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Darbininkų reikalai.

IŠSISKIRSTĖ KONGRESAS.
Pereitą subatą Suvienytų 

Valstijų kongresas atlaikė pa
skutinius posėdžius ir išsiskir
stė.

DIDŽIAUSIA PRAMOGA 
CLEVELANDO, OHIO LIETUVIAMS.

Rengia L. D. S. 51 kuopa subatoj spalių 20 d.
POPOVCO SALĖJ,
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PASIĖMĖ ŠVEDUOS 
GARLAIVIUS.

Francija pasigriebė 8, o An
glija du Švedijos garlaiviu.
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“Entered as second-elass matter September 22 1915 at the post offiee at Boston, Mass., under the Act of Mareh 3, 1879.” 242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. SPALIO (OCTOBER) 9 d. 1917 m.

ATIMA JAVUS, DARŽOVES, 
VAISIUS.

Užimtoje Lietuvoje šį rude
nį prasidėjo baisus prispaustų 
lietuvių lupimas. Žinome, kaip 
lietuviai ten vokiečių valdžios 
buvo ligšiol spaudžiami, o da
bar tai jau visai smaugiami. 
Apie tai skelbia “Kownoer 
Zeitung.” Skelbia šitaip:
“Pagal padavadijimų karinės 

vokiečių valdžios Lietuvoje, 
rekvizuojami dėl Ob.-Osten ka
rinės administracijos Lietuvo
je visokie javai, gryni ir mai
šyti nuo pat jų su valymo. Rek
vizuojami visi javai, bulvės, 
burokai, pašaras, šiaudai, vai
siai uogos.

Javus apvaldo karinė vokie
čių valdžia Lietuvoje. Visokis 
javų valymas, sunaudojimas, 
pardavimas turi būti -su val
džios žinia. Kiekvienas ūki
ninkas prieš pradedant javų, 
šieno, vaisių valymą būtinai 
turi pradėti laiku, kartu būti
nai turi gerai saugoti produk
tus. Pradėti javus pjauti be 
raštiško leidimo valdžios už
ginta. Nupjautus javus be to
kio leidimo užginta pirkti, 
parduoti, arba kitokiuo būdu 
juos sunaudoti.

Nupjovus javus reikia juos 
vežti kulti paskirtu laiko Ą pa
skirtas vietas, kur jie bus sei
kėjami. Bus išduota nurody
mai ir paliepimai kiek varto
ti, kiek sėklai palikt ir tt.

Nepildantieji tų paliepimų 
bu baudžiami. Ji} javai be at
lyginimo bus paimti ir be to 
dar dviem metam kalėjiman 
bus baudžiami. Jų javai be at- 
bausmė 10.000 markių.’ ’

Kadangi vokiečiai nesitiki 
garuti maisto iš kitų šalių, tai 
todėl sumanė tokį apiplėšimą 
lietuvių. Vokiečių geležinė 
ranka suspaudė Lietuvą la
biau, negu bile kada.

Kadangi valdžia reikalauja, 
kad javus reikės vežti kulti į 
paskirtas vietas, tai turbūt 
Lietuvos dvaruose vokiečiai 
intaisė garines kuliamas maši
nas ir jomis bus ūkininkų ja
vai iškulti. Ten bus suseik?- 
ti ir kiekvienas žiupsnelis bus 
sunaudojamas su valdžios ži
nia. Žinoma visus Lietuvos 
dvarus apdirbinėjo vokiečiai. 
Ir visa vokiečių kariuomenė 
Lietuvoj yra maitinama Lietu
vos produktais. O gal dar jų 
nemažai išgabenama ir Vokie 
tijon.

VAROSI PRIE NEPRI- 
GULMYBĖS.

Finlandijos senatas išdirbo 
pienus neprigulmingos Finlan
dijos. Toji nauja valstybė bus 
respublika su renkamu prezi
dentu penkiems metams. Fin
landijos valdžia netrukus pa
siųs savo komisijas į kitas val- 
tybes ir stengsis turėti savo 
atstovą taikos konferencijoj. 
Dabar Finlandija tikisi, kad 
geruoju atsiskirs nuo Rusijos 
ir kad po karės Rusija atsiims 
savo kariuomenę iš Finlandi
jos.
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Švedijos valdžia užprotestavo | laipsnio ir jau pasirodė piT- 
už tokį tų valdžių pasielgimą, mas sniegas.

PAINIŲ PAINIAVOS 
RUSIJOJ.

Rusija tebėra be galvos, ar
ba kitaip sakant tebėra su be
galo daug galvų. Dabar bu- 
vusis demokratiškas kongre
sas, sušauktas Darbininkų ir 
Kareivių Tarybos įsteigė par
lamentą iš 305 narių. Tas par
lamentas turėtų būti iki bus 
sušauktas Steigiamasis Sei
mas. Prieš tai žinoma statas 
senoji Dūma, kurios dėka ca
ras tapo nuverstas nuo sosto. 
Prieš tokį parlamentą statosi 
ir dabartinė Kerenskio val
džia. Be to priešinga ir Ka
reivių ir Darbininkų Taryba. 
Toji Taryba daba nutarė šauk
ti naują kongresą. Taip kad 
ten visokiems seimų seimams, 
kongersų kongresams nėra 
galo. . •

Tuo tarpu Kerenskio valdžia 
stengiasi, kaip nors sudaryti 
kokį nors koalicijinį ministe
rių kabinetą. Per tai gal in- 
gvtų padoresnėsės visuomenės 
paramą ir gal pavvtkų tuomet 
nustelbti visokius cicilikus.

Verta tas, vienok, pažymėti, 
jog dabar buvusiame demokra
tiškame kongrese buvo inešta 
rezoliucija, reikalaujanti tai
kos be atidėliojimo. Tai toji 
Rezoliucija buvo didžiuma bal
si} užmušta.

KILSIANTI NAMINĖ 
KARĖ.

Leo Trocki, kurs yra deši
nioji ranka žinomojo Rusijos 
bolševiko Lenino, sako, jog 
Rusijoj naminė karė neišveng- 
tina. Tą pasakė, kuomet de
mokratiškasis kongresas nu
balsavo prieš koalicijinį minis
terių kabinetą.

Trocki yra aštrus Kerenskio 
priešininkas. Rusijos valdžią 
turėsianti paimti Kareivių ir 
Darbininkų Taryba. Trocki 
sakė:

“Išrodo, jog civilė karė ne
išvengiama. Proletariatas aiš
kiai pasistatė prieš buržuaziją. 
Aš tik nežinau ar Darbininkų 
ir Kareivių Taryba paims val
džią ramiu būdu ar po kraujo 
praliejimo. Savo partijos var
du sakau, jog ji per prievar
tą neims valdžios, bet perser- 
gstu visus, kurie stovės prole
tarui ant kelio prie valdžios. 
Jei jo (proletaro) reikalavimai 
bus atmesti, tai jie užims gat
ves ir suareštuos valdininkus.’

PASKELBĖ MINISTERIŲ 
KABINETĄ.

Kerenskį paskelbdino surašą 
naujų ministerių. Tarpe jų v- 
ra visų partijų. Trys yra iš 
konstitucijonalistų demokratų 
partijos.

SUSTREIKAVO GELEŽIN
KELIŲ DARBININKAI.
Rusijos geležinkelių darbi

ninkai paskelbė streiką. Jau 
nuo seniau jie buvo pastatę 
valdžiai visokių reikalavimą, 
bet valdžia turėdama pilnas 
rankas darbo vis prašė atidėti 
savo reikalavimus. Dabar dar
bininkų komitetas, nežiūrint į 
prašymus premjero Kerenskio, 
paskelbė streiką. Eldinės, vie
nok, kariniai traukiniai.

------o------
PIRMAS SNIEGAS.

Marųuette, Mich. — čia te- 
mometras nupuolė iki šalimo

DIDŽIAUSIA AGITACIJA 
UŽ LIBERTY LOAN.

Nuo spalio 8 d. prasidės A- 
merike tokia smarki agitacija, 
kokios turbūt niekuomet nebu
vo šioje šalyje. Žymiausi A- 
merikos kalbėtojai ir veikėjai 
pradės smarkią agitaciją už 
Liberty Loan. Tarpe garsiųjų 
kalbėtojų bus ex-prez. Taft, 
Wm. J. Brvan, iždo sekreto
rius McAdoo, karės sekreto
rius Baker ir desėtkai kiti} dip
lomatų, senatoriij ir veikėjų. 
Toji agitacija kartu prasidės 
nuo abiejų Amerikos krašto} — 
Atlantiko ir Pacifiko ir vidu
ryje. Ateinančią subatą ex- 
-prez. Taft kalbės-Cliicagoj.

PERTRAUKIA RYŠIUS SU 
VOKIETIJA.,

Pietinės Amerikos respubli
kos — Peru ir Urugvai viena 
po kitai pertraukė diplomati
nius ryšius su Vokietija. Nepo- 
ilgam bus visos pietinės Ame
rikos respublikos pertrauks 
ryšius su Vokietija. Ligšiol jau 
tą padarė be minėtų Brazilija 
ir Bolivija.

------o------
REIKALINGI KELIŲ 

STATYTOJAI.
Suv. Valstijų valdžiai reikia 

10.500 gabių kelių statytojų. 
Priims tik tuos, kurie yra prie 
to darbo dirbę ir kuriems ne
reikia stoti kariuomenėn. Ža
da gerą algą. Jie reikalingi 
Franci joj. Kuomet Amerikos 
kariuomenė užims frontą, tai 
nuo visokių stočių ir sandėlių 
reikės pasistatyti kelius, ve
dančius į frontą.

DIDIS SKANDALAS 
BAŽNYČIOJ.

Anglijoj Kingslande vienoj 
bažnyčioj (nekatalikiškoj) bu
vo laikomos pereitą nedėlią 
taikininkų pamaldos ir mitin
gas. Vargonams ūžiant įsi- 
briovė govėda su riksmais,šau- 
ksmais ir karinėmis dainomis. 
Govėda užšaukė chorą ir var
gonų ūžimą. Būrys riaušinin
kų dasigrūdo iki priešakio pa
griebė kunigą ir stumdydami, 
kumščiuodami išmetė lauk. Po 
to padegė bažnyčią. Tuomet 
policia pradėjo savo darbą.

2539 St. Clair Avė. N. E. Cleveland, Ohio.
Pradžia 7:00 vai vak. Durys atsidarys 5 vai.

Bus vaidinta “VAGYS” ir “BAISUS SAPNAS.” 
Vaidys garsiausi artistai iš Chicago’s, UI.
Du žydu, turinti po 100 metų, pamuzikuos ant žydiškų 

arpų. Bus gražiausių deklemacijų ir dailiausių dainų. Bus 
daug solių, dainuos L. Vyčių 25 kuopos choras, grieš L. Sūnų 
benas.

Programą seks šokiai. Įžanga 25c. ir 30c.
Jei norit pamatyt, ko nematėte, jei norite išgirsti, ko ne

girdėjote. tai ateikite į šią pramogą.
Ateikite vietiniai ir iš apielinkių.

Kviečia LDS. 51 kuopos KOMITETAS.

Nelaimes.
Sf-

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

ŽUVO KETURI.
Wells, Me. — Automobilius, 

kuriame važiavo penki žmo
nės, nulėkė nuo pylimo ir trys 
moterys ir vienas vyras ant 
vietos buvo užmušti. Penktas 
labai sužeistas.

-r----------
NUSIŽUDĖ.

Westfield, Mass. — Leitenan
tas E. J. Dufresne nedėlios ry
tą buov rastas šėtroj negyvas. 
Jo galvoj besanti kulka.

SUDEGĖ 100 KAREIVIŲ.
Petrograde sudegė Panajev 

teatras, kurs buvo šiuo laiku 
kariniu liošpitaliu ir karine 
k rasa. Sudegė visai. Kartu 
sudegė apie 100 kareivių.

ATŠAUKĖ KARĖS STOVĮ.
Ispanijos valdžia atšaukė 

karės stovį, kurs buvo paskelb
tas visuotinam streikui bepra- 
sidedant.

į

Argentino^visuotinas strei
kas tebsitęaa Didieji pramo
nininkai ir dvarų savininkai 
prašė prezidento, kad įsikiš
tų į streiką ir savo intekme su
taikintų. Be to turbūt kitų ša
lių valdžios spaudžia preziden
tą taikinti. Vien Anglijos ka
pitalistai Argentinoj yra in- 
vestinę tris milijardus dolerių.

STREIKAI POPIEROS 
DIRBTUVĖSE.

Petrograde sustreikavo po- 
pieros dirbtuvių darbininkai. 
Jei streikas užsitęs, tai gali 
būti, kad užsitęs ir sušauki
mas Steigiamojo Seimo, nes 
valdžia tose dirbtuvėse užsakė 
rinkimo bilietus.

SKAUDŽIAI NUBAUDĖ.
Ispanijos karinis teismas nu

teisė peniks narius streikinin
kų komiteto iki gyvos galvos. 
Trys nuteisti 8 metams kalėji- 
man, du po pustrečių metų. 
Dvi moterys to komiteto pa
leistos. Tas streikininkų ko
mitetas buvo bepradedąs kelti 
visuotiną streiką Ispanijoj.

VĖL REVOLIUCIJA.
Meksike vėl prasideda revo

liucija. Dabar gen. Porfirio 
Gonzales sumobilizavo 800 pa
sekėjų ir ketina eiti prieš Ca- 
rranzos valdžią.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikfitta, 
kad tautos dora bujotų tau, 

tikybiniai principai atims

ARBININKO” KAINA:
tris kartus savaitėje.. .$3.00 
vieną sykį saavitėje.. .$1.50 
Bostono apielinkėje .. .$4.00 
Užrubežyje metams... .$4.25 
Vienas numeris............... 3c.

L. D. S. Centro veikimas
Broliai ir sesers: —

Kas centro valdybos posė
džiuose buvo nutarta, apie tai 
tamstos matote iš tilpusių 
“ Darbininke ”tų posėdžių pro
tokolu ir tikiuosi, kad apie 
tai visi žinote ir atmenate.

Dabar pranešiu apie tai, kas 
yra veikiama komisijose LDS. 
Centro esančiose, kokie ap
sireiškimai matosi aplamai vi
soje organizacijoje ir koks dar
bas ir veikimas mus laukia ar
timiausioje ateityje.

Jau antri metai kaip LDS. 
yra sumaniusi “Katalikiškos 
Spaudos Savaites.” Mes vi
si jas remiame kiek tik galė
dami ir kaip kas mokame ir 
turime progą. Pernai toji Kat. 
Spaudos - Savaitė davė neblo
gas pasekmes, o šįmet tiki
masi, kad bus pasekmės dar 
geresnės. Tą galima tvirtin
ti pasiremiant šiais faktais: 1. 
pernai Spaudos Savaitę rėmė 
ir rengė daug mažesnis lietu
viški} kolonijų skaičius kaip 
šįmet. Pernai už tos savaitės 
organizavimą agitavo vien 
“Darbininkas,” o šįmet agi
tuoja visa katalikiškoji laik
raštija. Pernai mūsų visuome
nėje buvo tas dalykas dar vi- 
siškai naujas ir daugelis netjr iuodaųgiau suorganizavus^ darMBinkiškus reikalu*, '
gana gerbtinų ypatų į Sp. Sa
vaitę žiūrėjo su neužsitikėji- 
mu— taip kaip ir į kiekvieną 
naujai iškįlantį dalyką. O šį
met jau veikiama, supran
tant to dalyko vertę ir svarbą. 
Pernai buvome tame darbe ne
prityrę — naujukai, o jau šį
met žengiame drąsiai pirmyn, 
taip kaip tie žmonės, kurie ži
no ką daro, kodėl daro, kaip 
daro ir kokios to jų darbo ir 
triūso turi būti pasekmės.

Pernai į tą darbą buvo įvel
tos vien idealistų pastangos, o 
šįmet yra intraukiamos visos 
mūsų pajėgos ir viskas yra 
centralizuojama ir kontroliuo
jama Kataliki} Spaudos Savai
tės Komisijos. Tuojaus kai- 
kuriose vietose jau prasidės 
Kat. Spaudos Savaitės, tai ger
biamieji LDS. nariai pasisten- 
gkite dėti savo visas pastan
gas, kad tos savaitės jūsų a- 
pylinkėje kuogeriausia pavyk
tų, kad kuodaugiausia katali
kiškos literatūros būtų pas
kleista ir kad kuodaugiausia 
katalikiškiems laikraščiams 
prenumeratų pririnktumėte, t. 
y. kad kuodaugiausia katali
kiškiems laikraščiams skai
tytojų gautumėte.

Kaip tą viską atlikti ir susi
laukti kuogeriausių pasekmių, 
prieš pradėsiant jūsų koloni
joje Kat Sp. Savaites, K. Sp. 
Sav. Komisija visas instrukci
nis jums prisiusi tiktai tų in
strukcijų prisilaikykite ir uo
liai padirbėkite, o pasekmių 
susilauksite kuopuiki ausiu.
Todėl dabar, draugai ir drau

gės, jau laikas pienuoti kas, ką 
ir kaip savo kolonijoje laike 
Kat. Sp. Savaitės turėsite veik
ti ir kaip darbuotis. Juo ge
riaus iš kalno prisirengsite 
tuo paskui jums geriau veiki
mas seksis.

Tuom kartu apie Kat. Sp. 
Komisijos veikimą daugiaus 
rašyti nėra reikalo, nes ir iš to 
aprašymo suprasite, kad dar
bas yra varomas uoliai ir dar
bo yra daug — net daug dau
giau. kaip tamstoms iš šalies 
žiūrint atrodo.

Antra komisija “Grįžimo į 
Lietuvą Biuras” taip-pat vei
kia ir darbo jam yra gana 
daug, ypač įvairių susirašinė
jimų su amatninkais ir darbi
ninkais, manančiais grįžti po 
karės į Lietuvą.

Taip-pat per “Darbininką” 
varome agitaciją su nurody
mais naudingumo grįžti po ka
rės į Lietuvą.

Pradėta per “Darbininką” 
atsakinėti į tuos klausimus,ku
rie dažniausiai pasitaiko atei
nančiuose į “Grįžimo į Lietu
vą Biurą” laiškuose.

Vedami yra sistematiški už
rašai amatninkų įvairių rūšių, 
ir įvarių darbininkų surašai. 
Taip sakant, varoma sistema- 
tiško organizavimo priruošia
masis darbas. Jeigu ir dabar 
staiga karė užsibaigtų, mes 
galėtume grįžti į Lietuvą ne 
kaipo avių būrys, bet kaip or
ganizuotas kūnas ir stipri dar
bininkiška pajėga. O toliau 
mes geriaus susiorganizuosime 
ir dar daugiau mūsų susirašys.

Vienu žodžiu, ir čia yra vei
kiama kiek galima.

Dabar visos LDS. kuopos, vi
si LDS. nariai turi pavaryt a- 
gitaeiją savo apielinkėse, kad 

žmonių, kad visi norinti grįž
ti į Lietuvą reikalautų mūsų 
Biuro blankų ir jas pripildę 
mums prisiųstų, o bus steng
tasi iš to viso didelę Lietuvai 
naudą padaryti.

Toliaus seka naujai įsteigta 
komisija “Globojimo Lietuvių 
Kareivių.” Ir šita komisija 
nors nesenai dar įsisteigė, bet 
veikia labai daug ir galima ti
kėtis, kad su laiku bus iš tos 
komisijos gana rimta pajėga ir 
visuomeniškos gerovės nau
dinga įstaiga.

Bus gana pastebėti, kad 
“Darbininko”-redakcija ir to
ji komisija tiesioginiu būdu su- 
sižino su lietuviais kareiviais, 
esančiais visuose Suv. Valsti
jų kareivių lageriuose ir apie 
jų vargus, nelaimes ir gerovę, 
apie jų troškimus, idėjas ir 
pageidavimus visuomet turės 
teisingiausias žinias ir nuro
dymus, kuriuos parūpins pa
tys kareiviai. Kareiviai apsiė
mė apie viską kas bus jų vei
kiama informuoti visuomenę 
per “Darbininką”

Taip-pat toji komisija jau 
susižinojo su anglų draugijo
mis ir įstaigomis, kurios užsi
iminėja kareivių, ir kareivių 
šeimynų‘globojimu, ir nuola
tos su tomis organizacijomis 
palaikyti mano artimus ryšius, 
o kur matys kad yra verta ir 
naudinga veikti išvieno, tai 
tenai veiks bendrai su jais.

Toliaus turime komisiją pri
žiūrėjimui“ Darbininko” spau
stuvės biznio ir centro reika
lų.

Šita komisija taip-pat vei
kia ir ne po ilgam per organą 
“Darbininką” praneš apie vis
ką ką jinai pastebės gero ar 
blogo biznyje ir centro reika
luose. Bet kol kas biznis yra 
gerame stovyje ir tvarka visa
me kame, gera. Kokie tiktai 
buvo pastebėta anksčiaus trū
kumai, jau visi dabar yra pra
šalinti ir stengiamasi, kad vis
kas būtų kogeriausia.

“Darbininko.” biznis eina 
geryn. “Darbininkas’-’ netik 
ką neneša nuotolių, bet dar 

duoda šiokį tokį pelną. Bet 
plačiau pasakys komisija ir iž
do globėjai kuomet pamatys 
kad yra reikalas apie ką LDS. 
nariams pranešti.

Finansų knygų jau laukiama 
diena už dienos — sako tuo
jaus būsiančios gatavos.

Tie visi dalykai yra mums 
visiems labai svarbūs ir turime 
jais visi rūpintis.

Bet mes dar turime keletą 
svarbių iš LDS. seimo nutari
mų, kuriuos taip-pat turėtu
me pasistengti kuoveikiausia 
inkūnyti.

Pirmiausias ir svarbiausias 
iš dar užsilikusių dalykų, yra 
Streikierių Fondas.

Apie Streikierių Fondo au
ginimą mes, kol kas, dar ro
dos nieko nei nemanome ir tas 
yra labai negerai, taip būti 
negali.

Visi idealiai dalykai pagirti
ni ir šventi. Bet mūši} luomi
niai, klesiniai reikalai yra 
taip-pat mūsų pirmos svarbos 
reikalais ir juos mes nepriva
lome atidėlioti nei ant valan
dėlės.

Streikierii} Fondą turime jau 
antri metai, bet dar jame ka
pitalas neperdidžiausis yra.

Jei mes gerai suprastume sa- 

pirmių pirmiausia mes steng
tumėmės apsišviesti, išsimo
kinti kokio nors naudingo dar
bo ir išauginti mūsų Strėlikė- 
rių Fondą. Nes tie trys daly
kai mums yra svarbių svar
biausi.

Ką mes turime veikti. ■»
Kaip seimo yra nutarta, 

kiekviena kuopa turi pasisten
gti surengti kokį vakarėlį 
Streikierių Fondo naudai. Ar - 
mes apie tai galvojame, ar prie 
to ruošiamėsi? Visiškai ne. O 
kodėl taip yra? Todėl kad 
mes į tai domos neatkreipia
me. Nuo šiandien, tegul kiek
viena LDS. kuopa jau pradeda 
apie tai galvoti ir ruošties, 
kad tarpe Kalėdų ir Užgavėnių 
surengtų Streikierii} Fondo 
naudai kokią pramogą.

Ar tai būtų didelė ar maža 
kuopa, vistiek pasistengkite 
tą seimo nutarimą išpildyti. 
Juk seimas dėl to ir daro nu
tarimus — kad jie būtų pildo
mi.

Taip-pat pas amerikiečius 
lietuvius yra labai geras pa
protys Kalėdų laike daryti do
vanas arba aukas naudingų ar
ba labdaringų įstaigų palaiky
mui. Tai-gi draugės ir draugai, 
LDS. nariai būtų labai gražus 
ir geras daiktas, jei mes visi 
po kiek kas išgalėsime šiais 
metais Kalėdų laike paaukotu
mėme į LDS. Streikeirių Fon
dą, kad tą Fondą padidinus.

Kiekvienam sveikam ir dir
bančiam LDS. nariui būtų vi
siškai nesunku tam šventam 
ir garbingam tikslui paaukoti 
dolerį arba keletą centų, o iš 
tų dolerių ir iš tų centų susi
dėtų gana žymi pinigų krūva.

Pagalvokite apie tai gerai, 
visi LDS. nariai ir tą reikalą 
visi paremkime.

Ineškite tą sumanvmąą ap
svarstymui savo kuopose, ir 
apie padarytus nutarimus pra
neškite per “Darbininką”

Toliaus apie kitus dalykus iš 
Centro raštinės bu/’ parašyta H 
daugiaus. ’

F. Virak’s,
Centro
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Registration act in this Common-

Amerikos socijalistams ža
dama karėje duoti “privilegi
jas” laidoti užmuštųjų kūnus, 
ir pratintis prie kareiviškos 
disciplinos, tik žinoma jeigu 
jie, išsižadėję savo pirmeiviš- 
kumo, nedums atgal.

kad skrybėlių išdirbėjai lietu
viai sugebėtų, pargrįžę į Lie
tuvą, tąją pramonės ir išdir- 
bystės šaką pastatyti ant tin
kamo tobulybes laipsnio, kad 
jų gaminamos skrybėlės atsi
žymėtų geromis ypatybėmis. 
Kad pirkėjų akį ir širdį pa
trauktų prie savęs, o tuomet jų 
ateitis bus kuošviesiausia. kuo- 
pelningiausia.

Todėl, jūs visi Amerikoje e- 
santieji skrybėlių išdirbėjai, 
organizuokitės į kuopeles ir 
važiuokite visi į Lietuvą, o te
nai atrasite savo laimę ir gi- 
liukį.
Būtų pageidaujama, kad grį

ždami į Lietuvą, parsivežtu- 
mete savo įrankius ir mašinas, 
kokios žinote jūsų išdirbystė- 
je yra geriausiomis. Žinoma, 
tą galės padaryti tiktai tie, ku
rie turi pinigų — bet tas jiems 
Lietuvoje apsimokės šimterio
pai.

ienų redarto- juos i
:as pihiokto. josios

poruota parapija. Taip daly
kams būnant lietuviai katali
kai pradėjo jau klebenti prie 
arcivyskupo Messmerio ir mel
sti kunigo, kuris prigimtoje 
kalboje galėtų jiems aiškinti 
Dievo žodį ir būt dvasišku jų 
vadovu. Sunku buvo iš pra
džių, nes kunigo sunku buvo 
gauti. Bet lietuviai katalikai 
nenuleido rankų ir vis tikėjo
si. Gegužės mėnesyje 1913 m. 
atvyko kun. Gugis, bet jis iš
buvęs vos du mėnesiu laiko ir 
dėl priežasties, kad nebuvo dar 
bažnyčios ir klebonijos ir bū
damas silpnos sveikatos aplei
do Racine tais pačiais metais 
liepos mėnesyje. Tuojau po 
juom liepos 23 d. 1913 m. pri
buvo kun. V. Slavynas, kurs 
pradėjo ištikrųjų darbuoties 
sušaukdamas parapijos mitin
gą. Kadangi nupirktieji lotai 
buvo neparankioje vietoje, dėl
to ir bažnyčios ant jų nestatė, 
bet nupirko nuo protestonų 
bažnyčią gražiausioje miesto 
dalyje. Ir rugpjūčio 24 d. tais 
pačiais metais lietuviai katali
kai galėjo jau ineiti į savo ba
žnyčią labai džiaugdamiesi,nes 
ir buvo iš ko džiaugties turint 
darbštų ir gerą kleboną.
Raginant gerb. klebonui daug 

prakilnios dvasios žmonių ne
sigailėjo aukų, matant, kad 
jų centai eina ant Dievo gar
bės. Didžia auka ypač pasižy
mėjo šv. Kazimiero draugystė, 
i Gegužės 24 d. 1914 m. kun. 
V. Slavynas tapo pašauktas į 
Rytus. Parapija pasilikus be 
kunigo ir vado negalėjo taip 
jau augti ir tvirtėti. Bet gi 
per nekurį laiką davažinėjo 
kunigai Šatkus. Balinskis, Tiš
kevičius, taipo-gi vokiečių ir 

, italų kunigai. Lapkričio mė- 
► nesyje 1915 m. apsistojo kun.

P. Vaitonis, bet šis neilgai iš
buvo, nes tapo pašauktas prie 

. savo vyskupo ir rugpj. 15 d. 
i 1916 m. apleido. Lietuviai vėl 
i pradėjo melsti arciyvskupo, 
. kad duotų lietuvį kunigą. Ar-

Statute
instrn-

convey-

Kuomet gavome progą pra
bilti, kuomet čia Amerike pra
dėta leisti laikraščiai, tai iš 
pradžios garsiausia prabilo vi
sokie atskalūsai, nutautėliai, 
bedieviai. Gi neapšviesta mi
nia tiki, jog tas teisybę sako, 
kurs labiausia rėkia. Todėl tai 
ir jsiponiavojo tarpe Amerikos 
ietuvių nešvari, bedieviška 
spauda

Kas dailu, gražu, skanu, 
meilu, tai tas niekuomet ne
nusibosta Neišsilavinusiam, 
nepatyrusiam žmogeliui melas, 
šmeižtas, riebūs juokai tūloje 

’ormoje tūlam laikui gali pa
likti. Bet retas gėrėsis tuomi 
ilgą laiką. Taip buvo ir su ne
švariąja, bedieviškąją, socija- 
istiškaja spauda

Nubudo lietuvio kataliko są
monė, ėmė blaivytis protas, 
ėmė priklinties tuo, kas pri- 
klu ir ėmė ieškoti doros, gai
vinančios spaudos. Ėmė kilti 
katalikiškoji visuomenė, ėmė 
susiprasti. Veikėjai, pamatę 
pavojų, ėmė uoliai gelbėti ne
susipratusią minią nuo ištvir
kėlių, ėmė didinti, stiprinti, 
platinti, remti dorą, gerą ka
talikišką spaudą.

KLAUSIMAS: Ar jau gali
ma važiuoti į Lietuvą. O jei
gu dar negalima, tai kuomet 
bus galima važiuoti?

ATSAKYMAS: Dar dabar į 
Lietuvą važiuoti negalima. Ir 
kuomet bus galima važiuoti, 
tikrai, šiuomi kartu, niekas 
pasakyti negali, nes niekas ne
žino.

Jeigu prasidėtų taikos dery
bos, tuojaus būtų galima va- 
žinoti, bet paokl taikos dery
bos neprasidės, patol apie va
žiavimą į Lietuvą nei manyt 
nėra galima.

Kaip tik bus sužinota, kad 
jau keliai į Lietuvą atsidaro, 
tai tuojaus visiems prisiuntu- 
siems į “Grįžimo į Lietuvą 
Biurą” savo išpildytas blan
kas, bus pasiųsta laiškai su 
visomis reikalingomis infor
macijomis ir žiniomis. O da
bar, vyručiai, turėkite kan
trybę ir laukite.

PRAKTIŠKI AMATŲ KUR
SAI PRIE BOSTONO 

KOLEGIJOS.

(Tąsa)

:lą Trinkėti, 
išmokina 

cierais ir

“Draugas” paskelbė iš len
kų laikraščių žinias, kad Lie
tuvos miestuose žmonės iš ba
do miršta. O tie ką Lietuvių 
Dienos pinigus globoja, įsispy
rę stengiasi juos pasiųsti ne 
badu mirštantiems lietuviams 
Lietuvoje, bet į Rusiją. Tik
rai graži jų Širdelė!

Tas veikimas — platinimas 
katalikiškos spaudos tik pra
deda įsisiūbuoti. Įsisiūbavęs 
neturės sustoti. Nes šiame pa
saulyj, kas apsistoja, tas at
silieka, kiti jam lipa ant kul
nų, parbloškia, sumindžioja.

Mes lietuviai katalikai da- 
>ar be paliovos turėsime bu
dėti, veikti, darbuotis, kad ne
atsilikti progrese.

Tas supratimas, kad turė
sime visuomet budėti tenegąs
dina mūsų, tenesunkina mūsų, 
bet tepriduoda mums spar
nus.

Sujuskime švarinti katali
kiškas šeimynas, nuo bedie
viškų, socijalistiškų šlamštų 
ir užverskime jas katalikiškais 
raštais.

Ypatingai tam darbui pas- 
kyrėme du mėnesiu. Sujuski
me taip, kad visose lietuvių 
kolonijose katalikiška spauda 
padarytų šuolį pirmyn, o be
dieviškai socijalistiškai spau
dai visur būtų užduotas smū
gis.

ma žemiausios rūšies oficierių 
vietas iš pradžios, bet jų kili
mas į augštesnes vietas pri
klauso nuo jų pačių gabumo.

Šioje mokykloje yra mokina
ma : Seamanship; navigation; 
marine engineering; electrici- 
ty; english, hygiene, ei vii go- 
vernment, geography ir mathe- 
maties. Klesos yra laikomos 

į ant laivo Ranger, kuris yra 
[tam tikslui nusamdytas. Va
saros laike studentai važiuoja 

į su tuo laivu į įvairius pasaulio 
portus.

Į tą mokyklą gali pastoti 
bent koks jaunikaitis, gyve
nantis su tėvais arba globėjais 
Massachusettes valstijoj ir tu- 

[ rintis nemažiau kaip 16 ir ne
daugiau 20 metų. Jis privalo 
turėti pradinės mokyklos mok
slą ir jis iš to mokslo turi iš
duoti kvotimus. Taip-gi jis 
turi būti sveikas ant kūno. Jis 
turi į tą mokyklą liuosnoriai 
pastoti ir turi būti linkęs prie 
jūrininkystės amato. Jau da
bar mes lietuviai turime vieną 
savo tautietį toje mokykloje, 
poną Praną Kubilių iš Monte
llo. Jis jau šį rudenį pereis į 
antrus metus. Būtų gerai, kad 
ir daugiau atsirastų tokių jau
nikaičių.

Mokestys yra sekančios. Pir
mais metais už uniformą stu
dentas turi įmokėti $85.00, o 
antrais turi įmokėti $25.00. 

(Daugiau jokių mokesnių nėra.

Mokslo metas prasideda 
lapkričio pradžioje ir traukia
si iki balandžio mėnesio, o to
liau antra metų dalis praside
da nuo gegužio ir traukiasi iki 
spalių mėnesio. Tai-gi dabar 
yra puiki proga pastoti į tą 
mokyklą, nes už keletos savai
čių ji pradės savo mokslo me
tus.

Daugiau informacijų kiekvie
nas gali gauti kreipdamasis 
arba vpatiškai arba per laiš
kus į Massachusettes Nautical 
Training School 2A Park Str., 
Boston, Mass. Nepraleiskite 
šios progos ir jeigu turite rei
kalingas kvalifikacijas, tuojau 
stengkitės į tą mokyklą pasto
ti.

nioms.
Kultūringoje, apšviestoje 

tautoje negalėtų atsirasti ne
doro, nešvaraus laikraščio, 
nes niekas neskaitytų. Tokių 
laikraščių gali atsirasti tik ne
apšviestoje, tautiškai nesusi- 
pratusioje tautoje, kurioj pa
tvirkusių žmonių yra ir kurie 
mėgsta, kad jų išgadintai pri
gimčiai dar laikraštis patai
kautų. .

Švarioje grįčioje neatsiran
da gyvių, vabalų, nei kito
kių nemalonių sutvėrimų. Taip 
apšviestoje tautoje neatsiran 
da ant tiek žemų godyšių, kad 
vesti nešvarų laikraštį ir neat
siranda žemų skaitytojų, kurie 
pamėgtų šlamštus.

Lietuvių tauta ilgai buvo ne
bylė, neturėjo savo spaudos, 
negalėjo savo reikalų svarsty
ti, negalėjo kilti apšvietoje.

Amerikos lietuvių katalikiš
koji visuomenė pasišventė pla
tinimui geros, doros katalikiš
kos spaudos.

Kas tai yra spauda, apskri
tai kalbant?

Tautos spauda yra tautos 
liežuvis. Atimk tautai spaudą 
ir ji liks nebilė.

Per spaudą tauta apsvarsto 
savo reikalus, per spaudą ap
svarsto veikimą ir veikimo bū
dus. Atimk tautai spaudą ir 
jos judėjimas, veikimas sustos. 
Atimk Amerikos lietuviams 
spaudą ir koks pas juos veiki
mas beliktų.
Nebyliai nesumanys kokį vei

kimą pradėti, nesusitars kokį 
darbą atlikti.

Dalyko svarbą pamatome jo 
netekę. Spaudos svarbą aiš
kiai pamatome įsivaizdinę, 
kaip būtų, jei jos netektume.

Bėda, skurdu nebyliui. Ge
ra, smagu tam, kurs gali išpa
sakoti savo mintis, sumany
mus artimiesiems.

Bet gerai žinome, jog ne vi
si žmonės pavartoja savo lie
žuvį maloniai, gerai kalbai. 
Kaip daug yra žmonių, kurie 
savo liežuviu visokių niekų 
priplepa, visokių apkalbų, 
šmeižtų paleidžia, visokių ne
būtybių paleidžia.

J Išmintingas, doras žmogus 
nevartoja savo liežuvio pikto 
skleidimui. Jis vartoja jį rim
tai kalbai, rimtam svarstymui, 
maloniam pasikalbėjimui, pa
juokavimui.

Žemos doros žmogus savo 
nešvariu liežuviu nuplėšia 
žmogui šlovę, iškeikia, įžei
džia, apšmeižia ir aibes kito
kio pikto padaro.

Taip yra ir su spauda. Jei 
laikraštis papuola į dorų, pra
kilnių žmonių rankas, tai jį 
bus malonu skaityti, rasi nau
dingų patarimų, smagių ži
nių, gardžių juokų.

Jei laikraščio vedimą pasi
gauna žemos doros žmogus, ne
paisantis tautos doros ir labo, 
godišius, tai tas laikraštis bus 
pilnas melo, šmeižto, kreivo 
mokslo, riebių juokų, patai
kavimo ištvirkusioms mi-

ATSAKYMAI ANT 
KLAUSIMŲ. 

Plumberiui iš Woroester’io: — Į
Tamstos mieste, roods, nė

ra tokios mokyklos, kurioje 
Tamsta galėtumei to amato 
mokinties, bet Bostone randas 
net keletas tokių mokyklų, 
kaip tai Massachusettes Cha- 
ritable Mechanic Association, 
Evening Trade school, Mecha- 
nies Building, 111 Huntington 
Avė., Boston, Mass. Šios mo
kyklos tikslas yra išmokinti ir 
geriau išlavinti tuos, kurie jau 
dirba prie pasirinkto amato, ir 
klesos yra laikomos vakarais. 
Kiekvienas jaunikaitis, turin
tis 17 metų ar daugiau ir turė
damas pradinės mokyklos mo
kslą gali pastoti į šią mokyk
lą

Šioje mokykloje klesos yra 
duodamos tris vakarus į savai
tę ir tie kursai kainuoja už pir
mus metus $12.00, už antrus 
metus $10.00, o už trečius, me
lus tiktai $8.00 Mokslo metas 
prasideda spalių mėnesyje ir 
iraukiasi iki balandžio, bet čia 

bile kada galima pradėti mo- 
tinties.
Kita mokykla, tai yra taip va- 

cinama Wentworth Institute, 
] luntington Avenue ir Ruggles 
Street, Boston, Mass. Čia ran
dasi dieniniai ir vakariniai 
tursai. Lankant klesas dieno

mis!, galima plumberystės a- 
mato išsimokinti į metus laiko, 
o vakarais lankant, reikia il
giau mokinties.

Norint pastoti į šią mokyk
lą, reikia turėti daugiau kaip 
16 metų ir pertikrinti mokyk
los perdėtinį, kad ištikrųjų 
nori to amato mokinties ir esi 
tikęs tą amatą pasekmingai iš
mokti. Jokių kvotimų priimant 
nereikalauja ir jokių kvotimų 
nėra.

Mokestis už dieninį kursą y- 
ra $18.00 metamu o už vakari
nį kursą tiktai $a00 metams ir 
dar prie to jei vartoji labara- 
toriją, tai reiika už tą mokė
ti $3.00 ant metų evtra.

Klesos diesinės yra laikomos 
penkias dienas į savaitę, pra
dedant nuo rugsėjo ir traukias 
net iki birželio. Vakariniai 
kursai nuo rugsėjo iki kovo, 
tris vakarus į savaitę. Prie to 
dar ta mokykla užlaiko savo 
studentams darbo biurą, su
randa, jiems užbaigus moks
lą, geras vietas ir padeda 
tiems, kurie nori surasti dar
bą, kuriuomi galėtų kelis 
skatikus užsidirbti liuesu lai
ku.

Jei nenorėtumei lankyti vie
ną arba kitą iš tų mokyklų, tai 
galima taip vadinamą“ Corres- 
pondence” kursą imti ir per 
savę mokinties. Geriausį kur
są tame amate galima gauti iŠ 
American Correspondence 
Cchools, Scranton, Pa.

Nenustosiu tyrinėjęs Tams
tos mieste, Woreesteryje, gal ir 
ten surasiu mokyklą, kur to a- 
mato Tamsta galėtumei mo
kinties, Radęs ką nors naujo, 

• paskelbsiu vėlesniame nume- 
’ ryje “Darbininko.”
» Jonas Keras.
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•civyskupas neturėdamas kito 
-kunigo vėl meldė kun. V. Sla- 
vyno, kad grįžtų į Racine ir 
-jis apsiėmė klebonauti Racine 
ir sykiu Milwaukee. Dar iki 

• šiai dienai nieko nepermainy
ta ir abidvi parapiji pasekmin- 

.gai gyvuoja turėdami vienų 
klebonų kun. V. Slavyno ypa
tų.

Draugystes.

Šv. Kazimiero Draugystė, 
viena seniausių, daug ko nu
veikė. Dabar turi 173 narius.

S. L. R. K. A. 67 kuopa Už- 
-dėta Juozo Kesmino pastango
mis vos iš kelių narių. Dabar 
turi 60 narių.

Moterų šv. Rožančiaus Drau
gystė atlieka prakilnų darbų. 
Prie jos priguli visos veiklios 
moterys ir merginos.

Tautos Fondo kuopa uždėta 
šiais metais kun. V. Slavyno 
■pastangomis ir turi jau 73 na
rius aukotojus kas mėnesį.

L. Darb. Sųj-gos kuopa įstei
gta kun. V. Slavyno pasidarba
vimu. Daug ko atliko gero ir 
naudingo. Ji žada įsteigti va
karinę mokyklų ir suvienyti 
visas vietos draugijas, taipo
gi inkurti Katalikiškos Spau
dos Savaitę.

šis-tas apie socijalistus.

Jų veikimas ir nuopelnai 
’ gludi ypač neapykantoje prieš 

katalikus ir pertraukia Mockų 
ir jam panašiij su prakalbomis, 

“kad mulkinti, kitus nesusipra
tusius, bet ieškasčius šviesos 
ir tiesos pažinimo. Jie giriasi 
milžinišku Šelpimo Fondu, bet
gi kur bent jo kuopa? Jos čia 
visai nėra. Didžiausias jų nuo
pelnas, galima pasakyti, kad 
jie surengė balių gavėnioje, 
kuomet misijos atsibuvinėjo 
bažnyčioje ir, kad perkvietė 
tūlą Dundulį, kurs kalbėjo 
'žmonėms, jeigu kurie prisira
šys prie socijalistų- kuopos, 
tai neims tų į karę. Viskas 
veltui; lietuviai nebesiduoda 
save mulkinti.

Apie “tautininkus.” ------- — . -
“Tikrų tautininkų” vos 

siranda trys. Jeigu prie 
-daug kitu pirklauso, tai tik tie, 
kurie davėsi į jų kilpas įkliū
ti per nesusipratimų. “ Tauti
ninkai ”čia atsižymi tuomi,kad 
jie ardo Tautos Fondo skyrių, 
kenkdami rinkti aukas badau
jančiai ir mirštančiai Lietu
vai. Neįstabu tad, kad tai at
lieka ištautėję “tautininkai.” 
nes nesupranta tautos meilės 
tikslo ir šiaudiniai katalikai, 
kurie tautininkų mulkinimu 
spiečiasi į jų prieglobstį.

Tai tokios tokelės iš šios vie
telės.

te- 
k

delį įspūdį. Jo kalba labai pa
tiko publikai.

Toliaus vėl kalbėjo p. V. i 
Rukštalis apie lietuvių litera
tūrų bei lietuvių spaudos isto
rijų.

Nors jis kalbėjo tikrų teisy
bę ir kalba buvo paremta is
toriškais fatkais, bet mūsų ci
cilikams labai netiko. Tuo
jau apsireiškė fanatizmo dva
sia: pradėjo kelti netvarkų. 
Matyti, kad socijalistai labai 
bijo teisybės.

Socijalistai nežino ar turi 
protų ar ne.

Pasibaigus kalbai pasirodė 
klausimai. Kuriuos buvo ga
lima perskaityti, tai gerai ta
po išrišti. Tik gaila, kad mū
sų “mokslinčiai,” kaip parašo, 
tai vargiai kas gali perskaity
ti. Patartina pasimokyti ra
šyt. Vienas klausimas buvo 
paduota toks: Aš netikiu į tų, 
kurio akimis nematau nei ran
ka negalima apčiuopti.” Kuo
met kalbėtojas jo paklausė — 
ar tamsta ko akimis nematai 
ir rankų negali prie jo pridėti, 
tai manai, kad ir nėr? — Nė
ra ir būti negali, — atsakė.

Toliaus jo paklausė jok jis 
sąžinės, proto nemato, kų jis a- 
pie protų mano, ar jį turi, ar 
ne? Socijalistas į tai sieko ne
atsako, nežino ar jis turi pro
tų ar ne? Bet jų pasielgimas 
laike prakalbų rodo, kad pas 
juos nieko daugiaus nėra kaip 
tik vėjai!

Kitas klausė kiek metų nuo 
Kristaus gimimo ir mirimo? 
Reikia stebėties iš tokio socija- 
ilstų tamsumo. Mažas vaikas 
žino kada gimė Kristus, o to 
nesupranta cicilikas.

Loike prakalbų daug tapo 
išparduota literatūros.

Kuomet apleido svetainę, tai 
Rufordo socijalistai it pamišę 
pradėjo lakstyti po Rumfordo 
kalnuotas apylinkes. Tūli bu
vo atlėkę į stabų pas kalbėto
jus vadinti į diskusijas. Kada 
užklausė kas diskusuos, tai at
sakė “Mes.” Kalbėtojai nusi
juokė ir liepė jiems . eiti išsi
miegoti, nes buvo įsikaušę.

■ Tokio, tai netikėto smūgio 
susilaukė mūsiškiai socijalis
tai.

>uvo gan skaitlingos.
Velionis neturėjo jokių gi

minių. Socijalistai norėjo vi
sas laidotuves paimt į savo 
rankas. Bet LDS. kuopa lai
kė susirinkimų ir pasirūpino 
savo nario laidotuvėmis, ku
rios buvo Visų Šventų bažny
čioje; palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

Ten buvęs.

WATERBURY, CONN.
Lietuvos Vyčių 7 kuopa bu

vo surengus vakarėlį spalių 3 
d. Vakaras susidėjo iš daine
lių ir lošimo. Pirmiausia gerb. 
kun. P. Saurusaitis tarė šir
dingų padėkų už skaitlingų 
susirinkimų. Po to pasakė 
trumpą prakalbėlę. Tarpe lo
šimo kalbėjo kun. Valantiejus 
ir p. J. B. Šaliunas. Jisai at
sisveikino su 7-ta Vyčių kuo
pa, linkėdamas gero augimo ir 
veikimo katalikiškoj dirvoj. 
Kuopa suteikė jam kareivišką 
laikrodėlį.

Vakaro žydas.

Z. S.

A. T.

CHESTER, PA
Rugsėjo 30 d. LDS. 19 kuo

pa laikė susirinkimų. Buvo 
svarstyta apie K. Spaudos sa- 
vaitę. Visi pripažinome, kad 
reikia uoliai griebtis už to dar
bo. Mes jau išvydome, jog 
lietuvių katalikų spaudos pla
tinimas buvo apleistas ir dėlto 
daug nukentėjo mūsų tautos, 
tikybos ir švietimo reikalai.

Tai išrinkome tris spaudos 
platintojus — Urboną Justinų, 
Navickį Mikolų ir Banevičių 
Jonų.

Visus lietuvius katalikus 
kviečiame prie svarbaus darbo 
ir prašome prigelbėti platinto
jams.

Jonas Mikoliūnas., rašt.

SO. MANCHESTER, CT.
Patarsime.

LDS. 54 kuopa norėdama 
prigelbėti savo broliams dar
bininkams nutarė įsteigti pa
tarimų skyrių. Mes kitų mies
tų broliams darbininkams, in- 
domaujantiems apie šio krašto 
darbus suteiksime visokius 
nurodymus ir patarimus dy
kai. Galime nurodyti apie a- 
matus, paprastus darbus ir 
farmų darbus. Jei pas mus 
kas važiuotų, tai turi būti L. 
D. S. narys arba turi turėti iš 
katalikiškos organizacijos ar 
kunigo paliudijimų. Kreipties 
adresu: Antanas Balčiūnas, 25 
Knighton Avė., So. Manches- 
ter, Ct.

BRIDGEPORT, CONN. 
Prakalbos.

Rugsėjo 30 d. parengė pra
kalbas L. Vyčių 37 kuopa kny
gyno naudai. Kalbėtojas bu
vo gerb. kun. V. Karkauskas. 
Su prakalbomis L. Vyčiai bu
vo dideliam “strioke,” nes 
kalbėtojas p. Ramanauskas iš 
Boston buvo atsisakę teelgra- 
ma. 0 buvo viskas prirengta 
ir išgarsinta. Tuo tarpu rei
kėjo kreipties prie kito kalbė- 
tojaus. Gerb. kun. V. Karkau
skas gal nesitikėjo kalbėti, bet
gi jo prakalbos labai puikios 
buvo ir visiems patiko. Žmo
nių atsilankė beveik pilnutė 
svetainė, ir visi buvo užganė
dinti jo kalba. Užbaigoje kal
bėjo vietos gerb. kleb. M. A 
Pankauskas, paaiškindamas 
apie katalikiškų spaudų, kaip 
seniaus buvo sunku gauti lie
tuviškos knygos ir kaip yra 
dabartiniame laike. L. Vyčių 
knygynas pukiai gyvuoja, jau 
daugelis pasiėmė knygų pasis
kaitymui. Ne Vyčiai mokės už 
knygas 10c. į mėnesį. Knygy
nas atdaras seredomis ir pėt- 
nveiomis vakarais nuo 6:30 v. 
Knygius yra varg. J. J. Šau- 
čiunas. Knygyno atidarymui 
ir surengimui labai puikiai pa
sidarbavo gabus Vytis Petras 
Greičius.

lai-

ST. LOUIS, MO.
Vienas visus išbaidė.

Viena vietos “susaidė” 
kė “extra mitingų.” Mat buvo
užprašyta ant kokio tai ap- 
vaikščiojimo į kitų miestų. 
“Mitingas” buvo subatos va
kare ir netoli nuo svetainės 
buvo smuklė, kurioj nariai 
pabuvojo prieš ėjimų į mitin
gų. Pagaliaus kaip prasidėjo 
svarstymai, kad pradės rėkti, 

Rugsėjo 30 d. š. m. LDS. Šaukti visokiais balsais! Dar 
kuopa turėjo surengus prakal- vienas atsistojo viduryj sve- 
bas. Kalbėjo moksleivis V. R. tainės. Girdi, na katrie geriau 
iŠ Valparaiso, Ind. ir p. P. Ja.1 
siunas iš Lewiston, Me. Žmo
nių suėjo daug.

Pirmasis kalbėtojas kalbėjo 
apie LDS. ir ALRKM. Sąjun
gų. Ragino prie jų prisidėti; 
patarė rumfordietėms Moterų 
Sąjungos kuopą sutverti. Ma- 

A nome, kad nuo šio laiko pradės 
sąjungietės gyvuoti ir pas 
mus.

Antras kalbėjo p. P. Jasiū- 
nas. Sis jaunikaitis aiškino a- 
pie jaunimo reikalus. Nurodė 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
naudingus ir prakilnius -•.ks- 

Iu=. P P -Jasiūnas padarė

išrėksime. Ir pradėjo rėkti. 
Valdyba ir kiti nariai matyda
mi kad nieko gero nebus, pra
dėjo bėgti iš svetainės lauk. 
Pasiliko tik rėksnys vienas.

Kario Brolis.

CHICAGO, ILL
Rūgs. 29,1917 m. persiskyrė 

su šiuo pasauliu Kazimieras 
Aičauskas LDS. 60 kp. narys. 

^Velionis buvo dar jaunas, bet 
Į netikėtai sutiko savo mirtį, 
j Traukinys ant geležinkelio pa- 
I gavo po ratais.

Daug turėjo pažinties tarp 
jaunuomenės.

bama, nėra aišku; kadangi 
“Aušros” įstatai buvo paga
minti iš pirmų metų dr-jos su- 
sitvėrimo ir atspausdinti.

Gal būti, kad naujus įstatus 
gaminasi. Ačiū Jaunikaičiui 
už viešų pranešimų, kad “Au
šros dr-ja nuo katalikų nusi- 
vystė į laisvamanių pelkes, da- 
jar Waterbury’o katalikiška 
visuomenė žinos kaip į juos 
atsinešti.

Taip-gi man būtų žingeidu 
žinoti, ar visi “Aušros” sariai 
ten nusivystę, kadangi iš apie 
60 narių pranešama, vos 15 tik
rai išsivysčiusių, tai aš spėju, 
likusieji ar nepakels protestų 
prieš tų 15 , išsivysčiusių, nes 
kiek man yra žinoma, aušrie- 
čių tarpe, didžiuma yra gerų 
katalikų. Ar jie galės pakęsti 
iš savęs tokį pasityčiojimų da
ryti.

Lauksime iš pačių aušriečių 
į tų klausimų atsakymo.

Tuomi tarpu, kad tas vis
kas galutinai nepaaiškės, ka
talikų visuomenė privalėtij 
žiūrėti į “Aušrų” abejotinai, 
ne taip kaip kad lig šio laiko 
žiūrėjo.

ruoju raštininku Jonas Kli
mas.

Komisijos nariais: Klebonas 
jun. A. Skrypko, A. Sutkus, D. 

: ’lndrokaitė, Iz. Šeputis, K. 
Norvilaitė, M. Mikšaitė, S. 
Norvaišaitė, F. Šemetulskis, J. 
’urtokas, V. Potkevičius, M. 

Šeputienė, J. Kardelis, Ona 
’ocaitė, Zosė Jurgaičiutė.
" Po išrinikmo Komisijos, mū
sų gerb. pirmininkas kun. N. 
Pakalnis pasakė trumpų pra- 
kalbėlę, kurioje nurodė spau
dos didę reikšmę mūsų gyve
nime ir ragino visus narius pa
sišvęsti naudingos spaudos iš
platinimui. Visi pasižadėjo 
kuouoliausiai darbuoties tam 
šventa mir prakilniam darbui.

Dieve padėk visiems darbuo
ties idėjos dėlei.

Vincas Stancikas, 
Raštininkas.

Protėvių kares maršas.

Vertimas iš L.

Vėjas gaudžia po miškus, 
Vadas kauties .šaukia mus. 
Stiprinkime šiandien dvasių, 
Rytoj kraujų liesim drųsiai, 
Jojam in gudus!

Lėk žirgeli, lėk karau, 
Būki tikras draugas man. 
Kad jojėjas priešus kerta, 
Nedrebėki tu tų kartų, 
Narsiai muškis ten!

■SBaBSSL- —

Vyte.

BRIDGEPORT, CONN.
Vakarėliai.

Rugsėjo 20 d. 1917 m. L. Vy
čių 37 kuopa buvo surengus 
linksmų balių. Balius labai nu
sisekė. Atsilankė skaitlingas 
būrelis jaunuomenės.

Rugsėjo 29 d. gerai nusise
kė balius choro šv. Jurgio pa
rapijos. Choristai nesnaudžia, 
gerai gyvuoja vedami varg. p. 
J. Šaučiuno. Sumano parengti 
tai šį, tai tų. Pasilinksmini
mas puikiai atsižymėjo lietu
viškomis dainelėmis. Malonu 
būtų girdėti ir daugiau tokių 
linksmių balių.

Buvus.

WATERBURY, CONN.
“V. L.” No. 39 pastebėjau 

tūlo Jaunikaičio atsakymų 
Vincelio Jankei. Matyti kilę 
ginčai dėl dr-jos “Varpo” ir 
“Aušros.” Minėtam laikraštyj 
p. Jaunikaitis iš “Aušros” 
štabo pasigyrė, būk “Aušra” 
bepartvviška. Bet tame pat 
laikraštyje p. Vincelis Janka 
užprotestavo, ir nurodė, kad 
yra gryna melagystė, užcituo- 
damasiš “Aušros” įstatų, kad 
“Aušros” dr-ja*yra katalikiš
ka.

Prispirtas prie sienos, Jauni
kaitis. “V. L.” No. 39 štai kų 
pasako: “Aušra” ištiesų buvo 
pastatyta ant “katalikiškų” 
pamatų, šiame progreso laike 
nieks, matai, nestovi ant 
vietos. Gi “Aušros” katali
kiškumas apsireiškia dabar 
tuomi, kad jį pasiėmė “V. 
L.” už organų, ir kad apie 15 
narių tų laikraštį ant syk užsi
rašė. Taip-gi priduria, kad 
konstitucija iki naujų metų 
būtų užbaigta.

Apie kokių konstitucijų kal-

Galijotas.

CLEVELAND, OHIO. 
Iškilmingas Vakaras.

Rugsėjo 30 d. C. Draugys
čių Sąryšis surengė iškilmingų 
vakarų su plačiu ir įvairiu 
programų. Taip-gi tam vaka
re buvo pardavinėjami “C. L. 
D. Istoriška Peržvalga,” kur 
telpa visų vietos dr-jų aprašy
mai su įvairių įvairiausiais pa
veikslais.

Programas susidėjo iš svar
bių šmotelių. Pirmiausia va
karo vedėjas p. P. Muliolis pa
aiškino vakaro tikslų. Toliaus 
sekė perstatymas “Be šulo.” 
Lošė C. L. T. Choras. Sulošė 
gerai. Antras perstatymas se- 

i kė “Daina be galo.” Lošė L. 
1 Vyčių 25 kuopos artistai. Lo

šėjai dalyvavo sekanti: Gar- 
liauskis — p. A. Staseliūnas, 
Durovas — p. J. šeštokas, Ve
ronika — p-lė Z. Bagdžiuniu- 
tę, Teresė — p-lė B. Skripkau- 
skiutė, Abelis — p. V. Gudi
nąs. Žydas su savo daina ir 
visais nudavimais pubilkų tiek 
prijuokino, kad net šonus pra
dėjo skaudėti. Tarpe perstaty
mų malonias pasakė eilutes p- 
lė J. Skripkauskaitė “Užte
kėk,” p-lė Al. Baltrušaičiutė 
“Gal Gana,” p-lė A. Kužmiau- 
skiutė “Kur dingo.” Teatr. 
Choras sudainavo sekančias 
dainas: “Svečių Giesmė,”
“Plaukė sau laivelis,” “Garbė 
didvyriui,” “Mano laivas” — 
solo; ‘ ‘ Bernelis šiokis, ’ * “ Su
grįžimas” ir pats choro moky
tojas p. Krampa (lenkas) su 
savo puikiu balsu sudainavo 
solo “Sveiki broliai daininin
kai.” Toliaus L. Vyčių choras 
vedamas gerb. A. Z. Vismino 
pritariant orkestrai padainavo 
šias dainas: “Lietuviais esam 
gimę. Kvartetas “Aras,” 
“Plaukė sau laivelis.” Solo: 
V. Bukauskienė sudainavo se
kančias ‘Mylėk o svietas mus* 
ir “Atiduok man širdį.” Ant 
galo sudainavo “Tupi šarka 
ant tvoros.” Užbaigė abudu 
chorai dainuodami Lietuva tė
vynė mūsų.*’

Žmonių buvo virš 500. Va
karo pelnas skiriamas šv. Jur
gio parapijos naudai.

Jaunikaitis.

ATHOL, MASS.
Naujosios Anglijos Lietuvos 

Vyčių Apskričio suvažiavimas 
vyks 12 d. spalio Athol, Mass. 

pobažnytinėj svetainėj ant 
Oak gatvės.

Taip-gi L. V. 10 kp. stropiai 
rengiasi prie sutikimo jauni
mo. Vakaras bus surengtas 
puikus su pamarginimais, iš 
dainų, deklemacijų, manologų 
ir “Knarkia paliepus.” Da 
atholiečiai neturėjo ligšiol to
kios pramogos, kokia įvyks da
bar per Apskričio seimų.

Delegatams yra parengta 
vieta pas Antanų Asdriliūnų, 
92 Fern St. Norint surasti 
reikia nuo stoties eiti tiesiog 
South St. iki Freedom st. Ta
da stačiai į kalnų iki Fern st. 
ir po dešinei stovi p. Andriliu- 
no namas. Norėdamas eiti sta
čiai į svetainę, reikia eiti 
South st. iki pat galui kol pri
eisi Oak st. Tada į kalnų ir 
matos medinė bažnyčia.

Koresp.

M. Gustaitis. . 
Kondratavičiau*.

Lenkai mūruos būn stipriuos, 
Ale baimė ima juos.
Lenkų žemę kad prijojom, 
Tai bematant užkovojom 
Ir jų rūmus tuos.

Gera žemė vokiečių
Ir mergelės gražios jų. 
Kai teutonus apgalėjom, 
Gražuoles jų glamonėjom, 
Po kautynių tų.

O kad žengėm da toliau, 
Gdansko sienos dreba jau. 
Pasalomis ten prijojam 
Ir kryžiuočiams kailį tvojam, 
Rykaudami sau!

(Iš Erškėčių Takų.)

HOMESTEAD, PA.
Nedėlioj, 23 d. rūgs, pobaž- 

■nytinėj svet. LDS. 53-čia kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimų. 
Pirmiausia prisirašė prie kuo
pos 4 nauji nariai. Po tam 
pakalbėjus apie nekuriuos kuo
pos reikalus, buvo kalbėta apie 
Katalikų Spaudos Savaitę. A- 
pie šį dalykų buvo ilgai kalbė
ta. Tečiaus pasirodė, kad L. 
D. S. 53 kuopa yra jaunutė ir 
nariais neskaitlinga tad ir ne
gali daug nuveikti. Vienok, 
nuo to prakilnaus darbo neat
sisakė. Išrinko du atstovus dėl 
K. S. S. Komisijos, kurių no
rima sudaryti iš katalikiškų 
dr-jų.

L. Vyčių 11-toš kuopos susi
rinkimas įvyko tuojaus po L. 
D. S. susirinkimo. Pirmiausia 
prisirašė 5 nauji nariai. Kuo
pos raštininkė perskaitė laiškų 
nuo Katalikų Spaudos Savai
tės Komisijos. Po to kilo svar
stymas apie tų prakilnų darbų. 
Klebonas S. J. Cepanonis pa
aiškino kokis yra tikslas K. S. 
S. Supratę gerai dalykų, nu
tarė padaryti rinkliavų K.S.S. 
reikalams. Sumesta $6.67. Iš 
kasos Vyčiai paskyrė $3.33. 
Tai-gi labu $10.00. Raštinin
kė pasiuntė K. S. Sav. Komi
sijai. Buvo inešta ir nutarta, 
kad tiems, kurie iš Vyčių eis 
į kariuomenę, iš kuopos kasos 
pirkt dovanų kaip tai laikrodė
lį bei plunksnų vertės $5.00.

J. Grebliunas.

SO. MANCHESTER, CT.
Mėto šlamštus.

Vietos cicilikai įvedė naktinę 
pačtų. Kaikurios katalikiškos 
šeimynos iš nakties prie durių 
randa po keletu numerių“ Kar
do,” to mėšlinojo laikraštpa- 
laikio. Tegu tie naktiniai pau
kščiai pasisaugoja, nes gali į 
spęstus įkliūti.

Dagirdęs.

CHICAGO, ILL.
(Town of Lake)

Nedėlioję, rugsėjo 30 dienų, 
Švento Kryžiaus parap. svetai
nėje tapo sušaukta draugijų 
atstovai ir suorganizuota Vie
tinė Spaudos Savaitės Komisi
ja Į valdybų išrinkta pirmi
ninku kun. N. Pakalnis, jo pa
dėjėju M. Šaučiuvėnas, rašti
ninku Vincas Stančikas, ant-

KĄ TAUTIEČIAI RAŠO 
apie J. Tamašauskaitės 

eilių knygelę. 
Kenosha, Wis.

-------- Rūgs. 26,1917 m.
Juozas Kudirka, 

527 Grand Avė.
P-lei J. Tamašauskaitei. 

Gerbiamoji!
Šiuomi noriu išreikšti pa

garbų ir padėkų Jums už taip 
puikiai parašytas eilutes. Iš 
visų atžvilgių gabiai ir puikiai 
sudėstėt ir apdainavot tvarkų 
šio pasaulio. Labiansiai-gi pa
mylėtume eilutės apie mūsų 
gimtinę šalelę lietuvų.

Tad linkiu Jums ilgų metų 
ir nenustot būti “Lakštute,” 
kad ir ateityje visuomenė kų 
panašaus nuo Jūsų išgirstų.

Su širdingais linkėjimais

I
I

Musų scenos įvairumai.
VILKAS IR ĖRIUKAS.

Sakmė.

Sulyg gudiško parašė J. V. KOVAS.

1897 metais.
Veikiančios ypatos: Kalbėtojas-Autorius, Vilkas ir Ėriukas.

Patarimas: Kalbėtojas gali būti didesnis vaikinas ir aiš
kios kalbos; turi kalbėti lėtai ir aiškiai nupiešdamas dalykų. 
Turi daryti reikalingus judėjimus ir tt. Vilko reikia dikto 
vaikino, su storu balsu; jis kalba visuomet storai, nuduodamas 
piktų; dažnai barasi. Ėriukas-gi, mažas vaikelis, bet drųsus 
ir aiškios plonos kalbos; visuomet turi kalbėti maloniai, atsi
prašinėdamas.

Vieta; giria prie upelio. Kalbėtojas stovi scenos šone ar
čiau krašto, Ėriukas viduryje scenos arti upelio. Vilkas atei- 
dams į Ėriukų žiūri ir nei iš šio nė iš to pradeda ant jo bar- 
ties.

KALBĖTOJAS:
Ėriuks, ištroškęs sykį vienų, 
Nubėgo gerti prie upelio, 
Ir, plvnia atnešė tų dienų 
Ten pilkąjį vilkų medžioklių keliu. 
Vilks, vos išvydo tik ėriukų, 
Padrykt prie jo ir jau aplinkui suka, 
Bet, mat, taikindams parodyt, 
Kadesąs—irdarųs teisingai, 
Baudžiu tiktai kaltus nunovyt; 
Ir surinka baisingai.

VILKAS (garsiai, storai): 
Tu diege prakeiktasis! 
Iš kur drąsumas tasis 
Su murzinu snukiu čia vandenį man teršt? 
Aš galvų kiekvienam nutrauksiu, 
Kas tik norės man kų paveržt! 
Ir su tavim ilgai nelauksiu!

ĖRIUKAS (nuolankiai atsiprašydamas):
Jei man šviesiausias Vilkas duotų tik progumų, 
Išreikšti mano nekaltumų, 
Tai pripažinčiau, kad nuo jūs šviesybės 
Pavandeniu į šimtų žingsnių aš stovėjau 
Ir iš teisybės, 
Jum gėrimų sudrumsti niekaip negalėjau,

VILKAS (piktai):
Na, ar tai aš meluoju? Tu stačioke! 
Kaip išdrįsai išbliauti kalbų tokių?!.. 
Ėėė... dabar atsimenu gerai, vyruti; 
Juk tu užpernai manę išplūdai truputį?!.. 
O pamenu, turbūt, net šitoj pat vietoj!..

ĖRIUKAS (teisindamasis):
Dar užpernai manęs nebuvo nei ant svieto.

VILKAS (rūsčiai perkirsdamas): 
Tai tavo brolis tad mane iškolioj!

ĖRIUKAS:
Aš neturiu nei vieno brolio.

VILKAS (taip-pat):
Na, tai kas nors iš tavo giminės. 
Man pikto geidžia šunes, piemens ir visi jūs! 
O tavo giminė, tai persekioja įsigijus... 
Na, mano priešininkai mane paminės! 
(Rodo): O tu, už jų kaltes man užmokėsi!..

ĖRIUKAS:
O aš kuo kaltas?..

VILKAS (piktai):
Ar dar netylėsi?!
Nubodo man klausyti tavęs.
Jau kaltas tu dėlto, kad mane ėsti spiria.

(Vilkas ėriukų išsineša, arba išsiveda.)

r? i i t •
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KALBĖTOJAS:
Ir tuoj ėriukų į dantis pagavęs, 
Nusinešė pietums į tamsių girių... 
Pasaulyj dedasi taip-pat tokių dejų, 
Vargšui, beturčiui nėra apgynėjų. 
Nesistatysi silpnas prieš tvirtų, 
Nes jam, visur, visad kaltu yr’ skirta.

UŽDANGA
Pastaba: Jei būtų galima kaukes (maskas) panaudoti, bū 

tų gražiau, indomiau. Didesniuose miestuose jų galima gau
ti ir jos nėra brangios.



4 DARBININKAS

Vietinės žimos
PATS PRABILK ARBA 

NUTILK.
“Keleivis,” kurs pritrūkęs 

lietuviškų keiksmažodžių ėmė 
vartoti rusiškus, savo numery
je 40, parašęs apie liberalų šni
pus, užreiškė: “Mes gerai ži
nome, kad Bostone ir jo apie- 
linkėj yra keletas katalikų šni
pų.” Girdi jų lizdas esąs “kle
rikalų” redakcijoj. Galop su
šunka: “Darbininke,” pra
būk!”

Kadangi “Keleivis” sakosi 
gerai žinąs katalikų šnipus, 
tai jo priedermė ir paskelbti 
juos. Todėl “Keleivi,” pats 
prabilk. 0 jei tik prasimany
mus leidi, tai užsičiaupk, o 
prie nesuskaitomo skaičiaus 
melagysčių dar vieną būsi pa
skleidęs.

Tai-gi reikalaujame, kad 
“Keleivis’ išvardytų tuos Lie
tuvos pardavikus, šnipus, ku
riuos jis žino.

Nauja moksleivių kuopa. 
Kun. Prano Juškaičio paragi
nimu nedėlioj, spalių 7 dieną 
Šv. Petro parapijos svetainėn 
suėjo visi augštesniųjų Bosto 
no mokyklų lietuviai mokslei
viai ir sudarė Katalikij Moks
leivių Susivieniijmo kuopą iš 
30 narių.

Kitan susirinkiraan žada a- 
teiti moksleivių dar daugiau, 
tai-gi aišku bus visiems, kad 
Bostono Moksleivių Lietuvių 
kuopa bus didžiausia visoje A- 
merikoje.

Apie naujos kuopos valdybą 
ir narius bus pranešta “Darbi
ninko” sekančiame numeryje. 
Ateinantis susirinkimas bus 
spalių 14 dieną Šv. Petro para
pijos svetainėje. Lietuviai 
moksleiviai ateikit visi į susi
rinkimą.

Narė.

Am. L. R. K. Federacijos K-to 
skyriaus So. Bostone laikė sa
vo susirinkimų nedėlioj spalių 
7 dieną bažnytinėje salėje.Tar- 
tasi daugiausia apie Kat.Spau- 
dos Savaitę.

Spaudos platinimo darbui 
vesti nariai suaukojo $5.60, ku
rie jau induota Katalikų Spau
dos Komisijos sekretoriui p. J. 
E. Karosui. Buvo ir daugiau 
svarbių nutarimų. Prie Komi
teto prisirašė kun. Pr. Juškai- 
tis.

Apaštalystės Maldos Drau
gijos susirinkimas atsibuvo sp. 
7 d. šv. Petro parapijos bažny
tinėje svetainėje. Apie tos dr- 
jos svarbą ir naudą supranta 
visi tie, kurie prie jos priklau
so. Be to ši draugija dar turi 
Labdarystės Skyrių, kurio pir
mininku ilgšiol buvo gerb. 
kun. F. Kemėšis ir daug tame 
skyriuje pasidarbavo, aprū
pindamas šios parapijos bied- 
nuosius. Skyrius likusius pi
nigus dar taupė, kad su laiku 
prisidėti prie įsteigimo Našlai
čiams Prieglaudos namo. Gerb. 
kun. F. Kemešiui apleidus Bos
toną Labdarybės skyrius pali
ko be pirmininko ir nariai la
bai nusiminė, bet spalių 7 d. 
Apaštalystės Maldos Dr-jos su
sirinkime Labdarystės sky
riaus pirmininku apsiėmė bū
ti gerb. kun. Pr. Juškaitis ir 
prižadėjo darbuotis kiek tik 
galės.

Apaštalystės Maldos Drau
gija yra daug pasidarbavusi 
Bažnyčios naudai. Pereitais 
metais intaisė labai gražų ar
notą. Dabar vėl nutarė intaisv- 
ti gražų velionį. Jau ir pini
gų per susirinkimą sudėjo ke
lias dešimts dolerių. Gerb. kun. 
P. Juškaitis ingaliotas nupirk
ti ir parūpinti iki ateinančio 
mėnesio pirmos dienos, nes 
Apaštalystės Maldos draugija 
tą dieną užpirkti žada šv. mi
šias ir visi nariai eis prie Šven
tos Komunijos. Susirinkime 
buvo susirinkę daug narių ir 
labai pločiai apie daug naudin
gų dalykų apkalbėta.

• Draugijos Narė.

Kooperatyviškos Bendrovės 
mėnesinis susirinkimas bus 
spalių 10 diena (eeredoj) 8-tą 
vai. vakare Lietuvių Salėje

kamp. E ir Silver Sts. Visi na
riai prašomi susirinkti. Rei
kės rinkti finansų raštininką, 
nes buvusis paimtas į kariuo
menę.

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
ekstra susirinkimas bus utar- 
ninke, spalių 9 dieną, 7 vai. 
vakare šv. Petro parapijos 
svetainėje. Šiame susirinkime 
bus renkami delegatai į Nau
josios Anglijos Vyčių apskri
čio suvažiavimą, kuris įvyks 
spalių 12 dieną 2 vai. po pietų, 
Athol, Mass. Visi nariai būti
nai į susirinkimą ateikite pas
kirtu laiku.

0. Protašiute, Sekret.

American Bubber Kompani
jos East Cambridge darbinin
kai sustreikavo. Išviso į strei
ką išėjo 200 darbininkų, tarpe 
jų apie 80 nuoš. lietuvių ir len
kų.

Streikierius.

Cambridge, Mass. Vyčių 18 
kuopos choras turėjo šaunią 
vakarienę seredoj, spalių 3 die
ną svetainėje prie Moore gat
vės, Cambridge, Mass. Svečių 
susirinko apie 35 ypatos. Va
karienė buvo labai skani, o 
kad ją dar pamargino links
mos svečių prakalbėlės ir špo
sai, tai visų ūpas buvo kuoge- 
riausias. Iš So. Bostono atsi
lankė Vyčių gražus būrelis. Po 
vakarienės buvo daimj ir žais
iu.

Patartina Cambridžiaus jau
nimui dažsiau tokių gražiii 
vakarienių parengti.

Buvęs.

BRIGHTON, MASS.
Rugsėjo 30 dieną Lietuvių 

Vienybės Draugijos buvo pra
kalbos. Kalbėjo socijalistas 
Dusevičius iš So. Bostono, nes 
bemaž visi draugijos valdybos 
nariai yra socijalistai, laisva
maniai, tai ir kalbėtoją pa
kvietė socijalistų. Bet dalykas 
štai kame. Norėta iš pradžių 
katalikams pataikauti. Pradė
jo kalbėtojas grabalioti apie 
Lietuvos praeitį. Kaip buvo 
pirm Kristaus gyvenama, tik 
čia pasirodė, kad nieko apie 
tai nežino. Žiūri nabagas, kad 
negali pataikauti tiems varg
šams “cicilikėliams,” nėra 
rankų ploijmo, o tik raukosi 
draugai. Tada apsidairęs, pra
deda pilvus mieruoti. Kito 
kalbėtojaus Smelstorio nesu
laukė. Nabagai tie socijalis
tai, nesiseka jiems.

Ilgakojis.

----  - - ■ JL----- - ------=

ANT PARDAVIMO
Stubos rakandai (forničiai) ketu

riems kambariams. Parsiduoda visai 
pigiai. Greitu laiku turi būt parduo
ti. Vartoti trys metai. Galima matyti 
vakarais nuo 5 vaL ir nedėliomis bile 
valandą Aresas:

A. L.
185 Silver St., So. Boston, Mass. 

(Trečios lubos) 
(118-19-20-21-22)

Paieškau savo pusbrolio Jono Lam- 
bučio Pažulnės kaimo. Nemakščių pa
rapijos, Raseinių pav., Kauno gub. ir 
pusseserės Antosės Jokubauskytės Vai- 
labių kaimo, Viduoklės par., Raisenių 
pav., Kauno gub. Kas apie juos žino
te, ar jie patys malonėsite atsišaukti 
žemiaus paduotu adresu. Turiu dabai 
svarbų reikalą.

LIUDVIKA LAMBUTYKE,
13 Charles Place, Athol, Mass.

REIKALINGAS 
VARGONININKAS
Dvi mažos parapijos. Liuoso laiko 

užtektinai, tai-gi gera proga lavintis 
muzikoje, žinoma, kuriam lavinimasis 
būtų reikalinga. Atsišaukti tuojaus.

KUN. .1. MILIAUSKAS,
Box 74, Wanamie, Pa.

<' SOUTH BOSTON, MASS. | ' 
TEISINGIAUSIA IR GI- | 
RIAUSIA LIETUVIŠKA | 

APTIEKA, į

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per ezpresą.

K. tlDLAUSKAS

Aptiekorius ir Savininkas o 
<! Tel So. Boston 21014 ir 21013. i s 
« 226 Broadway, kampas 0 St., o

i

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMONDS
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

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

’ Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoa: 
Nuo 2 iki 8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakaro

■ 509 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON,J 
Tel 502 S. B.

Aš Juozapas Prumuldis Kauno gu
bernijos, Raseinių miesto, paieškau sa
vo dėdės — mano tėvo brolio Juozapo 
Petravičiaus Kauno gubernijos, Rasei
nių miesto. Jisai 
go. III. Jis pats 
neškite adresu:

JUOZAPAS
U Smith Str.,

gyvena rodos Chica- 
arba kas kitas pra-

GRUMULDIS, 
Ansonia, Conn.

ST. ŠIMKUS
atidarė

MUZIKOS MOKYKLĄ.
Kas rimtai nori mokytis muzikos 

— tegul ją lanko. Adresas:
667 BEDFORD AVENUE, 

BROOKLYN, N. Y.

ANYKŠČIŲ ŠILELIS.
Vaizdingiausiai ir gražiausiai eilė

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

A. RAMOŠKOS KNYGYNAS,
51'f W. Saratoga Str., Baltimore, Md.

Kareivis IPOLITAS KIŽIS ieško 
brolėnų Mikolo Savicko, Antano Peče
liūno ir pažįstamų iš Prasčiunų. Adre
sas: Dtestvujuščaja armija Peretezoč- 
nij Otred cv Pek. Diciziji, Russia I.

ii. M. ANDREWS
(M. M. AndriušiutS)

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
s/uveja

Atidarė savo įstaigą naujoj vietoj. 
Nueikite pasižiūrėt.

M. M. ANDREVS
(M. M. Andriušiutė)

44 Boylston St., Boston, Mass.
Room 8.

(Tarpe lVashlngton ir Tremont)

Jau laikas užsisakyti kalėdinių ap- 
lotkų, o tokias galima gauti labai pui
kias, visokių spalvų ir žemomis prekė
mis, taip-gi Ir su puikia antspaudu 
konvertą pas:

S. SIMONAVIČ1Q,
260 E. Main Str., Amsterdam, N. Y. 
(S. 120)

DIDŽIAUSIOS

Dvidešimtas metinis
Rengia D. L KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO DRAUGYSTĖ.

BALIUS

Spalio-October 12,1917
Petnyčioje (Columbus Day)

Prasidės nuo 2 vai. po pietų ir trauksis ik 12 nakties.

Lietaviiį Salėje
Kamp. E ir SILVER gat., SO. BOSTONE.

GERBIAMIEJI —

Kviečiame vietinius ir apielinkės lietuvius atsilankyti į 

mūsų puikų balių, kuris parengtas yra ne dėl pelno, bet dėl 

pasilinksminimo. Valgiai ir gėrimai bus partraukti net iš 

Californijos.

Į Draugystę bus priimami nauji nariai už pusę įstojimo. 

Kurie da neprigulit prie D. L. K. Vytauto Draugystės, gera 

proga prisirašyti.

Visus viečia atsilankyti KOMITETAS.

Extra!!!
Muzikos Mylėtojams

TIK KĄ IŠĖJO IŠ PO SPAUDOS ANTRA LAIDA ST. ŠIMKAUS
“KUR BAKŪŽE SAMANOTA”................................................................................... 50c.

Taipgi galima gauti šias kompozicijas:
St. Šimkaus “OŽELIS” mišram chorui .............................................................. 60c.

“ŠIĄ NEDELELŲ” mišram chorui...............................................25c.
“MĘS PADAINUOSIM” ir “BEAUŠTANTI AUŠRELE”..........40c.
“MUZIKA” No. 2..................................................................................30c.
“SCHERZO” pianui solo ..................................................................40c.
“SEPTYNIOS GIESMES” tinkančios vaikų chorui laike skai

tytų Mišių.. (Kun. Urbanavičiaus žodžiai).
PORTITURA....................................................................
BALSAI .............................................................................

C. Sosnauskio “KARVELELI” .. .........................................................................
” “KUR REGA ŠEŠUPE” .............................................................

Imant didesnį skaitlių egzempliorių, duodama nuošimtis. 
Adresuokite: K. STRUMSKIS, 222 Dujįield Str., Brooklyn, N. Y.

,,
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$1.00 
.10c. 
.30c. 
.25c.

I
 LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios 
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar- 

IĮ be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku 
i Į greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri- 
i Į statau tiesiog į namus.
i į AK. MAZALAS,

V 94 JEFFERSON STR., HARTFORT), CONN.
TeL Charter 4235-4.

ii
i
i
i»

Centrai Spa4
Bioadway, So. Boston, Mam, 
Kampas Dorchester Street

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rusių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
TeL So. Boston 21032

COSMOPOLITAN 
GARMENT CORPORATION-

Didiiausia Lietuvių Korporacija 
BROCKTON, MASS.

Mūs Korporacijos narys St. ReikAVr 
s ka s Board Direktorių yra įgaliota® 
rinkti reinkotų orderius ir pardavinėti 
šėrus. Šerų kaina $10.00. Esant rei
kalui kreipkitės: 
COSMOPOLITAN GARMENT CORP. 

BROCKTON, MASS.

Šokių Mokykla.
žinomas per 38 metus 

kaipo geriausias 
Šokių vedėjas 

Profesorius STERN

Elevated Station.
952 Broadicay

Kamp. Myrtle Avė.
BROOKLYN, N. Y.

NAUJAUSI BALL-
ROOM ŠOKIAI. Vienas — pėda*, 
Fostrot. IValtzes ir kiti. Atdara nuo- 
9 vai. ryto iki 11 vai. vakaro ir neda
liomis. Vyrams ir moterims išlygos 
nuo $5.00, $10.00 ir iki $20.00 pilnas 
kursas. Mokestis iš kalno. Tūkstančiai 
mokinių lanko kasmet. Šokių pamokos 
tęsiasi vasarą ir žiemą.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per keli* 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plčmus raudonus, juodūB"* arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS
P. 0. Boz 36, Holbrook, Mm»:

P
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
STATEMENT OF THE OWNERSHIP, 

MANAGEMENT, CIRCULATION, 
ETC., REQUIRĖD BY THE ACT 

OF CONGRESS OF AUGUST
24, 1912,

Of Darbininkas publisbed Tri-weekly 
at Boston, Mass. for Oetober 1, 1917. 
Statė of Massachusettes, County of 
Suffolk.

Before me, a Notary Public in and 
for tbe Statė and county aforesaid. 
personally appeared A. F. Kneižis, tvho 
having been dūly sworn according to 
law, deposes and says that he is the 
Business Manager of the Darbininkas.

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, editor, managing editor, 
and business managers are:

Publisher Lithuanian Ass’n of Labor 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Editor Pranas Gudas, 242 W. Bro- 
adway, So. Boston, Mass.

Managing Editor Jonas E. Karosas, 
242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

Business Managers A. F. Kneižis, 
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

2. That the owners are:
Lithuanian Association of Labor, 242 

W .Broadway, So. Boston, Mass.
Jonas E. Karosas, Pres. 242 W. 

Broadway, So. Boston, Mass.
Franas VIrak’s Sec. 242 W. Broad- 

way, So. Boston, Mass.
John L. Petrauskas, Treas. 242 W. 

Broadvray, So. Boston. Mass.
3. That the known bondholders, 

mortgagees. and other security holders 
ovning or holdlng 1 per cent or more 
of totai amount of bonds, mortgages, 
or other securitles are:

None.

PRAKALBOS
a

Rengia Šv. Juozapo Draugija
Spalio-Oct. 12d., 191 7 m. 

(Columbus Day)
Lietuvių ūkėsų Kliubo SVETAINĖJE 

25 Camden St. W. Lynn, Mass*
PRADŽIA 3 V AL. PO PIETŲ.

Kalbės garsūs kalbėtojai: KUN. Pr. JUŠKAITIS, Mok
sleivių Susiv. kasininkas, uolus veikėjas ir Pr. V. STRAKAUS- 
KAS, “Tautos Ryto” Administratorius — Bostono Kolegijos 
studentas; abu iš So. Bostono.

Geistina, kad visi Lynn’o ir apielinkių lietuviai sueitų. 
Įžanga dykai.

Milžiniškas Metinis
BALIUS

A. F. Kneilia 

Sworn and subscribed before me thte 
27th day of September 1917.
[SEAL.] Jokn J. Roman.

(My commisslon estpires Feb. 16. 1928)

Spalio-October 13 d. 1917
TOJE PAČIOJE SVETAINĖJE.

Prasidės 6 vai. vakare ir trauksis iki vėlai nakties.
Balius bus vienas iš puikiausių. Bus visokių valgių, gėri

mų ir užkandžių .
Šv. Juozapo Draugijos baliai visuomet puikūs, o šis bus 

už visus puikiausias. Nepraleiskite tos progos.
Kviečia RENGĖJAI.

Platinkite "Darbininką"

X
X
X
«♦tXJ Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika- 

lauja specialisto patarnavimo.♦I* IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JĄ SURASTI.

X♦♦♦
♦|* 673 Was-
Y hington st.
t
X t 
X 
XY ♦♦♦ bų 
t i

SERGANTI ■

į VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

Pradekite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

t 
t 
t 
t 
t
Y

Ofiso valan-*t*
dos: X

9 vai. ryte 
4 vai. po pie- iX

Vakarais.
nuo 6 vai. iki4t4

8 vai. X
Nedėliomis

10 vai. ryte 
iki 2 po pietų. X

XT t
X 
X5*
Y
Y
Y
XYY
Y

i mane užganėdins Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite, 
J' kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių J trumpą laiką gydy- ♦Jt
V mo. Aš gydau tik tikrą priežastį Ilgos ir silpnumai pranyks. Atsi-
V minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvll- 
Aklmas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo. 

I Dr J. H. KENEALY
❖ 673 WASHINGTON ST.
VA Antros durys nuo Gayety Theatre, Boston, Mass.

arti Boyls- 
ton st
antri}

ant 
lu-

Jums ĮSegzaminavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus čia gydy- 
A^sitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 

fizišką stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgel- 
Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo.
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 

medlkališkl ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
^kas geriausia sergantiems.
«♦ AR JUS KENČIATE.
& Nuo silpnų nervų, skaudandio nugarkaulio, užmiršimo, nenor- 

malto širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jautl- 
J^mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 
J sąnarių, ulcerlo, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 

mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvi, 
V konstipaclja, reumatizmo skausmą arba spaugų? šių ir daug kitų 
4^1igų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir 

^tvirtumą ant visados.
Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas atsilanky- 

Jkmas pas s

l
❖

I

H
i s

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

naujų išra imu.
Visa darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.;

Vatando. Nedeliomii
noo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4 vai. vakare.

Tel. So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. I

Galima susikalirti ir littnviuM. {B 
Ofiso valandos:

Ryt ds iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3 

vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boeton.

TEL. BACK BAY 4200

AR ESI GIRDĖJĘS?
j Kad žmogui gali pasigražinti tau 
| veidą ir įgyti ilgui plaukus. Prisiųsk 
j štampą ir gausi visas informacijas.

OUTIIMTMI FM IMSIT CS.
| 42 Vine Street, Montello, Mate.
♦ -............

DR. F. MATULAITIS
OflK^dyno* S.davteoktoa !!«■■
1-8 P. M. 7-9 P.M. Prtedrto Akintos 
419 Beylston St Bastau, Man.

Bell Pbooa. DfckfMoo S0M K

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Brsad St., PHaidphia, Pa J
Phyiician and Surgeon (lietuvis gydy
tojas ir chirurgsi pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias ligas vy - 
ni, moterių ir vaiku. Daro operacijas, j 
Oflso valandos: 1-11 rito. 2-4 po ptet 74 

į vakaro, nesaltoms; *11 rito 14 popiet.


