines.
miršta, ten kaip juodvarnių 
randasi nežaliežninkų, kad tik 
palaidojus numirėlį savo kapi
nėse.

Kazimierą Parėdnę tikrą 
kataliką šie nezaliežni nuo jo 
rėkiančios moteries atlupo ir 
anksti rytą, dar “nepašven
tintuose” kapuose palaidojo. 
Tą pat padarė ir su Vincentu 
Varonavyčiu ir su kitais miru
siais katalikais. Nezaliežni ro- 
kuoja:— kad mes tų žmonių 
neprisiviliojom gyvų, tai mes 
juos nors numirusius pasisa
vinsime.
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būtų nebesma- 
Ne be priežas- 
numirėlius ir 
nezaliežninkiš- 

Kur tik kas nu

Dirsa.

PRISIDEKIME VISI

r PATERSON, N. J.
•

15 spalių buvo susirinkimas 
■visų dr-jų Katalikiškų Cent- 
ralinių organizacijų kuopų de
legatų. Pirmiausia buvo svar
stoma vietiniai reikalai. Pas
kiaus pradėjom kas link spau
dos savaitės. Svarstyta, kaip 
prisirengti ir kaip daugiausia 
praplatinus katalikišką spau
dą tarpe Patersoniečių katali
kų, kad jie neremtų priešin
gos pusės, kuri daug blėdies 
pridarė. Išrinkta du žmonės, 
kurių bus darbas nelengvas, 

t Turės vaikščioti po grinčias ir 
užrašinės katalikiškus laikraš
čius. Tą darys šios ypatos:
A. Miemikas, 10 Harrison st.,
B. Obelevičius, 105 Lafayette
st. Visų katalikų prašome 
parėmimo. C

A. Miemikas.

judina pačius to gyvenimo pa
matus. Ir tas būtų labai ge- 

,.ra, bet nueinama į kraštute- 
nybes, nes geiduliai siekia to
liau nekaip galima, ir verčia 
beturčius reikalauti nuo visuo
menės daugiau, kaip kad ji 
gali duoti. Tai čia ir pasiro
do visoje savo galybėje krik
ščioniškoji demokratija, čia 
pasirodo jos prakilnumas, pra
ktiškumas, tikslingumas ir 
naudingumas net būtinas rei
kalingumas.

Tiktai viena krikščioniško
ji demokratija remiasi visame 
kame ant teisybės ir meilės, 
tai yra teisingumu vadovauja
si ir meile. Krikščionys de
mokratai reikalauja kiekvie
nam to, kas jam teisingai pri
klauso. Krikščioniškoji de
mokratija stengiasi pasaulyje 
įnešti tokią tvarką, tokį surė
dymą, kad visos skriaudos 
būtų iš pat pamatų, su viso
mis savo šaknimis ir vaisiais 
išrautos ir prašalintos.

Krikščioniškoji demokrati
ja deda į pamatą savo veikimo 
Kristaus mokslą ir prie to mo
kslo visame kame stengiasi 
taikintis. Kristaus mokslas 
yra meilė ir teisybė, dėlto ir 

demokratija

judėjimas vystėsi nuo pat kri
kščionijos pradžios ir aplamai

— Demokratiją pagimdė 
naujoji gadynė, — pasakė, ne
atmenu, koks tai socijalogasJdemokratija yra prasidėjusi iš 
• J • • • 1 — j -1 i V V* • • VVir teisingai, pasakė. Bet mes 
nei kiek nuo tiesos nenukrįpši- 
me, jei pasakysime, kad de
mokratija išsivystė evoliucijos 
keliu iš Viešpaties Kristaus 
atnešto žmonijai mokslo, ku
riame parodoma Viešpatį Die
vą esant visų žmonių tėvu, 
visus-gi žmones Jo vaikais ir 
tarpu savęs broliais, o tuomi 
pačiu lygiais, visuomenės na
riais.

Kiekviena demokratija lai
ko savo tikslu stengties veikti 
taip, kad žmonijos visuomenė 
pati savimi valdytusi, per sa
vo pačių atstovus, renkamus

na ilgiausių metų ir puikiau^* kpįĮį^į^ balsavimų, tai yra di-
sios kloties.

Buvęs.
/

įC

Šventasai
Knyga Šventoji, 
Versmė gyvoji,

* Pilna slaptingos jėgos, 
Jausmus gamina, 
Skausmus ramina, 

Gydo kariones sielos... 
Kada aš vienas, 
Kada blakstienas 

Ašara vilgo gaili, 
Arba kad jauną 
Širdį užgauna 

Keršto vilyčia smaili, —

lor
(“Vadas”)

Knyga Šventoji, 
Žvaigždė šviesioji, 

Savo slaptingais kerais,
Geismus malšina,
Kerštą naikina,

Piktus padaro gerais...
Kaip aš gyvensiu, 
Varguose skęsiu, 

Ar lepins likimo sapnai,
Knyga Šventoji 
Draugė tikroji 

Bus man paguoda nūnai!..
' J. Leškauskas.

IOI 3

Šlamštų skleidėjas
Rožė ir Ona seserys; Svinskis, laisvamanis. 

Viskas dedasi lietuviškoj amerikoniškoj stuboj. Visi ap-

NEWARK, N. J.
L. Vyčių 29-tos kuopas mė

nesinis susirinkimas bus pane- 
dėlyje 5 d. lapkričio. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti Į 
susirinkimą, nes yra labai 
daug svarbių reikalų, kad vi
si žinotumėt koks yra veiki
mas kuopoje, nes bus išduota 
dviejų vakarų atskaita. Ma
lonu bus užgirsti kiekvienam 
nariui kiek mes turėjome įeigų 
ir kaip stovi mūsų kasa dabar
tiniame laike.

Ateikite visi ir atsiveskite 
kiekvienas po naują narį, taip
gi malonėkite ateiti kandida
tai, kurie buvote perstatyti 
pereituose susirinkimuose.

Kuopos Rašt.

CHICAGO, ILL.
Liet. Vyčių vakaras.

Sekmadienyj spalių 21 d. 
m. Liet. Ųyčių 5 kuopa suren
gė puikų teatrą. Vaidinta 
astuonių veiksmų tragedija 
“Genovaitė.” Vaidinimas la
bai gerai nusisekė. Artistai- 
-mėgėjai savo roles išpildė tik
rai gyvai. (Salė buvo pilna 
žmonių.) Svarbiausias roles 
atliko šios ypatos: Sigito — 
P. Sriubas, Genavaitės — P. 
Kaminskaitė, Goliaus — A. 
Šlapelis. Labiausiai atsižy
mėjo p-lė P. Kaminskaitė, ku
ri šioje šalyje yra augus ir 
trečiu kartu scenoje dalyvauja 
ir tai nepaprastai savd gabu
mu atsižymėjo. Užtai gavo 
gėlių bukietą^ šis veikalas 
žmonėms labai patiko, buvo 
didelis delnų plojimas.

Po vaidinimui linksminosi 
ir žaidė lietuviškus žaislus.

-Vidušilaitis.

.. š.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 11-tos kuopos susirin

kimas bus 6 d. Japkričo, 8 vai. 
vakare parapijos salėj, kun. 
l’tkaus.

R ritinai visi ateikite.
Raštininkas.

CLEVELAND, OHIO.
Didis veikimas.

Spalio 28 d. buvo L. 
51 kuopos susirinkimas, 
sirašė p-lė Ona Kėršutė, 
žymi veikėja, ir keletas 
Nutarta surengti lapkričio 24 
d. pramogą ir vaidinti juokin
giausią komediją “Gudrus 
Kvailys.” Apie tą pramogą 
rūpinsis broliai Kanoverskiai. 
Advente nutarta surengti di
džias prakalbas yStreikierių 
fondo naudai ir parkviest! kal
bėtoją, kurs apie Chicago yra 
laimingai vedęs streikus. 'To
liau nutarta po Kalėdų suren
gti viršgamtišką lošimą “Pa- 
locius ežero dugne.” .__

Avinėlis.

S. 
Pri- 

labai 
kitų.

D.

džiumos balsuotojų balsais.
Nors kiekviena demokrati

ja , savotiškomis taisyklėmis 
vadovaujasi ir savotiškai el
giasi, bet visgi visame demo
kratiškame judėjime daugel 
kas randasi ir bendro, 
naudingo.

Mums tas bendrumas kar
tais net gail būti pavojingas, 
juomi nekartą esama priden
giamos netikusios teorijos ir 
net pati bedievybė arba laisva-, 
manybė, nelyginant taip, kaip 
'uvei meškerė.

Mums šiuomi kartu prisei- 
na pakalbėti apie Krikščioniš
kąją Demokratiją, kurios L. 
D. S. yra šaka Mes veikia
me po krikščionių demokratų 
vėliava prisilaikome krikš
čionių-demokratų priimtų tai
syklių ir veikimo būdų.

* “Žodį “Krikščioniškoji de
mokratija” tankiai mums pri
sieina rasti laikraštyje- arba 
knygoje, bet apie jo reikšmę 
daugelis iš mūsų narių — taip 
aš tikiu, kad permažai težino, 
o tokio žinojimo stoka mums 
daugelyje atvejų gerokai pa
kenkia

Demokratija reiškia žmonių 
valdžią arba tokią valdžios 
formą, kur didžiuma balsų nu
sprendžiama

Yra “demokratija” “so
či jal-demokratija” ir “Krik
ščioniškoji demokratija ”

Teisingiau sakant, yra trys 
demokratiškojo judėjimo sro
vės: “laisvamaniškoji,” “so
či jalistiškoji” ir “krikščioniš- 
įkoji,” ir jos viena nuo kitos 
[skiriasi tuomi, kad jungia de
mokratiją su kitu dalyku. Su 
socijalizmu soči jal-demokra
tija, su krikščioniškojo moks
lo prisitaikymu — krikščioni
škoji demokratija, ir betiky- 
binis kripsnys, vadinamas 
tiesiog — demokratija

Krikščionių demokratiškas

krikščionijos mokslo.
Laipsniškai demokratijai 

vystantis, jinai panaikino ver
giją, panaikino baudžiavą, 
iki priėjo prie šių laikų visuo
meniško-žmonijos surėdymo ir, 
žinoma, kad dar ir ant to ne 
apsistos. Nes žmogaus tiks
las ant žemės yra ieškoti tobu
lybės visame kame, *o galiau
sia susivienyti amžinai su Die
vu ir būti laimingu.

Krikščioniškosiios Demokra
tijos patrijarku vadinamas y- 
ra p. Harmel. Jisai atvykęs 
į Rymą spalių 8 d., 1898 me
tais su prancūzų darbininkų 
deputacija, šv. Petro bazyliko- 
je sveikino Leoną XIII vardu 
naujosios organizacijos ir per
skaitė deputacijos adresą.

Tuomet Leonas Xlll pirmą 
kartą pakėlė savo balsą iškil
mingai laimindamas Krikščio- 

gero, Įniškąją Demokratiją ištarda
mas viešai tą vardą.

Nuo to laiko tasai vardas, 
taip sakant, gavo pilietystės 
teises, nors buvo ir nemenkai 
tokių, kuriems tasai vardas ir 
tasai visas krikščioniškas, de
mokratiškas judėjimas labai 
nepatiko, bet su juomi kaipo 
su faktu turėjo visi skaityties.

Toliaus tas judėjimas tarpe 
katalikų plėtojosi, bujojo, to
bulinosi ir tebesitobulina ir 
tebeauga. Jau dabar visose 
katalikiškose valstijose, viso
se krikščioniškose tautose ta
sai krikščioniškas demokratiz
mas daug ko gero yra padaręs 
daro ir darys.

Ir mūsų tautoje tasai judė
jimas taip-pat jau gerokai sa
vo šaknis inleido. Įvairios 
organizacijos krikščionių de
mokratų pamatais tveriasi 
taip Lietuvoje, taip Ameriko
je, taip ir kituose pasvįečiuo- 
se, kur tik randasi apsigyve
nęs didesnis lietuvių katalikų 
būrelis. *

Krikščioniškoji demokrati
ja darbuojasi vardan evangeli- 
jinės teisybės ir meilės; toji 
meilės srovė eina vis kaskart 
didyn ir didyn, patekdama į 
platesnes žmonijos minias ir 
nesuvaldomos žmonijos balsas 
nenutilsta: vardan teisybės, 
vardan meilės ir žmoniškumo 
reikalaujama daugiau apverti- 
nimo, daugiau lygybės, Slau
giau duonos silpniems ir ma
žutėliams. ..

Yra pasaulyje pikto, bet 
jis nurodoma; yra žaizdų, bet 
jas gydoma; yra prakilnus 
noras, pagirtinas rūpestys, 
kurs šaukdamas, bet išsyk

krikščioniškoji 
remiasi vien tik ant meilės ir 
teisybės pamatų.
veikimas priešingas Kristaus 
mokslui, priešingas meilei, 
priešingas teisingumui, prie
šingas ir Krikščioniškai Demo
kratijai.

Dėlto visi lietuviai darbi
ninkai kiek tik galėdami rem
kime krikščioniškąją demok
ratiją prisidėdami prie to 
švento darbo prie krikščioniš
ko demokratiško veikimo. Pri
sirašydami prie L. D. S.

F. V.

Kiekvienas

'J

BORDENS 
Maited 
Milk

HASMOEOUAL

3<ntn jcnsoMuCa
K* VOM.UAA.

>L
Nesirūpink apie savo 

vidurdienio valgį?
Jeigu jūs esate labai užimtas 

darbu valgio laike, tai labai len
gvai galite pasidaryti tuojaus 
ant vietbs bliūdų.

SORDEITS
Maited
šiltą arba šaltą, pritaisytą su 

pyragaičiais, arba taip kuo nors. 
Taip jūs apsirūpinsite stipriu, 
pasitenkinančiu ir atsakančiu 
valgiu. Kodėl nepaimti išmėgi
nimui?
NUSIPIRK PAKELĮ ŠIANDIEN

Parsiduoda visose vaistinėse.

Išpildyt šį kuponą ir pasiųsk jį-
Maited Milk Dept., D. A.
Borden’s Condensed Milk 

Co., Newe York.
Įdedamos už 10c. krasos ženkle
lių, gauni atskirai sample — už
tektinai išmėginimui

Vardas.................................................

Adresas ...............................................

Prieš karę Amerike buvo 4.600 
milijonierių. Dabar laike karės 
jų skaičius paeidvigubino.

K

sirėdę, kaip Amerike. Svinskis su raudonu kaklaryšiu ir rau
donomis pančiakomis. Rankoj “siutkeisis.” Uždanga pasike
lia — sėdi Rožė viena ir išlengvo dainuoja:

Man ilgu, man ilgu Laukiu aš, laukiu aš
Prie balto stalelio. Mylimo bernelio.

(Rožei nematant įeina Svinskis^ pastovi pakol pabaigia 
dainuot, po tam grsiai surinka.)

SVINSKIS. Vilką mini, vilkas čia.
- ROŽĖ (nusigandus pašoka ir surinka). Ui-je! . 

SVINSKIS. Ko taip gąsčioties, ne vilkas, bet aš.. 
ROŽĖ. Tai kas tu per vienas, kad įėjai neprašytas. 
SVINSKIS. Įėjau neprašytas, nebūsiu pavarytas, sako 

priežodis.
ROŽĖ. Tai vis-gi turi pasisakyti kas esi, nes aš Tamstos 

nepažįstu.
SVINSKIS (prieidamas suduoda jai į petį). Susipažinsi

me lakštingalėle palengva. Matai aš po tėvais vadinuos Svo
gūnas, bet man ta prfvardė netinka ir aš ją perkeičiau į Svins- 
kį. /

ROŽĖ (pašiepdama) Tikrai puikiai skamba. Gal tamsta 
lenkiškai nemoki, pas lenkus tas vardas labai išaugštintas.

SVINSKIS. Kur-gi nemokėsi. Jie mane visuomet su pa- 
godone šaukia pan Svinstvo. Mat aš gražaus pasielgimo žmo
gus, žinau kas yra politika.

ROŽĖ. Pripažįstu tiesą, moki apseit, kad net į duris ne- 
pabeldęs, it kiaulė į bulves, tiesiog briaujies.

SVINSKIS. Kam beldinėti už dyką, juk niekas neužmo
kės už dyką, juk niekas neužmokės už tai.

ROŽĖ. Meldžiu sėties (paduoda kėdę). Gal ką naujo pra
neši, manau, kad ne be reikalo čia atsilankei.

SVINSKIS (sėsdamas). Žinoma nedykas (pasideda ant 
stalo “siuteisį”). Štai pilnas “siutkeisis” prikrautas.

ROŽĖ (juokiasi). Ką gal siūtus valai.
SVINSKIS. Ką tamsta šneki, ar aš taip blogai atrodau 

(apsidairo apie save), kad siutkliniu pavadinai.
ROŽĖ. Neblogiausia atsižiūri. Na tai baigk sakyti, nes 

jau mane iš kantrybės išvesi.
SVINSKIS. Merginos visos kantrios, mat aš dabar per 

Spaudos Savaitę platinu spaudą.
ROŽĖ. Meldžiu parodyt kokią tu čia spaudą platini, gal 

raudonąją, •
SVINSKIS. Tai pamatysi. (Pradeda kraut ant stalo po 

vieną rokuodamas.) “Kova,” “Keleivis,” “Laisvė,” “Nau
jienos,” “Kardas” pirmiaus buvusi “Šakė,” “Naujoji Gady
nė” ir “Moterų Balsas.”

ROŽĖ. Tai jau ir viskas.
SVTNSKIS.- Viskas, ko daugiau nori.
ROŽĖ. Tai tamsta tokią spaudą platini. Juk dabar ka

talikų savaitė, o ne cieilikų.
SVTNSKIS. Aš katalikų spaudą ir platinu.
ROŽĖ (pašokusi piktai). Tamsta man akių neapclumsi, 

manai, kad aš nepažįstu katalikiškos spaudos? Kur “Drau- 
jgas,” “Darbininkas,” “Garsas,” “Tautos Rvtas,” “Žvirb
lis,” “Pažanga.”

SVINSKIS. Tu nesupranti, kad čia tie patys laikraščiai. 
ROŽĖ. Tamsta man niekų nekalbėk. Tik noriu žinoti del

ko tamsta platini tuos šlamštus tarp žmonių ir apgaudinėji ne
susipratėlius.

•SVINSKIS. Na, ką čia šneki, užsirašyk nors vieną. 
Štai gauni vieną numerį už dyką.

ROŽĖ. Aš netik už dyką neimčia, bet kad man dar pri
mokėtum ir tai neskaityčiau.

SVINSKIS. Tai kokia užsispyrėlė, padarykie man biznio, 
nes dar šiandiena nei vieno neužrašiau.

ROŽĖ. Ačiū Dievui, mat žmonės jau susiprato, moka pe
lus nuo grūdų atskirt.

SVINSKIS. Tesižino, teskiria, mums neapeina, na lakš
tingalėle, nupirk bent vieną (kiša į rankas šlamštą).

ROŽĖ, (supykus). Meldžiamasis, nors sakei, kad nevary
tas išeisi, bet man atsibodo bartis. Aš meldžiu gražiai išsinešk 
su visu savo juodu, geltonu ir raudonu tavoru.

SVTNSKIS. Aš tamstos nevarginu, papirk, tai išeisiu. 
ROŽE. Dar sykį meldžiu prasišalink, nes kitaip susipyk- 

sim ir būsi išvanotas, nes laukiu sesers pareinant.
SVINSKIS. Nėra baimės, kad pagrįš, aš ir jai “Šakę” 

užrašysiu. (Tuo tarpu įeina Ona.)
ONA. Kokias čia “Šakes” žadi užrašyt?
SVINSKIS (pribėgą greitai, paduoda “Šakę”). Šitai, ši-

Kalifornijos valstija išmaitintų 
visus Suv. Valstijų gyventojus, jei 
ten žemė būtų moksliškai apdir
bama.

- ------ o------
Verk seselė pakol laikas. Jei 

neverksi tekėdama, verksi 
kampe sėdėdama.

• ———— ~ 
Gali veidu nušauti.

Žmogus, pamatęs žydą, ė
mė cieliuoti lazda it šautuvu. 
Žydas, nusigandęs, tarė: .

— Oi, žmogau, necieliuok. 
Netruks velnias skilutę išgrįžt 
ir parako užpilt.

tai.
ROŽE. Atėjo su tais šlamštais ir negaliu nei išvaryt 
SVINSKIS. Kad aš neprašytas ir atėjau.
ONA. Nieko nereiškia, nekviestam nėra vietos.
ROŽE. JaV man, net galvą skausta nuo jo murmėjimo.
ONA. Kodėl taip, radęs vieną merginą ir kankini, mel

džiu išsinešti.
SVINSKIS. Paukštytės, balandukai, tuoj išeisiu, užsira- 

sykit nors “Kovą.”
ONA. Ak tu netikėli su savo “Kova” greičiau neškis lauk, 

jei ne, tai šluotą paimsiu.
SVINSKIS. Šluotos du galu.
ONA (supykus pagauna šluotą). Užteks tau ir vieno, trau

kis iš čia (užsimoja ant jo).
SVINSKIS. Jau bėgu, tik nemuškit (Pasigauna šlamštus 

po pažasčia, poantra “siutkeisį” ir išbėga.).
TELŠIŲ PLIUMPIS.
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JUOZAS WITKUS, 
MASSENA, N. Y.

ANYKŠČIŲ ŠILELIS.
Vaizdingiausiai ir gražiausiai eilė

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

A. RAMOŠKOS KNYGYNAS, 
5tį W. Saratoga Str., Baltimore, Md.

KALENDORIUS.
VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME 

KUODIDŽIAUSIA MUS UŽBOMBAR- 
DUOTI UŽSAKYMAIS ANT KALEN
DORIAUS.

Peieškau brolio Antano Norkaus, pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių apskričio, 
Raudėnų miestelio. 4 metai atgal gyve
no Rumford, Me. Girdėjau, kad Wa- 
terbury, Ct., tapo sužeistas. Meldžiu 
jo, ar kas apie jį žinot, pranešti se
kančiu adresu:

LIUDVIKAS NORKUS,
302 IVallace St, New Haven, Conn.

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

Kuri užlaiko visokio ta- 
*♦* voro, reikalingu maine- *♦* 
A ♦*«

Paieškome Kazimiero Lukšio Vil
niaus gub. Gyveno po No. 462 E. Sisth 
St, So. Boston, Mass. Jis paliko mo
terį su 2 vaikais Rugsėjo mėnesyje. 
Jis yra tamsių plaukų, mėlynų akių, 
vidutinio ilgio.. Kas apie ji sužinosi
te, praneškite šiuo adresu : 

ASSOCIATED CHARITIES, 
43 Ilaukins St„ Boston, Mass.

(p. 126-128)

I’-as čužas pasitaikius progai ren
ka prenumeratas katalikiškiems laik
raščiams. Pas jj taip-gi galite gauti ir 
pavieniais egzemplioriais.

J. ČUŽAS,
183 Lisbon St, Leviston, Me.

Extra!!!

U 4EL. BACK BAY 4200

[dr. F. MATULAITIS
I] Oflaojdyno. Q«4o vteokiaa MgM
I MP.I.MP.M. PiMdrtaAktota®.

I 419 Boylston St. Boston, Man.

IEŠKAU DARBININKO
Gerai mokančio bučernės ir groser- 

nės darbą. Mokestis gera ir darbas 
užtikrintas. Meldžiu atsišaukti pas a- 
gentą

P. BRAŽINSKAS,
832 Sere St., Homestead, Pa.

— ABBA----
305 Hamitton Avė., Duguesne, Pa.

Extra!!!

Aš M. Urboniutė paieškau savo pu- 
seserių Benediktos ir Onos, paeina iš 
Kauno gub., Ukmergės pav., Sere
džiaus parapijos, Padubiso sodžiaus. 
Pirmiau gyveno Philadelphijoj, dabar 
nežinau "kur. Atsišaukite.

MARIJONA URBONIUTĖ,
75 Emerald St., Gardner, Mass.

ATSIŠAUKITE
Netikėtą mirt} sutiko a. a. JONAS 

ALSIS paeinantis iš Kauno gub., Ra- 
seinią pav., Judreną parapijos. Gimi
nės Jo atslšankit, galite gauti nemažai 
pinigą iš kompaniją. A.a. Alsis mirė 
spalio 4 d. Giminės kreipkitės šiuo ad
resu:

K. STRUMSKIS,
222 DUFFIELD STR., BROOKLYN, N. Y.

Dr. Paul J. Jakmauh
^Jakimavičius)

Priėmimo valando*:
Nuo 2 iki 8 popiet. Noo 7 iki 8 vakare B 

M9 UBO ALKA Y Cor. G ST. SO. BOSTONĄ 
TelBMS.B. B

—. . ,
AR ESI GIRDĖJĘS?

Kad žmogų* gali pasigražinti M 
veidą ir įgyti ilgu* plauku*. Prisiątiiv 
štampą ir gausi visas informacija*. ’ —,

MTBMTM FMVUBT CS.
42 Vine Street. Montello, Maea.

t
♦i*

A

Broadway, So. Boston,

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Tek So. Boston 21032

PIRK RAKANDUS PAS I
Rakandai pirmos rūšies ir kai

šo. Boston.

RICBMOND’S
Sutaupįsi pinigų.

nos labai žemos.
Frank R. Richmond,

374-378 Broadway,

Lietuviškas Lietuvos

Taisė M. Šalčius. Kaina 60c.
Drabininko”

knygne, 242 W. Broadway, So.

Žemlapis

Reikalaukite it

Boston, Mass.

TXX X ♦♦♦
Y Su bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia liga, kuri reika- A
Y lanja specialisto patarnavimo. e A

-- --------------------------

l 
valan-Y

A

Kewanee, UI.

PIRK RAKANDUS PAS

Vietinės žinios
KATALIKŲ VEIKĖJŲ 

SUVAŽIAVIMAS.
Spalių, 28-tą, 1917 m. šv. 

Petro parapijos salėje įvyko 
suvažiavimas So. Bostono ir 
apielinkės lietuvių katalikų 
veikėjų. Suvažiavimą atidarė 
5 vai. po piet vietinės K. S. S. 
Komisijos pirm. p. A. F. Knei- 
ZIS.

Paaiškinus suvažiavimo tik
slą, išrinkta suvažiavimui 
pirmsėdžiauti p. A. F. Knei
žis, rašt. p-lė U. T. Jokubaus
kaitė.

Suvažiavime dalyvavo iš 
Nonvood, Mass.: K. Akstinas, 
Jonas Kašėta, J. Pileekas ir A. 
Kovaliauskas. Iš Brighton, 
Mass.: J. Matukas ir V. Skeis- 
gilas. Iš Chelsea, Mass.: S. Lo- 
kuševičia ir J. Leikus. Iš So. 
Boston, Mass.: A F. Kneižis, 
J. E. Karosas, V. Jakštas, U. 
T. Jokubauskaitė, O. Jankaus
kienė, O. Meškauskytė, P. 
Giedraitaitė, O. Staniuliutė, A. 
Bendoraitis, P. Špokas, V. 
Varžinskaitė. Atsilankė ir 
šiaip svečių, kuriems suteikta 
sprendžiamasis balsas. Atsi
lankė gerb. kun. P. Juškaitis 
iš Cambridge, Mass., p. F. Vi- 
rakas, A. Kasinskaitė, J. Pe- 
čikoniutė, Jankauskienė, Ba- 
gočaitė ir J. Mėšlis iš So. Bos
tono, Mass.

Pirm, pakviestas, p. J. E. 
Karosas, K. S. S. eentrališkas 
sekretorius plačiai išaiškino K. 
S. S. Komisijos veikimą, taip
gi pranešė, kad iki šioliai vien 
aukomis i Spaudos Komisijos 
iždą suplaukė virš $300.00. 
Tartasi apie geriausį ir prak- 
tiškiausį būdą katalikišką 
spaudą platinti. Gerai apkal
bėjus, pasirodė, kad praktiš
kiausias būdas spaudą platin
ti per vietinius ir keliaujan
čius agentus.

Taip-pat pripažinta reikalin
gumas ir ant toliaus palaiky
ti susiorganizavusias spaudos 
platinimui kuopeles, gi kur 
jų nesama suorganizuoti. Pa
tarta, kad tos kuopelės ilgai
niui liktųsi Federacijos komi
tetais. Patarimas priimtas.

Susivažiavimas rado reika
lingu suorganizuoti katalikų 
spaudos platinimo apskritį, į 
kurį inėjo atstovautos suvažia
vime kolonijos.

Apskritis užvardintas “Bos
tono ir apielinkės Katalikų 
Spaudos Platinimo Apskritis.’ 
Dėl stokos laiko viskas atidė
ta iki kito susivažiavimo ir 
eita prie rinkimo valdybos. 
Pirmininku liko A. F. Kneižis, 
vice-pirm. U. T. Jokubanskai- 
tė, rašt. K. Akstinas., ižd. P. 
Giedraičiutė.

Vieta antrojo suvažiavimo 
paskirta So. Boston, Mass. 
Suvažiavimą sušauks valdyba 
nevėliau Naujų Metų.

Suvažiavimo pirm.
A F. Kneiž’s,

Raštininkė
U. T. Jokubauskaitė.

bus galima dažiūrėti, kad vi- vo aukomis Lietuvių Tautai 
garbės vainiką pinti padėsime 
ir Lietuvai mielaširdingą dar
bą padarysite. Ne vardan 
savo, bet vardan skriaudžia
mos Lietuvos ir jos garbės 
kreipiamės. Esame tikri, kad 
vienokia ar kitokia pasišventi
mo auka prie Lietuvių Bazaro 
Skyriaus prisidėsite.

Su pagarba
Už’ 

Lietuvių Bazaro Komitetų, 
Daiktų ir aukų rinkimo ko

misija:
Kun. N. Petkus, 
Ks. Strumskis, 
J. Ginkus.

sos dalys miesto būtų apeitos. 
Bostoniečiai žiūrėkime, kad 

šioj kampanijoj užimtumėm 
pirmutinę vietą tarp lietuviš
kų kolonijų!

U. T. J.

Škotijos (Anglijos) 
vių katalikų laikraščio 
vių Draugo” gavome 
numerių net kelis bundulius. 
Kas nori plačiau sužinoti apie 
Škotijos lietuvių gyvenimą, 
nepamirškit to laikraščio ats
kirais numeriais “Darbinin
ke” pasipirkti.

Kas nori Vyčių pikniko pa
veikslų pasipirkti, galite jų 
gauti petnyčios vakare pobaž- 
nvtinėje salėje pas p. J. Motie
jūną.

lietu- 
“Išei- 
naujų

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiusi 
paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c.
99

99
du ” 75c. 
tris ” $1.00 

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W, Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Nedėlioję 4 d. lapkričio 1-mą 
vai. po pietų bus susirinkimas 
Sus-mo Liet. R. K. A. 21 kuo
pos šv. Petro bažnytinėje sa
lėje. Prašome atsilankyti vi
sus, kurie priguli prie šios 
kuopos, nes turime svarbių 
dalykų apkalbėti. Kviečiame 
ir tuos, kurie dar nepriguli 
prie šios kuopos, nes dabar 
gera proga prisirašyti prie 
taip prakilnios ir naudingos 
organizacijos.

Rašt. Ona Paulaič'iikė.

ATSIŠAUKIMAS.
Lietuvaitės ir Lietuviai:,—

Su 24 lapkričio diena New 
Yorko Grand Centrai Palace 
prasideda milžiniškas Alijantų 
Bazaras. \ Bazaras rengiamas 
didžiosios labdarybės tikslu. 
Visas bazaro pelnas skyriama 
dėl karės nukentėjusioms tau
toms, prieš Centrales Valsti
jas kariaujančioms.

Tame kiltos labdarybės ba- 
zare ir lietuviai vietą gavo, 
kad per savąjį skyrių gautą 
pelną taip skaudžiai karės pa
liestą Lietuvą, mūs Tėvynę, 
sušelpus. Nenurodinėsime į 
Lietuvos šelpimo reikalą — 
Jūsų, gerbiamieji tėvynainiai, 
širdys ir Lietuvos meilė senai 
jau atsiliepė ant Tėvynės de
javimų. Visa, ko prašysime, 
kad Jūs ir dabartinei progai 
pasitaikius, imtumėtės darbo, 
lygaus Jūsų Lietuvos meilės 
jausmams. Mums rūpi, kad 
bazaro lietuviu skyriaus su
rengimo ir sykiu Lietuvos šel
pimo darban įsikinkytų visi, 
kurių širdyse Lietuvos ir ar
timo meilė dega. Mes gerai 
žinome, kad bazaro pridera
mas surengimas ne mūs vienų 
galėję. Mes tikimės, kad ne 
vientik tos draugijos, ir jų na
riai parems, kurios per ats
tovų susirinkimą ant mūs pe
čių bazaro rengimą uždėjo, bet 
taipgi darban stos visi geros 
valios ir kiltos širdies lietuvai
tės ir lietuviai. Į- Jus tad ir 
kreipiamės.

Bazaro lietuvių skyriaus 
tikslas nebus atsiektas, jei ne
bus eita prie šių dviejų dalykų 
— lietuviškos dailės parodymo 
ir kodidžiausio piniginio pel
no. Lietuvių Bazaro Komi
tetas prie to eidamas ir prašo 
visų, kad kiekviena lietuvė ir 
kiekvienas lietuvis, kuris tu
ri ir gali paaukotų bazarui lie
tuviškuosius išdirbinius: žiur
stus, abrusns, staltieses, vai
kams žaislus ir visa, kas tik 
lietuviškąją daile pasižymi, 
kas tik pelną atneštų. Jeigu 
kas turėtų brangintinų daiktų, 
kurių aukoti tam mielašrrdin- 
gam tikslui neišsitektų, pra
šytume tų žmonių bazarui nors 
paskolinti, kad nors tuo bū
du lietuvų skyrių papuošus 
Tie daiktai po bazarui bus čie- 
lybėje sugrąžininti. Visus 
bazarui skyriamus daiktus su-! 
nešti ar susiųsti prašytume pas | 
gerb. kun. N. Petkų, 259 No. 
5-th St., Brooklyn, N. Y.

Vėlgi prašome, kaip drau
gijų, taip pavienių asmenų, 
paremti lietuvių skyrių ir pi
niginėmis aukomis. Tokia
me atvėjuje aukas reikia siųsti 
Lietuvių Bazaro Komiteto iž
dininkui, kun. N. Petkui, ad
resuojant — Lithuanian Ba- 
zaar Committee, 320 Fifth 
Avė., New York City.

Atsikreipiar.;e į Tamistas 
su tikra viltimi, kad mūsų

Tikimės, jog per Spaudos 
Savaites (iki gruodžio 1 d.) 
jų neliks pas mus. Tuomet 
išleisime antrą laidą, jei bus 
dar reikalavimų.

Popierą Kalendoriui ėmėme 
brangią, drūtą, kaip jaučio 
odą. Galėsime Kalendorių var
toti kasdien per ištisus metus 
ir dar jis liks sveiku.
ga^©©©©®s©ssss®©®©©®®®®®®«

SOUTH BOSTON, MASS. H 
TEISINGIAUSIA IR GE- f 
BLAUSIA LIETUVIŠKA p 

APTIEKA o

Sutaisau receptus su di-
1 ; džiausią atida, nežiūrint, ar 

tie receptai Lietuvos ar Ame- 
Į riko s daktarų. Tai vienati- 
Inė lietuviška aptieka Bostone 

ir Massaehusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o

; ; aš prisiųsiu per ezpresą.

K ŠIDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas
■ Tel So. Boston 210J4 ir 21013. 

‘ > 226 Broadway, kampas 0 St,
J®©®®®©®©®©®®®©®©#©®®®®®®* 

auam
AVienatine Lietuviška

t Krautuvė i 
I

nieriams.
Yf V. LUKOSEVICIa,
X Minersville. - - Pa. TV v

ŠAUNIAI VEIKIA
Vietinė K. S. S. Komisija 

išsijuosusi darbuojasi, kad tik 
daugiau pelnyti laike Spaudos 
Savaitės. Ypač uoliai imasi 
darbo vpatos išrinktos platinti 
katalikišką spaudą po namus. 
Tam darbui liuosnoriai apsiė
mė sekantieji: J. E. Karosas, 
A. Glineckis, A. Bendoraitis, 
P. Špokas, V. Jakštas, P. Mi
liauskas, A. F. Kneižis, O. 
Jankauskienė, M. Pajaujutė, 
V. Varžinskaitė, M. Kifrno- 
niutė, P. Giedraičiutė ir kiti. 
Tvarkys knygas prie stalo lai
ke vakarų p-lė M. Meškaus- 
kiutė, kuriai pavesta ir parū
pinti knygas, laikraščius ir 
prenumeratos rinkimui knyge
les. Taip kiekviena ypata tu
ri sau paskirtą darbą, ir kie
kviena stengiasi kuogeriausia 
pasidarbuoti. Kad platinimas 
spaudos eitų sparčiai ir kad 
kokioj nors dalyje miesto ne
sueitų keliolika platintojų, gi 
kitose dalyse nebūtų nei vieno, 
komisija nutarė, kad platin
tojai praneštų į “Darbininką” 
p. Kneižiui, kur kas nori ei
ti, tokiu būdu būtų žinoma 
kur bus daugiau platintojų, o 
kur mažiau ir tuomi lengviau tautos skriaudas atsiminę,

Muzikos Mylėtojams
TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS

ST. ŠIMKAUS DAINOS:
Aš JOJAU PER GIRELĘ ..............................................30c.
VAI TU ŽLRGE-ŽIRGE............................................................... 30c.
NESIGRAUDINK MERGUŽĖLE.................................... ... .30c.
SĖDŽIU PO LANGELIU............................................................. 30c.
GERKIT BROLIUKAI VISI APLINKUI..................................30c.
VAŽIAVAU DIENĄ.....................................................  25c.
Visos šios dainos yra išleistos paskirium su pridėjimu po vieną 

dainą iš seniau leistų to paties autoriaus “Mūsų Dainos.” Imant
chorams didesnį skaitlių egzempliorių duodu didelį nuošimtį.

Perrašinėjimas, kokiuo nors būdu, šios dainos yra griežtai už
drausta. Teiksis kopijuotojai įsitėmyti. Adresuokite:

Nauja Knyg^
Ką tik išėjo iš spaudos 

nno8 Tamašauskaitės (Lakštu 
tės) eilės. Knygelė 64 pusla
pių, ant gražios popieros. Kai
na tik 25c. (tik vienas kvote- 
ris).Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. Galima gauti 
pas autorę: 720 N. Main Str^

Centrai Spa.
Kampas Dorchester Street

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (i<» 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Prielankus patarnavimas.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

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

J. RIMKUS
P. 0. Box 36, Holbrook, Mum

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

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

PRIE DORCHESTER ST.’

Valandos NadUonia
nuoSvaLryto nuo 10 vai ryto
iki 8 »al. vakare. iki 4 vai. vakare.

Kas nori būti turtingu,
TAS SAVO SU

TAUPYTUS PI

NIGUS PRIVA- 

LO DABAR PA- 
SIUSTI Į RUSI- 
JOS VALSTY

BINĘ APSAUGOS BANKĄ! 
Nes tiktai dabar rublio kaina 
žema

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ 
BANKAS MASS. VALS

TIJOJE
JUOZO K0WALIAUSK0. 

111 Salėm St, Boston, Mass.
TeL Richmond 843. 

PINIGUS ant apsaugojimo 
priimu ir moku 4 nuoš.

PINIGUS Rusijos perku ir 
parduodu pagal žemiausią die
nos kursą.

PINIGUS pasiunčiu į Rusi
jos Valstybinę Apsaugos Ban
ką ir siuntėjams pristatau, 
to banko knygutes greitu lai
ku.

PINIGUS į Rusijąpasiunčiu 
pačtu ir telegrafu. Siuntėjams 
pristatau parašus adresatu.

PINIGUS inteikiu per 4 die
nas gyvenantiems Rusijoje, jei 
tiktai siuntėjai to nori.

PINIGAI man inteikti gva- 
rantuojami mano kapitalu 
$50.000.00.

NOTARAS IR TAIKOS 
, r TEISĖJAS

Blankos, kurios išduodamos 
pasiliuosavimui nuo karei vijos 

I išpildomos už dyką.

JUOZAS K0WALIAUSKAS i
sorttm, Mass. I Bankierius

(Tarpe TCashlngton ir Tremont) 111 Salėm St, Boston, MaSS.

X
T■A

I SERGANTI tY A
X
Xt
t
Y—- ——— - ---------
♦I* IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI.

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.
Ofiso

dos:

VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

M. M. ANDREWS 

(M. M. Andriuiiuti) 

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
siuvėja

• s

♦ e «
Atidarė savo įstaigą naujoj vietoj. 

Nueikite pasižiūrėt.

M. M. ANDRKVn 

(M. lt. AadHuHaM)
44 Boylston St„ 

Room 8.

ant

lu-

Was-

t tA

536 Broadway, So. Boston.

Tai So. Boston 270
DR. JOHN MacDMNELL, M.

Galima susikalbėti ir lietutnstkai. 
Ofiso valandos: 

Ryt ii* iki 9 vai.
Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9arti Boyls- 

ton st 
antrų 
bų

9 vai. ryte iki^ 
4 vaL po pie-X 

®J® 
Vakarais.

nuo 6 vai. ikij^
8 vai. X

Nedėliomis X 
10 vai. rytę X 

iki 2 po pietų. X

T

Y hington st.

X X X X X❖

^fizišką stov| ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ISgel- | 
Jus nuo kančią ir kitur negero gydymo.
Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— “ 

medikališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi .prietaisai. Viskas 
♦<Akas geriausia sergantiems.

AB JUS KENČIATE.
& Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 
J^malio širdie* mušimo, silpną plaučią, apsnūdimo, sunkaus jauti- 
J^mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
2 sąnarlą, ulcerio, žaizdą, kataro, užkimimo gerklės, nuo akaua- 
Vmą viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvi,
V konstipadja, reumatizmo skausmą arba spaugą? šią ir daug kitą 
♦žniRU. nuo kurią matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir 

0®0tvirtumą ant visados.
Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metą. Viena* atsilanky- 

JL mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
Xkad aš - ------ ----------- ------------ ------ •— —*

mo. Aš 
minkite.

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydyti* Užvil
kimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY
673 WXSHmGTOK ST.

Antros dury* nuo Gayety Theatre,

pasiekiu tiek gerą pasekmių j trumpą laiką gyd 
gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsl- 
kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui. B. 11 PBooa, Dtettase SM M-1

Dr. Ignotas Stankus J 
t210S.BrMJSL,NM4fa,?fl 

Phpician and šurgeon gvdy-l
tojai ir chirurgai pabaigs* Indianos 
Univeniteta) GydovitokiatHgMvy
ro, moterių ir vsiks. Dar® operacijas 
Ofl» valandos: ®ll rito. *4 po pis*. 
rakaro»<*><■.ioms: >11 rito 1-tpspto*.


