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Popežiaus pienas panai
kinti kares. Reikią visur
panaikinti konskripciją.

a/

Kare ištolo

įvairios žinios

i.

Didis pakrikimas
Argentinoj.

Suv. Valstijų valdžia už
draudė gabenti auksų iš šios
Karinis korespondentas iPAGERBS HINDENBURGĄ.
šalies į Ispaniją.
Simms iš vąfcarinio fronto ra
Spalio 2 d. fieldmaršalui
šo:
|
Hindenburgui sukaks lygiai DIDIS STREIKAS ARGEN
Garlaivis Beluga, išplau
NAGRINĖS IŠNAUJO.
70 metų. Tų dienų visose mo
kęs iš San Franciseo, jurėj
TINOJ.
Pro langus stubos, kurioj kyklose mokytojai mokiniams
užsidegė ir sudegė.
Prez. Wilson nuskyrė komi
Argentinos parlamentas nu
aš gyvenu ii šiuos žodžius ra sakys prakalbas apie Hindensijų
nuodugniam ištyrimui Mobalsavo
pertraukti
diplomati

Portlande sustreikavo 4.000 šau, matam frontų 62 mylių burgų ir bus renkamos aukos
Konskripciją
—
priversti

oney
bylos. Mooney buvo ap
nius
ryšius
su
Vokietija,
o
gal
darbininkų stačiusių plieno ilgų ir matam, kaip visos ar- sužeistiems karėje. Kaizeris
POPIEŽIAUS PLENAS PA
nas
kareiviavimas
yra
biaunetrukus ir ljarėn stos. Tuo kaltintas ir nuteistas miriop už
laivų ir 3.000 darbininkų sta motos vemia ugnį. Po kaire suteiksiųs Princo titulų.
BAIGTI KARES.
riausias karės gimdytojas ir čiusių medinius laivus.
tarpu ten kįla didžiausi strei metimų bombos laike parodos
matau nuo Armėntares iki
Iš Vatikano ateina žinių, didžiausias laisvų tautų slogu
kai.
Jau sustreikavo 120.000 mieste San Franciseo. Bet to
Lens. Žemiau Lens kalnai
Kaizeris, grįždamas iš Bul užstoja angių frontų nuo ma
skelbiančių būk popiežius, su tis. Australijos gyventojai,
darbininkų. Sustojo trauki ji byla buvo labai supainiota,
GRĮŠTA
Į
DARBĄ.
garijos
aplankė
Rumunijos
laukęs atsakymus nuo visų ka nors yra ištikimi Anglijai, bet
niai ir miestuose strvtkariai, tai apkaltintasis sulaukė daug
no akių. • 4
riaujančių valstybių į savo tai nubalsavo prieš konskripcijų. frontų.
San Franciseo streikininkai telegrafo vielos tapo nukarpy užtarėjų. Be to toji byla ra
Pro kairįjį langų giedroje jau susitaikė. Pastreikavę tos. Didesniuose miestuose do atbalsį Rusijoj. Taip kad
kos pasiulijimą, išleisiųs nau Taip gal būt buvę Anglijoj,
Suv. Valstijų didesniuose
ją atsišaukimą. Popiežius ma Kanadoj ir Suv. Valstijose, jei miestuose prasidėjo kolekta matau jūrės pakraštį, o su žiū vienų savaitę grįšta į darbą. gresia badas. Sostinėj, Bue dalykas stojo tarptautiniu. To
to, jog visos valstybės šiuo patiems žmonėms būt buvę įsteigimui knygynų kareivių ronais matylis ir Ostend. Pa Algos tapo pakeltos šitaip: Vi nos Airese, jau neatgabena dėl prez. "VVilson pamatė rei
krantėj, kur buvo maudynės,
kartu sutinka viename "klausi leista tų klausimą išrišti.
lageriuose. Norima surinkti dabar yra dygliuotos tvoros siems, kurie uždirbdavo po ma pieno. Elektrikos dirbtu kalų nuodugniausio perkratime. Yra tai nauja tautų gy
Taip tai išvedžioja šlovin $1.000.000.
$4.25 bus pakeltos ant 20 nuoš. vės darbininkai sustreikavo ir nėjimo tos bylos.
ir
matytis,
.kaip
ten
sprogsta
venime gadynė, kur nebus gas kardinolas Gasparri, poo tiems, kurie uždirbdavo ten dirba kareiviai. Jei ne
štai iki $5.00 pakelta ant 12,5 nuoš. jie, tai sostinėj būtų tamsu.
Gen. Ludendorf skelbia, jog bombos. Be žiūronų
karių. Dabar visos valstybės piežiaus sekretorius.
tame sutinka. Popiežius ir
Kardinolas dar sakė, jog prie Dauguvos paimtame mie suskaičiau 33 anglų orlaivius $6.00 dienoj yra augščiausia Maisto kainos pakilo taip, jog' PAREIKALAVO ALGŲ PA
KĖLIMO.
veiks, kad būtų įsteigtas tri- dabar, šioje karėje, nei v:e- ste Jakobštate paimta daug ir 11 vokiečių orlaivių padan alga. Už viršlaikį bus moka tokių kainų Argentinoj nie
gėse.
maistp.
bunalas, kurs turėtų autorite na pusė negali pilnai pergalėti
kuomet nėra buvę. Streiki
ma dviguba alga.
Pacifiko pakraščio dviejų
tą išrišti ramiu būdu tarptau antrą. Todėl sakė, dabar I
ninkai nukarpė telegrafų vie
Flanders aiškiai matosi ir
Maskvoj Durnos pirm. Rošimtų
laivų kapitonai ir juri
tinius klausimus bei ginčus.
reikia žiūrėti, kad tautos ne džianko sakė prakalbų, kurioj tas miestas visai su žeme suly
las ir liko tik kabelis į Londo
ninkai
pareikalavo pakėlimo
Popiežiaus sekretorius kar prieiti} prie baisių socijalių ir nurodė, kad Rusija negali tai gintas.
ną. Tai žinios iš Argentinos
t
EXPLIOZIJA.
algų ant 12 nuoš. Jei nebus
dinolas Gasparri jau užsiminė finansinių katastrofų. O prez. kintis skyrium nuo talkininkų.
ateina tik per Londoną.
Lowel,
Mass.
—
Nevton
MaMano
stribą
randasi
ant
kal

apie dalykus surištus su pie Wilsono reikalavimas, kad
Žinoma čia kaltinami vo tas išpildyta, tai sustreikuos.
nufacturing
kompanijos
dirb

Vidurinės Amerikos valsty vos ir aš gailiu apmatyti pusę
nuojamu tribunalu. Kardino Centralių Valstybių gyvento
kiečiai. Sako, jog jų pini
tuvėj buvo expliozija. Joj gais palaikomi agitatoriai, ku
las sakė:
jai užtikrintų savo valdžių bėlės ketina įsteigti federacijų. Anglijos fronto.
CLEVELAND, OHIO.
Rengiasi tame reikale turėti
Naktį karės reginys viršija dirbo valdžios užsakymus. rie sukėlė streikus ir neleidžia LDS. 51 kuopa laikys mėne
“Prez. Wilsono pasiuliji- pažadus ir sutartis, bus išpil suvažiavimų.
Vienas
užmušta,
7
sužeista.
darbininkus prie susitaikini
triukšmingiausių
ketvirtos
mas sumažinti ginklavimąsi ir dytas.
mo, o veda tik prie riaušių ir sinį susirinkimų nedėlioj, rug
dienos
liepei
šventę
Suv.
Val

spėka priversti klausyti tarp
visokios blėdies darymo. To sėjo 30 d. Todėl yra kviečiami
stijose. Jei vėjas pučia nuo
tautinio teismo yra svajonė.
LEIS ORGANIZUOTIES. kias jeibes daryti vokiečiams visi nariai šios kuopos atsilan
mūšio lauko, tai trenksmas
ABEJOJA.
VISIEMS TRŪKSTA
Kaip-gi gali tarptautinė armi
kyti būtinai, nes turėsime
toks, kokio negirdėtis nei per Prezidentui Wilsonui prita yra išrokavimas. Tas žymiai daug dalyki} apkalbėti. Taip
Suv.
Valstių
diplomatai
pa

ja priversti klausyti nutarimų
ANGLIŲ.
triukšmingiausių ketvirtos lie riant prasidėjo organizavimas sulaikys valdžią nuo stojimo gi bus renkami darbininkai
arbitracijos tribūnai o? Ku abejojo begu kardinolas Gasvaldžios darbininkų į unijas. karėn.
rioj šalyje turėtų tokia armija parri pašiepiančiai išsireiškė Europos talkininkams labai pos šventę Suv. Valstijose. Ug- Tasai organizavimas eina po
Argentinos parlamente bal ant sekančio baliaus, kuris bus
būti, kad nepakliūtų po vie apie prez. Wilsono pienų pa striukai su anglimis. Striukai nų gumulai lekia į padanges ir priežiūra Samuel Gomperso, savo
už ryšių pertraukimą at 20 d. spalio. Susirinkimas bus
ir
neutralėms
valstybėms.
nušriečia
visų
horizontą.
naikinti
kares.
Spėja,
kad
tos politika ir prietarus T Vien
Amerikos Darbo Federacijos stovai visokių partijų. Tas po No. 2209 St. Clair Avė.,
Franciją ir Italiją anglimis
ant mėnulio ji tegalėtų būti.” perduodant jo žodžius įvyko
Prasidės tuojaus po mišių.
Šen
ir
ten
tame
žėrėjančiaprezidento. Visos valdžios
klaida. Kardinolas pasakęs, aprūpindavo Anglija. Bet šie me horizonte didelės, gelto darbininkų unijos prigulės dar labiau patvirtina, jog Ar
Kazys štaupas.
gentinos darbininkų sumišime
Todėl tai kardinolas sako, kad prez. Wilsono pienas pa met to neišgalės padaryti. Ne
jog čia reikia kitokio budo su naikinti kares esanti svajonė. galės dėl stokos laivų ir dėl nos, baltos ir šviesios liepsnos prie Amerikos Darbo Federa veikia vokiška ranka.
iškįla aukščiau visų ir laižo pa cijos.
Argentinos valdžia dar ne K. S. S. KOMISIJOS REI
laikyti tautas nuo karių. Jis
trukdymo submarinų.
KALAMS AUKOJO: ■’S
dangę.
Tai
šūviai
iš
didžių

Valdžios darbininkų yra a- paskelbė, ką veiks prieš Vo
sako, jog dėlto reikia panai
1916 metais iš Anglijos į jų armotų. Mažesni, greite pie 600.000. Nuo įvairių val kietiją. Bet jei stos karėn, Kun. Aug. Petraitis, Atkinti konskripciją — priversti
ŠALTAI PRIĖMĖ.
Franciją
buvo nugabenta aug sni šūviai ir lengvosios artile džios ofisų delegatai susiren tai labiausia rūpinsis teikti hol, Mass.......................... $3.00
ną kareiviavimų. Gi jei kuri
Talkininkų spauda labai
lių
17.311.877
tonų, į Italiją rijos nuolatai raižo orų. Ret ka ir svarsto apie organizavi- medžiaginę paspirtį talkinin J. Montvila, Cleveland,
tauta bandytų laužyti sutartį, šaltai ir kaikurie aštriai pasi
Ohio.................................. 1.00
5.710.098
tonų.
Tokia
pagelba karčiais išsiveržia palengva masi.
kams.
tai jai kitos tautos ir valsty tiko teutonų atsakymų popie
L. Vyčių 20 kp. Nashua,
bės turės paskelbti visuotinų žiui. Nemato atsakyme tik minėtos šalys buvo išgelbėtos neišpasakyta liepsna ir išrodo Ligšiol valdžia neleido savo
N.
H. (kun. L. Tvllo 1 dol.,
nuo
bėdų.
Šiemet
Anglija
ant
lyg
visas
pasaulis
užliepsnos.
darbininkams
organizuoties.
ekonomiškų, komercialę ir fi ro noro taikintis.
O.
Bugailiutė
1 dol., L. Na15
nuoš.
mažiau
tegalės
duoti
Mano kambarys, esųs už 12 Labiausia todėl, kad darbi NUBALSAVO STREIKUOTI.
nansinį boikotų. Tai tuomet
dzeika
50c.,
V.
Karpecius
anglių Francijai, o Italijai te mylių nuo fronto taip nušvin ninkų ginklas prieš darbdavėtik pabludusi valdžia rizikuo
Laivų
darbininkai
ant
di

50c.,A. Simanavičiūtė 25c.,
REIKALAUJA PRAŠALIN galės duoti mažiau ant 60 nuo ta, kad be jokios kitos šviesos jus yra streikas.. Na o valdžia
tų laužyti sutartį negriebtis
džiųjų
ežerų
nubalsavo
strei

A. A. Saulevičiutė 25c., M.
,
TI Iš SENATO.
šimčių,
negu
pernai.
Pačioje
galima skaityti knygų, arba sakė, kad ji nepakęstų strei
ginklo. Panaikinant karei
kuoti,
jei
nebus
reikalavimai
Klepeniutė
25c.,
K.
NaMinesotos viešo saugumo ko Francijoj nedaug tėra anglių rašyti. Tos skaisčios šviesos ko, jos darbininkai niekuomet
viavimų, kartu baigtųsi ir mimitetas
padavė Suv. Valstijų iškasama. 1915 m. buvo iškas yra tai degantis žibalas, kurį neprivalo streikuoti. Visus išpildyti. Jei sustreikuotų, dzeika 25c., M. Krizienė
litarizmas. Su militarizmo
darbininkus, kurie tik val tai ant Michigan ir kitų ežerų 10c.)..................................... 4.00
pasibaigimu po šios karės tau valdžiai prašymų išvyti sena ta 19.908.892 tonai. Gi papras anglai verčia ant vokiečių.
džiai dirbo ir bandė organi sustotų laivai plaukinėję.
tos urnai atsigautų nuo neišpa torių La Follette’ą iš senato. tai Francija anglių sunaudo
Orlaiviai
ir
naktį
skraido
$8.10
sakytų terionių. Katalių Baž Tasai senatorius labai veikia ja per metus 40.000.000 tonų. O padangėse ir meta “degančius zuotis valdžia pavarydavo nuo
Pirmiau pakvituota $111.26
prieš
karę ir taip-gi stovi už šiemet Anglija jai teduos kokį
darbo.
nyčia visuomet buvo priešinga
cibulius,” kaip jų signalai ySpalio 3 d. Amerikos radi
. kareiviavimui. Kuomet po apdėjimų dideliais rtiokesčiais 10.000.000 tonų, namie išsikas ra vadinami. Į juos nuo že Bet dabar dalykai atsimai kalai ketina Chicagoj turėti
$119.36
kokį 16.000.000 tonų, iš viso
nė. Pasirodė, jog organizuo
piežius turėjo ir svietiškų val kapitalistų.
mės purškia ugnis.
suvažiavimą. Dalyvaus soci Už aukas nuoširdžiai ačiū.
turės
26.000.000
tonų.
Reiškia
tieji
darbininkai
reikale
re

džią, tai popiežiaus valstybėj
Kun. F. Kemėšis,
jai truks 14.000.000 tonų. - To
O iš už vokiečių linijos juos mia valdžių ir yra jai ištikimi. jalistai, prohibicijonistai, pronebuvo priverstino kareiviavi
gresistai
ir
kitokie.
K.
S.
S. Komisijos ižd.
RUSIJOJ.
mo. Be to Anglija ir Suvie Rusijos radikalai skelbia, jog kia anglių stoka bus dideliu tos šviesos leidžiamos į padan Tas pasirodė Amerikai stojus
ges. Skaisčios šviesos persi- karėn. Prez. Gompers uoliai
nytos Valstijos yra pavyz susekę, kad Kornilov ir Keren trukdysiu karės vedime.
džiais, parodančiais, jog di skį eina ranka rankon, būk
Italijoj dalykai yra dar, pina padangėse ir išrodo lyg pasidarbavo ir nurodė, jog
džios valstybės gali būti be
blogiau. Italijai reikia anglių auksinės juostos būtų nuties darbininkai yra ištikimi val
gen.
Kornilov
visai
nėjęs
prieš
džiai. Be to prisidėjo prie slo
tos iš dangaus.
nuolatinės armijos. Jei taip
I
Kerenskio valdžių, o abu buvo per metus 9.000.000 tonų. Iš
pinimo anarchistiško gaivalo,
būtų visose valstybėse, tai jei
Anglijos
gaus
apie
2.000.000
sutarę sutraukti į Petrogradą
kaip va aidoblistų. Prez. Wil- A. L. R. K. Moterų Są-gos 13 kuopos
kurios susipeštų, tai ilgai
tonų. Namie neišsikas nei mi
dideles
karines
spėkas
ir
apsi

son matė, jog organizuoti
truktų pasigaminti ginklus ir
dirbti su radikalais, kurie nuo- lijono tonų. Reiškia nei tre UŽPUOLIMAS ANT ANGLI darbininkai nėra jokiu pavo
kol prisirengimai eitų, tai
čios dalies neturės kiek reikia.
ju o tik geru, tai ir pritarė
JOS.
būtų galima kitoms įsikišti ir latai alasavoja, trukdo val
džios
veikimų,
o
gero
nei
kiek
Vokietijoj
to
blogo
nėra.
organizavimuisi valdžios dar
sutaikinti susiprovojusias.
Sv.Petro parapijos Svetainėje
Vokietijos zeppelinai ir a- bininkų.
nedaro.
1915 metais Vokietijoj anglių
IV’. FJFTH STREET.,
SOUTH BOSTON, MASS.
Be to visos valstybės turi
Dabar išrodo, kad Kerenskį prikasta buvo 146.712.350 tonų eroplanai buvo užpuolę AngliMestos
bombos
užmušė
PRASIDĖS
7
V
AL.
VAKARE.
neturi
paramos
nei
iš
vienos
tą nutarti, kad nei vienoj val
ir lignito 88.369.554 tonų. Ji &
REIKALINGAS
stybėj nei karalius, nei kaize pusės. Ligšiol jį rėmė radika namie turėjo anglių kasyklas, 15 ir sužeidė 70 žmonių.
JžANGA: 25c. ir 15c., vaikams 10c.
•
.Tnnnns vyras mokantis acpntantl
ris, nei prezidentas, nei koks lai, o dabar jie jam priešin- o paskui anglių kasyklų yra
Programas bns labai įvairus. Moterys dalyvaus vvnj rolėse. Bus per
panlnvfnėjimni namtj ir fnrmtj ir už
kitas valdovas neturėtų valios gesni, negu kiti sluogsniab užkariautoj Francijoj ir Belgi
rašinėti “insnranc**.” Yra serą propi statyta puikus veikalai: 1) KAS BAILYS," 2) “GUDRI NAŠLE." Abu vei
juokingi ir atsilankiusieji praleis linksmai laiką.
Pabėgėliai iš Serbijos į išmokti bizniauti ir Jsidirbtl j (rara sa kalaiYpatingai
paskelbti karės be gyventojų Rusijoj. Todėl Kerenskį dabar joj. Jai pačiai užtenka, sutel
kas, kad moterys išpildys visa programą, nereikalaudamos
vaitine arba nuošimtine (commission)
pageltos iš vyrų. , Dainuos gabios so listės ir taip-gi pasižymėjnsios deklepritarimo, arba bent be kon turi ne tik žiūrėti, kad savo kia Austrijai ir dar evportuo- Graikiją pasakoja, jog Serbi- alsrą.
matorkos tikrai visus užžavės. o ypatinga! p-lė Alena Zenevlflntė.
LITHFANIA V .4GENCT.
greso bei parlamento nubalsa- vietoj užsilaikyti, bet taip-gi ja į Holandiją, Daniją ir Skan- joj žmonės baigia išmirti nuo
Piano skambins p. M. Karbauskas. Bus taip-gi Įvairių monologų.
.4. Irtutzkerie?.
,
“bado, ligų ir kitokių bėdų.
Širdingai kviečiame RENGĖJOS.
kad savo kailį sveikų išlaikyti, dinaviją.
vimo.
'
S15 Broadira y.
So. Boston,
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Biznieriai, nepraleiskite progos; apsigarsinkite L. D. Kalendoriuje

■

DARBININKAS.
lyką ministerijoj.

<

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje.................. ..
Užrubežyje metams..............................................

f..

t

1
!

$3.00
$4.25

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by št.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rates:
Yearly......................................................................... $3.00
6 months..................................................................... $1.50
Foreign countries yearly.......................................$4.25

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
APIE TAIKĄ.
•

visą padorumą į šalį padėjusi,
rankas į šonus įrėmė ir “pošla
pisat gubernia” — paleido sa
vo valgomąją taip, kad Pet
rogrado vežikai jos pasiklausę
galėtų iš gėdos nurausti.
Viename tik trumpame straipsnelyj, nervų liga susirgusi
“Lietuva,” katalikus išvardi
na: “kuniginiais, liipokritais,
farizėjais, intrigantais, begė
džiais,
klerikalais, kemėšiniais, klapčiukais, marnotravnais sūnais, pakalikais, humbugais, ir tam panašiai.
Padorus žmogus vargiai su
tiks ginčyties ir diskusijas ves
ti su nepraustburniais ir neiš
auklėtais žmonėmis,kurie man
dagumą laiko bereikalinga gy
venime našta. Taip-pat “Dar
bininko” redakcija atsisako
vesti ginčus ir diskusijas su
“Lietuva,” kuri gyvuoja ir
kvėpuoja tik liberalų dvasia,
kuriai tarnauja “prakilniu”
pasikoliojimu ir “augštu” kei
kimu visko, kas tik yra ka
talikiška šiame pasaulyj. Lig
šiol nabagė “Lietuva,” beran
kiodama ‘ ‘ klerikalams ’ ’ stip rius žodžius net to nepastebė
jo, kad “Darbininkas” yra
leidžiamas ir vedamas darbo
žmonių, o ne kunigų.
Apie “centralinio” komite
to “didelius” darbus ir nuoveikalus su “Lietuva” tik
tuomet kalbėsime, kuomet ji
apsipraus bumą ir atsikels iš
liberališko miego. Šiandieną
mums būtų pažeminimas gin
čyties su įsikarščiavusia ir paleistburne kūmute.

*

2. P-nas Plienas turi tarpe lietu
vią “savo žmonių.”
3. Jis, t. y. Plienas sulyg jo žo
džių tankiai pinlgiškal šelpęs p. A.
Rimką.
4. Ponia Alytiene pripažino ver
tųsi | anglą kalbą p. Plienui iš lie
tuvišką laikraščių straipsnius, tame
nieko blogo nematydama.
5. P-as A. B. Strimaitis pripažino,
jog SLA. ofise tankiai lankydavosi
p. Pilėnas, kaipo buvęs SLA. nariu
ir New-Yorko kuopos pirmininku.
6. P-nas Pilėnas skundžia Ameri
kos valdžiai lietuvią organizacijas.
7. P-as Pilėnas įskundė Amerikos
valdžiai keletą lietuvią...

Tai dar nepilni tardymai esą.
Kitus paskelbsią kiti komisi
jos nariai, bet kodėl jų visų
komisija negalėjo paskelbti
ant syk, tai vėl keistas klau
simas. Kad nebūta Čia tuščio
burbulo jau liudija ir šie darodymai, kuriuos liberalų spau
dos tame klausime labai kieta
cenzūra malonėjo praleisti.
Gal atvirai bijomos visus da
lykus paaiškinti. Gal viso to
apačioje gludi kokia nauja mi
sterija, kurios liberalai neno
ri parodyti.
Indomus ir tas dalykas, kad
p. Keistutis Šliupas paskelbė
apie lietuviškus šnipus po to,
<aip apie juos patyrė nuo p.
St. Šimkaus. O p. St. Šimkus
dar ilgai nedrįso p K. Šliupo
paskelbimų patvirtinti, o libe
ralų spauda tarsi tyčia šnipų
istoriją mėgino numalšinti, o
šnipai jau kelioms organizaci
joms koją pakišo, kelis žmo
nes įskundė valdžiai ir gal vi
sai neteisingai, o gal ir Lietu
vą jau buvo bemaną parduoti
už 30 sidabrinių.
P. Stasio Šimkaus paskelbi
mas daug žingeidžių dalykų
mums parodo, bet visos teisy
bės dar nepasako. Lauksime
pilnos atskaitos iš lietuviškų
parsidavėlių veikimo. Žinome
<ad jie yra, tai vertėti) žino
ti ir kiek blėdies jie yra Lietu
vai padarę.

J

Amatai
NAMŲ STATYMO K0NTRAKTORIAI.

Architektų amatas yra gana
sunkus išmokti ir reikia ilgai
jo mokinties, bet kadangi mes
visi negalime likti architek
tais, tai kitiems reikia tverties už kitokių amatų.
Amatas, kuris arti rišasi su
architekto, yra namų staty
mo kontraktoriaus kursas. Jis
ir-gi labai mums reikalingas ir
naudingas amatas. Šis kursas
yra labai reikalingas kontraktoriams, meistrams ir kitiems,
kurie užsiima panašiais dar
bais.

Kursas žemiau pažymėtų mo
kslo šakų yra reikalingas sta
tymo kontraktoriuj, nes šioje
gadynėje
neužtenka turėti
daug praktikos tame amate,bet
reikia ir teoriją gerai supras
ti. Tas žmogus, kuris suriša
praktiką su teorija, yra lai
mingas ir jam biznis sekasi,
nes jis visą darbą suprasda
mas gali viską atlikti kuogęriausiai.
Mokinanties po dvi valandas
į dieną ir po šešias dienas į sa
vaitę galima šį amatą išmokti
per porą metų. Žinoma, nevien tik reikia žemiau paduotų
dalykų mokinties, bet taip-gi
reikia gauti darbą prie namų
statymo nors ir už “aprentice,’
nes šio amato vien tik iš kny
gų negali išsimokinti.
Norint išmokti namų staty
mo kontraktoriaus amato mo
kyklose arba pats per savę, tai
mokinkis sekančių mokslo ša
kų paeiliui:

riai gali lankyti jos kursus
ir užduos nieko nemoka.
'Vardas tos draugijos yra

Boston Architectural Club.Įs-

mokinties ir ką reikia išmokti,
kad tapus Budinkų Inžinie
rium t. y. expertu budinkų
statymo, kurie siekia keletos
lubų augščio, taip-gi statyme
dirbtuvių ir fabrikų arba kitų
didelių budinkų.

Jonas Keras.
BUDINKŲ INŽINIERIAI.
Pradėję rašyti apie namų ir
budinkų statymo amatus, mes
neužbaigsime savo darbo, jei
nepaminėsime apie Budinkų
Inžinierystės amatą. Nors tas
amatas kol kas dar Lietuvoje
nelabai reikalingas, bet laiKui
bėgant, kada Lietuva pradės
progresuoti ir statyti didelius
budinkus, mūrus ir milžiniš
kas dirbtuves, tada reikės jai
inžinierių,
kurie numanys,
kaip statyti tuos budinkus, kad
jie per amžius galėtų išlaiky
ti.

tojimas į tą draugiją kainuoja
$10., ir po to reikia mokėti
po $12.00 kas metai kaipo me
tinę duoklę. Prie to dar už
vakarinius kursus reikia pridėti, tai yra sumesti padengimui lėšų po $8., o kartais net
iki $18.00.
Iki šiol'į šią draugiją buvo
priimami vien tik vyrai, mo
teris nebuvo priimamos, bet
nesenai laikraščiuose buvo paskelbta, kad laike tos draugi
jos narių suvažiavimo buvo
nutarta priimti ir moteris. Tai
gi moterys naudokitės proga
prisirašyti prie šios organiza
cijos ir tapkite arkitektėmis.
Vakarinės klesos prasideda
apie spalių 1 d. ir tęsiasi iki
gegužio
mėnesio.
Mokslas
eina tris ar keturis vakarus i
savaitę.
Prigulėdamas prie
šios organizacijos gali ir leng
viau darbą surasti, nes drau
gijos sekretorius užlaiko kaip
ir darbo biurą, per kurį na
riai gali surasti sau pelningas
vietas.

Jei kas
1ti kartu su kitais.
inorėtų bent kurį iš virš minė
1tų kursų apie automobilius
iimtų, tai turėtų užsiregistruo
1ti pirm Spalio 1, nes tą dieną
jprasideda klesos.
Čia pabaigus kursą, labai
]lengva yra gauti tinkamą dar
1bą, nes mokykla užlaiko vie
:
ną
iš geriausių darbo biurą ir
i
savo
studentams suranda ge
rus darbus prie turtingų ame
rikonų.
Algas šoferiai irgi nemažas
uždirba.
Mažiausia šoferio
;alga yra $50.00 į mėnesį su
valgiu ir kambariu, bet tan
kiausia šoferis gauna po $75.00
ir net iki $150.00 į mėnesį.
Žinoma, geriausia yra imti
visus kursus, kuriuos tik ta
mokykla duoda, nes tada bū
si pilnas automobilių žinovas,
žodžiu sakant, būsi ekspertas,
o ekspertas kokioje šakoje jis
nebūtų visados uždirba gerus
pinigus ir darbo nereikia jam
ieškoti.
Jonas Keras.
P. S. Čia paminėjome apie
mokyklas, kurios randasi Bo
stone, bet jei kas indomautų
apie amatų mokyklas sužinoti '
kituose miestuose, mielai apie jas informacijų suteiksime.
Dar prie progos sykį pastebim,
kad amatų mokyklų kursuose
išguldomus dalykus vardinsi
me anghj kalboje, nes tik an
glų kalba jų galima čia Ame
rikoje pramokti.
Sugrįžę į
Lietuvą, lengvai anglų mokyk
lose pasemtus mokslus galėsi
me lietuviškai išguldinėti ir
juos pritaikinti1 lietuviuose.
Dabar tik progų ieškokime
pramokti, kad sau ir savo tė
vynei Lietuvai kuodaugiausia
naudos atsiekti.

Taikos ištroškusisz pasaulis
labai buvo nudžiugęs, kuomet
v*
pereitą mėnesį popiežius atsi
šaukė į kariaujančias valsty
Norint šį amatą išmokti, rei
bes, kviesdamas jas prie tai-,
kia pradėti nuo pat pradžios
kos.
ir studijuoti kiekvieną žemiau
Šioje mokykloje mokinama
Jau štai eina antras mėnuo
pažymėtą dalyką su atida. taip vadinamų pradinių arkipo popiežiaus atsišaukimo, o
Vien tik iš knygų šio amato ne tekturos mokslų. Yra išguldotaikos saulė tebėra dar už ho
išmoksi, bet reikia ir daug ma: Architectural design; elerizonto. Dar gi matosi ženklų
praktikos.
Patartina, kurie mentary and advanced consrodančių karės audros padidė
manytų šiuomi užsiimti, ne- truetion; architectural history;
jimą. Tie ženklai yra šie. Kar
vien tik mokinties žemiau nu free-hand drawing from the
tu su paskelbimu Centralių
rodytų mokslo šakų, bet taip east and from life; shades,shaValstybių atsakymo į popie
gi gauti darbą prie statymo di dows, rendering;
mathemažiaus taikos pasiūlymą, Suv.
džių budinkų nors ir už prastą ties (Algebra, plane, solid
Valstijų valdžia paskelbdino
darbininką. Tokiu būdu tik and descriptive geometry neevokiečių valdžios intrigas Su
tai tegalėsite išmokti šį amatą. ded in office w°rk).
vienytose Valstijose. Ar tas
Nors atrodo, kad nedaug
Jei rastųsi užtektinai norin
buvo tyčia taikinta, kad su
apie šį amatą reikia mokinties, čių mokinties, tai bus atida
mažinti įspūdį teutonų atsaky
bet mažiausia du, trys metai rytos klesos prancūzų kalbos,
mo ar ne, bet tas lyg nurodo
praeina pakol šiek-tiek su juo- ‘ ‘ water colors arid pen and ink
J. K.
talkininkų ryžimąsi įveikti vomi susipažįsti. Kadangi šis rendering” klesos.
1) Aritmetic, 2) Formnlas. 3) amatas yra, taip sakant, dar
kiečius ir prašalinti kaizerį
Patartina tiems, kurie no
Geometry and Mensuration. 4) Geo- savo jaunystės amžiuje, tai rei
nuo sosto.
Reikalingi agentai platinti
rėtų šį kursą pradėti, paduoti
metrical Drawing. 5) Projection kia perskaityti visas knygas,
Suvienytų Valstijų valdžia,
savo aplikaciją dabar, nes “Darbininką” laike Kataliką
Drawing. 6) Architectural Drawing. kuriose tik randasi šio amato
skelbdama didžias vokiečių
vėliau gal nebus galima pra Spaudos Savaitės.
7) Escavating, Shoring and Piling. aprašymai.
valdžios intrigas, nurodo ne
dėti, nes bus pervėlu. Ši mo
8) Footings and Foundations. 9)
dorumą vokiečių valdžios ir
Norint pradėti mokinties šį kykla randasi ant 16 Somerset
Agentai reikalaukite spėri
Areas, Vaults and Retaining Walls. amatą, tyrinėk sekančias mo
reikalingumą ją prašalinti.
Street, Boston, Mass.
Norin
■■ 1
~ ■
1
.
— ->■■■
ai
iškų
kvitų rinkimui prenu
10) Cemente. 11) Concrete Construc kslo šakas:
Prieš Amerikos stojimą ka
tieji daugiau informacijų apie meratų “Darbininkui” laike
tion. 12) Building 4fcone. 18) Stone
rėn New Yorke po num. 60
1) Aritmetic. 2) Geometry and šią mokyklą gali kreipties prie
KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Katalikų Spaudos Savaitės.
Masonry. 14) Store Arches. 15)
Wall st. buvo vokiečių neva
Mensuration. 3) Elemente of Algeb draugijos, sekretoriaus.
1) 108-tame “Darbininko”
Carpentry. 16) Meehanies of Carra. 4) Algebraic Eąuations and ele
biznio ofisas, kurio vedėju
numeryje Redakcijos straips
2. Šoferiai (chauffer).
Biznieriams garsintis “Dar
pentry.
17)
Joinery.
18)
Stair
mente of Trigonometry. 5) Geometbuvo von Igel. Tas ištikro
nyje “Vienykime savo pajė
Kaikurie iš mūsų lietuvių bininke” visuomet apsimoka.
Building. 19) The Steel Sąnare.
rical Drawing. 6) Structurai Draf- yra linkę prie mašinistų darbo
buvo politiškos propagandos
gas” — praleista viena orga
v•
20) Lathing, Tiling and Flastering.
ting. 7) Loads in Structures. 8) ir interesuojasi automobiliais.
ofisas. Balandžio mėnesį 1916
nizacija, kuri, rašiusiojo nuo
21)
Common
Brlcfcvvork.
22)
Or

Properties of Sections. 9) Materiais Nėra abejonės, kad lietuviams
metų Amerikos slaptosios po
mone turėjo ineiti į skaičių tų,
Reikalinga 100 agentų dirb
namentai
Brickwork
and
Terra
Cotta.
of Structurai Engineering.
10) ir tokių žmonių reikia ir viena ti už nuošimtį pardavinėjant
licijos agentai suareštavo to okurios galėtų sykiu laikyti sa
23) Fireproofing of Bnildings. 24)
Beams and Girders. 11) Colums and iš geriausių mokyklų Bostone, “Darbininką” pavieniais eg
fiso vedėją von Igel, o visus
vo seimus, būtent — Am. L. R.
Builders’ Hardveare. 25) Roofing.
Struts. 12) Details of Construction. kuri išmokina pažinti visą au- zemplioriais ir “Darbininko”
dokumentus suėmė. Tai dabar
Kat. Moterų Sąjunga.
26)
Sheet-Metal
IVork27)
Orna

13) Graphical Analysis of Stresses. tomobiliaus sudėjimą, išmoki išleistas knygas.
paskelbta, kas sužinota iš tų
2) 110-tame numeryje, strai
mentai Metai Work. 28) Miil De14) Statics of Masonry. 15) Heavy na kaip juos kontroliuoti, tai
dokumentų, Būtent su tuomet
psnyje “Gana juokus darius”
sign. 29) Estimating and CalculaFoundations. 16) Retaining Walls. syti ir t.t. — yra Boston Young
autoriaus buvo klausiama, ar
prietelinga Amerika VokietiUžsisakykite šimtais šias
ting
Quantities.
30)
Contraets.
31)
17)
Fireproofing. 18) Roof-Truss Men’s Chrištian Association
Centralinis Komitetas tarpe
jos valdžia visai neprietelinknygeles:
“Netikėjimo Prie
PARSIDAVĖLIŲ TARPE
Permits.
Design. 19) Wind Bracing. 20) Automobile School, kuri ran
kitų kelių ištyrė kelią Šveica
gai elgėsi; plenavo laužyti
žastys,” kaina 10c.; “Pažinki
LIETUVIŲ YRA. '
Kaikurie gal manyti, kad Specifications.
rijos komiteto. Gi atspauzdinSuv. Valstijų įstatymus, skan
dasi ant 288 Botholp Street. me Socijalizmą,” kaina 10.
Lietuviškų
šnipų
istorija
pra

ta buvo vietoj Šveicarijos — jie kontraktoriais nenorėtų bū
dinti jūrėse Amerikos laivus
Prie amatų skyriaus “Dar Boston, Mass.
Labai lengvai parduodamos;
ti, bet vis-gi jiems namų sta bininke” invedamas ir inforir žmones, rengti Airijos re deda po biskį aiškėti. Libera Švedijos Komiteto.
Čia kursai susideda iš pas
li)
spauda
ir
veikėjai
buvo
iš

tymo darbas yra tinkamas ir macijinis kampelis, kuriame kaitų, lekcijų, praktiško mo taip, kad apsukrus agentas
voliuciją prieš Angliją, kir
syk
mėginę
visus
šnipus
suCHICAGO,
ILL.
jie
daugiau norėtų apie jį su bus atsakoma į visokius klau kinimo mokykloje ir ant lauko gali padaryti liuosame laike
šinti meksikonus prieš Suv.
smailinti
ir
visą
šnipų
istoriją
LDS.
25
kuopos
bertaininis
žinoti, kad galėtų būti nors simus kas link amatų. Jei no šoferiams ir operatoriams. To nuo darbo apie $5.00.
Valstijas, papirkinėti Ameri
pavadino
burbulu,
bet
pas

Pamėgink šiandien.
susirinkimas bus nedėlioj, rug darbininkų viršininkaį arba ri sužinoti ko mokinties, kur liau mokina: “automobile makos laikraštininkus ir kalbėto
jus, vesti priešvaldišką propa kiau pamatę, kad sunku vi sėjo 30 d. 1917 m. Dievo Ap- kaip mes čia Amerikoje vadi kokią nors, knygą gaūti,
ko chine shop repair, and garagandą, užlaikyti šnipų biurą sus galus į vandenį sukišti, vezdos parapijos salėj. Susi name “Foremonai” arba “Bo kios knygos geriausios tokio ar ge courses; ir special courses
po priedanga komercialės į- lietuviškų šnipų klausimu duo rinkimas prasidės tuoj po su sai.”
kitokio amato išmokimui, kur for business men.”
da
šiokių-tokių
paaiškinimų.
mai.
Kiekvienas
būtinai
pri

Sekantis
kursas
yra
beveik
staigos, remti biurą, kurio
randasi artimiausia mokykla
Priimama vien tik narius
“Tėvynės” 38 numeryj Sta valo ateiti, dėlto kad bus toks pats, kaip ir kontrakto- tokio arba kitokio amato, tą
tikslu yra kelti streikus amu
Y. M. C. A. organizacijos, bet
Taisė M. Šalčius. Kaina 60c.
nicijos dirbtuvėse, dirbti bom sys Šimkus kokios tai tardymų daug svarbių dalykų aptarti, riams, bet nekurtos, šakos yra viską ir daug ko kito galėsi su galima lengvai nariu pastoti,
komisijos
narys
rašo,
kad:
yra
daug
nutarimų
pradėtų
apleistos,
nes
jos
neri
reika

rasti informaeijiniame amatų nes mokestvs yra mažos.
“Drabininko”
bas naikinimui talkininkų lai
No Reikalaukite
P-as A. Rimka su p. PilSnu yra gvildenti ir nepabaigtų. Dabar
lingos. Čia pire šio amato vi skyriaus “kampelyje/’
vų ir tt.
rintieji pradėti kursus turi knygne, 242 W. Broadway, So.
pinigiškni surištas, jog ponia Aly- •atvėsus orui, prądėsim imties
jonas Keras. mokėti skaityti ir rašyti.
si nurodymai yra tokie pat,
Boston, Mass.
• Kadangi tokie dalykai Ame
tienė, SLA. ofiso darbininke, kaž-ko- darbo, kad kodaugiausia nu
kaip
kontraktoriaus.
' Mokestvs irgi neperbranrikoj tapo susekti, kadangi
APIE AMATŲ MOKYKLAS.
kiems dalykams p. Pilėno buvo sam veiktume dėl labo ir gerovės
Šis mokslas susideda iš:
giausios.
Už šoferio arba opanašių darbelių vokiečiai yra
doma; jog SLA. ofisas su p. Pilėnu darbininkų; taip-gi nepamirš
1) Arithmetic. 2) Formules. 8)
1. Architektų kursai.
peratoriaus kursą reikia mo Dar laikas apsigarsinti
visur pridirbę, tai nepasitikė
yra artimuose santykiuose.
Geometry and Mensuration. 4) Exkit, kurie esat neužsimokėję
Daugelis žmonių apie Bos kėti $55. “Automobile machijimas vokiečių valdžia pasidi
O p. Pilėnas anot Stasio Šim už “Darbininką,” tai ant šio
cavating, Shoring ahd Ptltng 5) toną manęs klausė, kur ran
ne shop repair” kursas kai Lietuvių Darbininkų
dino visuose kraštuose.
FootlngB and Foundations. 6) Areas. dasi mokyklos, kur būtų gali
kaus
susirinkimo
malonėkit
užsimo

nuoja irgi $55.
Paskui yra
Dabar kįla klausimas ar tal
Kalendoriuje.
...darė Įspūdį, kad dirba kaž-ko- kėti, nepamirškit.
Vaults and Retaining iValls. 7) ma bent kokį naudingą amatą
menkesnis šoferių arba opera
kininkų valdžios yra pasiryžę
kj lietuviams nenaudingą darbą Ir
Cemente. 8) Concrete Construction. išsimokinti.
Kuopos rašt. A B.
Taigi šį straips torių kursas už $15. ir prie to
kariauti iki kaizerio valdžia kad žmonės su juom artimus sanL. D. Kalendorius 1918 m.
9) Building Stone. 10) Stone Ma nį ir keletą kitų pašvęsiu nu
dar “Garage” kursas yra už bus labai įvairus ir žymiai pa
bus prašalinta arba aprubetykius turintie taip-pat yra mums
sonry. 11) Stone Arches. 12) Car rodinėjimui, kur randasi tos
HARTFORD, CONN.
$15.
O kursas dėl business gerintas.
žiuota ar ne. Jei jų yra tas nu neištikimi.
pentry. 13) Meehanies of Carpen mokyklos,
LDS. 6 kp. laikytame susi
kokius studentus men kainuoja $15.00
tarta padaryti ir nesitaikinti
Formatas bus6 X 9, mažiau
Paskiaus p. Stasys Šimkus rinkime rūgs. 9 d. nutarė dartry. 14) Joinery. 15) Stair Buil priima, kiek reikia mokėti ir
Dienomis šiame kurse moki sia 128 pusi, su įvairiais pa
su kaizeriu, tai popiežiaus tar
prisipažįsta:
ding. 16) The Steel Sąuare.' 17) ką tenai galma išmokti.
buoties laike Katalikų Spau
nama per ištisus metus, o va veikslais ir tt.
pininkavimas negreit teatneš
Ypač pradėjau p. Pilėną tntarti dos Savaitės ir sulošti veika
Lathing, Plastering and Tiling. 18)
Žinoma,
būtų
gerai
tokias
karinis kursas prasideda pra
pageidaujamų vaisių.
po to, kai jis man indavė $100 lie lą Daina be galo. Nariai su
Common Brickwork. 19) Ornamentai mokyklas, kurios tik randasi džioje Spalių ir traukiasi iki APGARSINIMŲ KAINOS:
tuviškiems reikalams ir pamaži pra tiko mokintis, kad kuolabiauBrickwork and Terra Cotta. 20) po visas Suvienytas Valstijas Liepos pradžios.
. Už visą puslapį $14.00
dėjo spaudimą daryti, kad veikčiau sia pasidarbavus spaudos pla
KAIP “LIETUVA”
Fireproofing of Bnildings. 21) Buil paskelbti spaudoje,, bet- tas
99
Išmokti būti šoferiu arba
į
puslapio 7.50
sulyg jo planą.
KOLIOJASI.
ders’ tHardware. 22) Roofing. 23) laikraštyje nėra galima pada
99
tinime. Taipo-gi manoma su
automobilių operatorium, i4.50
i
Katalikų visuomenės, laik
Sheet-Metal Work. 24) Ornamentai ryti, nes tai užimtų daug vie mant šį kursą dienomis, ima
Pinigus p. St. Šimkus būk rengti didelį balių ir pasirody
99
2.50
i
raščių ir veikėjų reikalavimai paėmęs p. Pilėno ištyrimui.
ti visuomenei, kad darbinin Metai Work. 25) Mill Design.
tos ir tos žinios nevisiems bū- šešias savaites, a vakarais ima
Nelaukite ilgai, nes jau pra
tuojaus pasiųsti Lietuvių Die
Komisija, kuri tardė lietu kai darbuojasi, tik nelaimė
Reikia atminti, kad prie to• tų naudingos.
devynias savaites.
“Machi- dėtas rengti į spaudą. Pir
noje surinktus pinigus į Lietu viškų parsidkvėlių klausimą kad negauname progos, nes dar kiekvienas norintis . gerai
Kadangi aš savo pirmutinį ne shop repair” kursą galima miaus prisiųstus įdėsime pir
vą, tulus liberalus taip suer susidėjo iš p. St. Šimkaus, ku Hartforde daug yra katalikiš savo amatą suprasti tyri skai straipsnį apie amatus pašven užbaigti, lankant dienines klemoje vietoje.
zino, kad jie tiesiog spaudoje ris su Pilėnu draugavo, kad jį kų draugijų ir organizacijų tyti laikraščius ir žurnalus, ku čiau Arkitektų profesijai, tai sas, į devynias savaites, o
Apsvarstykite, tai geriausia
kolioties ir pliaukšti pradėjo. ištirti ir pinigus tam reikalui kuopų. Tai visos rengia va rie apie tą amatą rašo. Pasis manau, kad nebus prošalį nu- vakarais tai ima net 18 savai proga išgarsinimui biznio.
“Ateities” redakcija sistema- paėmė; iš pp. Norkaus, Vil- karus kotankiausia. Bet ir L. tatyk sau prieš akis kokį norsi rodyti, kur Bostone to amato čių.
O išmokti prie “gara
Apgarsinimų kopijas siųski
tiškai katalikus pravardžiuoja, monto — visi liberalų partijos D. S. 6 kp. mano neapsileisti tikslą ir tada padėk visas savo* galima išmokti.
Yra čia vie ge” dirbti galima į tris savai te šiuo adresu:
šmeižia ir niekina, primesda veikėjai.
ir tikisi, kad visuomenė ir pastangas, kad tą tikslą atsie na mokykla mokinimuisi ant tes, mokinanties dienomis, o
“Darbininkas”
ma jiems nebūtus daiktus, o
Komisija surado, kad:
ją parems kaipo katalikus dar kus.
arkitekto, tiesiau pasakius ji vakarais, tai ims penkias sa
1.
P-nas
Kazys
Pilėnas
prisipažįs

dabar “Lietuva” pastarajame
bininkus.
Sekančiame -straipsnyje mes nėra taip kaip ir mokykla, bet vaites.
Studentus priima bi 242 W. Broadvay,
numeryj iš kailio išsinėrė ir ta tarnaująs Anglijos vidurlnią daKorespondentas. nurodome, kas yra reikalinga kaipo draugija. Vien tik na- le kada, bet geriau yra pradėSouth Boston, Mass.
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DARBININKAS.

* Grįšiantiems j Lietuvą

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

jį Širdies dainelė, jį

BROOKLYN, N. Y.
PRIVATINIAI LAIK
nian.” Vėliavas parūpino p.
Kaip
plačiai
Lietuvoje
cemen

JEI KO NEŽINAI,
Liūdnas reginys.
RAŠČIAI.
A. Kaninšis.
Liaudies dainuoju dainelę,
pasiteirauk ir paklausinėk
1tu pasinaudojama?
Rugsėjo 21 d. 8 vai., ryte šioj
Grinorius.
Socijalistų
tarpe
labai
daug
Dainuoju jau ją nuo mažens...
pas kitus.
Atsakymas: Lietuvoje iki .
apielinkėj kone pirmą syk
buvo
ginčų
ir
nesusipratimų
Nurimsta nuvargus širdelė —
Pradėjus “‘Lietuvon Grįži- šios
i
karės cemento išdirbystė
buvo imami vyrai į kariuome
deĮ.privatinių
ir
visuomeniškų
TAUTOS FONDO
Ji prarastą viltį grąžins...
stovėjo. Buvo kelios '
:mo Biurui” veikti pasipylė iš silpnai
s
nę; anksti rytą pradėjo žmo
laikraščių.
REIKALAI.'
visų Amerikos kampų, pasvie- <didesnės išdirbystės privati
nės rinkties į paskirtas vietas,
Buvo ' daug apie tai rašyta,
Nei svetimas kraštas puikusis
Tautos Fondo prakalbos
- čių įvairūs laiškai su įvairiau- 1nių svetimtaučių kapitalistų
kur prisiėjo gal paskutinį kar
daug
kalbėta
ir
diskusuota
ir
Nedrįso išrauti dainos,
Pittsburgo apylinkėse.
siais klausimais ir reikalavi- jrankose, bet kaip joms sekė
tą atsisveikint su saviškiais.
Kurią motės balselis švelnusis
mais informacijų ir nurodymų. si
: tikrų žinių niekas neskelb nei prie jokios užbaigos nepri Toks riksmas ir verksmas pa Tautos Fondo sekretorius ap
eita.
,
Išmokė mane be gaidos.
lankė
Pittsburgo
apylinkes
ir
‘“Lietuvon grįžimo Biuras” <davo, todėl tame dalyke pasa
sipylė,. kad rodos teismo die
Dabar
‘
‘
Laisvėj
’
’
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num.
A.
pasakė
ten
keletą
prakalbų:
stengiasi kiek galint visus už kyti nieko tikro nėra galima Petriką savo straipsnyje ge na atėjo. Atsisveikino ir vi
Ir niekas išreikšti negali
1) rugsėjo 2 d. kalbėjo vaka
Kad įsisteigė tenai ar tenai
ganėdinti, atsakant į kiek
siems žinomas Apr. Pan. Šv.
Tiek daug prakilniųjų minčių
riausia
ir
teisingiausia
tą
daly

rinėje
Pittsburgo
dalyje,
šv.
vieną klausimą, nors tas ir ima cemento išdirbystės įstaiga, tai
par. vargoninkas A. Kvedaras.
Apie
mano taip mylimą šalį,
ką
išriša:
Vincento
parapijoje;
čia
susi

esame girdėję ir skaitę nekai
labai daug darbo ir laiko.
K. D.
Ir
daugelį
josios kančių...
tvėrė T. F. 94 skyrius; sky
Privatiniu daiktu mes vadiname
Bet pasirodo, kad iš to dar tą — bet kad būtų tokia įstai
riaus valdybon išrinkta: pirm,
viską, kas tik nėra visuomeniniu,
bo, iš tų įvairių užklausimų ga kur subankrutijusi, apie
ATHOL, MASS.
Ir kas apdainuoti taip gali
kun. J. Vaišnoras, vice-pirm.
nežiūrint, ar tas daiktas priklauso
galima yra ištraukti ir praktiš tai nieko negirdėta Iš to ga
Apie mūsų žmonelių vargus;
Blaivininkų prakalbos turė
P.
Ąbramavičius,
rašt.
Konst.
vienam
šimtui
ar
tūkstančiui
ypatą.
lima
spręsti,
kad
joms
sekėsi,
ką naudą patiems Biuro vedė
Apverkti negali nieks dalį —
jo būt rugsėjo 22 d., bet jos ta
rašt. pagelb. M.
Supratimas, kad privatiniu galima po atidėtos ant 28 d. šio mėne Vaišnoras,
jei jau negeriausia, tai ir ne
jams.
Didvyrių ir jųjų laikus!
vadinti tik vieno asmens nuosavy sio.
Jau tie patys užklausimai blogai..
Taigi visi kviečiami at Vaškevičiutė, iždininku Karo
Dainuoti pamylau tą dainą
be, yra persiauras. Taip rišdami silankyti į tas prąJmįbas — pė- lis Serdzikauskis, iždo glob. B.
Be didesnių "Cemento ir iš
nurodo, kas mūsų žmonėms
Nes plaukia ji man iš širdies...
Jakutis ir A. Vainionis, kolek
visuomeninius klausimus, mes ne tnyčioj.
labiausiai rūpi, kuomi labiau cemento išdirbysčių dirbtuvių,
Vargingą
ji lengvina dieną;
jausdami atsidurtume tokios teorijos
sia indomaujama, ir ko labiau Didž. Lietuvoje ir Mažoje ar
P. Kučinskas. toriais Marijona JuodžiukyO daugel joje man vilties.
nas, Natalija Šileikienė, K.
labirinte, iš kurio išvesti galėtų gal
sia trokštama ir pageidauja ba Prūsuose pastaraisiais lai
------ o-----L. ŠILELIS.
Petkevičius ir P. Tamošaitis.
tik mystiškais Thesais.
kais prieš karę buvo nemažai
ma.
NEWARK, N. J.
94 skyriun prisirašė 39 na
Pasitaiko labai daug vieno smulkių dirbtuvėlių, kuriose
Rugsėjo 20 d. čia buvo išly
“Naujienos’ ’sako, kad jos nėra
riai,
kurie iki karės galui pa
dų klausimų, į kuriuos nuola buvo gaminama iš cemento me
privatinis laikraštis dėlto, kad jas dėjimas jaunų vyrų kariuome sižadėjo
mokėti mėnesines
tos prisieina atkartoti tuos pa džiaga didėlių kiauravidurių
leidžia 815 asmenų ir draugijų. Taip nėn. Buvo įspudnngas regi duokles. Už pirmą mėnesį jie
čius atsakymus, tuos pačius plyti) pavydale, iš kurių pasta
argumentuojant, mes turėtume pri nys. Daug tarpe tų jaunų vy užsimokėjo $18.75 ir toliau kas
paaiškinimus. Tas mus ir pri raisiais laikais buvo pradėta
pažinti, kad visos didėsės korpora rų buvo lietuvių, Lietuviai ne mėnuo nemažiau sumokės, o
vertė parašyti eilę tam tikrų Lietuvoje statyti namus.
cijos ir trustai turi vadintis visuo šėsi su amerikoniška vėliava per metus nemažiaus $225.00.
Darymas tų plytų atseidavo
atsakymij Į tam tikrus klausi
meniniais, o ne privatiniais, nes ten lietuvišką su parašu “Lithua2) . Rugsėjo 8 d. T. F. sekre
daug pigiaus, negu molinių,
mus.
tankiai priguli du syk tiek asmenų,
torius
sakė prakalbą HomeTuos klausimus ir atsaky ypač tokiose vietose, kur yra
negu prie “Naujienų” bendrovės.
stead,
Pa.
Pasidarbavimu kun.
tinus talpinsime “Darbininke,” smiltynai, o prie namų statymo
“Naujienos” sako, kad jos tarnauja
S. Čepanonio ir veiklaus T. F.
po vieną ar po kelis, kiek laik jos pasirodė labai praktiško
visuomenei, tai ir todėl jas negalima
skyriaus čia beveik visi paramis.
raštyje vietos bus.
vadinti privatiniu laikraščiu. Bet
Jonas Bekampis dirbo prie vieno “kontrakčiko” parsipijonys moka mėnesinę duok
Gaminimui cemento medžia
BORDENS
- Visi amatninkai ir darbinin
juk gelžkeliai ir kiti korporacijų
samdęs
už darbininką prie bendrovės namų statymo.
lę. Todėl Centro sekretorius
kai tuos atsakymus tėmykite gos keletoje vietų yra, tą pa
Malted
valdomi įrankiai ir įstaigos irgi tar
Jisai
gaudavo dirbti visų sunkiausi darbą — nešiodavo ant
čia nerinko aukų, o tik kalbė
ir sekite, o dažnai surasite to rodo tas, kad cemento dirbtu
s
nauja visuomenei; jais važinėja pla
savo
pečii)
plytas į augštą mūrininkams.
Milk
įsai
jo apie Lietuvos neprigulmvbę
kių dalykų, kurie jums bus ves kapitalistai pasistatė ir ce
nevien
kompanijos
načioji publika,
O kad “kontrakčikas” buvo labai suktas, tai ten kur rei
ir ragino žmones ir toliau iš
gana žingeidūs ir naudingi. mentą išdirbinėja.
riai.
Jeigu jau savininkų daugukėjo
tokių nešiotoji) statyti aštuonis, jis statydavo vos tik
tvermingai darbuoties.
Lietuvoje cementas perkama
Gi kiti, perskaitę kokio klau
mas padaro kokį nors dalykų vipenkis,
ir tie penki turėdavo atlikti visą aštuonh) vyrų dar
<
3) . Rugsėjo 9 d. (nedėlioję
simo paaiškinimą “Darbinin iš vietinių dirbtuvių, iš MasHASNOEOUAL
suomeniniu, tai kova už trustų supo piet) sekretorius kalbėjo bą. O mūrininkai dirbdavo taip vadinamą “akordą” arba
ke,” jau nereikalausite tuomi kolijos ir iš Vokietijos. Skai
visuomeninimą yra bereikalinga, —
šatnteoaMub
Duąuesne, Pa. Prakalbas čia darbą nuo štukių irj žinoma, skubinosi kiek galėdami, kad
reikalu rašinėti užklausimų — tomas geriausiu cementas, par
MC*
jie yra tokiais.
parengė kun. S. Čepanonis. Po tik daugiaus uždirbti. Gi plytų nešikus samdydavo ant dienų
nes jau žinosite viską patys. vežamas iš Vokietijos.
prakalbų susitvėrė T.F. 95 sky ir jie turėdavo suspėti nešioti plytas mūrininkams. Aišku, kad
Tiesa, čion yra aiškus tikslų skir
Cementu naudojosi Prūsų
Bet jeigu kas būtų ir iš “Dar
dvigubai buvo išnaudojami ir skriaudžiami.
- t
tumas. Kapitalistinės korporacijos
bininke” tilpusio atsakymo Lietuvoje gana plačiai pamatų
Ar Jas sergate ir ar rius; skyriaus valdybon išrink plytnešiai
.
Vieną
dieną,
po
tokio
sunkaus
darbo
ir
dar
didesnio
iš

ta: pirm Juozas Martinaitis, 14
daro viską, kad tik daugiau pelno,
neaišku, tuomet, brolau, nie mūrijimui tvartuose, ir ūkio
Matoloc St., rašt. Jonas Petri- naudojimo, vėlai vakare Bekampis suvargęs vos vilkosi did
prisiplėšus, nepaisydamos ar daug
negalite valgyti?
ko nelaukdamas, ir negaišuo triobėsių grindų išliejimui, šu
la 1141 Ross St., ižd. Feliksas miesčio gatvėmis namo. Jis žiūrėdamas į miesto puikumą, į
bus naudos iš to visuomenei. Dar
damas sėskis už stalo,
para linių rentinių išdirbimui, til
Jeigu taip, kodėl nemėginti
turtus krautuvėse, į puikiai išsipuošusius praeivius, į stor
Preikšas, 12 No. 5-th St.
bininkiško gi laikraščio bendrovė rū
šyk mums laišką su nurody tų būdavojimui, tvorų stul
pilvius
— dykaduonius, važiuojančius puikiuose automobiliuo
95 skyriun prisirašė 13 na
pinasi tik tiek pelnu, kad padengus
mais kad: — man tas ir‘tas v- pams ir tt.
rių. kurie iki karės galui pasi se ir karietose, galvojo ir galvojo ir niekaip negalėjo išgal
reikalingus iškaščius; svarbiausias
O Lietuvoje augštaičiai ir
Ta neaišku, nesuprantama, pa
žadėjo mokėti mėnesinę duok voti, kodėl taip yra pasaulyje, kad vieni perdaug turi, o kiti
jos tikslas — yra ginti vieną ar ki
aiškinkit aiškiau ir plačiau. žemaičiai cementą vartojo la
IN THE SOUARE PACKAGB .
v
lę. Už pirmą mėnesį jie užsi permažai.
tą nuomonę. Bet tas tikslas dar ne
Mes tokį laišką gavę tuojaus bai mažai, daugiausia varto
Labai tinkamas dėl vidurki
Tie, kurie nieko, arba kaip ir nieko nedirba, gyvena
mokėjo $7.00, o toliau po dau
padaro tokios bendrovės turto visuo
pasistengsime tuos reikalavi davo miestuose ir dvaruose.
maitinančių dalių, pilna gre
dideliausiame
pertekliuje, o tie, kurie sunkiausius darbus at
giau sumokės. Per metus pasi
menės nuosavybe. Koks gi skirtu
Ir tai dar galima pasakyti,
mus išpildyti ir kiekvieną už
tinęs karvių pieno ir stipri
lieka,
dažniausia
kenčia skurdą ir kartais neturi net ko pa
darys daugiau 84.00 dol.
mas, ar pelnu dalinasi vienas šim
nančių javų. Labai tinkamas
kad Lietuvoje tankiai tenka
ganėdinti.
valgyti
—
kur
čia
yra teisybė ir išmintis?
maistas — priduoda apetitą
4) . Rugsėjo 9 d.(nedėlios va
tas ar tūkstantis asmenų? Jeigu lai
LDS. juk dėlto ir įsteigė pastebėti iš cemento netikusiai
Parėjęs namo pavalgė vakarienę, nusirengė ir atsigulė
ir padaro jūsų gyvenimą ma
kare) Centro sekretorius kal
kraštinių bendrovią nariai nesidali* ‘Grįžimo į Lietuvą Biurą,” kokį darbą atliktą — nes ma
ir,
kaip
bematant, užmigo, bemąstydamas apie pasaulio ne
loniu.
bėjo Wilson, Pa. Šias prakal
na pelnu, tai tik dėlto, kad jo nėra
kad jisai rinktų reikalingas žai yra tokių amatninkų, kurie
lygybę.
Ir
štai prieš jo akis atsiveria vaizdas:
NUSIPIRK PAKELĮ
bas surengė irgi kun. S. Čepa
ir vargiai kada bus.
žinias ir informacijas ir jas mokėtų gerai viską atlikti. O
Jisai
mato
atvirą dangų; nušviestas didžios šviesybės spin
ŠIANDIENA
nonis. Čia gyvena 15 lietuvių
skleistų tarpe Amerikos lietu tas kenkia pačiai cemento iš“Laisvė” ir-gi net piktinasi, kada
Parsiduoda visose vaistinėse.
šeimynų ir apie tiek pavienių. dulių Viešpats Dievas sėdi ant sosto, o aplinkui nesuskaitomos
vių. kad šie galėtų tomis ži dirbvstei, ir cemento preky
ją pavadina privatiniu laikraščiu.
minios šventųjų.
Prakalbų klausyti susirinko aniomis ir informacijomis pasi bai.
Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk
Sako, ją leidžia 140 sąjungiečių, o
pie 25 ypatos. Po prakalbų
Bekampis būdamas iš prigimties drąsus ir dabar tuojaus
Amerikiečiai
darbininkai
naudoti.
jį
ne viena ypata.
Mano supratimu,
susitvėrė
T.
F.
96
skyrius,
ku

sumanė
pasinaudoti gera proga ir papasakoti Dievui kokios
Malted
Milk
Dept.,
D.
A.
specijalistai
cemento
išdirbysKurie norite grįžti į Lietu
nors “Laisvę” leistų ir 300 sąjungie
Borden
’
s
Condensed
Milk
Co.
rio
valdvbon
išrinkta:
pirm.
dedasi
ant
žemės neteisybės. Jis sau taip persistatė, kad šven
vą, pasiskubinkite reikalauti tėje Lietuvoje po karės bus lačių, ji tistiek nenustotų buvus tų 300
New
York.
Pr. Miškevičius, W. 45 Park tieji tur-būt prie Dievo neprileidžia žmonii) prašymo ir ašarų,
“blankų,” nes jau pirmą blan bąi pageidaujami ir turės pel
sąjungiečių privatine nuosavybe.
Įdedamos Uz 10c. krasos žen Avė., Clairton, Pa., rašt. Ste todėl Dievas ir nežino, kas darosi ant žemės. Gal iš tos prie
ną
kogeriausią.
Taip-pat
ka

kų leidimą baigiame, o tuo
klelių, gauni atskirai saniple
Toliaus eina aiškinimas apie
ponas Venckus.. P O. Bos 235, žasties ir darbininkai yra skriaudžiami ir išnaudojami.
jaus pradėsime spauzdinti an pitalistai, kurie turi po tūks
— užtektinai išmėginimui.
visuomeniškus laikraščius, kuWilson, Pa., Ižd. Petras RimeiIlgai nelaukdamas ir neatidėliodamas nei valandėlės, Jo
trą laidą ir būtų gerai žinoti, tantį, kitą dolerių susitelkę į
Vardas ............. ...'................
. riuos leidžia sąjungos arbą su
kis, P. O. Bos 245, Wilson, nas įsiskverbė į šventųjų būrį ir alkūnėmis sau kelią dary
kokios rūšies blankų daugiau bendrovę, kokie trys-keturi-6
Adresas....................................
sivienijimai
—
visuomeniškos
Pa.
damas, šventų dūšelių pašones maldamas, netrukus pasijuto
sia bus reikalaujama — tai ži — galėtų uždėti kompaniją
'
organizacijos
ir
prirodoma,
96
skyriun
prisirašė
18
na

besąs paties Dievo akyveizdoje, prie paties sosto laiptų.
noma tos rūšies daugiaus ir išdirbimui, jei jau ne paties
kad
toksai
laikraštis
yra
tųjų
Pasidarė Jonui tarsi nedrąsu, tarsi baugu ir jau kas-žin
rių, kurie kas mėnpo sumokės
cemento, tai įvairių 'dalykų
atspauzdintume.
organizacijų vien įrankiu priką
būtų
toliaus daręs, jeigu nebūtų į jį pažvelgęs Viešpats
$14.00,
o
per
metus
$168.00.
gaminimui
statymo
medžiagos
Kurie laiškus prisiuntėt rei
gelbstančiu
jų
veikimui,
o
ne
savo
malonės
akimis ir nebūtų užklausęs:
Pažymėtina,
kad
Pranas
Miš

kalaudami blankų, o dar blan iš smilčių su cementu.
Jeigu nori surasti savo gi
.
organizacijos
tikslu.,,
Jeigu
or— Jonai... varguoli, ką-gi tu man pasakysi?
Tokios medžiagos, atstatant
kų nesulaukėte, tai turėkite
mines ar pažįstamus prisiųsk kevičius mokės kas mėnuo po
■ ganizacijos leidžiamas laikraš
Čia Jono visa drąsa išgaravo, visi prirengti prašymai ir
$5.00;
tai
puikus
pavyzdis.
Lietuvos
triobesius,
reikės
be

kantrybę, o tuojaus gausite.
paieškojimą į “Darbininką.”
tis
ir
žlugtų,
tai
organizacija
skundai,
nežinia kur pasidėjo, bet po valandėlės atsipeikėjo.
5)
.
Rugsėjo
10
d.
T.
F.
se

Priežastis negavimo yra ta, gales. .. ir tokios dirbtuvėlės
visvien gyvuos ir be laikraš
Malonus
Viešpaties
balsas ir tas, kad net vardu jį Viešpats
Už
vieną
sykį
50c.
kretorius sakė prakalbą pieti
kad kaip kurios rūšies blankų intaisvmas visai pigiai atsiei
99
čio, kaip gyvavo ir tuomet,
” 75c.
du
nėje Pittsburgo dalyje, šv. Ka pavadino pridavė Jonui drąsos ir sugrąžino nuovoką.
labai daug buvo reikalaujama na. Įrankiai taip-pat yra ne
99
kuomet
dar
neturėjo
laikraščio
Žengė porą žingsnių arčiau prie Dievo laiptų ir tarė dre
tris
”
$1.00
zimiero parapijoje. Čia veikia
ir jas išbaigėme — bet dabar brangūs, o smiltynų Lietuvo
užsidėjus. 0 su privatinėmis
bančiu
balsu:
Už
paiežkojinms
pinigus
l 2-ras T. F. skyrius.
jau vėl spauzdiname naujas ir je gali gauti nusipirkti arba
kaip
laikraščių
išleistuvėmis
— Višpatie, mus darbininkus išnaudoja, skriaudžia kapi
siųskite iš kalno.
Po prakalbų skyriun prisira
šiose dienose visi negavusieji nunuomuoti pusdykiai. Taip
laiktik
priešingai
būtų.
Su
talistai,
darbdaviai, bosai, valdžia ir visi kas tik gali mus
“
DARBININKAS,
”
šė
15
naujų
narių,
kurie
kas
kad su 4-5.000 rublių gali už
— gausite.
raščio
žlugimu
ir
joms
būtų
pasižaboti.
mėnuo paaukaus $9.75, o per
Norėdami “blankų” ar kito vesti labai gerą, naudingą,
242 W. Broadway,
galas.
Viešpats atsakė maloniai:
*
metus $117.00.
kių informacijų rašykite, laiš rimtą, ir pelningą biznį.
—
Žinau-žinau.
SO.
BOSTON,
MASS.
Laike
prakalbų
surinkta
Visi
cemento
išdirbystei
rei

kus šiuomi adresu: “Lietuvon
Bet jeigu laikraštis duotų
— Mes Viešpatie negalime iškentėti toliau, — skundėsi
$13.90 aukų.
Grįžimo Biuras,” 243 W. Bro- kalingi triobėsiai atsieis kelio- pelną, tai privatinio laikraš
Jonas.
Chicagoje.
liką rublių, o daugiausia tai čio pelnę, išsidalintu tarp sa PARSIDUODA ČEVERYKŲ
adway, So. Boston, Mass.
— žinou-žinau, — atkartojo Viešpats Galybių.
6)
.
Rugsėjo
16
d.
(nedėlioję
kelias dešimtis.
Įrankiai ir vęs savininkai-šėrininkai, o vi
KRAUTUVE.
—
Viešpatie, išgelbėk mus iš jų nagų.
po piet sekretorius kalbėjo šv.
nebrangūs. Įrankius galima suomeniško laikraščio visas
KLAUSIMAI IK'
Lietuviais ir lenkais apgyventa vie
—
O kodėl jūs patys nesitvarkote ? — užklausė Amžinasis
pasiimti kartu su savimi, grįž pelnas lieka visuomenei-drau- ta. Biznis išdirbta gerai; priežastis Jurgio par. salėje, čia veikia
ATSAKYMAI
savininkas išeina į karę. T. F. 32 skyrius.
Tėvas. Čia Bekampis iš nusistebėjimo net išsižiojo ir greit
tant iš Amerikos.
gijai. Tame ir yra didžiausias pardavimo,
Mažai pinigą turint, galima įgyti tą
klausia
:
apie dalykus surištus su grįži
Po
prakalbų
skyriun
prisi

Pagamintai medžiagai -* ir pamatinis skirtumas.
biznį. Laiškais atsišaukite šiuo ant
rašu:
—
Kaip, Viešpatie?
mu lietuvių po karės į Lietuvą. pastogių jokių nereikia, jos
rašė 14 naujų narių, kurie kas
“Ateitis” taip-pat dažnai
J. T. KIBART,
Viešpat’s jam trumpai pasakė:
Pradėjus LDS. “Lietuvių nebijo nei saulės, nei lietaus. savę vadina visuomenės laik 168 — S-rd Str.,
o per
So. Botton, Mom. mėnuo paaukaus $6.25,
—
Aš jums protą daviau?
Grįžimo į Lietuvą Biurui veik
metus
$75.00.
Todėl mes patartume vi raščio, bet kaip matome iš
—
Davei, Viešpatie, davei.
ti — pasipylė, kaip iš kiauros siems tiems, kurie Amerikoje virš privesto išvedimo, tai ir PaieSkau savo draugo PRANCISKO
įtaikė prakalbų suaukota
— Valią daviau?
rankovės įvairūs užklausime dirba tos šakos išdirbystėje, “Ateitis” yra privatinis lais TAMULIONIO Suvalkų gub.. Seinų $12.25.
pav., iš miesto Seirijų. Girdėjau kad
— Davei, Viešpatie — davei.
laiškai apie įvairius dalykus. pasistengti kiek galint ge vamaniu vedamas biznelis.
7)
.
Rugsėjo
16
d.
(nedėlios
gyveno Shenandoah, Pa., bet tikrai ne
— Sveikatą daviau?
♦
Žinoma stengiamės kiek .ga riau specijalizuoties ir tuojaus,
žinau. Meldžiu jo paties ar ko kito at vakare) T. F. sekretorius sakė
sišaukti
:
—
Davei,
Viešpatie
—
davei.
lint visus užganėdinti ir duo- kaip tik bus galima, grįžti į
prakalbą šv. Mykolo par. salė
BALTRAMIEJUS AJAU8KAS.
— Tai kodėl jūs mano dovanų nesunandojate savo gerovės
58 Lincoln Str.,
Brigkton. Maet. je. čia veikia 43 skyrius.
j^dame atsakymus laiškais, bet Lietuvą.
PIRK RAKANDUS PAS
(115)
^laikas nuo laiko, talpinsime ir ' Vyrai, atminkime, kad, ne k
ant
žemės
padidinimui.
Po prakalbų prisirašė 4 nau
Jonui
nuo tų Viešpaties žodžių pasidarė taip baisu, taip
“Darbininke” daugelį atsaky tas bus turtingas ir laimingas,
AB Maedė Mockevičienė paieškau se ji nariai, kurie kas mėnuo su
sers duktė* Petronės Ambrozaičiutės, mokės $3.00, o per metus $36.- gėda, kad jis neturėjo, kur akių dėti...
mų.
kur’s dirbs kaip jautis — bet
Kauno gnb.. Baseiną pav., Artallkų
Jam išrodė, kad visi šventieji ir aniolai į jį žiūrėdami juo
1. Klausimas: — Kaip stovi tas, kurs mokės gerai išnaudo
SuUupįfi pinigų.
valsčiaus, čepaičią. kaimo. Apie 15 me 00.
kiasi
ir tarsi sako, tai kvailiau tiek turėdami Dievo dovanų
Rakandai pumos rūšies ir kai tą kaip gyvena Amerikoje. Kiek laiko
Lietuvoje cemento išdirbystė? ti progas, ir savo darbą taip
Aukų surinkta $14.68, T. F.
atgal gyveno Bostone, o dabar nežinau
nesinaudoja
jomis. IŠ tos gėdos nabagas Jonas net ėmė ir...
Ar gaminimui cemento Lietu suvartos, kad kuodaugiausia nos labai žemos.
knygų parduota už $3.15.
kur.
M. MOCKEVIČIUS*.
_
pabudo.
'
Kazys Pakštas,
voje randasi medžiagos? Iš kur turės pelno.
Frank R. Richmond,
SI Ten Eyck Str^
BrdoMyn, lf. Y.
Lietuvoje cementas perkama?
T. F. Sekret.
F. V. 347-378 Broadvay,
So. Boston. (111-114 p.)
/

Jono Bekampio sapnas

" >1

BORDEN’S
Malted Milk

Paieškojimai

RICHMOND'S

DABBININKAB

4

Vietinės žinios

šimų iš centro, kuriuos turime
Papirko Rugsėjo 21, trijų
neatidėliodami aptarti.
šeimynų gerų namų nebran

Valdyba.

LDS. mėnesinis susirinkimas

iš priežasties naujokų išlydėji
mo, praeitų nedėlią neįvyko,
todėl liekasi perkeltas į sekan
čių nedėlių, rugsėjo 30 dienų.
Bus tuojaus po pamaldų šv.
Petro parapijos bažnytinėje
salėje. Visų narių meldžiame
būtinai susirinkti, nes yra la
bai svarbių dalykų aptarti.
Bus kalbama apie LDS. ir K.
S. Sav. reikalus.
Kuopos Valdyba.
Lietuvos Vyčių 17 kuopos

susirinkimas bus nedėlioj, rug
sėjo 30 dienų šv. Petro parapi
jos svetainėje, 2 vai. po pietų.
Nariai, malonėkit visi atsilan
kyti. Yra labai svarbiij prane

Tautos Fondo 11-ojo skyr.

mėnesinis susirinkimas bus ketvergo vakare, 27 d. rugsėjo,
8-tų vai. vakare pobažnytinėje
šv. Petro parapijos svetainėje.
Į susirinkimų prašomi atsilan
kyti visi nariai ir kolektoriai.
Valdyba.
Moterų Sąjungos 13 kuopos
vakaras, rengiamas nedėlioj,

rugsėjo 30 dienų pobažnytinė
je salėje bus visiems dideliu
siurprizu. Žadama parodyti
labai stebėtini] dalykų. Vaka
ro pradžia lygiai 7 vai. vaka
re, taigi nepaveluokit gerbia
mieji, kad nereikėti] paskiaus
galiėties.

DIDELĖS IŠKILMĖS.

giai prie Silver gatvės ponai
Jonas ir Dovathy Ruplėnas
nuo Kazimiero Zulon per Lithuanian Agency:
A. Ivaszkevicz ofisų 315
Broadway, So. Boston, Mass.
Šiame pirkime tai buvo grinas lietuviškas biznis. Lie
tuvis pirko nuo lietuvio ir lie
tuvių agentūrų tai yra labai
gerai, kad lietuviai netik gal
pirkti per A. Ivaszkevicziaus
ofisų, bet gal ir parduoti la
bai greitai jeigu nesibrangina.

M. ANDRIUŠIUTĖ
MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ
SIUVĖJA.

:♦

X
♦

Y

9 vai. ryte iki*t*
4 vai. po pie- i

Y hington st.
t

X arti

TT
X

REIKALINGAS
VARGONINKAS.

Nedėlioj, rugsėjo 30 dieną šv. Petro parapijos bažnyčioje 259 No. Eth Str.,
Brooklyn, N. T.
bus Prano Juškaičio primicijos. Sumą laikys pats prlmicijantas; arch-kunigu bus klebonas kun. Tarnas Žilinskas; sub-dijaREIKALINGA
konu — kun. Jonas Žilinskas ir dijakonu kun. Julius Čaplikas
DARBININKŲ.
iš Worcester, Mass. Pamokslą pritaikintą iškilmėms pasakys
kun. Tarnas Žilinskas. Po sumai palaiminimą žmonėms suteiks
Darbas viduje ir lauke. Užmokestis
primicijantas. So. Bostono ir apiellnkių lietuviai katalikai pa- gera ir nuolatinis darbas. Atsišauki
tuojaus prie:
sistengkite ant šių svarbių iškilmių susirinkti, o sykiu pasvei te
HUNT-SPILLER MANFG. CORP’N..
kinti šv. Petro parapijos naują kunigą, nes kun. Pranas Juš- 383 Dorchester Avė., So. Boston, Mass.
kaitis pasilieka prie šv. Petro parapijos kunigauti.

Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri relkalauja specialisto patarnavimo.
JA SURASTI.

Atidarė savo įstaigą naujoj vietoj.
Nueikite pasižiūrėt.

M. ANDRIUSIUTE
M. ^tdreics
Boylston S t., J'
Boston, Mass.
Room 8.
(Tarpe tVashington ir Tremont)

NAMAI

Y
♦♦♦ bų.
*:*

tėvynę. Iš tos panelės ir-gi iš
augs šauni lietuvii] veikėja.
Nors laikas jau buvo vėlus
ir žmonės gana pavargę, bet
dar prisiėjo su dideliu žingei
dumu ir malonumu pasiklausy
ti p. Prano Gudo paskaitos apie oro ir vandens ypatybes.
Prelegentas dėl vėlaus laiko
savo paskaitų sutrumpino, bet
keliais eksperimentais nurodė
kokias ypatybes turi vanduo ir
oras. Bandymus darė su pagelba sūraus ir šviežio van
dens, kiaušinių, guminės tūbos,
bonkų, žvakutes ir kitų tam
reikalingi] prietaisų. Šių pas
kaitų būtinai reikėtų atkartoti,
nes ji labai indomi ir pamoki
nanti. Tai bene bus tik pirmi
tarpe lietuvių bandymai ant
estrados oro ir vandens ypaty
bes išmėginant.
Po to dar sekė duetas ir trijo, kuriuos išpildė: p-lės E.
Narinkevičiutė, S. Motiejūnai
tė ir p. J. Varaitis, akomponuojant ant pijano p. M. Kar
bauskui. Nusisekė puikiai.
Visas vakaras pavyko ge
rai ir, duok Dieve, kad LDS.
1-ma kuopa kuodažniausia to
kių vakari] parengtų. Iš jų
naudos ir pamokinimo mūsų
žmonėms daug, todėl nepraleiskime progų, kokias turime
naudingų vakarų surengimui.
Vakarų vedė p. J. E. Karo
sas.

“Darbininko” darbininkų au
tomobiliam geriausia, pato
PETRAS GRINKEVIČIUS,
107 Botcen Str.,
So. Boston, Mass. giausia ir pigiausia galima į
visus išvažiavimus nuvažiuoti.

KNYGOS

DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (i»
-cream), SODA ir CIGARŲ.
Taipgi įvairių

FRUKTŲ-VAISIŲ.
Prielankus patarnavimasTel. So. Boston 21032

X

lu-

Jums išegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus čia gydyAsitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą
fizišką stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgel^bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai—
medikališki ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas
Y kas geriausia sergantiems.
$

♦♦♦

AR JUS KENČIATE.

*

Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor12 šeimynų mūriniai namai su toi- A
letais, gazais ir skalbynėmis dėt kož- ^malio širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jautinos šeimynos; lietuvių apgyventoj vie J^mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo
toj arti C Street. Randos atneša $1248 J sąnarių, uleerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skausper metus. Prekė buvo $16.000 o da
viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvį,
bar tiktai $6.800, ir labai iengvios iš
konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų
lygos. Priežastis pardavimo, tame kad
savininkas į trumpą laiką turi neat «Snigų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir
būtinai išvažiuoti.
^►tvirtumą ant visados.

čiaus Kauno gub., Panevėžio parap.
Pirmiau gyveno po num. 45 Hurd St.,
Lowell, Mass. Meldžiu atsišaukti ar
ba gal kas praneštų šiuo adresu:

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL

X

ton st. ant
antrų

Kampas Dorchester Street

COSMOPOLITAN
tuVakarais.
GARMENT COBPORATION..
nuo 6 vai. iki JL Didžiausia Lietuvių Korporacija
BROCKTON, MASS.
8 vai.
Nedėliomis
10 vai. ryte
iki 2 po pietų.

Boyls-

Y

LITHUANLAN AGENCY,
Aš gyuziau
as
gydžiau vyrus ir moteris per daug metų,
metų. Vienas
v ienas atsnansyatsilanky.4. Ivaszkevicz.
Paieškau brolio Kazimiero Grinkevi 315 Broadicay,
So. Boston, Mass. ^mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite,

LDS. 1-mos kuopos vakaras.
Pobažnytinėje svetainėje rug
sėjo 23 dienų LDS. 1-ma kuo
pa buvo parengusi prakalbas
su įvairiais pamarginimais.
Vakaro programas susidėjo iš
dainų, deklemacijų, prakalbų
ir moksliškos paskaitos apie
ypatybes oro ir vandens.

YY
YY
YY
YY
Y

Ofiso valan-Y
dos:

M. R.

Vietinį vargonininku paėmus j ka
riuomenę tuojaus reikalingas vargoni
ninkas prie šv. Pan. Apreiškimo ba
žnyčios. Prie tos pačios bažnyčios rei
kalingas taipo-gi ir zakristijonas-janitorius. Algos $50. Kreipties šiuo ad
resu:
REV. .V. J. PETKUS,

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Centrai Spa.
t
Y Broadway, So. Boston, Masu

J kad

YY
YY
Yt
t*>*

aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką
gydy-^S
mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsiminkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.
ož.
Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvilkimas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo.

|
Y
Y

o|o

Dr J. H. KENEALY
673 WASHINGTON ST.
Antros durys nuo Gayety Theatre,
-

Boston, Mass.

i
t
T
t
t
T
t
T
Y

Mūs Korporacijos narys St. Rakau
skas Board Direktorių yra Įgaliotasrinkti reinkotų orderius ir pardavinėti
serus, šėrų kaina $10.00. Esant rei
kalui kreipkitės:

COSMOPOLITAN GARMENT CORP.
BROCKTON, MASS.

Šokių Nokykla.
38 metai kaip uždėta.
Profesorius STERNS
šokių vedėjas.

952 Broadicay
Kamp. Myrtle Avė.

BROOKLYN, N. Y.
Elevated Station.
NAUJAUSI BALD
ROOM ŠOKIAI. Vienas — pėdas,.
Fostrot. IValtzes ir kiti. Atdara nuo
9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro ir nedė
liotais. Vyrams ir moterims išlvgosnuo $5.00. $10.00 ir iki $20.00. Mokes
tis iš kalno. Tūkstančiai mokinių lan
ko kasmet.

Pirmiausia solo padainavo
p-lė Elena Narinkevičiutė, akompanuojant pijanu p. M.
Karbauskui. Solistė — mūsų
publikos tikra numylėtinė,
kiek sykių ant estrados pasi
rodo, tiek sykių gausių ovaTai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
cijų susilaukia, tai-gi ir šį
ba
Mentholatum
Co. Priei eisiant
kartų svetainė nuo plojimų
gult
ištepk
veidą
mosčia per kelis
net ūžė, kuomet p-lės E. Navakarus, o padarys veidą tyru ir
rinkevičiutės daina nutilo.
Visiems
savo prieteliams patariame skaityti ir platinti mūsų iš
skaisčiu baltu. Toji mostis
Turėjo kelis syk savo dainas
leistas knygas.
plėmus raudonus, juodus arbs
gabi solistė atkartoti. Po dai
šlakus ir prašalina visokius spuo
nų sekė deklemacija p-lės AnGurkliutės Eilės, šioje knygelėje yra daug gražių, jausmingų,
gus nuo veido. Kaina dėžutės
tosės Grabijoliutės, kuri bū
vaizdingi], pamokinančių, smagių eilių. Čia yra eilės, ku
50c.
ir $1. Pinigus galit siųst ir
rios niekuomet nenusibos skaityti. 32 pusi. Kaina............... 10
dama dar maža panelė, bet
stampoms.
Lietuvių Darbininkų Kalendorius 1918 m. Išleido L. D. S. Yra,
jau artistišku eilių nudavimu
vienas iš geriausių patarėjų. Jame rasite aprašymą lie
J. RIMKUS
gali drųsiai Ivginties su labai
tuvių organizacijų, visokių paveikslų, informacijų, eilių,
P. O. Box 36,
Holbrook, Mum
prityrusiomis ir tobulomis pa
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje pri
nelėmis. Jos deklemacijos vi
valo rasties. 128 pusi. Kaina.................................................. 25
“Pažinkime Socijalizmą. ” Tai naujoviškiausia “Darbininko”
suomet būna vakarų papuoša
išleista knygelė, kuri tinka ir katalikams ir socijalistams.
lu.
Ikišiol dar niekas nebuvo išleidęs tokios knygelės apie so
PIRMO- KLESOS
Apie p. Kazio Sčesnulevicijalizmą, kuri tiktų ir katalikams ir socijalistams. Dai
liai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik............... 10
čiaus prakalbų tai nėra ko ir
Svarbūs
Klausimai. Ar yra Dievas? Ar Kristus yra Dievas?
sakyti. Ji buvo visais žvilgs
Ar žmogus turi dūšią ? Ar kilo žmogus iš beždžionės ? Ar
niais nusisekusi. Taip plačiai,
Į Dantis ištraukiami ir pripil
apsunkina žmogų Dievo įsakymai? Tą knygelę verta kiek
nuodugniai ir taikiai darbinin
domi visai be skausmo, su
vienam perskaityti. Parašė F. V. PusL 32. Kaina........... 10
kų reikalus nupiešė jaunas
geriausiais prietaisais, su
Vaizdeliai: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
studentas, kad visiems aišku
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis, 5)
naujų išra imu.
Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Rinitas. Pus
pasidarė, kame darbininkų
Visą darbą gvarantuojame.
lapių 48. Kaina....................................
30
luomo išganymas ir tikslas.
Morta.
Žydų Karalius. Drama keturiuose aktuose bei penkiuose pa
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si iavieBŪ r žventeais—fietivišlūū. Tokio luMorii dar aeks letargo.
organizacija prirengia darbi
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
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Adresuokite:
je privalo rasties. 128 pusi. Kaina...................................... .25
Buvo išneštas pageidavi
lais ir išnaudojimais. Prakalba
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Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, Dvi Sesutės ir Gir
naitėj vaišino publikų savo rium, pagelbininkėmis p-lės O.
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šimui. Kaina..................................'............................................. 10
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Iš
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Kad žmogus gali pasigražinti sau
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lės taip visų publikų uželektriToliaus nutarta, kure gie
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♦ ..............
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nizavusius brolius vokiečių katalikus. Tas bus mums
Reikale visuomet kreipkitės
♦♦♦
kalti. Vos tik jis pabaigia
Bausmė bus imama ant mė
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katalikus. Kaina tiktai........................ į...................... ... .5
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