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Italai visu frontu leidžia

METASI ATGAL.
Ant ilgo fronto, 160 mylių 

ilgumo, italų armijos pradė
jo mestis atgal. Traukiasi 
per lygumas Venecijos provin
cijos prie naujos apsigynimo 
linijos.

Nuo Fella klonio iki Adria- 
tikos jūrės visas Tagliamento 
paupis tapo teutonams palik
tas. Toliau Trentinoj nuo Do
lomitinių ir Karnikinių Alpų 
gen. Cadornos armijos leidžia
si į pakalnę į lygumas. Vo
kiečiai, austrai ir vengrai vi
sur vejasi italus. Paskutinė- 
sės italų eilės vis atsisukda- 
mos grumiasi..

KUOMET NUTARĖ 
PASITRAUKTI.

Italai nutarė trauktis nuo 
Tagliamento paupio tuomet, 
kuomet priešininkas labai ėmė 
spausti upės augštumose ir 
kuomet pramušė centrą ir pa- 
si v are ^pietimame ■ frojit^y 
Tą traukimąsi turėjo sekti 
traukimąsi šiauriniame fronto 
gale nuo Fella klonio iki Col- 
bericon.

PASITRAUKIMĄ SEKA 
GAISRAI.

Vokiečių ir austrų kariuo
menės turbūt nespėja vytis 
paskui Itaijos armijų branduo
lį, nes vokiečių pranešimai 
skelbia, jog pasitraukimą se
ka didžiausi gaisrai, o vokie
čiai užėmę imtus sau gėrybes, 
o ne degintų. Vokiečiai taip
gi neskelbia apie paėmimą ne- 
laisvių.

Pasitraukiančias italų armi
jas padengia italų raiteliai, ku
rie tą šauniai darė per pirmą
sias pasitraukimo dienas nuo 
Isonzo ir leido gen. Cadornai 
perkelti savo armijas per Tag
liamento be nuostolių. Pasi
traukiančių italų kareivių ū- 
pas esąs labai geras.

Italų pasitraukimas daro
mas, kaip išrodo, dviem tiks
lam — kad sutrumpyti frontą 
ir kad sulaukti didesnės pa
gelbos iš Francijos ir Anglijos. 
Dabar italų frontas buvo įlen
ktas, turėjo 160 mylių ilgio. 
Kai pasitrauks tolyn, tai fron
tas pasidarys tik 60 mylių il
gio. Tas frontas nusitęs palei 
Piave upę į rytus nuo Veneci
jos miesto iki Trentino rube- 
žiaus. t<*

—

Pabėgėliai užplūdo Rymą.
%

jų iš fronto. Jie atvyko su šir
dį perveriančiais pasakojimais 
iš užimtų miestelių. Austro 
vokiečių žengimas-buvo visai 
netikėtas, kad nei jokio įsaky
mo tuštinti parubežinius mies
tus nebuvo išduota. Todėl ne
buvo prisirengta prie sužeis
tųjų gabenimo. Tiems sužeis
tiems^ kurie galėjo pastovėti, 
buvo paliepta keltis ir eiti. O 
negalintieji eiti buvo palikti 
su daktarais ir slaugotojomis, 
kurie sutiko liktis. Kiti, ku
rie išėjo persilpni, paėję gal:u- 
kų alpdavo touj, netekdavo 
jėgų ir krisdavo pakeliais.

' Tuo tarpu pliaupė baisus lie
tus. Todėl neišpasakytai l:ū- 
dnas buvo reginys, kuomet bū
reliai sužeistųjų ir pabėgėlių 
pakeliais lietuje, sėdėjo ir šau
kė pagelbos automobilių ir ve
žimų, kurie be to jau buvo 
perpildyti.

Tarpe upių
Piave visuose sodžiuose, mies
teliuose visos ligoninės, vie
nuolynai, mokyklos, bažny
čios atidarė savo duirs ir tapo 
pripildyti sužeistųjų ir pabė
gėlių. Suguldyti ant aslų ir 
kieme, mažiausi kampeliai 
užpildyti, daktarai dirba die
ną naktį, trūksta visokių in
strumentų. raiščių daug kurių 
bėgant reikėjo palikti.

Ryme tapo pagaminta vie
tos 15.000 sužeistųjų, susidarė 
visokie komitetai, kurie rūpi
nasi rinkimu drabužių, raiščių 
ir kitokių sužeistiems reikalin
gų daiktų. Ypač darbuojasi 
Amerikos ambasadoraius žmo
na T. N. Page. Ji gavo pra
šymą iš trečios armijos teikti 
jai kokią nors pašelpą.

PABĖGĖLIAI RYME.
Rymas, lapkr. 4. — Pirmuo

sius susikirtimus su priešinin
kais palei Tagliamento italų 
rokuojamas pradžia didžio, o 
gal ir nulemiančio mūšio. Bet 
karės reikalų žinovai sako, 
kad žmonės neapsigaudinėtų 
tokiais daleidimais. Taglia
mento buvo apsigynimo linija 
ir Italijos armijai pavyko su
bėgti už tos upės. Upė su sa
vo drfltvietėmis sulaikė prieši
ninko veržimąsi, bet nuo jos 
dar reikės italams tolyn bėgti, 
kuomet įsisiuobuos mūšis.

• Liūdniausias Ryme reginys 
buvo tai atvykimas su žeistų-

Amžinasis Miestas Rymas, 
kaip tik išgirdo apie atgal 
traukimąsi, tuoj sujudo reng
tis pasitikti pabėgėlių. Rūpi
nosi pastoge, maistu, drabu
žiais? Ir susilaukė būrius mo
terų, vaikų, senelių, puspli
kių, basų, su mažais ryše
liais, kuriuos suspėjo sumiši
me susirišti; jų ėmė virsti Ry
me iš traukinių. Tie pabėgėliai 
įsigandę. žvalgosi it laukda
mi, kad tuč-tuojau užplus ne
prietelius. Kiti ant tiek buvo 
netekę sąmonės, jog nežinojo 
nei kur eiti, reikėjo imti juos 
ir vesti, o kūdikiai įsikibę į 
motinų sijonus gailestingai 
klikė.

Prie stoties valdžia paėmė 
keletą hotelių ir namų priglau
dimui tų varguolių, o susitve
rusieji komitetai skirsto pabė
gėlius ir vedžioja į prieglau
das, aprūpinėja kitokiais dai
ktais. Jaunos merginos vaik
ščioja tarp pabėgėlių, suraši
nėja ir bando sujungti suskal
dytas šeimynas. Visi laikra
ščiai atidarė fondus ir primi
nėja pašelpą. Giornale deta
lia vieną dieną surinko $20.- 
000. Aukos plaukia nuo $1 iki 
25c. Tas parodo, jog visi duo
da, kiek gali.
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Skelbia permainas

130 312

BELGAI LR VOKIEČIAI 
AUKAVO LIETUVAI

Spalio 10 d. Paryžiaus laik
raštis Le Temps indėjo sekan
čią žinutę:

“Namur ir iLege (Belgijoj) 
diecezijose buvo kolektos viso
se bažnyčiose sušelpimui lietu
vių, kurie visai miršta badu. 
Tokiuo būdu 83.000 frankų 
belgai pasiuntė savo broliams 
kančioje.

Patys vokiečiai pasiuntė 
1.000.000 markių Kauno vys
kupui Karevičiui sušelpimui 
tautos, kurios simpatiją jie no
ri ingyti.
Popiežius buvo nuskyręs die

ną, kurioje viso pasaulio baž
nyčiose turėjo būti kolekta lie
tuviams. Dabar laukiama ko
lektos vaisių iš Anglijos, 
Francijos, Italijos ir Ispani
jos.”

Hyian, hearstinis kandida
tas, išrinktas cįidele balsų di
džiūną New Yorko majoru.

New Yorko valstijoj nubal
suota suteikti moterims belsa-

Chicagoj socijalistų kandi
datai puikiai pralaimėjo.

Ohio valstijoj nubalsuota 
neduoti lygių teisių moterims. 
Toje valstijoje balsuota prohi- 
bicija. bet rodos pralaimėtų 
nors dar pilno balsų skaičiaus 
už ir prieš prohibiciją nėra.

Prohibicija laimėjo New 
Mexico valstijų

Connecticut valstijoj išrink
tas kongresui anas Merritt, re- 
publikonas į vietą Hill.

Louisville pirmu kartu iš
rinko respublikoną majorų

Pittsburge išrinktas majoru 
Babcock, milijonierius.

Massachusetts valstijoj nu
balsuota už Anti-Aid Amend- 
ment Šioje valstijoje gub. iš
rinktas McCall, leitenantu-gu- 
bernatorium C. Coolidge ,sek
retorium A P. Langtry, ižd. 
Chas Burrill, auditor A. Cook, 
Attomey — general H. Att- 
will.

BUVO INDOMŪS BALSA
VIMAI.

Lapkričio 6 dieną buvusieji 
balsavimai buvo labai ypatin
gi. Socijalistai labai rėkavo ir 
tikėjosi vokiškais, žydiškais ir 
kitokiais balsais daug ką lai
mėti, arba bent parodyti savo 
stiprybę. Socijalistai nežadė
jo jokių socijalistiškų įvedimų. 
Kaip va New Yorko socijalis
tų kandidatas Hillųuit sakė 
nedarysiąs nieko socijalistiško 
New Yorko valdyme, o tik 
šaukė balsuotojus atiduoti bal
sus už jį tam, kad išreikšti 
protestą^prieš karę, pireš prez. 
Wilsono politiką ir abelnai 
prieš dabartinę WasĮiingtono 
valdžią/Soči jai i stiškas gaiva
las labai strakinėjo ir Chica-

REIKALAUJA.
KBOGREIČTAUSIA ralkalinga*. ge

rai mokantis savo amatą vargoninin
kas. Alga užtiki m tn. Kreipkitės: 

KUN. J. RAŠTUTIS.
103 Rpr. Gnrdcn Str.

goj. Bet abiejuose miestuose 
socijalistai nieko nepešė.

New Yorke dėl majoro vie
tos ypač buvo didelės imtynės. 
Čia yra daug žydų ir vokiečių,
kurie metė savo balsus už žvdą 
socijahstą Hflląuitų Ir ilfll- 
quit čia trečią vietą užėmė 
pagal didumą balsų. Hyian 
gavo 288.435, Mitchel 145.459, 
Hillųuit 134.830.

Mitchel, dabartinis kandi
datas, buvo labai remiamas 
pulk. Roosevelto, Tafto ir ki
tų žymių asmenų Ir AVashin- 
gtono valdžia laukė, kad Mit
chel būtų išrinktus. Bet jis 
negavo katalikų balsų ir todėl 
labai žemai nupuolė. Mitchel 
yra sulaisvantenėjęs katalikas 
ir savo tvarka katalikiškose 
labdaringose įstaigose parodė 
kuo esąs. Tai dabar ir negavo 
parėmimo katalikų balsuoto
jų •

Pereitais majoro rinkimais 
socijalistų kandidatas buvo 
gavęs tik 32.132. Dabar ma
tome didelį užaugimų Bet ta^ 
užaugimas, kaip matome ne- 
naturalis, ir jis todėl yra ne
sveikas, netvirtas.

NESIMOKYS VOKIŠKOS 
KALBOS.

Baltimore, lapkr. 5. — Mo
kyklų komisijonierių komite
tas po didelių ginčų nutarė 
prašalinti mokinimą vokiškos 
kalbos Politechnikos institute, 
o vietoj vokiškos išguldinėti 
francūzišką.

KRATŲ A.
lapkr. 6 
Tuotarj

ralių valstybių armijos stengė- 
j si pereiti per Tagliamento Vo
kietija namie perėjo per poli
tišką Rubikoną ir bėgyje pen
kių dienų persimainė iš auto
kratijos į demokratiją,” taip 
apreiškė Mathias Erzberger, 
vadas katalikų partijos, pasi
kalbėjime su Associated Press 
korespondentu.

“Ši savaitė buvo svarbiau
sia nuo pat įsikūrimo imperi
jos,” toliau kalbėjo Erzberge- 
ris, aiškindamas išrišimą poli
tiško krizio.

“Tas įvykimas yra amžinas 
vokiečių tautos ^laimėjimas. 
Kaip rodė liepos ir spalio mė
nesių nuotikiai, tai vadų di
džiuma matė pragaištingumą 

, leisti viešpatauti senam surė
dymui.”

Galop katalikų vadas tarė: 
“Aš noriu pasakyti, jog kanc- 
lierus von Hertling ne vien su
sitarė išvien Veikti su didžiu
ma partijų vadų naminiuose ir 
užsieniniuose klausimuose, bet 
turės ir kaizerio paramą, kurs 
paliko von Hertlingui liuosas 
rankas.”

ANGLŲ LAIMĖJIMAS.

Tuo tarpu Anglijos jėgos 
Belgijoj laimėjo naują mūšį 
Ypreso apielinkėse. Po smar
kaus bombardavimo ir šau
nios atakos laimėjo miestelį 
Passchendaele, kuris randasi 
už penkių mylių į vakarus 
nuo Roulers. Dėl tų vietų pa
staromis dienomis vis ėjo 
smarkūs mūšiai.

GAVO LAIVŲ.
Washington, lapkr. 5. — Su

vienytų Valstijų valdžia pave
dė Italijos valdžiai penkis lai
vus, kurie turi išviso 25.000 
įtapos. Tais laivais italai ga
lės gabentis iš šios šalies viso
kių reikmenų Prieš pabaigą 

| šios savaitės Italijai bus duota 
dar laivų su įtalpa 75.000 to
nų.

Italams labiausia reikia an
glių plieno ir grūdų. Anais 
duotais laivais gabenama ang
lus. Vėliau Italija gal gaus an
glių iš Anglijos. Tuomet su
sitrumpintų kelionė ant 6.000

ATVYKO RYMAN.
Graikijos premjeras Venize- 

los atvyko Ryman, lydimas 

ketina apankyti ir kitas vals
tybes. Rūpinsis gauti ginklų 
ir amunicijos dabar mobili
zuojamai Graikijos armijai.

SAUGOJA ARCIVYSKUPĄ.
St. Paul, lapkr. 6. — Prie na

mų arcivvskupo Ireland ir ki
tų katalikų vadų pastatyta 
sargyba, nes St. Angnes kle
bonija tapo sudinamituota. 
Spėjama, jog vokiečių šnipai 
bando terorizuoti katalikų 
dvasiškiją.

NAUJAS GAZAS.
Amsterdam, lapkričio 5. — 

Budapešto laikraštis Pesti- 
Hirlap gavo nuo savo kores
pondento iš Gorizijos žinią a- 
pie naują gazą, kurį išrado 
vienas Vienuos profesorius.

Kuomet buvo daroma ataka, 
tai lijo ir išgaravimus laikė il
gai pažemėse. Tuomet italų 
kaukės apsigynimiu nuo gazų 
nieko negelbėjo prieš naują iš
radimą. Tasai koresponden
tas sako, jog šis gazas yra šim
tą kartų stipresnis ir nuodin- 
gesnis. negu seniau vartotas

GAISRAS.
Lowe]į Mass. lapkr. 7. — 

Sudegė medinis trijų lubų na
mas, kur gyveno 12 šeimynų 
Gaisras ištiko naktį. Sudegė 
keturi žmonės, apdegė septy
ni, kiti susižeidė per langus 
mjfdfrT'" : Namsc bffEO_ prie . 
Broughton avė., valdė J. Ska
nius.

Tame name, kaip angliški 
laikraščiai rašo, gyveno len
kai. i
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BOLŠEVIKAI VĖL 
DURNAVOJA.

Leon Trotzki, perzidentas 
pildomojo, centralio komiteto 
Darbininkų ir Kareivių Tary
bos išsiuntė prašymą Petrog
rado kareiviams nepildyti jo
kių valdžios įsakymų, kurie 
nebus tos Tarybos patvirtinti. 
Laikraščiai spėju jog bolševi
kai vėl bandys paimti visą val
džią į savo rankas. Bet laiki
noji valdžia yra pasirengus at
sispirti prieš tų karštagalvių 
pastangas.

RUSIJA DARO, KĄ GALL
Rusijos premierąs Kerenskį 

per savo sekretorių apreiškė 
jog Rusija karės vedime daro 
kiek gali. Ji tą ir darysianti. 
Kerenskį tą paskelbdino dėlto, 
kad užsienio laikraščiai per
daug žemino Rusiją ir tvirti
no, kad ji nieko karėj nereiš- 

gazas kituose frontuose. • ^Ila' *

X
PILNA AUTONOMIJA.

Rusijos laikinoji valdžia ir j 
Finlandijos atstovai sutiko 
reikale Finlandijos sentikių su i Dabar Amerika siunčia an- 

i Rusija. Finlandija turės pil- glis Italijon, o Anglija leidžia 
I niausią autonomiją tvarkys vi- savo anglių į pietinę Ameriką. 

Tokiuo būdu laivai prasilen- 
I kia.

nių, patarimų, tai nusipirkite didelį x

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
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LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUJE yra raštų 
geriausių mūsų rašytojų ir veikėjų Kalendorius patiks visiems. 
Jame rasote dailių eilių, smagių skaitymėlių darbinipkams 
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atmainas, šventes ir tt. Rasite visokių margumynų, juokelių, 
trumpų skaitymėlių kurie yra smagūs, indomus ir naudingi.
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site tą Kdlendorių. Adresas:
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BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kuopos susirinki

mas bus panedėlį lapkričio 12 
d. 730 vai. vakare Kar. Anio
lų par. svetainėj. Teiksitės vi
si nariai susirinkti, nes randa
si svarbių reikalų.

iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir gubotomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. J 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

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

Subseription Rates:
Yearly ................................
6 months............................
Foreign countries yearly

DETROIT, MICH.
Spalių 31 d. vyčiu 79 kuopa 

tad lieka $2.558.02. laikė susirinkimų. Buvo šioks
Laisvės fondan įplaukė $15.- toks programėlis. Padeklema- 

291.82. Lietuvos laisvės veika- v oeiles Stankevičius, o pra- 
lais išleista $12.863.27, tad lio- j kalbėlę pasakė p. A Aleksan- 
ka $2.428.55. įdravičius ir Dr. Čiapaa ,-j®

Lėšų fondan įplaukė $3.812.- Varjo
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Joseph’s Lithuanian R.-C. Association
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242 W. Broadway, South

IMA GRIEŽTĄ POZICIJĄ.
Laisvamanių laikraščiai pra

dėjo imti griežtesnę pozicijų. 
Kaip va “Ateitis” apie tai 
pati pasakė. Tie laikraščiai 
griežčiau apsibrėžė savo tiks
lus, aiškiau pasimato, ko jie 
nori, kas jiems rūpi. Nesenai 
turėjome progų išvysti laisva
maniškuose laikraščiuose be
gėdiškų dergimų šv. Tėvo, o 
dabar pamatėme jų garbinimų 
Liuterio. Šiaip jau katalikų 
kandžiojimų, šmeižtų apščiai 
randasi kiekviename jų nume
ryje.

Iš vieno atžvilgio toks apsi
reiškimas yra geras.

Visur yra dar tokių katali
kų, kurie sėdi ant dviejų kė
džių. Tokie katalikai lanko 
bažnyčias ir šiaip atlieka vi
sas tikybos pareigas. Bet su 
katalikiška visuomene jie ne
veikia. Visuomeniškame vei
kime jie eina su “tautinin
kais,” skaito jų laikraščius, 
aukauja į jų fondus ir nesu
pranta, kodėl čia daroma skir
tumas tarp katalikų ir “tau
tininkų.”

Ot griežtesnis laisvamanių 
pasistatymas ir parodys to
kiems katalikams ant dviejų 
kėdžių sėdintiems jų kvailų 
padėjimų. Aiškiau permatvs, 
jog jie besistengiu tarnauti 
dviem ponam, garbinti Dievų 
ir mamonų. O Evangelija sa
ko kuoaiškiausia, jog dviem 
ponam negalima tarnauti, nei
gi garbinti Dievų ir mamonų.

Yra sakoma, jog taboka ne 
tiek blėdies neštų žmonėms, 
jei ji būtų nuodingesnė, jei ji 
labiau smirdėtų. Tuomet ma
žiau kvailių atsirastų vartoti 
tų piktžolę.

Taip yra ir su laisvamanių 
laikraščiais. .Juo labiau jie 
margvs jie savo žiedais savo 
laikraščius, tuo greičiau nesu- 
sipratusieji katalikai pamatys, 
jog jiems su jais ankšta.

y St

kytas nelaimi 
ištikus dirbtuvėj 
čiamas visą gyv 
esame įsitikinę, 
priepuolių delei 
gelio gerbiančių 
šeimynų sunki 
laikyme paliegėli 
žį. Labdaringų 
gos nurodys daugelį ypatų, pa
tekusių į tų knygų lapus ačiū 
sužeidimams,aplankytiems dar
be.

Ryšis tarp nuovargio ir ne
laimingų atsitikimų yra labai 
artimas, bet į jį neatkreipia da 
rimtos domos nė valdžia nė 
žmonės.

Vėliausioji vokiečių statisti
ka — ir mes žinome, kad jie 
kia kita šalis rūpestingumu 
šioje srytyje negali susilyginti 
su ja patvirtina nurodymus, 
kad didžiausias nelaimingų at
sitikimų skaitlius būna apie 
ketvirtų ar penktų valandų ry
te. Mūsų pačių šalys Fran
cija, Belgija, Italija, ištyrinė
jusios bėgiu pastarųjų ketve- 
rių metų virš 5.000 nelaimingų 
atsitikimų, turėjusių vietų ge
ležinkelių dirbtuvėse, taipjau 
parodė tyrinėjimus, kad prie
puolių valandos yra valandos 
vėlyvame ryte ir pavakaryje. 
Nėra reikalo leisties toliau, kad 
parodžius jog nuovargis daž
nai būna tiesiogine nelaimingų 
atsitikimų priežastimi.

Mes negalime leisties taip-gi 
nagrinėti psichologinės apsi
reiškimo priežasčių, bet .mes 
turime prirodymų, jog prie
puoliai dirbtuvėse ne visi pa- 
sftaiko vien dėl to, kad maši
na buvo negerai apsaugota, ar 
dėl samdytojo nerangumo ir 
nepaisymo. Du trečdaliu visų 
priepuolių pasitaiko delei gry
nai žmoniškų ypatybių, būtent 
nuovargio, nualsinimo minties 
ir kūno, delei to kad muskulai 
netenka jauslumo nuo begali
nio. vienodo atkartojimo to 
paties proceso.

Neatsargumas dažnai paeina 
iš atkartojimo vėl — ir vėl — 
begaliniai vienų vienintelio da
lyko — “bevalgydinant” po- 
piera mašiną, lankstančią laik
raščius, — vieną, du tris — ke
turias, dešimts tūkstančių kopi
jų, bevarant siuvamų mašiną 
šimtus yardų paltakių, koliai 
akys pavargsta daboti mirgan
čios adatos šokinėjimų, aug- 
štyn ir žemyn. Pavargusio 
siuvėjo ar siuvėjos akys nebe
įstengia daboti-ir pirštas pa
slysta po adata. Ranka lieka 
sužeista panašiu jau būdu, nes 
mintys ir akys nesipriešina 
perdaug neatlaidžiam daboji
mui, perdaug ilgų laikų vieno
do ir nuobodaus proceso. Mo
teriškė, sėdinti prie mašinos, 
dirbančios atlankas marškinių 
krūtinėje, atliekantį ohlinį dar
bų, padaranti 2,200 porų kas
dien, septynias poras čevery- 
kų minutoje, išsiuvant skylu
tę į vienų sekundų - josios ati
da visa užimta darbu — ji da
boja ir tuo pačiu laiku varo jį 
per mašinų, nenuleisdama taip
gi akių nuo iškertančios eky-

troliavę savo muskulus, kuo
met mūsų mintįs pavargsta. 
Mes daromės neatsargus, kuo
met atliekame vienų ir tų patį 
dalykų per ilgų laikų. Mes 
atsidedame ant savo pripatimo 
ir užmirštame daboties. Ta
tai tik keletą pavyzdžių mecha
niškojo darbo, šiandie dibtu- 
vėje atliekamo, sukimo telefo
no vielos, sortavimo tūkstan
čių rųšių kakao pupelių, vy
niojimo ir pakavimo milo. Ka
me tik mes matome dalinį dar
bų ir specializacijų tai mes 
randame iuobodų vienodumų 
ir nuovargį ir dažnius nelai
mingus atsitiki-mus — kaip 
menkesnius, taip sunkesnius.

Mes buvom perdaug linkę 
manyti, kad priepuoliai darbe 
atsitinka dėlto, kad mašinos 
neapsaugotos, delei netikusio 
dirbtuvės oro kaip, pavyz
džiui, perdidelio karščio ar 
drėgnumo, ar šalčio. Bet mes 
dabar patyrėme iš studijavimų, 
padarytų visose pramoningose 
šalyse, kad žmogaus kūnas, 
jojo mintis — jojo nervų cent
ras, jojo jausmai, visi turi 
ryšius su priepuoliais, ištin
kančiais dirbtuvėje

Degantis reikalas padidinti 
darbo našumą Anglijoj prisi
taikant karės reikalavimams 
pusėtinai nušvietė šiuos klausi
mus. Anglijos amunicijos mi
nisterijos raportas apie darbi
ninkų, amunicijos dirbėjų, 
sveikatų šios karės metu rodo 
kad leidimas darbininkams ku
rį laiką pasilsėti rytmetyje, o 
taipgi apie pusdienius — kaip 
tik tą laiką, kuomet daugiau
sia nelaimių atsitinka, padarė 
gerą intekmę kaip į darbininkų 
sveikatų, taip į jo darbo na
šumą. Suteikimas net vos 
keleto valandėlių pasilsio dar
bininkams, užimtiems mono
tonišku dabu, parodys, mes 
esate įsitikinę, sumažėjimą ne
laimingų atsitikimų.

Šis kritiškas laikas reika
lauja, kaip iš samdytojo taip 
iš darbininko, ieškoti būdų 
paliuosuoti dalinį darbų atlie
kančius darbininkus iš to ne
paprasto intempimo. Tegul 
darbininkai neatsileidžiamai 
reikalauja penkių ar dešimties 
minučių pasilsiu, ir mes esa
me įsitikinę, kad jų darbo vai
siai bus geresni, kad nelai
mingų atsitikimų skaitlius su
mažės, ir nakties darbo kenk
smingumas nervams menkes
nis.

Mums reikalinga turėti ome- 
nėje šituos persergėjimus, ir 
ypatingai tuomet, kuomet už
eis laikas šauksmų dirbti virš
laikį ir išdirbti karei reikalin
gus dalykus intemptu smarku
mu. Nes neprotingas bus tas 
patriotizmas, kurs mėgino va
ryti žmogaus “mašineriją” 
virš josios pajėgos. Darbo na
šumas didžiumoj priklauso nuo 
žmogaus spėkos, jojo nervų iš
laikymo.

NUOVARGIS IR NELAIMIN
GI ATSITIKIMAI.

Buetinas No. 3.
Išleido Komitetas, besirūpi

nus reikalais Moterų pramonė
je. Šalies gynimo taryba.

Kalbėti apie gelbėjimų gy
vasties šiuo nepaprastu laiku, 
kuomet kasdien aukaujama mi- 
lionai gyvasčių, yra labai iš
mintinga ir žmoniška Nes 
kiekviena žmogiška esybė rei
kalauja dabar užpildymui vie
tų tų, kų krito mūšyje. Minios 
žmonių, paimtų į armijų, pali
ko taipjau vakansijas ofisuo
se, dirbtuvėse ir krautuvėse. 
Šiandie tautos galvoja, kaip 
sulaikyti nuo pražūties kiek
vienų asmenį, kurs turi rankas 
ir protų tinkamus pildymui rei
kalingo pasauliui darbo. Atė
jo laikas pripažinimui akių ir 
rankų vertės. Darbininko tur
tas yra jojo dešinėji ranka — 
net vienintelio piršto praradi
mas mažina jojo darbo pajie- 
gas. Moters, kurios turi užsiė
mimų fabrikuose, yra taip-gi 
ir darbininkės.namuose — ne- 
tekimos kairėsės ar dešinėsės 
rankos, ar nirštų atima iš jų liūtės kojukės. Šitoji darb i-

ilimybę atlikinėti tų darbų, ninkė negali valandėlei duoti 
k arį moters atlikinėja namuo- j atydų pasilsi o. Mes visi žino. 
se. Vienas užgavimas, aplai- me, kad mes nustojame kon-

KATALIKŲ SPAUDOS SA
VAITES PRAKALBOS.

WORCESTER, MASS. lap
kričio 8 d. ir lapkričio 11 d. 
Per abu vakaru bus svečiai 
kalbėtojai ir šiaip daug gra
žumynų.

ATHOL, MASS. bus sūba- 
toje lapkričio 10 d. Kalbėto
jas bus iš So. Bostono.

NASHUA, N. H. lapkričio 
ii d. 2:30 vai. po pietų. Kal
bės niekuomet čia negirdėtas 
geras kalbėtojas iš So. Bosto
no. Be to gal bus ir daugiau 
kalbėtojų. Dar bus dailus pro
gramas.
N0RW00D, MASSį bus lap

kričio 11, 3:30 vai. po pietų. 
Bus svečias kalbėtojas ir aps
tus programas.

Į visas šias pramogas kiek
vienos vietos lietuviai teatsi- 
lanko kuod augiausia, o visose 
turės malonius įspūdžius, sma
giai ir naudingai laikų praleis.

PRIE GRĮŽIMO Į LIETUVĄ 
REIKALO.

Kad grįžti į Lietuvų reikia 
mums visiems, kad reikia pa
sistengti, kad galėtume ko- 
greičiausia pargrįžti, kad par
grįžtame susiorganizavę ir ži
nodami, kur apsistosime ir kų 
veiksime, už ko nusitversime, 
kų dirbsime, kaip dirbsime, su 
kuo dirbsime, kam dirbsime ir 
kodėl dirbsime. Kad’tas dar
bas yra pradėtas ir varomas 
pasekmingai, kad prie to dar
bo ne vieno yra veikiama, bet 
daugelio, ir kad iš to darbo ti
kimasi Lietuvai sulaukti ne
menkai naudos.

Kad ir toje srityje nemen
kai ko yra nuveikto ir veikia
ma, bet toli gražu nėra tiek 
padaryta, kiek reikėtų — tas 
viskas kiekvienam tuos daly
kus tėmijančiam yra gana ai
šku.

Bet kode! tas taip o ne ki
taip yra tai jau yra kitas da
lykas
ne viskas matosi. Dėlto tai būt 
iš dalies bandysiu jį nušvies
ti.

Pirmiausia organizavimą 
darbininkų ir amatninkų pra
dėjo “Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė” ir buvo manyta, 
kad tas dalykas jai gerai sek
sis, bet apsirikta. “L. Atst. 
Bendrovė” visiškai toje srity
je menkai tenuveikė, jos dar
bą suparaližavo iškilę tarp 
laisvamanių ir katalikų kivir- 
čiai už Lietuvių Denos pini
gų i Lietuvą neišsiuntimas, iš 
tų kivirčių išaugo didis nepa
sitikėjimas taip vadinamu be- 
partyvių organizuotu darbu.

Nors laikraščiai ragino, ir 
kaip kurie veikėjai važinėda
mi po lietuvių apgyventas ko
lonijas agitavo už bendrų or
ganizavimą mūsų darbininkiš
kų ir amatninkiškų pajėgų, 
bet tas viskas tarsi žirniai į 
sienų atsimušdavo, pasekmių 
nepaliekant.

O darbas gana svarbus, nau
dingas ir būtinai reikalingas.

Tai pramatvdama LDS. savo 
seime nutarė paimti į savo 
rankas tąjį organizavimų — 
žinoma taip pasielgdama vi
siškai nemanė kam nors pasto
ti skersai kelio — bet norėjo 
vien tą darbų pastumt pirmyn, 
kad būtų geresnės pasekmės.

Iš dalies tas jau ir atsiekta. 
Jau gana daug įvairių rūšių 

amatninkų ir darbininkų ran
dasi suorganizuota ir dabar 
tas darbas sparčiai varoma 
pirmyn.

Bet būtų neteisinga jei mes 
sakytame, kad mūsų viskas y- 
ra nuveikta kų mes privalėjo
me nuveikti.

Juk mes turime Amerikoje 
šimtus tūkstančių darbininkų 
ir amatninkų o suorganizuotų 
turime vos keliolikų šimtų — 
kur-gi vra kiti, ko jie snau
džia?

Jie nesnaudžia, bet dar 
prie jų niekas nepriėjo ir to 
dalyko svarbaus jiems neišaiš
kino, O PAKOL JIE DALY
KO NESUPRAS REIKALIN
GUMO IR NAUDINGUMO, 
PATOL PRIE JO NEI NE
PRISIDĖS.

Tai čia ir yra didžiausia 
kerplėša, kuri pasekmingų or
ganizavimų trukdo, tai čia 
taip sukant ir yra šuva pakas
tas.

Dėlto nuo šios dienos kiek
vienas ir kiekviena aiškinkite 
visiems savo draugams ir pa
žįstamiems to dalyko svarbų 
ir naudingumų. Aiškinkite 
nuolatos, be atvangos visiems, 
visur ir visuomet, tegul ne
lieka nei vieno lietuvio kurs a- 
pie tai nežinotų ir kurs apie 
tai nesuprastų.

O labiausia, tai jjūs L. D. S. 
nariai pasidarbuokite toje dir
voje. Turite žinoti, kad to iš 
jūsų reikalauja tėvynė Lietu
va, to iš jūsų reikalauja žmo
niškumas. to iš jūsų reikalau
ja ir gudrumas, susipratimas, 
tai yra supratimas savo luomi
nių reikalų ir reikalas pagerin-

Tas nėra protingas, kurs ne
sirūpina savo nei savo tautos 
ateitimi.

Tas neprotingas* kurs neiš
naudoja visas progas iš kurių 
galėtų savo ateičiai laimin
gesnį pragyvenimų sutverti. 
Tas neprotingas, kurs galėda
mas, o nesistengia įgyti tų, kas 
jam malonu, gera, naudinga.

Grįžimas į Lietuvų po karės, 
bus dalykas malonus, mielas, 
geras, naudingas, doras, pra
kilnus, gudrus, protingas,, tei
singas dėlto ir ruoškimės visi 
prie to grįžimo dabar, tuojaus, 
nes ne tuomet laikas yra šu
nis lakinti, kuomet jau rei
kia eiti medžiot.

Kaip lig laiko gerai susior
ganizuosime, tai geriaus vis
kas ir pavyks. Niekas dar 
niekuomet nesigailėjo prie ge
ro dalyko pasiskubinęs prisi
dėti.

Taip darykite if jūs.
Negana yra patiems prisidė

ti, bet reikia ir kitiems nau
dingo patarimo negailėt — te
gul visi naudojasi gera proga 
ir žiniomis iš “Lietuvon Grį
žimo Biuro” kuris randasi 242 
W. Broadwav, So. Boston, 
Mass.

PROTOKOLAS
LDS. ChicagOG Apskričio susi
rinkimo laikyto 28 d. spalio 

1917 m.
Nedėlioj 28 d. spalių, 1917 

m. laikė LDS. Chicagos kuopų 
Apskritis susirinkimą. Susi
rinkimų atidarė 4:10 vai. po 
pietų. Dvasiškas vadovas kun. 
F. Kudirka atkalbėjo maldą. 
Neatsilankius Apsk. raštinin
kei p-lei M. L. Gurinskaitei, 
tapo išrinktas tai dienai M. Ma
žeika.

Perskaitytas protokolas iš 
praeito susirinkimo tapo priim
tas su mažu pataisymu. Susi
rinkimo raštininkas paaiškino 
priežastį nepatalpinimo proto
kolo į organą “Darbininką.” 
Paaiškinimas priimtas. To
liaus perskaitytas laiškas Aps. 
raštininkės su pasiaiškinimu 
neatsilankymo.

Delegatų nuo kuopų iššau
kimas. Nuo 20 kp. kun. F. 
Kudirka, M. Mažeika, J. Le- 
bežinskas, P. Moreika, A. Mo- 
reika, A. Gerdžunas, A. Nau- 
sieda; nuo 25 kp. A. Stulgin
skas, P. Varakulis; nuo 29 
kp. A. Kasinskas, kun. F. S. 
Kemėšis; nuo 49 kp. S. Dau
noras, J. Šeimistas, ir 60 kp. 
J. Ramanauskas. Nebuvo at
stovų nuo sekančių kuopų: 38 
48-58-59 ir 61. Prie to dar 
keletas svečių dalyvavo susi
rinkime. Pastebėta priežastis 
dėl kurios nebuvo atstovų 
nuo kitų kuopų. Būtent tų 
pat valandą buvo S. L. R. K. 
A. kuopų apskričio susirinki
mas.

Kun. F. Kemėšis inešė, kad 
nebūtų laikomi du apskr. susi
rinkimai tai pačia diena. Vien
balsiai priimta, su patarimu 
kitų organizacijų apskr. virši
ninkams, kad nesutaikytų vie
nų dienų.

. Nutarta laikyti apskr. susi
rinkimus reguleriškai, paskuti
nį nedėldienį kiekvieno mėne
sio., Gerb. kun. F. Kemėšis 
pažadėjo Apskr. susirinkimams 
parengti trumpas paskaitas 
naudingas darbininkams.

Nutarta, kad kuopos išrink
tų nuolatinius atstovus į Aps
kričio susirinkimų.

Nutarta surengti šešias pas
kaitas. Prelegentais bus vi
siems gerai žinomi veikėjai: 
gerb. kun. F. Kemėšis ir stu
dentas AL M. Račkus. Nu
tarta į paskaitas imti po 10c. 
5c. bus agitacijos Fondui, o 
kiti 5c. T. Iždui. Paskaitos 
bus rengiamos po Naujų Metų. 
Galutinas sutvarkymas paskai
tų atidėta kitam susirinkimui.

Raportas kooperacijos komi
sijos, paaiškinta, kad turėjo 
komisija posėdį ir svarstė kaip 
pasekmingiau įkūnyti tų taip 
svarbų užmanymų. Raportas 
priimtas.

Raportas K. Sčesnulėvičiaus 
maršruto komisijos. Paaiškė
jo, kad laike maršruto surink
ta aukų agitacijos Fondui, se
kančiose vietose: Dievo Ap- 
veizdos parap. LDS. 25 kp. $11. 
53c.; Šv. Mikolo A. parap. 
20 kp. $7.55c. Chicago Heights, 
UI. $8.53c. ir Cicero, UI $2.00 
su centais. Viso buvo surink
ta $19.’61c. Tie pinigai įteik
ti K. Sčesnulevičiui. Rapor
tas priimtas. Prie tos progos 
Apskr. susirinkimas išreiškė 
pageidavimą, kad visos kuo
pos apsimokėtų už apgarsini
mus viršminėtų maršrutų, nes 
jie atsėjo $28.00 o Apskričio 
iždas menkas.

Raportas nuo LDS. Apskr. 
vakaro įvykusio 21 d. spalio. 
Pasirodė, kad vakaras pasek
mingai nusisekė. Nutarta vėl 
paimti tą pat svetainę Dievo 
Apveizdos parap. ant sausio 27 
d., 1918 m.

Apskričio susirinkimas nu
tarta laikyti Šv. Jurgio parap. 
svetainėj 3:30 vai. po pietų, 
paskutinį nedėldienį lapkričio 
tį y. 30 d. š. m.

Tuomi susirinkimas pasibai
gė, -

Aps. Pirm. A. Stulginskas, 
” Rašt. M. Mažeika.

32, išleista $2.146.72, tad lieka 
$1.665.60.

Geležiniame kapitale yra $7.- 
570.91.

Tad kiek išteklius surinktų 
pinigų nešė, tiek mūsų įstaigos 
galėjo dirbti Tautos darbų: 
gelbėti badaujančius ir rūpin- 
ties Lietuvos ųeprigulmybe., 

DIRBKIME IR TOLIAUSI 
Mūsų Tautai išsiristi iš da

bartinės nelaimės ir tverti lai
mę ateičiai reikalinga daug 
kantrybės, pasirįžimo, diržin- 

Kančios ir persekioji- 
diržingumo mokykla.

gurno, 
mai —
Tų mokyklų ne nuo šiandien 
lanko. Nemanykime, broliai, 
kad dabartinės karės nelaimė 
yra didžiausia. Ne. Mūsų pra
bočiai matė ir didesnių vargų. 
Nuo to laiko, kada pirmasis 
kryžiuotis ir kardininkas atsi- 
baladojo mūsų šventon Lietu
von, per 200 metų mūsų tėvy- * 
nėję pragaras nesiliovė: gais
rais švituriavo dangus, krau- . 
jais raudonavo žemė. Bet ne
bus Tautai naudos iš to, kad 
minėsime išvargtus vargus ar 
apverksime šių laikų nelaimę. 
Ne kalbos apie Tautos vargus 
ir nelaimes mums reikalingos; 
mums reikia darbo ir pasirįži
mo neapleisti Lietuvos, iki pa
skutinio lašelio jėgų gelbėti sa
vo Tautų.

Ne visi supranta savo tauti
nes ir krikščioniškas prieder
mes. Kad Lietuvai reikia duo
nos, tai beveik visi atjaučia. 
Kad Lietuva turi būti laisva 
ir neprigulmingą, tai dar dau
gelis nenumano ir pyksta, kam 
Tautos Fondas skiria 20 nuoš. 
laisvės reikalams. O Lietuva 
šaukiasi prie mūsų: “duokite 
duonos ir laisvės!”

Taip, mes turime rūpinties 
ir Tautos laisve. Už Lietuvos 
liuosvbę ir čielvbę amžiais mū
sų prabočiai kraujų liejo, gal
vas dėjo. Kristus už nuskriau
stų tiesų ir nuodėmes pažemin
tų žmoniją ant kryžiaus mirė. 
Viši geriausieji žmonijos sūnūs 
smerkė ir smerks nedorybę ir 
priespaudą.

Broliai, mūsų Lietuva erš- 
kiečiais apvainikuota. Mums 
Augščiausiasis Viešpats pave
dė erškiečių vainikų nuimti ir 
garbe apvainikuoti šventųjų 
Lietuvos žemelę. Būkime do
ri krikščionys ir pildykime sa
vo priedermes. Rinkime Lie
tuvai aukas visais dorais bū
dais.

Kas po kiek galime, apsėdė
kime mėnesinėmis duoklėmis 
ir mokėkime jas iki karės galo.

Rengkime Tautos Fondui ba- 
zarus arba’ fėrus, Loterijas ir 
t. p.

Pasilinksminimuose - vaka
ruose uždirbtų pinigų dalį skir
kime Tautos Fondan.

Pirkime ir pardavinėkime 
Tautos Fondo išleistas knygas.

Steigkime, kur nėra. Tau
tos Fondo skyrius, didinkime 
esančius.

Visur prisiminkime, kad 
Lietuva turi būti laisva ir ne- 
prigulminga.

Darykime visą tai, kas tik 
mažintų dabartinę Lietuvos ne
laimę.

Bet. svarbiausia niekada ne
užmirškime, kad tik kantrybė
je, ištverme savo tikslų pa
sieksime. Diržingumas išgelbė
jo mūsų Tautų senovėje. Tas 
pats diržingumas ir mūsų dar
bus pergale apvainikuos.

Tad prie pergalės! Dabar, 
tuoajus, neatidėliokime. Prie
šo kirvis kerta Tautos šaknis. 
Šventvagiai išplėšę Lietuvos 
teises, pavergė ja

TAUTOS FONDO SKY
RIAMS APLINKRAŠTIS.

Lapkritis, 1917.

NUDIRBTAS DARBAS.

Tautos Fondo darbas — rin
kti aukas ir siųsti jas įstai
goms, kurios rūpinasi gelbėti 
Lietuvų nuo bado ir sugrąžin
ti jai neprigulmybę. Tos įstai
gos taip daug darbo nudirbs, 
kaip daug gaus piniginės pa
ramos. Be pinigų jos Lietuvai 
duonos nepristatys, nei lais
vės jai nesugrųžins. Tad jų 
darbas priguli nuo mūsų aukų. 
Kodaugiau sudėsime aukų, tuo 
daugiau brolių-lietuvių išgel- 
bėsime nuo bado mirties ir tuo- 
geriau pasirūpinsime sutrupin
ti vergijos pančius, kurie 
spaudžia mūsų brangių Tėvy
nę.

Aprašymui, kiek Tautos 
Fondas surinko aukų ir kam 
jas suvartojo, daug žodžių ne
reikia. Skaitlinės geriau už 
žodžius tiesų pasakų. Jos nei 
peikia, nei giria, o tik pasako, 
kaip yra. Tai lai skaitlinės pa
rodo ir Tautos Fondo darbus:

Iki lapkričio 1 d., 191'į Tau
tos Fondas surinko $105.978.04. 
Tie pinigai skirstosi į 4 dalis: 
1) šelpimo fondas, 2) laisvės 
fondas, 3) lėšų fondas ir 4) 
geležinis kapitalas.

Šelpimo Fondan eina 70 nuš. 
visų reguliarių aukų, Laisvės 
fondui tenka 20 nuoš. regulia
rių aukų, o geležiniame kapi
tale lieka 10 nuoš.

St. Šimkaus surinktos aukos 
$3.95734 ir Šv. Tėvo Lietuvai 
skirtos dienos aukos $20.290.79 
priskirtos vien šelpimo fondan; Vyrai! nedarykime Lietuvai 
iš jų nei centas neina nei lais
vės fondan, nei geležinin kapi
talas.

Samčių, pinigų už parduotus 
ženklelius ir knygas. Iš lėšų 
fondo užsilaiko Centro Rašti
nė, apmokamos kelionės į sei
mus,. spauzdinami atsišauki
mai ir aplinkraščiai.

Šelpimo fondan įplaukė $79.- 
302.99, nukentėjusioms dėl ka-

ninkas kreiptųsi į visas LDS. 
kuopas, kad jų raštininkai 
surašę liuosnorius atstovus pri
siųstų Apskr. Rašt, kad kuo
pos siųsdamos atstovus sura
šytų juos ir katrie neatsilankys 
į susirinkimų paskelbti proto
kole.

Kuopų raportai “Grįžimo į;rėš gelbėti išleista $76.744.97, 
Lietuvų” veikimo neparodė, 
kad yra veikiama tame reika
le. Apskr. susirinkimas iš
reiškė pageidavimų, kad vi
sos kp. varytų darbų visu 
smarkumu.

gėdos. Krikščionys! neduoki
me, kad šaltieji kapai ne lai
ku prarytų gyvastis nekaltų 
žmonių.

Lietuviai! dirbkii 
paliuosuoti iš vergijos 
limų šalį.

Ištesėkime savo pasiryžime! 
Pirm. Kun. J. J. Jakaitis. 
Sekr. Kasys Pakštas.
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A. PREČINAUSKAS
Dabar lietuvis kareivis Rockfordo, III. 

kariškoje stovykloje. Pirmiaus buvo “Drau
go” dienraščio spaustuvės prižiūrėtoju.

Lietuvių kareivių Suv. Vals- 
"tijų armijoje ir laivyne yra 
daug. Teko patirti nuo pačių 

<•- kareivių, kad lietuvių esama 
daugiau, negu buvo manyta. 
Todėl šiandieną reikia kuorim- 
•čiausia į lietuvių kareivių rei
kalus atidą kreipti. Ypač rei
kia jų dvasios stoviu pasirū
pinti. Atskirti nuo savo žmo
nių, nuo lietuvių visuomenės 
jie gal labai ilgisi ir nerimas
tie juos blaško. Mūsų pareiga 
yra jiems pagelbos ranką pra
tiesti. Ypač-gi dvasiai maisto 
pagaminti. Gerų laikraščių ir 
naudingų knygų lietuviams 
kareiviams reikėtų tiek pasiųs
ti, kiek tik išgalės leis. Tą rei
kalą jau kaikurie mūsų veikė
jai suprato. Sudarė Liet. Ka
reivių Globojimo Draugiją ir 
padarė sutartį su Kolumbo 
Vyčiais(Knights of Columbus) 
kurie apsiėmė visus jiems pa
siunčiamus raštus pavesti lie
tuvių kareivių naudojimuisi. 
Kolumbo Vyčiai turi savo į- 
staigas kareivių stovyklose, 
todėl ir bus mums paranki ir 
naudinga jų tarpininkvstė.

Parūpinti lietuviams karei
viams gerų laikraščių ir nau
dingų knygų ir pirmų aukų jau 
susilaukėme. Iš AVaterburio, 
Conn. prisiuntė tam reikalui:

Kun. J. J. Valantiejus $10.00

P-lė A. Petrauskaitė__ 1.00

J. E. Karosas, So. Bos
ton, Mass....................................3.00

Aukotojams lietuvių karei
vių vardu tariame ačiū ir sy
kiu laukiame daugiau aukų iŠ

------------------------------------ \

Vienas “Ateities” redakto
rių p. Matas Šalčius, pašauk
tas į kariuomenę, jau apleido 
So. Bostoną ir nuvažiavo į sa
vo paskirimo vietą. Sako, pra
dėsiąs kareivišką tarnystą la
geriuose netoli Chicagos.

jis atsisakė eiti, t. y. pasiprie
šino. Už tai gavo bausmę, eks
tra darbą į virtuvę. Jis ir ten 
neklausė ir reikalavo, idant jį 
paleistų atgal, arba siųstų į 
Lietuvą kariauti, bet viršinin
kas jo neklausė ir pasodino ant 
“pakutos”. Bausmė privertė 
jį pildyti visas kareiviškas pa
reigas. Nepatartina lietuviams 
kareiviams priešintis nuo viso
kių pareigų pildymo, nes gerai 
žino, kad negalės nuo kareivia
vimo pasiliuosuoti.

Mūsų stovykla turi apėmus 
didelį žemės plotą gaminimui 
apkasų. Ištiesų įspūdinga bū
tų pamatyti kožnam, kaip pus
trečio tūkstančio kareivių at
silanko ten su špatais, lopeto
mis ir “pikiais” ir dirba tą 
sunkų darbą; dirba ant dviejų 
atmainų po 15 minučių tris ir 
pusę vai. iki pietų ir 3 vai. po 
pietų. Tą darbą dirba porą 
dienų savaitėje.

Susilaukę nedėlios visi liuo- 
si. Daugelis aplanko bažnyti
nes pamaldas Knights of Co- 
lumbus name. Dauguma va
žiuoja į artimus miestus, į Bos 
toną. į Lowell’į, nes traukinis 
nuveža į vieną valandą. Tūks
tančiai svečių nedėliomis ap
lanko mūsų lagerius.

Triukšmingą nuotikį turėjo
me spalių 21 d. kada iškilo 
didelis gaisras 2-rą vai. iš ryto. 
Pati svarbioji ligonbučio vieta 
išdegė. Daug kariuomenės bu
vo pašaukta ir gesino gaisrą 
su įrankiais.

Lietuvis Kareivis.
So. Bostono Lietuvių Jaunų 

Vyrų Kliubo narys kareivis 
Juozas Galinis savo draugams 
prisiuntė pasveikinimus iš 
Prancūzijos, kur jis tarnauja 
101 regimente. Kliubiečių ir 
daugiaus randasi kariumenėje. 
Išviso kliubo narių esą pašauk
ta ir saunoriai pasiduota į Dė
dės Šamo kareivius apie 15.

Adomas W. Milesky praneša 
‘Darbininko” Redakcijai, kad 

jis yra pašaukta* į kariuomenę 
ir tarnaująs: Co. B. 502-nd 
Service Batalion, Tenafly, N. 
J.

LIETUVIO KAREIVIO 
LAIŠKAS.

Gerb. “Darbininko” Red.: —
Labai ačiū jums, kad manęs 

neužmiršot aplankyti numylė
tu laikraščiu. Iš pradžios labai 
buvau nusiminęs, nes tik vie
ną kartą į savaitę susilaukda
vau “Darbininkų,” bet dabar 
puikus laikraštis ateina regu
liariai. Skaitlingas būrys ka
reivių yra čia, tarpe kurių ne
mažai ir lietuvių. Daugelis 
lietuvių jau turi užėmę biskį 
augštesnę vietą. Kaikurie-gi 
priešinos stoti į eilę su visais 
ir nenori klausyti viršininko. 
Štai kas atsitiko ir su vienu 
lietuviui Jis buvo atvestas su 
kitais draugais spalių 4 d. 
Kada pareikalavo pas daktarą,

CAMP GRANT, ROCKFORD. 
ILLINOIS.

Iš namų (Rockfordo) išva
žiavau 3 dieną spalių. Buvo 
labai liūdna atsiskirti nuo sa
vųjų, pažįstamų ir giminių. Y- 
pač gailėjosi jaunimo, su ku
riuo sykiu dirbame. Prisiėjo 
mums kaikuriems atsiskirti ir 
išvažiuoti į kariuomenę.

Vyčių 4 kuopa ir choras mus 
nepamiršo. Prieš pat mūsų iš
važiavimą surengė mums pui
kų vakarėlį. Chorui ir Vyčiams 
nuoširdų tariu ačiū, linkiu 
jiems gero pasisekimo ir atei
tyj stiprėti ir darbuotis Tautos, 
Tėvynės labui. Kaip iš Chica
gos važiavau, maniau kad bus 
labai liūdna Nuvažiavęs at
radau daug draugų, pažįstamų 
lietuvių. Vienoj mūsų stovyk
loje yr netoli šimto lietuvių 
jaunų vyrų.

Nėra su savais taip ilgu.. 
Jau mus surašė ir smarkiai da
bar mokina maršuot. Oficie- 
riai sako, kad tie visi lietuviai, 
tai gražiausi vyrai.

Spalių 24 dieną buvome pa
rengę ant lauko žaislus. Pra
dėjome trečią gaudyti ir kito
kius žaislus, kas tik kokį iš- 
mislijo. Juokų buvo, net pil
vas skaudėjo. Oras buvo gra
žus ir šiltas ir visi labai grą
žai laiką praleido.

Antanas Petrulis.

Išpažintis mirštančio 
= kalinio =

(Tąsa)

Bevažinėdami, užkliudėme ir Iberijos pussalio, kad 
pakvėpuoti tyru Pirenejų kalnynų oru, bei prisižiūrėti gyven
tojams tėvynės Servento, autoriaus garsaus veikalo “Don 
Kichoto.” Ispanijoj apsistojome. Čia kadaisia dar prieš 
Kristaus užgimimą, nepermaldaujamas kartagietis Barko pri
siekdino savo jaunutį scūnų Ganibalą būti nepermaldaujamu 
priešu romėnų ir kovoti su jais be paliovos, be atvangos. Ir 
čia jaunutis, bet didis romėnų kariuomenės karvedis Scipijo- 
nas Afrikietis savo prakilnu doros pagerbim uužkariavo širdis 
Ispanijos tuolaikinių gyventojų. Jis buvo gundytas žemesnių 
už savę vadų, kad į nelaisvę paimtą gražiausią ispanietę 
padarytų savo verge... Jaunas karžygis ne tik kad ją pa
gerbė ir Suteikė jai laisvę, bet liepė paleisti iš nelaisvės ir jos 
mylimą sužieduotinį. Liepė sujungti juos ryšiais amžinos mei
lės — moterystės. Už tą jo prakilnumą Ispanijos genčių va
dai padovanojo jam brangius sidabrinius šarvus. Čia-pat šim
tą metų su viršum atgal garsus Napoleonas ką-tik neprarado 
didžio karvedžio garbės, kuomet tarpkalniu Somo-Serra brio- 
vėsi prie Madrito..

Tokių tai minčių lydimu įvažiavome į Ispanijos kraštą. 
Madride, Ispanijos sostapilėje būnant, atlankiau vieną gran
dą — Ispanijos didiką, su kuriuo susipažinau Varšavoj pas 
grovą, mano uošvį. Grandas, kad jis būtų geriau negimęs! 
vaišindamas mane, prispyrė išgerti nors truputį labai reto, 
žinia, ir labai skanaus vyno. O kaip žinai, daktare, ispanai 
‘šelmiai’ nuo amžių nemokėjo ir nemoka pagaminti skanių val
gymų, bet... kad jie visi vieną gražų rytmetį paskęstų svai
galuose! išdirbime vynų nuo labai senų laikų buvo ir yra tik
ri mistrai. Tame pragaro amate jie nesulyginami. Jų gėri
mus smaguriai-girtuokliai praminė nektaru, malmazija, die
vų gėrimais ir tam panašiais vardais. Truputis tos pragaro 
smalos, tų sielos ir kūno nuodų buvo akstinu mano vis žemes
niam ir žemesniam nupuolimui.

Pradėjau gerti, žinia, iš pradžių po nedaug. Bet kas-kart 
vis daugiau ir daugiau išgerdavu svaigalų. Gėriau pavvdale 
įvairios rūšies šampanų, maderų, malagų ir kitų nuodų-svai- 
galų, kurių vardus turbūt pats Belzabubas, pragaro kunigaik
štis išgalvojo.

Su vartojimu svaigalų ir mano būdas pradėjo keistis. 
Pradėjau kelties į puikybę ir tapau pikčiurna, karštakrau
jis. Pati mano iš mano palinkimo į blogąją pusę, nuliūdo. 
Bet man užtikrinus ją,, kad sugrįžęs į tėvyškę pasitaisysiu, 
nusiramino.

Sugrįžęs, jau nepasitaisiau. Atvirai negėriau. Mat, po 
biskį ir uošvio pribijojau. Bet slapta garbinau Bachusą, se
nobinių romėnų girtuoklių dievaitį — mirkau alkolyje.

Praslinko trįs metai nuo mūs vestuvių. Turėjau jau gra
žų vienmetį sūnelį, kurį grovas-uošvis su mano motina, o 
groviene-uošvė su mano tėvu laikė prie krikšto. Rodos, tu
rėjau būti laimingu. Bet... kur tau! — Buvau svaigalų ver
gu.

Keletą kartų grovas-uošvis mėgino sugrąžinti mane ant 
senojo dorybės, blaivumo kelio. Bet veltui jo buvo triūsas!.. 
Gal dėlto, kaip manau, jis pakvietė ir mano tėvą, kad pasi
stengti) mane pakreipti į gerąją pusę. Žinojo, aš pirmiau la
bai godojau gimdytojus, tai manė, rasi tėvo ir paklausysiu. 
Kaip ant nelaimės, tėvas atvažiavo tada, kada aš parėjęs 
iš medžioklės, ką-tik buvau išgėręs gero šampano-vyno butelį. 
Pasveikinau šaltai. Grovas prancūziškai pabarė, kodėl tėvui 
į ranką nepabučiavau. Bet aš į tai neatkreipiau, domos...

Už keletos valandėlių kambaryje atsiradome mes tik du: 
aš ir mano tėvas. Tėvas lietuviškai pradėjo mane barti, pra
šyti, tiesiog melsti, kad vien nors savo laimės delei, pasitrau
kčiau iš blogo kelio ir vėl tapčiau žmogumi mylinčiu blaivy
bę, kuri mane taip augštai iškėlė. Jo kalba mane tik erzi
no. Norėjau pasitraukti. Jis pamatęs, kad jo kalba yra bal
sas tyruose, iš meilės prie savo kūdikio-manęs, puolė prieš 
mane ant kelių ir norėjo apkabinti mano kojas. Tuomi jo pa
sielgimu dar labiau susierzinau ir netekęs lygsvaros, viešpa
tavimo ant savęs, spyriau jį nuo savęs. O! aš prakeiktas! 
O nelaimingas, nedėkingas jo vaikas!

Bet čia tai atsitiko kuodidžiausia nelaimė. Grovas, kurs 
mums nematant, stovėjo už kotaros-užlaidos iššoko iš ten 
kaip suerzintas liūtas ir... drožė man per žandą, lenkiškai su
šukdamas: Podlv! — Niekšas! Manyje viskis uųvirė, užkun- 
kuliavo... Praradęs nuovoką, it pamišėlis, stvėriau nuo sta
lelio medžioklės peilį — ir... žaibo greitumu, paskandinau jį 
krūtinėje grovo, mano uošvio, geradario. Grovas puldamas 
suriko vien-tik šiuos žodžius: “Būk prakeiktas!”

Tėvas išvydęs peilio blizgesį, šoko jį man išplėšti iš na
gų, bet pasivėlino... Aš... ir jam kruvinu peiliu smeigiau į 
širdį... Jis sušuko: ‘Nelaimingas!’ ir parpuolė.

Du lavonu papludusiu kraujuose, kaip bematai sugrąži
no man nuovoką ir visiškai išblaivino. Pradėjau galvoti, ką 
daryti. Tuojau atsiminiau apie slaptą pabėgimui kelią į miš
ką, grovui ir man tik žinoma (tada gyvenome dvare arti miš
ko). Prišokęs prie didelio paveikslo, paspaudžiau slaptą gū
ži kutį — durys atsidarė ir užsidarė... O aš-gi zovada pože
miniu tuneliu pabėgau į mišką, į slaptąjį urvą, kur buvo daug 
visa ko. Miško sargas ir-gi apie tą urvą žinojo. Tik neži
nojo apie slaptą tunelį iš dvaro. Bemedžiodami, tame urve 
mes silsėdavomės; ir tas urvas mums, tai yra grovui, man ir 
sargui tarnavo kaipo sandėlis-viešbutis. Žinojau, kad čia ma
ne gali sugauti miško sargas, tai prisitaikęs ir jį užmušiau. 
Po to apsigyvenau urve, žinia, gerai paslėpęs sargą. Begy
vendamas urve, auginau barzdą ir... mainiau plaukų spalvą. 
Spalvą plaukų mainiau tokiu būdu: Dariau šarmą iš ąžuolo 
luobos ir juomi ploviau galvą, o už dviejų savaičių iš gražių 
šviesiai-geltonų plaukų, turėjau juodus it smalą, ir šiurkščius 
kaip kiaulės šeriai. x

Po trijų savaičių slėpimosi urve sprukau į Ameriką. Ir 
gan pasekmingai man pasisekė pasiekti šią šalį.

Čia mano gyvenimas taip-gi buvo viena nepertraukiama 
niekšvstė. Daugiau tupėdavau kalėjimuose, negu liuoeybė- 
je gyvendavau. ' Bet apie mano gyvenimą šioje šalyje nepa
sakosiu, .— tas neturi ryšio su tuo, kad aš esu “Prakeiktas” ir 
|“ Nelaimingas.”

prapultį. Ir tuomi užbaigė savo pasakojimą. Pasidarė 
man jo labai gaila, norėjau, kad jis mirtų kaipo krikščionys- 
-katalikas, tat suspaudęs prieteliškai jo ranką, paprašiau, 
kad jis su manim sukalbėtų vieną “Sveika Marija...” Sukal
bėjome abu kartu tą aniolišką pasveikinimą lotyniškai. Sa
kant: ,“Ave Maria gratia pieną... žvilkterėjau jam į akis,— 
buvo ašarų pilnos. Aš pradžiugau.,. Atsisveikinęs, skubiai 
nubėgau... pirmiau į bažnyčią, prie altoriaus Nekaltai Pra
dėtos, kad išmelsti nuo Jos mylistą gailesčio už nuodėmes ma
no pacijentui. Nuo altoriaus — pas kunigą... Šis taręs a- 
čiū... tuojaus nuėjo...

Už trijų valandų kaž-kas pašaukė mane prie telefono. 
Nutvėriau triubelę telefono, ir pridėjęs prie ausies klausiau... 
Heilo! Ar jūs daktare! Atsakiau: Aš! “Jau jis mirė, 
— tęsė toliau balsas, ir mirdamas meldėsi už jus, kad per 
jus miršta su vilčia į Dievo mielaširdystę. Telefonavo kuni
gas iš ofiso kalėjimo. Kabinant telefoną, tariau:

“Ačiū tau Dieve! Ir... prakeikti svaigalai!!!
GALAS.

" ........ ... ■ ------ ■

Kas girdėti lietuvių kolonijose

LAWRENCE, MASS.
Tautininkas busiąs nezaliežnin- 

kų “gazietos” redaktorius.
Neužilgo pasirodys pirmas 

numeris naujos “gazietos,” ku
rią išleis Mickevičius kaipo 
galva neprigulmingųjų hereti- 
kų bažnyčios. Pirmasis nume
rio jau yra pas “Ateitį” spau
sdinamas. Mat tautininkai 
nenorėjo prisipažinti, kad jie 
bent ką‘bendrą turi su “tau
tiškąja” neprigulminga bažny
čia, bet dabar pasirodo, kad 
jie yra jos rėmėjai.

Nežinia kas pirmąjį numerį 
redagavo. Tik tiek žinoma, 
kad Mickevičius pats jos ne
galėjo redaguoti, nes labai 
mažai apie lietuvišką kalbą te
supranta. Dabar pasklydo 
žinia, kad busimasis tos “ga
zietos” redaktorius bus Z. 
Yankauskas, socijalistas. Tas 
pats Yankauskas, kurį Micke
vičius taip užgyrė per savo 
prakalbas. Tas pats, apie 
kurį sakė, kad esąs taip daug 
mokyts, kad galėtų tuojaus 
būti įšventintas į kunigus.

Kada buvo Yankausko pa
klausta ar jis bus redaktorium, 
ti jis neužsigynė, bet abejojo 
ar jis galėsiąs lankyti high- 
school ir kartu redaguoti neza- 
liežninkų “gazietą.” Jam ta 
vieta patinkanti ir jis nematąs 
jokios priežasties, dėl kurios 
jis negalįs būti ir mickinių Me- 
sijošius.

Prakalbos paminėjimui metų 
sukaktuvių.

Spalio 28. čia įvyko prakal
bos paminėjimui metų sukak
tuvių į šį miestą atvykimo 
gerb. kun. Prano A. Virmaus- 
ko. Prakalbos buvo pobažny- 
tinėje svetainėje. Kalbėjo Jo
nas J. Ramanauskas ir kun. 
Virmauskis.

Kun. Virmauskis išreiškė 
padėkos žodį savo parapijo- 
nams už tokį uolų parėmimą 
jo darbo ir už didį ir naudingą 
veikimą dėl parapijos. Išrei
škė norą matyti ir toliau tokį 
nat sutikimą ir veikimą išvie- 
no tarpe klebono kas jis nebū
tų ir tarpe parapijonų. Trum
pai paaiškino kiek yra parapi
ja nuveikusi ir kad už tokį ge
rą pasisekimą jis esąs dėkin
gas pirmiausiai Dievui o pas- 
kui parapijonams.

“Ateities” Redaktoriaus 
Prakalbos.

Spalio 14, Tėvynės Mylėto
jų Dr-ja buvo surengusi pra
kalbas. Kalbėjo “Ateities” 
redaktorius. Jis kalbėdamas 
nepaaiškino susirinkimo tikslo, 
bet iš turinio jo kalbos buvo 
matyti, ,kad Mickevičiaus ir 
nezaležninkų dudon putė, nes 
vertė kalnus, ant Rymo katali
kų. Bet kodėl čia tėkia at
maina! Juk netaip senai 
“Ateities” redaktorius buvo 
Mickevičiaus didžiausis prie
šas. Štai kame dalykas, tik 
niekam nesakyk. — Yra sako
ma kad Mickevičiaus nezalež- 
ną ‘ ‘ gazietą” spauzdina ‘ ‘ Atei
tis.”

Vakaro vedėjas buvo Z. Yan
kauskas. Jis ir-gi nepaaiški
no prakalbų tikslo. Matyti, 
kad TMD. tikslas nesiriša su 
nezaliežninkais tai ir sakyti 
<rėda buvo, po TMD. skraiste 
iie agituoja už Mickevičių.

ko kitos prakalbos Spalio 28 
surengtos Mickevičiaus “neza- 
ležo - nešventinto - vyskupo.” 
Tikslas šių prakalbų gan pra
kilnus, — rinkti aukas ant stei
giamojo knygyno, kuris bus 
uždėtas Mickevičiaus skiepe. 
Kalbėjo Mickevičius, gyrėsi, 
kad jis turės net už tūkstantį 
dolerių knygų ir dėl to esąs 
mokytas labai, labai mokytas. 
Tada atsisukęs prieš Z. Yan- 
kauską, kuris sėdėjo su juomi 
ant estrados išgyrė jį ir pasa
kė, ot, kad vyras mokytas, 
tai net tuojau galėtų jį įšven
tinti į kunigus.

Toliaus kalbėjo, kad nerei
kia nei vyskupų, nes kunigai 
viską gali atlikti ir žinoma 
prakeikė katalikus kaip tiktai 
išmanydamas. Mat pas jį bu
vo atvažiavęs koks tenai “arci- 
vyskupas,” nuo kurio Micke
vičius tikėjosi gauti šventini
mus į vyskupus, bet šis ne
kvailas, paprašė tiek daug pi
nigų už šventinimus, kad Mic
kevičius susiėmęs galvą šau
kia, kad nereikia vyskupų, nes 
kunigai gali tą patį atlikti.

Po jo kalbėjo Z. Yankaus
kas. Yankauskas išgyrė Mic
kevičių, kad jis esąs gražus, 
kad neturįs tokį pliką pakaušį, 
kaip jis ir ragino žmones au
kuoti ant knygyno. Aukų bu
vo kiek ten surinkta, bet ar 
knygynas bus įsteigtas ar ne 
tai kitas klausimas.

Jonas Keras.

CHICAGO, ILL.

LDS. 29 kp. susirinkimas į- 
vyks lapkričio 11 d. tuojaus po 
pamaldų šv. Mikolo par. salėj. 
Visi nariai malonėsit susirink
ti.

BORDENS 
Malted 
Milk

HASNOEQUAL

Sumažink pragyveni
mą išlaidas

Kodėl nelaikyti savo namuose 
skrynutę

BORDE1TS 
Malted Mffll

■N THE SOUAME PACKASE .
ir prirengti su piragaičiais arba 
taip kuo nors. Tai yra maistas 
pats savyje. Būk tikras, kad jūs 
klausite
BORDEN'8 MALTED MILK 

ir tuomet galėsite pasakyti kok
sai geras gėrimas pasidaro.
NUSIPIRK, PAKELI ŠIANDIEN
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Vietines žinios

HarkoHarko

OverkotaiSiutai

UŽTIKRINA PADĖLIUS
PASTOSE.

PIRK RAKANDUS PAS

RICBMOND’S 
Sutaupįsi pinigą.

Rakandai pirmos rūšies ir kai- 
nos labai žemos.

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

Paieškan švogerio Antano Baliaus, 
paeina iš Kauno gub., Telšių pav., Ra
kių par., Detlaukių kaimo. Jeigu kas 
žinote apie j| arba jis pats, praneški
te šiuo adresu:

IGNAS KASPARAITIS,
102 M UI St., Duguesne, Pa.

BINĘ APSAUGOS BANKĄ! 
Nes tiktai dabar rublio kaina 
žema.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ 
BANKAS MASS. VALS

TIJOJE 
JUOZO KOWAUAUSKO. , 

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 j Rusiją pasiunčiu 
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 
TEISĖJAS

Blankos, kurios išduodamos 
pasiliuosavimui nuo kareivijos 
išpildomos už dyką.
JUOZAS KOWALIAUSKAS

Bankierius
liečiami, nei

BRIDGEPORT, CONN.
L. D. Sąjungos 39 kuopos į- 

vyks susirinkimas nedėlioj 
lapkričio 11 d. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje Park. Avė. 
Susirinkimai nutarta laikyti 
nedėliomis tuojaus po mišpanj 
4 vai. Kviečiu visus narius 
atsilankyti ant šio susirinkimo, 
nes daug turime reikalą kas- 
link K. S. Savaitės. Jau yra 
knygos pertrauktos. Sukrus- 
kime išplatinti katalikišką 
spaudą po namus, griebkimės 
prie to svarbaus darbo neatsi
tikime nuo kitą koloniją. Taip- 
pat ir naują narią atsiveskite 
prisirašyti.

Kp. rašt U. A. Matuzaitė.

Perleidus aktą vadinamą 
Trading-with - the - enemy act 
kilo baimė apie padėlius pač- 
tose. Tuo susirūpino ypač 
tie, kurie yra Vokietijos arba 
jos talkininkią . pavaldiniai 
Dabar valdžia paskelbia, jog 
nei keno, jokiame atsitikime 
padėliai nebus 
konfiskuojami.

KURIOS KOLONUOS dar 
nėra sudarę Kataliką Spaudos 
Savaitės Komisiją, lai tuojaus 
sudaro. Dar nevėlu tuo reika
lu rūpinties. Kiekvienas mato 
ir supranta, kad organizuota 
pajėga, tai galybė.

Eikime visi prie organizuo
to darbo. Pavieniais galime 
nemažai nuveikti, bet kuomet 
į būrius susispiesime — tuomet 
tikrai laimėsime. Į krūvą vy
rai ir moterys, vaikinai ir mer
ginos! Kataliką visuomenė 
jus prie švento darbo laukia. 
Visais reikalais kreipkitės šiuo 
antrašu: K. S. S. Komisija, 242 
W. Broadw»y, So. Boston, 
Mass.

WATERBURY, CONN.
Aukos T. Fondui nuo narią 

Šv. Juozapo dr-jos: K. Jurkū
nas $1.00; po 50c.: V. Olšaus
kas, J. Kovas, T. Karvelis; 
po 25c.: B. Karinauskas, J. 
Ragickas, P. Ramonauskas, A. 
Vaškis. V. Prancketis, V. Si- 
monavičia, A. Baltrušaitis, A. 
Streleckis, Ą. Samolis, J. Lin- 
gis, S. Vadelis. J. Bakutis. 
V. Žukauskas, J. Skalandžiu- 
nas, J. Montvilas, J. Breive, 
N. Greibis, S. Morkūnas, P. 
Kiušas, A. Butkus.

Smulkią auką $190 viso 
$940. Pinigai likos perduoti 
vietiniam T. F. 40 skyr.

K. J. Paulauskas.

T«l. So. Boaton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D

Galima susikalbėti ir lietuviukai. 
Ofiso valandos:

Ryt ūs iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 

vakarais 6 iki 9
536 Broadyay, So. Boston.

DR. F. MATULAITIS
Of i«o udyno« J do vteokiaa Mass
1-S P. M. 7-9 P.M. Priskirta Akfotaa.

419 Boylstoi St Boston, Nos*.

WATERBURY, CONN.
K. S. S. čia jau buvo sureng

tos dvejos prakalbos, kurios 
nusisekė labai puikiai. Abie
jose buvo surengti dideli prog
ramai, kuriuos išpildė Vyčią 
aktoriai.

Susirinkimas.
LDS. 5-tos kuopos mėnesi

nis susirinkimas bus 11 d. lap
kričio senoje parapijos svetai
nėje. Nepamirškite visi na
riai ateiti o ypatingai tie, ku
rią mokestys yra užvlktos. 
Taip-gi nepamirškite ir naują 
narią atsivesti.

TARIFVILLE, CONN.
Pirma pramoga.

Šv. Antano dr-ja spalio 28 
d. buvo parengus pramogą. Tai 
pirma mūsą miestelyje. Gerb. 
Hartfordo lietuvią klebonas 
kun. J. J. Ambotas su jaunimo 
buriu atvyko nas mus. čio
nykščiai lietuviai per tiek me
tą nieko negirdėję atsidžiaugti

Paieškau savo gimdytojų J. J. Ba- 
nišausko ir Marijonos Banišauskie- 
nės po tėvais Pllopllukės, prieš ka
rų gyveno Suvalkų gub., Marijampo
lės apskričio, Garlevos parapijos. Nuo 
pat pradžios kares jokių žinių neturiu. 

Jeigu kas žinote apie juos meldžiu 
man pranešti aš busiu širdingai dė
kingas.

JUOZAPAS BANIŠAUCKAS,
190 Jokn St., ‘ Brooklyn, N. F.

LDS. 22-ra KUOPA (Brigh- 
ton, Mass.) laikė susirinkimą 
petnčyioj, lapkričio 2 dieną. 
Tartasi išimtinai apie kataliką 
spaudos savaitės surengimą. 
Pasirodė, kad viskas lapkričio 
18 dienai yra prirengta ir va
karas su prakalbomis būsiąs 
smarkus sudarytas.

Dar buvo žadėjęs teatrališ
kas ratelis su kokiu nors vei
kalu pasirodyti, bet • tokiu 
trumpu laiku neįstengia su
spėti. Labai gaila, - kad netu
rėsime progos savo ratelio te
atrališkomis pajėgomis pasi
džiaugti.

Aš M. Urboniute 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 URBONIUTE,
75 Emerald SL, Gardner, Mass.

SUGAR REFININ CO. dar
bininkas anglas, norėdamas 
apvalyti mašinos ašį, atsirė
mė aut jos ir ūmu laiku ašis 
nuo jo nutraukė visas drapa
nas. Paliko tik čeverykai ant 
koją. Laimingai pasitaikė, 
kad tapo, visai lengvai sužeis
tas.

Ašis nuplėšus nuo darbinin
ko drapanas, nubloškė jį vi
sai nuogą ant žemės.

Reporteris.

Daug lietuvią jau yra Suv. Valstiją kariuomenėje. Dar 
daugiau ją bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamą, giminią, draugą ir su 
jais susirašinėja.

Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti nuo lietuvią visuo
menės ir veikimo. Jiems be abejonės rupi žinoti, kas. de
dasi lietuvią gyvenime, kas veikiama. Tarpe svetimą, vež
dami nuobodą kareivišką gyvenimą mūsą tautiečiai labai iš
siilgsta sająją, trokšta žinią apie lietuvią darbus.

Draugą, pažįstamą, giminią yra pareiga aprūpinti 
juos dvasiškai. O tas geriausia atliekama užrašant jiems 
gerą laikraštį. - —■

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

Prenumeratas siąskite šiuo adresu;
- “DARBININKĄS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Muzikos Mylėtojams
TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS

ST. ŠIMKAUS DAINOS:
AŠ JOJAU PER GIRELĘ ............................... ‘ ................................. 30c.

VAI TU ŽIRGE-ŽIRGE..............................................................................30c.
NESTGRAUDINK 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 leistą to paties autoriaus “Mūsą Dainos.” Imant 
chorams didesnį skaitlią egzempliorią duodu didelį nuošimtį.

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

Lietuviškas Lietuvos 
Zemlapis

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

negalėjo lietuviškomis daino
mis, deklemacijomis ir gerb. 
kun. J. J. Amboto prakalba. 
Buvo vaidinta “Pagunda” ir 
gerai išėjo. Dar buvo platina
ma katalikiški laikraščiai ir 
knygelės. Buvo keletas laisva- 
manėlią, kurie kaip žvėriukai 
kiurksojo kampe.

Ten buvęs.

SUSIRINKIMAS.
Ketverge 8 d. lapkričio 9 

vai. vakare bus susirinkimas 
Pilnąją Blaivininką 49 kp. šv. 
Petro bažnytinėje salėje pra
šome atsilankyti visus narius. 
Kviečiame ir tuos, kurie dar 
nepriguli, idant ateitą prisira
šyti prie taip prakilnios ir nau
dingos organizacijos.

z Rašt. Ona Paulaičiukė.

Teatras ir Balius
Įdomi Komedija u PABAIGTU V ES.”

Rengia
LIET. R. K. DARBININKŲ SĄJUNGOS 20 ir 61 KUOPOS.

NEDALIOJE LAPKRICIO-NOVEMBER 11 d. 1917 m.

y UZWIAZEK POLEK” SVETAINĖJE,
1315-09 N. Atland Avė. (arti Milicaukee Avė.), CHICAGO, ILL. 
Veikt Artistai-ifegčjai L. Vyčiu 36 kuopos Dramatiiko Skyriaus.

Gerbiamieji Broliai ir Seseris, Darbininkai ir Darbininkės, Lietuvos Vy
čiai ir Vytės! širdingai kviečiame Visus atsilankyti | mūsų vengiamų vakarą! 
O mes stengsimės užganėdinti Tamstas. Arčiaus pasipažinę mes Darbinin- 
k:ii gerians suprasime, kaip pagerinti mūs būvis, kaip išvengti visokių iš
naudojimų?! ■ y . •z

Tai-gi pasitikime Tamstų užuojauta ir pasiliekame su stipriausia Vilčia 
dirbti DARBININKŲ LABUI. ' .

Spaudžiame Brolišką ranką, 20 ir 61 Liet. Darb. Są-gos Kuopos. 
PRADŽIA: 6:30 V AL. VAKARE.

ĮŽANGA: 75c., 50c., 35c. ir 25c. ypatai.

PAKVIETIMAS
šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo tautiečius ir 

draugus ateiti pamatyt mane, kuomet jums reikės SIUTO, 
OVERKOTO, APREDA'LŲ ar ČEVERYKŲ. Aš pats Jums vi

suomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdingai dėkavoJu Jums už 
Jūsų paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos Ir ateityj.

Musų rudeniniai ir žieminiai naujos mados 
Siutai ir Overkotai

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir madų, ku
riuos galima pirkti stebėtinai pigiai. Nelaukite iki praeis pusė 
sezono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar Overkotą, 
nes dabar geras laikas yra iš ko pasirinkti. Dėvėkite juos jų 
sezone.

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.50 iki $35. 
HES TAIPGI UŽLAIKOME VISA EILE VYRŲ PAPUOŠALŲ, 

SKRYBĖLIŲ IR ČEVERYKŲ.

Čeverykų kainos nuo $4 iki $10.
MES GVARANTUOJAM, JEIGU KUOMI NORS BUSITE NE
UŽGANĖDINTI, TAI MES APMAINYSIME ABBA SUGRĄŽIN
SIME PINIGUS.

Atčję klauskite p. J. ZUPKAUSKO,

S. H. HARRISON CO.
662*672 Washington St. Boston, Mass.

Paieškom® Kazimiero Lukšio Vil
nimis gub. Gyveno po No. 462 E. Sixth 
St, So. Boston, Mass. Jis paliko mo
terį su 2 vaikais Rugsėjo mėnesyje. 
Jis yra tamstų plaukų, mėlynų akių, 
vidutinio ūgio. Kas apie jj ražinosi- 
te. praneškite Mno adresu:

AS8OCIĄTED CHARITIES,
48 Hawkias St. Boston, Mass.

(p. 128-128)

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

NORWOOD, MASS.
Debatai neinvyko.

Jau buvo rašyta “Darbinin
ke,” kad LDS. 3-čia kuopa 
buvo- gavus užkvietimą nuo 
vietinės socijalistą 133 kuopos 
surengti debatus. LDS. 3-čia 
kuopa noriai sutiko. Išrinko 
komisiją iš triją ypatą, kuri 
tarės porą kartą su socijalistą 
debatą komisija. Bet socija
listai nesutiko. LDS. 3-čia 
kuopa reikalavo, kad vedėjas 
arba pirmininkas tos dienos 
būtą bešališkas nepriklausan
tis į minėtas kuopas ir kad ve
dėjas turėtą galę sustabdyt de- 
batorią. jei kuris vartos šlykš
čius žodžius bei ypatiškumus, 
o tas tai ir pasirodė socijalis- 
tams baisu.

Debatą komisija.

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokio® rūšies 
maldaknygią ir įvairią svieti
šką knygą. \

Parduodu už pigią kainą.
Užrašinėju laikraščius: 

“Darbininką,” “Draugą,” 
“žvaigždę,” “Vytį,” “Žvir
blį,” “Tautos Rytą,” “1>- 
Žangą,” “Moksleivį,” “Mo
terą Dirvą” ir “Garsą.”

Galite gauti ir pavieniai* 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas: 
Andriejų KuRteką, 
7602 Aberdeen N. E. 

Cleveland, Ohio.

j, SERGANTI |
| VYRAI IR MOTERIS l 
l EIKITE PAS MANE! I

Extra!!! Extra!!!


