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Rusijoj netvarka didėja
True translation filed with the post- 

master at Boston, Mass. on Nov.19,1917 
. as reąuired by the act of Oetober 6,1917 

AMERIKONAI APLEIDŽIA
PETROGRADĄ.

Londonas, lapkričio 18. — 
Amerikos ambasada Petrogra
de, kaip Reuter telegrama 
praneša, prašius traukinio ga
benimui 200 narių iš Ameriko
nų kolonijos Petrograde į Har- 
biną.

Londonas, lapkričio 18. — 
Suvėlintos žinios iš Petrogrado 
nurodo, jog Rusijos sostinėj 
užviešpatavo pilna anarchija.

Svetimtautiški gyventojai, 
tarp jų ir nariai amerikonų ko
lonijos, kaip gali bando kraus
tytis iš miesto. %

Naujauisos Telegramos nu
rodo, jog šioks toks sukilimas 
pienuojamas prieš bolševikų 
gaivalą ir eina gandai, būk di
delė armija žygiuoja Petrogra- 
dan nuversti radikalus ir su
grąžinti tvarką.

* Bolševikų skilimas.
Londonas, lapkričio 18. — 

Reuterio Petrogrado korespon
dentas telegrafuodamas nedė- 

: lioj, praneša, Jfig įvyko skili- 
mas tarp bolševikų. Ministe- 
riai vidurinių reikalų, agrikul
tūros ir reikmenų rezignavo. 
Jie reikalauja, kad būtų koa- 
licijinę socijalistiška valdžia. 
Keletas kitų komisijonierių jų 

% nuomonę palaiko. K ,
Korespondentas prideda, jog 

M. Zinioviev, sėbras Nikolai 
Lenino ir M. Kamenev, vice
prezidentas Darbininkų ir Ka
reivių Tarybos ir kiti trys na
riai Pearogrado bolševikų Dar
bininkų ir Kareivių Tarybos 
dėl tos pat pirežasaies rezig
navo.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov.19,1917 
as reąuired by the act of Oetober 6.1917 
PASISKELBĖ NEPRIGUL-

MINGA
Londonas, lapkričio 18. — 

Oskari Tokoi, social-depiokra- 
tų vadas Finlandijoj ir buvęs 
Finlandijos premieras, ketinąs 
sudaryti panedėlyje naują fi
nų valdžią. .Taip skelbia žinia 
atėjusi į Haparandą. Toji ži
nia buvo persiųsta per Exchan- 
ge Telegraph korespondentą 
Kopenhagoj. Telegramoj da- 
dedama, jog parlamentas pa
skelbs tą dieną neprigulmingą 
respubliką.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov.19,1917 
as reąuired by the act of Oetober 6,1917 
LATVIAI SU BOLŠEVIKAIS

Pagal telegramos iš Hapa- 
randas, Švedijoj Kerensiko į- 
veikimas įvyko tuoj, kaip lat
vių kariuomenė, kuri susideda 
iš 30.000 vyrų, prisidėjo prie 
bolševikų. Sakoma, jog bol
ševikų jėgos Petrograde susti
prėjo.

DOMAI VISŲ LIETUVIŲ 
VARGONININKŲ NAU

JOS ANGLIJOS.
Generalis suvažiavimas visų 

Naujos Anglijos Vargonininkų 
yra šaukiamas į miestą So. 
Bostoną 22 d. lapkričio š. m. 2 
vaL po pietų pobažnytinėje 
svetainėje Šv. Petro parapijos, 
5th St., So. Boston, Mass.

Lai nei vieno iš gerb. vargo
nininkų nestokuos tame susi
važiavime.

Laikinoji valdyba:
Ant Grzegorzewskls, 
Vinc. Yuška, 
Juozas Urbša.

ATMAINĖ SUVAŽIAVIMO 
LAIKA.

Buffalo, N. Y. — A. Darbo 
Federacija nubalsavo 255 bal
sais prieš 21 laikyti metinius 
suvažiavimus ne lapkričio mė
nesyje, o birželio. Tas išrodo, 
jog turės politišką svarbą. 
Tuomet suvažiavimas gal tars 
apie rėmimą vieno ar kito kan
didatų į prezidentus.

^lds/cHiCagos APŠKRI- 
ČIO SUSIRINKIMAS.

Pagal nutarimą pereitame 
susirinkime turės ' įvykti ar- 
čiausis apskričio susirinkimas 
25 d. lapkričio šv. Jurgio 
parap. svetainėje 3:30 vai. po 
piet. Berods ar nebus tik prieš- 
metinis,tad-gi visos kuopos pa
sirūpinkite prisiųsti, konodau- 
giausia delegatų. Susirinkimas 
bus svarbus, nes daug yra 
klausimų išrišti ir antra svar
ba tai gerb. kun. Kemėšis ža
dėjo nepaprastai svarbų daly
ką pakelti arba suteikti naujų 
minčių visiems.

ATSIŠAUKIMAS.
Gerbiamieji Chicagos visi ap

skričiai k. t. L. Vyčių, S. L. R. 
K. A., Pilnųjų Blaivininkų, 
Moksleivių, Labdarių, Moterų 
Sąjungos ir visi kiti. Mūs L. 
D. Sąjungos Chicagos apskr. 
nutarė laikyti susirinkimus, 
nuolat paskutinį . nedėldienį 
mėnesio ir nutarė pranešti, i- 
dant tuose Sekmadieniuose nei 
vienas Apskritys nelaikytų su
sirinkimo, nes įvykus dviem 
susirinkimam, netokios pasek
mės atsiekiamos, kokių tiki
masi. Tat-gi mes kviečiame 
visus apskričius mums padėti 
savo

True translation filed with the post- 
master a t "Boston, Mass. on Nov.19,1917 
as reąuired by the act of Oetober 6.1917

ATMUŠINĖJA ATAKAS.

Visu pakrančių upės Piave 
italai atmušinėja vokiečius ir 
austro-vengrus. Niekur prie
šininkui nepavyko persikelti 
per upę. O aose vietose, kur 
jie ankščiau buvo persikėlę, tai 
dabar tapo pastumti atgal iki 
pat upės pakraščio. Tą italai 
padarė smarkiai užpuldami 
priešininką.

Zenson sektore pietuose prie
šininkas bandė išsisukti iš. ke
blaus padėjimo, bet italai už
puolė ant priešininko, uždavė 
jam smūgius ir dar labiau ap
sunkino padėjimą. Italai ka
riaudami vakarinėj pakrantėj 
paėmė 2.000 su viršum nelais- 
vių ir taip-gi 27 kulkosvaidžių. 
Fagare apskrityje priešinin
kas visai buvo įveiktas ir.buvo 
priverstas pasitraukti iš savo 
pozicijų.

ATMUŠAMI ŠIAURĖJE./
Kalnuotose vietose šiauri- 

niaraę fronte tarp ežero Gardu 
ir pietinio'krašto Feltre visos 
austro-vokiecių atakos ~ Kūvd* 
atmuštos. O kaikurios atakos 
buvo labai atkaklios. Taip 
skelbia Rymo karinis ofisas. 
Vienok Berlinas skelbia, jog 
į šiaurės rytus nuo Asiago ir 
tarp Brenta ir Piave upių ita
lai pastumti atgal iš stiprių po
zicijų kalnuose.

Jokių žinių, skelbiančių a- 
pie atėjimą italų frontan stip
rių anglų ir francūzų sustip
rinimų, dar neatėjo. Bet jau 
praėjo ir dienos, po kurių tal
kininkai žadėjo atvykti su su

stiprinimais. z Todėl daleidžia- 
ma, kad italai vieni atsilaikinė- 
ję per pereitą savaitę, dabar 
jų eilėse kovos ir talkininkai 
ir pasisekime kryps gerojon 
pusėn.

F*
■ ■ ........—-------- -

True translattojj filed with the post- 
master at Bosjon, Mass. oa Nov.19,1917 
master at Bostoa, Mass. on Nov. 16,1917

vie:INYBĖ PLEKUOSE IR 

KONTROLĖJ.
Londonas, lapkričio 18. — 

Pulk. Edward M. House, vir
šininkas Amerikos misijos, ga
vo nuo prezidento Wilsono ka- 
blegramąkurioj su pabriežimų 
apreiškiama, kad Suvienytų 
Valstijų valdžia stovi už vie
nybę pienuose ir kontrolėj tarp 
visų talkininkų ir Suvienytų 
Valstijų ir kad tas būtinai rei
kalinga atsiekimui teisingos ir 
pastovios taikos.

Prez. Wilson pabriežia fak
tą, jog tokia vienybė turi bū
ti pasiekta dėlto, kad didžios 
Suv. Valstiją išgalės būtų su
naudotos su? didžiausiu .tinka-

tartis su perdėtiniais talki
ninkų valstybių apie sutarti- 
niausią veikimą.

Prez. Wilson prašė pulk. Hou- 

se dalyvauti pirmame susirin

kime Augščiausios karinės ta
rybos su gen. Tasker H. Bliss, 

kaipo kariniu patarėju.

Yra tikimasi, jog tasai susi
rinkimas įvyks Paryžiuje prieš 
mėnesio pabaigą.

DĖKUOJA “DARBININ-
KUI.”

Už aiškinimą ir rėmimą Li
berty Loan “Darbininkas”, ga
vo šitokią padėką: '
Iždo Departamentas 

Washington
Lapkirčio 10, 1917.

Vardu Moterų Liberty Loan 
Komiteto noriu išreikšti jums 
mūsų širdingą padėką ir nusi- 
džiaugimą, kad jūs šauniai 
prisidėjote prie kuoplačiausio 
išaiškinimo apie Liberty Loan, 
kuri tik ką pasibaigė.

Su pagarba;
Mrs. Wm. McAdoo,

Pirmsėdė Moterų Liberty 
Loan Komiteto.

VOS NEKILO RIAUŠĖS DĖL 
, CUKRAUS.

Wobum. — Prie Atlantic 
and Pacific Tea Co. krautuvės 
prie Main st.Jbuvo susikimšę 
apie 300 žmonių, nes minėtoji 
krautuvė pasiskelbė turinti 
cukraus. Tik policija sulaikė 
minią nuo riaušių, taip visi 
buvo įsikarščiavę.

NETEKO TABOKOS.
Francija neteko savo tabo

kos ir cigaretų. Jau nuo senai 
buvo pranešinėjama, jog Fran
ci joj to dalyko trūksta, o da-

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov.19,1917 
as reąuired by the act of Oetober 6,1917 

KO REIKIA RUSIJAI.
Boston Herald pereitą suba- 

tą indėjo Isaac Don Levine’o 
straipsnį, kur ypatingai apibu
dinama Rusijos padėjimas. 
Štai keletas ištraukų iš minė
to straipsnio.

“Ko reikia Rusijai?
Visa rusų tauta be galo iš

troškus taikos. Rusijos gy
ventojai ir armija nualinti ka
re iki pilno spėkų netekimo.

Tai žiauri teisybė apie Rusi
ją. Kerenskį apie tąi pasakė 
porą savaičių atgal, bet nuste
bęs pasaulis nesuprato jo žo
džių.

Rusijos spėkos išseko. Rusi
jai trūksta jėgų tęsti karę. 
Tai baisi teisybė, bet tai tei
sybė. Tai reikia įsidomėti.

Yra vienas dalykas, kurs 
gali Rusiją sugrąžinti mūšio 
linijon. Ir tai nėra auksas, 
nei maistas, nei geležineliams 
medžiaga, nei amunicija, nei 
kitokia medžiaginė pagelba, 
kaip didelė ji ten nebūtų. 
Rusiją galima atgaivinti tik į- n • t " f • .

• v

— v •

Smuts apreiškė, jog taikos į- 
vykinimui nėra būtino reikalo 
prašalinti Hohenzollernus. Ru
sijos demokratija tiki, jog Su
vienytus Valstijos kariauja tuo 
pat tikslu — sudemokratizuo- 
ti Vokietiją.

Dabar, sako Rusijos liaudis, 
jei Anglija, Francija ir Italija 
paskelbtų savo tikslus tokius, 
kokie vr laisvosios Rusijos ir 
Suvienytų Valstijų, tai vokie
čių liaudis pilnai išvysti; netik
rumą kaizerio sakymo, būk 
Vokietija kariauja už savo gy
vastį. Toks nusiblaivinimas, 
tvirtina Rusijos liaudis, būti
nai vestų Vokietiją prie revo
liucijos.

Jei rusų tauta nebūtų taip 
nuilsus, tai ji neužsipultų ant 
to, kad prie taikos bus prieita 
per Vokietijos revoliuciją. Ji 
tuomet greičiau pasitikėtų kar
du sudemokratizuoti Vokieti
ją. Bet rusų tauta nuvargus, 
nualinta, netekus jėgų. Ji tro
kšta taikos. Todėl ji tvirtai 
laikosi to, jog prie taikos rei
kia eiti per Vokietijos revoliu
ciją.

Tos vilties negalima praša-

nėra. Francūzai daugiau rūpi
nosi užsiauginti valgomi;jų 
daiktų, o ne tos piktžolės. Da
bar rūkytojai importuotos pik
tžolės tegalės gauti.

MOTERS IŠNEŠINĖS 
LAIŠKUS.

Nuo lapkričio 6 d. Washing- 
tono gatvėse pirmu kartu pa
sirodė moterys laiškų išnešio- 
tojos. Jų yra tik dvi. Valdžia 
daro bandymą ir jei joms sek
sis, tai samdys daugiau, nes 
vyrų pritrūko.

siekiu satsiekti.
Apskr. koresp. Stasys D.

CICERO, ILL
LDS. 49 kuopos bus susirin

kimas 25 d. lapkr. 1 mą^v. po 
piet. Kviečiame Visus narius 
ateiti, turime daug svarbių da
lykų aptarti, taip-gi atsiveski
te naujų.

Valdyba.
■■ 1 ■ ■■■■■■■■■—'■— ■■ * ■■■.... ■ ......... ... ■ ■
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tikrų supratimų apie naująją 
Rusiją. Rusijoj revoliucija ne
buvo vien tik revoliucija prieš 
carizmą. Buvo tai revoliucija 
prieš viską už ką stovėjo ca
rizmas ir su kuo jis buvo susi
rišęs. - Buvo tai revoliucija 
prieš karę ant kiek šioji karė 
buvo arba rusų liaudžiai išrodė 
esant carizmo vaisiumi ir 
riško pobūdžio.

Taikos troškimas.
Po revoliucijos Rusijos 

mokratija staiga sušuko už tai
ką Darbininkų ir Kareivių 
Tarybą kurios vienu kartu 
Kerenskį buvo vice-pirminin- 
ką išleido atsišaukimą kariau 
jančioms tautoms tuoj įvykin
ti taiką. Atsišaukime į vokie
čių tautą buvo sąlygą kuri rei
kalavo nuvertimo Hohenzoller- 
nų.

Idant galėtų Vokietijoj kil
ti revoliucija Rusijos demokra
tija pradėjo blaivinti vokiečių 
tautą nuo įsitikinimo, kad ji 
veda apsigynimo karę. Pir
mas daiktas, kurį Rusija pa
darė buvo tai atsižadėjimas 
prijungimų ir bausminių kon
tribucijų. Ji atsižadėjo Kon
stantinopolio ir Dardanelių, o 
lygiai Persijos ir Armėnijos.

Pasaulis stebėjosi. Dauge
liui buvo sunku suprasti, kodėl 
Rusija turėtų atsižadėti sutar
ties caro padarytos su talki
ninkais. Apie tą sutartį pre
mieras Trepof paskelbė Dūmoj 
lapkrityje 1916 m. 0 priežas
tis buvo prasta. Rusijos de
mokratija norėjo įtikinti teu
tonų liaudį, jog ji neveda im- 
perialistišką (užgrobimo) karę 
prieš Centrales Valstybes.

Rusija norėjo ir nori taikos, 
bet ne atskiros taikos. Keren
skį pasakė teisybę, kuomet jis į 
Associated Press koresponden-1 
tui apreiškė, jog vargu rastus 
Rusijoj bent vienas žmogus, I 
kurs pritartų atskirai taikai, i 
Rusija, vienok, tikisi, jog tai
ka gali įvykti per Vokietijos i 
revoliuciją

Rusija sako, jog ji karės tik
sluose esanti radikalesnė, negu j 
Angliją kuri nesenai per gen. i

ca-

de-

Įima sunaikinti ją išbandant. 
Ir rusai prašinėjo per ištisus 
mėnesius tą išbandyti, bet vel
tui. Rusai tik norėjo parody
ti vokiečių tautai, kad talki
ninkai kariauja tik dėl sude-. 
mokratizavimo Vokietijos. Ru
sai norėjo, kad talkininkai 
priimtų taikos obalsiu: be už
grobimų, be kontribucijų. To
kiu būdu būtų parodytas kai
zerio tvirtinimo melagingu
mas būk talkininkai nori su
triuškinti Vokietiją.

Būtų palaikę Kerenskį. - j

Kerenskio puolimo paslaptis 
yra tai ta, jog jo valdžia ne
privertė talkininkus priimti 
rusų taikos formuloš. Ypač 
čia prikišama klaida užsienio 
reikalų ministeriui Michailui 
Tereščenkai. Be abejonės kiek
vieno ruso galvoje yra tas įsi
tikinimas, kad jei Tereščenko 
būtų tik energingai vedęs už
sienio politiką ir privertęs tal
kininkus priimti Amerikos ir 
Rusijos taikos formulas, tai 
bolševikai jokiu būdu nebūtų 
išgalėję nuversti Kerenskį.

Lenin, Trocki ir jų pasekė
jai neatsišaukė į rusų mases su 
ypatingu viduriniu reformų 
programų. Bolševikai su savo 
pienais apie žemę ir kitus klau
simui nepasiekė giliai į Rusi
jos mases. Ūkininkai visi bu-' 
vo prisidėję prie socijal-revo- 
liucijoniškos partijos, kurios 
Kerenskį yra vadas. Susipra- 
tusieji darbininkai prigulėjo 
prie menševikų partijos. Bol
ševikai yra maža mažuma, kai
po politiška partija

Bet kuomet bolševikai palie
tė minių taikos troškimą, tai 
jie rado greitą pasisekimų. 
Pradžioje gyvavimo laisvos 
Rusijos jie apsirubežiavo dau
giausia agitacija už socijftlę 
revoliuciją. Jų "darbas ėjo iš
lėto. Jų taikos propaganda 
padarė jiems galimu bandyti 
nuversti laikinąją valdžią pe
reitame liepos mėnesyje. Jie 
buvo sutriuškinti. Kadangi 
žmonių troškimas taikos nebu
vo užslopiptas, tai pasirodė, 
pereitą savaitę.”



lietuvius.
iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomn. 

įleidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
Darbininkų Sąjunga.

t
* t

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

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

Subscription Rates:
Yearly.......................................................................$3.00
6 months...................................................................$1.50
Foreign countries yearly.................................... $4.25

“DARBININKAS”
(The Worker) 

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

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

142 W. Broadway, ' South Boston, Mass.

13.00
$4.25

St

4

PATS ĮSISIŪBAVIMAS.

Katalikų spaudos platinimas 
dabar pačiame įsisiūbavime. 
Iš “Darbininko” spaustuvės 
išsiųsta tūkstančiai visokių 
knygų ir knygelių į įvairias 
kolonijas. Veiklesnė sės kolo
nijos nepasitenkina surengimu 
vienos, kitos pramogos spau
dos platinimui. Tų atlieka prie 
kiekvienos progos, tam išnau
doja visus katalikiškų dr-jų 
vakarus ir pramogas. Pamaži 
iki to privalo daeiti visos ko
lonijos.

Jau yra arti penkių desėtkų 
metų, kaip Amerikoj ėmė ap
sigyventi lietuviai. Amerikoj 
Sėtuvių tautos dalis atsirado 
naujose sųlygosę gyvenimo. 
Iki prįe tų aplinkybių prisitai
kė turėjo daug perkentėti, tu
rėjo ant savo kelio daug viso
kių trukdėsių, keblumų, var
go. Tūlą laikų lietuvių tautos 
dalis Amerikoj jautėsi taip, 
kaip kad jaučiasi rusų tauta 
pa caro nuo sosto nuvertimo. 
Kaip ten bolševikai kėlė vis 
didesnes suirutes, taip ir A- 
merikos lietuvių bolševikai 
buvo įsiponiavoję ir kuolabiau- 
ria savo spaudą išplatinę. Gi' 
katalikiškoji Amerikos lietu
vių visuomenės dalis ką ji vei
kė, ką neveikė, bet nesirūpi
no stiprinti savo spaudos. Juk 
tik apie trejata metų tam at
gal lietuviai katalikai tesuju- 
do rūpinties tuo reikalu.

Dabar mums yra likus dir
va, kurios apdirbimu lietuviai 
katalikai nedaug tesirūpino. 
Tas, kų per desėtkus metų 
visokie Amerikos lietuvių bol
ševikai išgadino, dabar mums 
reikia atitaisyti. Gi kas buvo 
išgadinta per desėtkus metų, 
tai to neatitaisysi per savaitę 
ar mėnesį. Reikės ilgo ir e- 
nergingo darbo. O kadangi 
mūsų idėjiniai priešininkai ne
siliaus savo senojo darbo varę, 
tai/ mes, norėdami prideramą 
mums- vietą visuomenėje užim
ti, privalome svarbiausiojo į- 
rankio neapleisti

Tatai katalikiškosios spaudos 
platinimo ir aiškinimo darbą 
energingai tęskime iki šio mė
nesio galo. Bet neturime tos 
minties, jog šis darbas galės 
būti užmestas.

koj ateiviai būtų reikalavę 
sau tūlų valdiškų ofisų ir būtų 
jų gavę. Vokiečiai be abejo
nės būtų užėmę pirmą vietą, 
kaipo svetimtaučiai. Sunku ir 
įsivaizdinti, kokia suirutė da
bar būtų, jei čia vokiečiai ir 
kitos tautos būtų laikę augštas 
valdvietes.

O ar Lietuva negali atsirasti 
panašiame krizyj, kaip dabar 
kad yra Amerika?

Iš to neišeina, kad Lietu
voj valdvietes ypač augštesnė- 
sės ateiviams — žydams, len
kams, vokiečiams, rusams — 
būtų uždarytos. Ne, to nerei
kia. Amerike augščiausių vie
tų — prezidento — gali užim
ti bile asmuo, kokios jis ne
būtų kilmės arba tikybos arba 
partijos, bi tik jis yra čia gi
męs ir bi tik jis gaus reikalin
gų piliečių balsų skaičių. Wa- 
shingtono valdžia neatsižvel
gia į tautystę bei tikybų ski
riant į kitus augštus ofisus. 
Teestie taip ir Lietuvoj. Te
turi visos tautos Lietuvoj pil
ną laisvę plėtoti "Savo kultūrą, 
steigti savas mokyklas, savas 
organizacijas, bet jokių ypatin
gų privilegijų jiems, kaipo to
kiems, nereikia. O visokie o- 
fisai ir valdvietes teestie jiems 
lygiai atdaros, kaip ir lietu
viams Lietuvoj bile kokios kil
mės asmeniui, jei tik jis gaus 
reikalaujamų balsų skaičių, 
teestie atdaros durys ir į aug
ščiausių valdvietę.

NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Lietuvos Atstatymo Bendro

vė pradėjo leisti “Lietuvos 
Atstatymą,” Lietuvos Atsta
tymo, Pramonės ir Pirklybos 
Iliustruotą mėnesinį laikraštį. 
Laikraštis atsako savo užduo
čiai. Matyt mano gyvuoti ir 
rūpinasi gauti “second class 
matter.” Geros kloties tam 
laikraščiui. Prenumerata me
tams 1 dol. adresas Lithuanian 
Dlpt. Corp., 320 Fifth Avė., 
New York City.

CICERO, ILL.
Nedėlioję 11 d. lapkr. Liet. 

Vyčių 14 kp. turėjo vakarėlį 
su gan įvairiu programų. Vi
sų pirma Vyčių pirm. p. J. Sle- 
gaitis atidarydamas vakarų pa
žymėjo jo tikslų ir kaip mūsų 
jaunimas kitų atjaučiamas. To
liaus sekė mergaičių choras. 
Padainavo “Lietuva Brangi,” 
klebonas ragino jaunimų prik
lausyti prie Liet Vyčių orga
nizacijos. Toliaus dar buvo 
visokių įvairumų.

Programas ištisai nusisekė 
kopuikiausiai ypač mažos mer
gaitės pasirodė gerai išsilavi
nusios. .Vis tai seserų Naza
riečių nemenkas triūsas.

Lietuvos muzikantas.

PERU, ILL.
Lapkričio 10 d. A. L. R.-K. 

M. 3-čia kuopa turėjo surengu
si debatus.

Klausimas buvo: Ar ge
rtu padarė Vyčiai išmesdami 
iš savo konstitucijos milicijos 
paragrafų. Iš affirmativių 
pusės stojo V. Damašas ir A. 
Peldžius, iš negativių stojo 
Alb. Rupšis, ir J. Čepulis.

Negativių pusė išlošė. 
Julus CioSron ■

Prieš karę jei pasitaikydavo 
ką užtikti Amerikos spaudoje 
apie lietuvius, būdavo laiko
ma už didelį daiktą, nes tai 
būdavo retenybė, žinoma, ne
skaitant aprašymų “lietuviškų 
vestuvių,” kiaurų makaulių 
ir teisėjo darbą — kaipo pa
sekmę tų “vestuvių.”

Amerikos spaudoje beveik 
kasdieną būna šis-tas apie lie
tuvius ir Lietuvą. Tankiai pa
sitaiko net keistų pranešimų, 
tad manau bus indomu lietu
viams pamatyti atspindį savo 
darbų svetimtaučių spaudoje. 
Kaip kada būna naudinga pa
žvelgti į. veidrodį.

Praleisime visus pirmesnius 
pranešimus, k. t. aprašymus į- 
vairių peticijų, deklaracijų, 
memorandumų ir protestų, ku
riuos parūpino Amerikos Lie
tuvių Taryba ir Lietuvių In
formacijos Biuras Washing- 
tone ir inteikė Amerikos ir ki
tų Valstijų valdžioms, ir ku
rie buvo aprašyti visuose žy
mesniuose Amerikos laikraš
čiuose. Šiuo tarpu peržvelgsi
me vėlesnius atsitikimus.

Dar nepersenai visi Ameri
kos laikraščiai plačiai aprašė 
pulk. Roosevelto kalbą, kurio
je jisai nurodė taikos išlygas. 
Tarp kitko jisai pasakė: “Ma
žiausia kų Lietuva turi gauti, 
tai autonomijų.” Kaikurie 
laikraščiai net straipsnio ant- 
galvvje parašė “Roosevelt’as 
reikalauja Lietuvai laisvės.”

HOUGHTON (Mich.) GA- 
ZETTE ir DAILY MINTNG 
GAZETTE patalpino ilgų 
straipsnį, paimtų iš “Rusko- 
je Slovo, ” kuris taip-gi yra at- 
spauzdintas “Pro Lithuania” 
5 num. Šiame straipsnyje la
bai vaizdingai nupiešiama lie
tuvių skurdą, kada jie buvo 
kareivių priversti apleisti savo 
namus ir bėgti Rusijon.

LYNCHBURG (Va) NEWS 
patalpino ilgų straipsnį, apra
šantį anonimiškų pamfletų da
bar platinamų Vokietijoje. Ta
me pamflete nurodoma pan- 
germanistų šunybės ir jų pas
tangos prikergti prie Vokieti
jos tarp kitų valstijų ir Lietu
vą. ‘ »----

Spalių mėn. pabaigoje visi 
Amerikos laikraščiai išspauz
dino pranešimą žydų komisi
jos, atkeliavusios iš Varšavos 
į Kopenhageną. Rašoma, kad 
Lietuvoje ir Lenkijoje žmonės 
miršta iš bado, ir jei nebus pa
rūpinta greita pagelba, tai 
tos šalys susilauks apgailėtinų 
pasekmių. Anot komisijos, vie
nintelis būdas išgelbėjimui tų 
žmonių, tai suorganizavimas 
tokios pašelpos, kokią Suvie
nytos Valstijos parūpino Bel
gijai. Paraginti tos komisijos 
raportu New Yorko žydai 
kreipėsi į prezidentą Wilsoną. 
prašydami, kad jisai gelbėtų 
Lietuvos ir Lenkijos žmones 
nuo baisios mirties. Kaikurie 
laikraščiai, ypač vakarinių 
valstijų, šią žinią atspauzdino 
po antgalviu “Lietuviai ir 
Lenkai miršta badu Varšavos 
gatvėse.”

CHICAGO EXAMINEĘ pa
talpino labai gyvą straipsnelį, 
raginantį kad Kalėdų dovanų 
dalis būtų atiduota nuo karės 
nukentėjusiems. Rašo: “Mes 
svajojame apie Kalėdų dova
nas, o kas bus su našlaičiais 
ir badaujančiais žmonėmis 
Belgijoje, Prancūzijoje, Serbi
joje, Rumunijoje, Lenkijoje, 
Armėnijoje ir Lietuvoje!”

Lietuviai, ką mes manome 
apie Kalėdų dovanas? Ar ne- 
pasųsime į Tautos Fondą kiek 
aukų, kad parūpintų duonos 
kąsnį badaujantiems mūsų 
broliams Lietuvoje?

ŽYDŲ ŽURNALAS “AMF.- 
RTCAN HEBREW” beveik 
kiekviename numeryje kalbą 
apie Lietuvą. Nepersenai iš
spauzdino liūdną pranešimą, 
būk Lietuvoje ir Lenkijoje vo
kiečiai konfiskuoja valgomus 
produktus. Tose šalyse žydai. 

Jut -’-v \ ■’L . • . -*«•*
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yra baisiai spaudžiami, ypač 
Lietuvoje. Nuo Vilniaus mie
sto vokiečiai pareikalavo mili
joną rublių kontribucijos. Lie
tuvos žydai verčiami dirbti vo
kiečiams už šešios centus į die
ną. Merginos ir jaunos mote
riškės išvežtos iš Lietuvos ne
žinia kur.

Šį straipsnį persispauzdino 
Baltimore (Md.) Star.

Čia reikia pažymėti, kad žy
dai rūpindamies savo reika
lais, visuomet pažymi Lietuvą. 
Rodos, galėtų jie kalbėti apie 
Lietuvą, kaipo apie Rusijos 
dalį, arba net Lenkiją, bet ne, 
kaip matome, iš šių žinučių, 
jie visur ir visuomet pažymi 
Lietuvą.

THE AMERICAN JEMISH 
CHRONICLE rašydamas apie 
busimą žydų kongresų, apart 
kitko rašo kad, “kongresas 
turės aptarti žydų likimų Ru
sijoje, Rumunijoje, Lietuvo
je, Palestinoje ir Lenkijoje.” 
Toliaus rašo: “Jei Rusijoje ir 
susitaisyti) aplinkybės žydams 
prielankios, vis dar mes turė
sime nemažų problemų su Len
kijos žydais, taip-pat Rumu
nijos, Lietuvos ir kaikuriose 
Afrikos ir Azijos dalyse.”

“THE AMERICAN HEB- 
REW” plačiai aprašydamas 
žydų naujus metus, aprašė sa
vo vientaučių likimų įvairiose 
valstijose, pažymėdamas ir 
Lietuvą. • ~

Iš visa ko matome, kad žy
dai savo spaudoje kalba apie 
Lietuvą, kaipo apie visai ats-

“Nekurie nesidrovėjo pasaky
ti, kad ir Lietuva tori būt pri
skirta prie Lenkijos.”

NEW YORK HERALD ir 
MASHLNGTON (D. C.) TI
MES, liepos 26 d. praneša, kad 
kaizeris pasiūlęs Hindenbhr- 
gui Lietuvos karalijos sostų.

WASHINGTON (D. C.) 
POST ir kiti laikraščiai, Lap
kričio 8 d., rašo, kad Austri
jos karalius gauna Lenkijos 
karaliaus titulų, o Lietuva' ir 
Kurliandija bene tik bus pri
jungtos prie Prūsijos.

WASHINGTON (D. C.) 
POST, Lapkričio 9 d. gavo 
spedjalę telegramų iš London 
Times, kuri patvirtina žinių, 
kad Austrijos karalius lieka 
Lenkijos karaliumi, o Prūsi
jos karalius liks Didžiuoju 
Lietuvos Kunigaikščiu ir Kur- 
liandijos Kunigaikščiu. To
liaus sako, kad Krakove einan
tis lenkų konservatyvų orga
nas, persergsti Prūsiją kas- 
link Lietuvos prijungimo, gir
di, “Unija Lenkijos su Lietu
va yra istoriška dogma lenkų 
programe. Kiekvienas Vilniu
je daromas žingsnis prieš tų 
principą, bus labai lenkų at
jaučiamas. Jokiu būdu nega
lima atnaujinti Lenkijos val
stijų, laikant pavergtais Lie
tuvos lenkus. Nekuomet
galima kėsintis prikergti Lie
tuvą prie Prūsijos, be sukėli
mo karčių jausmų lenkų tar-

UNADILLA(N. Y.) TIMES,

ančių apie Lie-

ne-

kų straipsnelį, paginantį lie
tuvius už jų lojališkumų ir 
už aktyvį dalyvavimų Liuosy- 
bės Paskoloje.

Ne vien žiniose rašoma apie 
lietuvius, bet kas kart tau
kiaus randame editorijalų ra
šytojų, 
tuvų.

LOS ANGELES (Cal.) EX- 
AMTNER, patalpino editorija
lų, raginantį, kad visos ka
riaujančios valstijos priimtų 
prezidento Wilsono pasiūlytas 
taikos išlygas. Toliaus nuro
do, kad jau Vokietija turi 
užėmusi net septynias valsti
jas, būtent: Belgijų , Šiaurinę 
Prancūziją, Serbiją, Rumuni
ją, Lenkiją, Lietuvų ir Kur- 
liandijų.

WASHINGTON(D.C.)POST, 
ilgame editorijale ragina a- 
ljjantus, 
Italijai 
neduoti 
naujų plotų, nes tai prailgins 
karę. Jau girdi “ir taip mili
jonai pavergtų žmonių, Pran
cūzų, Belgų, Lenkų, Rumunų, 
Serbų, Lietuvių, Rūtėnų, Če
kų Armėnų ir Graikų, yra 
verčiami po Vokietijos botagu 
dirbti vokiečių naudai.”

Iš šių žinučių matome, kad 
jau Amerikos visuomenė rim
tai žiūri į dalykų, ir jau Lietu
va skaitoma kaipo atskira vals
tija, o ne kaip kad pirma lai- 
kydvo Rusijos provincija, ar
ba net Lenkijos dalimi.

kad pasiskubintų 
su pagelba, kad 
vokiečiams užimti

išspauzdino straipsnį, gvildė- Tegul ta linksma žinutė pa
skatina kiekvienų lietuvį prie 
smarkesnio darbo išgavimui 
Lietuvai laisvės. Jei kam in- 
telektualis darbas yra nepriei
namas, tasai tegul prisideda 
savo skatikais.
. '"“s i BRIDVAIŠIS.

nantį Rusijos istorijų Aleksan
dro II laikuose. Tame straip
snyje gerokai užsimenama apie 
Lietuvos baudžiavos laikus.

NEW HAVEN (Conn.) RE
GISTRE patalpino ilgoka 
straipsnį apie lietuvių pabėgė
lių vargus. Pažymėta, kad

kirų valstijų. Žinodami, kaip straipsnis paimtas iš “lenkiš- 
žydai yra intekmingi visose ko laikraščio “Tėvynė,” iš-
šalyse, matome, kad jie pusė
tinai gero dėl mūsų yra pada- 
rę. ' • *

< MEMPHIS (Tfenn.) COML 
APPEAL patalpino indomu 
žydelkaitės pasakojimą, kuri 
tik kų atvažiavo iš Kauno. 
Pasakodama apie žmonių var
gus ir vokiečių žiaurumus 
Kauno apielinkėje, visuomet 
prideda, kad tai Lietuvoje bu
vo. Jos namai “Kaune, Lie
tuvoje.” i

NEW YORK CALL per- 
sispauzdinę straipsnį iš Ame- 
rican Jewish Chronicle, para
šytą kokio tai G. Brandes, pa
žymi, kad tai yra žymus Danų 
kritikas. Šiame ilgokame strai
psnyje kalbama apie buvusius 
carizmo žiaurumus Rusijoje ir 
išreiškiama džiaugsmas, kad 
jau tas užsibaigė. Toliaus ra
šo: “Gal būt lenkai bus sekan
čiais, kurie pasiliuosuos nuo 
jungo. Ukrainos žmonės galės 
vartoti savo kalbų- Žydams 
bus suteikta piliečio teisė. 
Gruzinai liks liuosais. Lietu
viai, Estai ir kiti nebus dau
giaus slegiami.”

Beveik visuose Amerikos 
laikraščiuose tilpo aprašymas 
Rusijos užrubežinių dalykų 
ministerio kalba, sakyta laiki
nos Rusijos valdžios parlamen
te.

Savo kalboje Tereščenko pa
sakė, kad “absoliute nepri- 
gulmybė Kurliandijos ir, gal
būt, Lenkijos ir Lietuvos yra 
negalima, nes tuomet Rusija 
turės grįžti į Petro didžiojo 
laikus.”

NEW YORK TIMES prane
ša, kad Erzberger, vokiečių 
centro partijos (katalikų) va
das, savo prakalboje pasakė, 
kad “Neprigulminga Lietuvos 
karalystė bus sudaryta ir kas 
nors panašaus bus padaryta 
su Kurliandija.”

PATERSON (N. J.) PRESS- 
-GUARDIAN rašo, būk prof. 
Dietrich Schaefer aavo straip
snyje tilpusiame “Taegliche 
Rundschlau,” ragina vokiečių 
valdžią, kad Belgiją, Lenkiją, 
Kurliandiją ir Lietuvą prijun
gtų prie Vokietijos.
NEWCASTLE (Pa.) NEWS, 

straipsnyje aprašoma, kaip 
užvirus Rusijoje revoliucijai, 
Lenkija tuoj atvirai pareikala
vo neprigulmybės i

einančio New Yorke.” Rodos 
“Tėvynė” yra lietuviškas lai
kraštis, tad lietuviai infor
muodami svetimtaučius apie 
Lietuvą, turėtų būti atsarges
niais, kad suteikus tikras ži
nias.

BRIDGEPORT (Conn.) TE- 
LEGRAM, patalpino žinutę po 
antgalviu: “Majoras Wilson 
prakalbės į Liętuvus.” To
liaus aprašo liuteronų didelį 
apvaikščiojimų. Čia turbūt 
sumaišė “Lithuanians” su 
“Luth'erahs,” bet visai skam
ba, kad tai buvo lietuvių liu
teronų apvaikščiojimas.

ELIZABETH(N. J.)TIMES, 
patalpino žinių, kad vienati
niai lietuviai protestuoja prieš 
projektą, ėmimui kariuomenėn 
ne piliečių. Panašūs “cirkai” 
užduoda skaudų smūgį Lietu
vos politiškiems reikalams.

WILKES BARRE (Pa.) 
NEWS, PHILADELPHIA 

PRESS ir kiti Pensylvanįjos 
laikraščiai praneša, kad Mi- 
nersville ir apielinkių lietuviai 
savo susirinkime išreiškė Suv. 
Valstijoms lojališkumų, ir 
smarkiai užprotestavo prieš 
gandą, būk lietuviai ką-nors 
bendro turi su “ai doblistais” 
(I. W. W.). Pagirtinas dar
bas, patartina ir kitoms kolo
nijoms ant visados atsikratyti 
nuo tos vokiškų pakalikų šai- 
kos

KANSAS CITY (Kan.) GA- 
ZETTE GLOBĖ, rašo, kad vie
tiniai lietuviai yra pusėtinai 
veiklūs, dalyvauja vietinėje 
politikoje. Savo susirinkime 
nutarė, kartu su miestu, boi
kotuoti gazo kompaniją už kai
nų kėlimą.

SCRANTON (Pa) TIMES, 
keletą kartų pranešė apie vie
tinių lietuvių aktyvį dalyvavi
mą politikoje. Patartina lie
tuviams daugiaus interesuo
tis vietine politika Reikia 
pastebėti, kad lietuviai daly
vaudami kartu su svetimtau
čiais, neprivalo mainyti savo 
pavardžių. Labai nelinksma 
yra matyti kuomet lietuvis, 
tarp svetimtaučių atstovauda
mas būrelį lietuvių, pasisako, 
kad jisai yra lietuvis, bet pa
duoda savo pavardę pav. Jan- 
kowski... Lietuviai turi rausti 
už tokį

(Wash.) POST-

LDS. REIKALAI.
Turiu už priedermę L. D. 

S. nariams paaiškinti kažku
riuos dalykus iš mūsų šių me
tų veikimo — tuo labiau, kad 

! apie tai nėt gavęs sau keletą 
užklausiu. . . — _.

LDS. šiais metais labai daug 
rūpinasi geros spaudos išpla
tinimu. Kaipkurie nariai į tų 

1 dalykų neįsigilinę, klausia cen
tro ar tas gerai atsilieps ant 
mūsų LDS. stovio ir augimo?

Žinoma, kad gerai. ,
Juk mes norime, kad mūsų 

Sųjungos narių būtų daug bet 
dar labiaus trokštame kad 
mūsų nariai būtų geri, • susi
pratę darbininkai ir suprantys 
savo tikėjimą žmonės. O to ki
tokiu būdu niekuomet neatsie
ksime, kaip tik platindami ge
rų katalikiškąją spaudą.

Platindami gerą katalikiškų 
spaudą, mes prirengiame lie
tuvių liaudį prie pažinimo sa
vo tikėjimo ir savo tautiškų ir 
luominių reikalų ir pareigų, ir 
tuomi pačiu juos prirengiame 
į kandidatus į LDS. Iš tokių, 
suprahtančių dalyką kandida
tų, susitvėrusi kuopa visuomet 
atsižymės savo ' susipratimu, 
savo darbštumu organizacijos 
labui, savo pasišventimu ka
talikiškam veikimui.

Mūsų organizacijos pirmiau
sias tikslas yra, pakelti savo 
narių susipratimą tikėjimišku, 
tautišku ir luominiu žvilgs
niais.

Iš tos priežasties mūsų cen
tras ir visos kuopos deda daug 
energijos ir triūso spaudos sa
vaitei. Ir tų savaičių surengi
mui ir organizavimui'davė sa
vo seimų nutarimais inicijaty- 
vą.
Iš tų spaudos savaičių yra la

bai didelė nauda visoms kata
likiškoms organizacijoms, taip 
pat ir mūsų LDS.; yra nauda 
visai katalikų visuomenei.

Toliaus klausia, ką mes ma
nome apie auginimą Streiki
ninkų Fondo ir mūsų LDS.

Centro valdyba tame dalyke 
yra tos nuomonės, kad po 
spaudos platinimo antru svar
biu mūsų organizacijos dalyku 
yra organizacijos išauginimas 
narių skaičiumi.

Kuo mes daugiaus narių tu
rėsime, tuo daugiaus ką galė
sime nuveikti.

Savo organ 
mes privalome

narys prikalbinti prie savo 
kuopos mažiausia po vieną na
rį į metus,o mūšų Sąjunga 
vienais metais dvigubai pakils. 
Tas padaryti yra visiškai ne
sunku, tik reikia gerų norų ir 
biskelį pasišventimo. Tam dar
bui palengvinti ir jį pasekmin- 
giau pavaryti LDS. centre yra 
sumanymas, pasibaigus spau
dos savaitei, tarp Kalėdų ir Už
gavėnių padaryti LDS. Savai
tę ir laike tos savaitės išimti
nai nukreipti savo visą veiki
mą prirašinėjimui naujų LDS. 
kuopoms narių.

Tam tikslui kiekviena kuopa 
turi jau išanksto prisiruošti, 
kad sudarius kokį vakarą su 
ta tyčia sudarytu programų, 
su prakalbomis aiškinančiomis 
apie LDS. naudingumą ir rei
kalingumų prie jos prigulėti 
kiekvienam darbininkui.

Kiekviena kuopa, ar tai bū
tų didelė ar maža, tų prieder
mę turi išpildyti, o pasekmės 
bus stebėtinai geros.

Niekuomet nereikia vengti a- 
gitacijos, nes ji visuomet atne
ša savo vaisius, o neretai daug 
didesnius negu kad tikėtasi. 
Tiktai reikia gerų norų, o vis
kas yra galima padaryti ir nu
veikti. ■*£

Jeigu iš tų vakarų būtų šioks 
toks pinigiškas pelnas, tai jį 
galima apversti didesnės agi
tacijos pavarymui už platini
mų LDS. arba pavesti į LDS. 
Streikierių Fondų.

Mes turime ir savo seimų nu
tarimus, kuriuose reikalauja
ma, kad kuopos surengtų po 
kokį vakarėlį, ar kokių pramo
gų, iš kurių pelnų paskirtų į 
Streikierių Fondų. <

Seimų nutarimai mums yra į- 
statymas, kurį privalome pil
dyti, jeigu tik norime būti ge
rais savo organizacijos nariais.

Dar aš nuo savęs patarčiau 
nariams, kad savo draugams 
Kalėdų dovanas siuntinėdami, 
nepamirštų ir LDS. Streikierių 
Fondo — tegul ir į tų fondą 
per “Darbininkų” ar per savo 
kuopų raštininkus prisiunčia 
dovanas — aukų — tiek kiek 
kas išgali. i

Dėdami centų prie cento, Stt 
laiku sukrausime milžinišką 
sumų, tik turime prie kiekvie
nos progos apie tų savo prie
dermę atsiminti ir jų pildyti.

Tai-gi, broliai ir seselės, 
remkime visi kiek tik galėda
mi katalikų spaudos savaites. 
Ruoškimės prie surengimo L. 
D. S. savaitės ir jų surengę pa- 
sistegkime kodaugiauria naujų 
narių prikalbinti prie LDS., ir 
auginkime prie kiekvienos pro
gos savo LDS. Streikierių 
Fondų. Tuomet tiktai paro
dysime, kad mes esame susi
pratę darbininkai, geri LDS. 
ir mūsų visuomeiės nariai.

F. V.

auginti 
st. Pa,

ALBANY, N. Y.
Apie šitą miestuką mažai 

tegifdėtis iki šiol, nes mažai 
buvo lietuvių. Kad ir yra gra
žus miestas ir čystas, darbų 
pusėtinai, bet lietuvių lietuvių 
neapsistodavo, gal dėlto, kad 
bažnyčios neturėjo, nerengda
vo pramogų. Bet dabar dė
kui Dievui pasistatėm bažny
čią. Gerb. vargonininkas p. 
Lauraitis sutvėrė chorą po var
du šv. Cecilijos. 12 spalių bu
vo susirinkimas bažnytinėj sa
lėj. Gerb. Lauraitis paaiški
no apie choro svarbumą ir rei
kalingumą. Ragino visas iš
vien darbuotis. Paskui buvo 
nutarta rinkti valdybą. Pirm, 
gerb. vargonininkas Lauraitis, 
vice-pirm. Juozas Dzikas, rašt. 
Veronika Urpšiutė, kasos glo
bėjas Apolinaras Rainis. Po 
valdybos išrinkimo buvo nu
tarta parengti vakarą 29 spa- 
lo (gal lapkričio! Red.) su vi
sokiais pamarginimais, dai
nomis, deklemcijois ir lietu
viškais žaidimais. Bus bažny-. 
tiAėj svetainėj. Kviečiame vi
sus atsilankyti. Kartu kvie
čiame daugiau lietuvių atva
žiuoti į Albany gyventi, nes 
kaip viršui minėta čia smagus 
miestas ir darbų pusėtinai yra. 
Pageidaujame daugiausia jau
nimo rengti visokius pasilinks-
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DARBININKAS.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

DID3LES IŠKILMES PRIE 
VARGONŲ PAŠVENTINIMO 
Vargonininkai išneša naują su

manymą Šiemet Lietuvių 
Diena būsianti apvaikščio
jama su milžiniškomis iš
kilmėmis. Pelnas skiria
mas nuo karės nukentėju
siems.

Lawrence, Mass. Lapkričio 
4 d. čia įvyko nepaprastai gra
žios ir didžios iškilmės prie 
pašventinimo naujų vargonų 
Šv. Pranciškaus lietuvių para
pijoje. Iškilmėse, dalyvavo Jo 
"Malonybė Vyskupas da Silva 
iš Loveli, Mass., daug kunigų 
lietuvių ir svetimtaučią vieti
nis choras, penki vargoninin
kai iš apielinkių kolonijų ir 
garsiausi solistai Naujosios 
Anglijos.

Žmonės jau. prieš paskirtą 
valandą pradėjo rinkties ir pri
sirinko pilnutė bažnyčia Taip 
prisigrūdo žmonią kad dau
gelis turėjo grįžti namon, nes 
vietos nebebuvo. Kada atėjo 
procesiją tai kad ją praleidus 
reikėjo, kad keletas desėtkų 
žmonių išeitų laukan, kad pa
darius vietos procesijai praei
ti. Dar Lavrence niekad.ne- 

Ejjbuvo tiek daug žmonių susi- 
Yinkę vienu kartu į bažnyčią 
Buvo suvirs trys tūkstančiai 
žmonių.
• .Susirinko tiek daug, nors ir 
nezaležninkai su pagelba tau
tiečių ir socialistų stengėsi pa
kenkti. Socijalistai buvo su-Į 
rengę teatrą lenkų svetainėje, 
bet ant jų teatro atsilankė tik 
apie 30 ypatų, priskaitant ir 
pačius lošėjus. Laisvamaniai 
ir nezaležninkai buvo surengę 
prakalbas, bet ant prakalbų 
atsilankė tik kalbėtojai ir Mic
kevičius, tai pasidairę ir nesu
laukdami publikos apleido sve
tainę.

Per darbštumą ir pasišventi
mą vietinių parapijonų bažny
čia buvo gražiai išpuošta vai
nikais ir bukietais gyvų gėle- 
lią Iškilmės prasidėjo su gie
dojimu “Veni Creator” vyrų 
choru, vadovaujant vietiniam 
vargonininkui Antanui Grigo
raičiui. Giedota buvo be var
gonų, bet labai gražiai išėjo. 
Stebėtiną kad čion vietiniai 
vyrai galėjo tokiu trumpu lai
ka taip gerai išsilavinti. Jie 
•savo giedojimu užsitarnavo di- 
'dzios pagarbos. Tada sekė 
-puikus pamokslas, kurį pasa
kė gerb. kun. Daugis, Nor- 
vroodo lietuvių parapijos kle
bonas.

rapijonus ir visi džiaugėsi nu
veikę tokį didelį darbą Vieti
nis šv. Cecilijos choras nema
žai prisidėjo prie surinkimo 
pinigų ant vargonų. Po vado
vyste savo vargonininko p. 
Antano Grigoraičio jie uoliai 
darbuodamies surinko virš 
tūkstanties dolerių į vieną mė
nesį. Tas choras susideda iš 
sekančių giesmininkų ir. gies
mininkių; P-lės :Marijoną Get- 
raututė, Anastazija Juknevi
čiūtė, Pranciška Juknevičiūtė, 
Juzefą Kriviutė, Valerija Len- 
sberkiutė, Amelija Milaševi- 
čiutė, Ona Sidaravičiutė, Ma
rijona Tarasevičiūtė, Oną Ta
rasevičiūtė, Joana Tarasevi
čiūtė, Marijona E. Uškuriu- 
tė, Liudvika Čebatoriutė, El
zbieta Getraututė, Juzefą Kar
sokiutė, Alena Kriviutė, Ro
žė Kuklevičienė, Stefanija 
Navickiutė, Marijona Stravin- 
skaitė ir Monika Tarasevičiu- 
te/Vyrai: Vincas Ambrazevi
čius, Mykolas Blažonis, Pet
ras Roznauskas, Pranas Fran- 
konis, Juozas Zupkauskas, 
Kazimieras Andreliunas, Juo
zas Budrevičius, Simonas 
Gudnius, Antanas Kancevi- 
čius, Stanislovas Mockus, An
tanas Petronis, 
Rusilas, Juozas 
Jonas Vinickas ir 
kaitis. —

DETRdT, MICH.
Lapkričio 14, buvo vyčių 

kuopos susirinkimas. P. A. A 
Aleksandravičius kalbėjo apie 
įvairius dalykus ir priminė, 
jog du nariu dabar turi stoti 
kariuomenėn. Nariai palinkė
jo jiems geros kloties. Dar p. 
A priminė, kad draugai netu
ri pertraukti su jais ryšių, o 
teikti jiems visokią galimą pa
ramą. Dar kalbėjo apie Tam 
tos Fondą

Darbininko Draugužėlis.

J

CLEVELAND, OHIO.
X

Svarbus susirinkimas.
LDS. 51 kuopa turės susi

rinkimą pėtnyčioj, lapkričio 23 
d. Žvaigždės salėj, po No. 
2041 Hamilton Avė. N. E. Pra
sidės 7:30 v. vak. Visų narių 
prašau atsilankyti ir po naują 
narį atsivesti. Atsineškite mė
nesines mokestis. Turėsime pa
sirūpinti apie “Grįžimo į Lie
tuvą” blankų išpildymą nes 
tas dalykas pereitame seime 
nutartas. Būkime veiklūs, dar
bštūs.

A S. Kulbickas, rašt.

Vladislovas 
Strelčiunas, 
Juozas Zu-

Vargonininkai tarėsi didį 
darbą nuveikti.

CLEVELAND, OHIO.
Vietinėje ‘ ‘ Dirvoje ’ ’ man 

teko pastebėti straipsnelį apie 
vietinį visų gerbiamą kleboną 
kun. J. Halaburdą.

Man labai keista pasirodė, 
kad “Dirva” neteisingai ga
lėjo apšmeižti ir pažeminti mū
sų darbštų ir visų mylimą kle
boną kun. Halaburdą Jam 
yra užmetama tas, būk kun. 
Halaburda atvirai ir atkak-

Ant iškilmių suvažiavo ke- liai kovoja prieš dailę, prieš 
lėtas lietuvių vargonininkų iš muziką: Tas netiesa. Aš

LA WRENCE, MASS,
Vyčiai paaukavo Tautos 

Fondui $100.00.
Panedėlio vakare čia buvo 

vietinės vyčių kuopos susirin
kimas. Kadangi pirmininkės 
ir jos pagelbininkės nebuvo, 
tai Jonas J. Ramanauskas bu
vo* vedėjas susirinkimo. Buvo 
nutarta paaukoti visus pinigus 
uždirbtus Vyčių išvažiavime 
Tautos Fondui. Kadangi dar 
trūko keletos dolerių iki $100, 
tai nariai padarė kolektą ir 
dapildė iki reikalingai sumai.

Buvo nutarta prisidėti prie 
surengimo Spaudos Savaitės 
ir komisija iš trijų išrinkta tą 
darbą atlikti. Į komisiją buvo 
išrinktos p-lės Juzefą Kriviu
tė, Elena Karsokiutė ir Moni
ka Tarasevičiūtė. Be to dar 
buvo nutarta mikinties teatrą

Tautos Fondo susirinkimas.
Utaminko vakare laikė savo 

susirinkimą vietinis Tautos 
Fondo skyrius. Nutarė pasių
sti suvirs $160.00 Tautos Fon
do iždininkni. Toj sumoj yra 
$100.00 nuo Vyčių, $19.25 pel
no nuo kun. Žiliaus prakalbų, 
$11.65 auka nuo šv. Cecilijos 
choro, o kiti tai susideda iš 
mėnesinių duoklių narių.

Buvo tariamasi apie didesnį 
veikimą ir buvo nutarta suren
gti kiekvieną mėnesį agitaty- 
viškas prakalbas Tautos Fon
do naudai.

Jonas Keras.

SIOUZ CITY, IOVA.
Lapkričio 11 d. gerb. mūsų 

klebonas kun. J. Gricius vaka
re po mišparų sutvėrė Moterų 
Altoriaus dr-ją kurion jau 
prisirašė 24 narės. Šios dr- 
jos tikslas bus toks: prižiūrė
ti ir papuošti altoriai, parū
pinti ir pataisyti kokias kviet- 
kas dėl pagražinimo altoriaus 
ir tt. -

Taip-gi vakare turėjo pra- 
kalbėlę svetainėj apie S. L. B.
K. A., buvo užkviestas kalbė
ti S. L. R. K. A. 169 kuopos se
kretorius Juozas Rašymae. Pa
kalbėjęs keletą žodžių apie Su- 
suvienijimą paprašė klebono 
pakalbėti ir paaiškinti apie S.
L. R. K. A. Klebonas gra
žiai viską papasakojo ir išaiš
kino prie kokių organizacijų 
geriaus prigulėti. Dar ir a- 
pie kitokius dalykus kalbėjo ir 
taip ant galo visokių juokų pri
sakė, iš kurių publika gražiai 
prisijuokė. Prakalbomis visi 
labai užganėdinti.

Vietinis.

r Visas choras tada sugiedojo 
* ‘Sveika Panele Stebuklais 
Garsinga.” Dar pirmą kartą 
teko man Amerikoje girdėti 

^Šią gražią Lietuvos giesmelę. 
ME padarė neapsakomai malo- 

įspūdį į klausytojus. Cho
ras atliko savo užduotį labai 
gerai ir klausant jų švelnių 
"balsų rodėsi, kad žmogus vėl 
■randiesi Luokės bažnyčioje, 
kur pirmu kartu ta giesmė bu- 
-vo giedama per atlaidus.

Postludium ant vargonų la
kai gražiai atgrajino vietinis 
-vargonininkas p. Antanas Gri
goraitis. Nauji vargonai pil
nai užganėdino visus savų 
balsais Merginų choras užsi
pelnė daug garbės gražiu at
giedosimu “Salve Regina.” 
Po to sekė solo p-lės Margarie- 
tos Raipaitės. P-lė Raipaitė 
jau yra visiems- gerai žinoma 
kaipo giesmininkė pirmoe rū
šies. Ir šį kartą jį atliko sa
vo užduotį artistiškai.

Petras Juškaitis iš Montello, 
Mass. atsižymėjo savo storu ir 
maloniu balsu giedodamas “O 
Salutaris.” “Avė Venlm” 
giedojo ųuintetaą susidedantis 
iš p-lės Raipaitės, ponios Juš- 
kienėą p. Juškos, p. Juškaičio 
MĮrsUrbšos.

‘Tautom Ergo” giedojo) 
garso i trio iš Vyskupo pampi- j 
jos M Lowell, Mass. Ypač por
tugalas tenoras labai atsižymė
jo sa v > tivirtu ■ s.". su.

VisA- ceremonijos padarė 
»eBp6ak.-.“.a; gilų įspv.c.
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apielinkių kolonijų. Jie ir-gi kun. Halaburdą pažįstu nuo 
dalyvavo iškilmėse. Po iškil- pat jo pribuvimo į Cleyelan- 
mių viri susirinko į Franklin dą jisai visados buvo prie- 
Hotel, kur p. Grigoraitis, vie- lankus prie dailės ir muzikos 
tinis vargonininkas buvo juos ir viso to, kas dorą prakil- 
užprašęs ant vakarienės. Var- nu ir gražu, 
gonininkai, kurie dalyvavo 
buvo p. Dzikas iš Lovvell, 
Mass., p. Urbšą vargonininkas 
prie lenkų parapijos, Lawren- 
ce, Mass. ir p. Juška iš Mon
tello, Mass. Be vargonininkų 
vakarienėje dalyvavo ir kele
tas svečių.

Po vakarienės įvyko prakal
bos. Pirmiausiai kalbėjo p. 
Grigoraitis. Jis savo prakal
boje padavė sumanymą pada
ryti didelę demonstraciją dėl 
Lietuvos Išarės nukentėjusių. 
Surengti milžinišką koncertą, 
kur dalyvautų visų apielinkių 
suvienyti chorai. Prie to dar 
pakviesti gerą kalbėtoją kuris 
galėtų sujudinti žmones ir aiš
kiai perstatyti reikalą Visi 
pinigai surinkti tą dieną eitų 
nuo karės nukentėjusiems. To- 
kis koncertas arba demonstra
cija lietuvių chorų jėgų turėtų 
įvykti Bostone, kaipo didžiau
siame mieste šioje apielinkėje. 
Tas viskas turėtų būti sureng
ta Lietuvių Dienoje, 
•1918.

Prieš koncertą jis 
sumanymą kad būtų 
visų lietuviškų draugijų, iš 
Bostono ir apielinkių miestelių 
po gatves Bostono. Užbaigda
mas p. Grigoraitis pasakė, kad 
visi turėtų prie šio švento dar
bo prisidėti, o kurie norėtų tą 
darbą trukdyti, tai lai bus aiš
kiai paskelbti visiems kaipo 
Lietuvos priešai, o ne jos sū
nūs.

Kiti, kurie kalbėjo parem
dami nuomonę p. Grigoraičio, 
buvo ponia Juškienė, p-lė Rai
paitė, *p. Urbšą p. Jušką p. 
Juškaitis ir p. Vencius. Tuo- 
jaus darbas ir buvo pradėtas, 
iš susirinkusiojo būrelio išrin
kta valdybą kuri rūpinsis tuo
mi dalyku. , Pirmininkas išrin
ktas p. Grigoraitis, pirmininko 
pdgefbininkas p. Jušką sekre
torius J.-J. Urbšą 23 Harvard 
St., Lawrence, Mass. Jei kas 
turėtų tokių patarimų > duoti 
komisijai arba norėtų prisidėti 
prie to vakaro, lai praneša sek
retoriui.

Labai prakilnų darbą užma
nė mūsų vargonininkai. Kiek- _ _
vienas tėvynainis nuoširdžiai ir nieko nežinodamas apie vie-1 mokos esti du vakarn. 
iš to sumanymo džiaugsis ir tos veikėjus, veikimus ir tvar- ros Vartų dr-ja salę mokyklai

kovo 4,

padavė 
paroda

Kaip kun. Ha- 
laburda atvyko į Clevelandą, 
nerado nei vienos dailės dr- 
jos be šv. Jurgio, šv. Kazi
miero ir poros kitų pašalpinių 
draugijų. Bet jis matyda
mas stoką, reikalingumą to
kios draugijos, kurioje galėtų 
jaunuomenė lavintis dailėje, 
muzikoje ir apšvietoje, visas 
pastangas dėjo, kad tik grei
čiaus tas įvyktų.

Parkvietė jauną darbštų 
vargonininką p. S. Eimutį, ku
ris sutraukė jaunuomenę į 
kuopelę ir pradėjo lavintis dai
lėje, t. y. lošime teatrų ir dai
nų.

Pirmas tos jaunuomenės pa
sirodymas buvo 1909 m. ant 
S. L. R. K. A. seimo, buvo su
lošta veikalas po vardu *‘Po
nas ir Mužikai” ir padainuota 
apie desėtkas tautiškų daine
lių. Kad tą viską surengus 
per keletą mėnesių labai daug 
reikėjo pasidarbuoti gerb. kle
bonui, nes vienas vargoninin
kas nebūt galėjęs tą atlikti.

Po seimui vėl jaunimas no
rėjo pakrikti, nes dar nebuvo 
susirišęs į dr-ją Bet pastan
gomis gerb. klebono ir varg. 
S. Kimučio tapo antru kartu 
sušauktas jaunimas ir sutver
ta dr-ja po vardu “Clev. Liet. 
Teatrališkas Choras,” kuris 
gana pasekmingai gyvuoja ir 
darbuojasi iki šiai dienai. 
Daug sulšė didelių ir mažesnių 
veikalų ir išmoko daugybė gra
žių dainelių.

Taip-gi iš tos pačios dr-jos 
išaugo net kelios panašios dr- 
josf kaip tai šv. Jurgio Baž
nytinė giedorių dr-ją “Mir
tos” dr-ja, Vyčių 25 kuopą 
ir “Varpo” choras. Be to 
dar per pasidarbavimą gerb. 
klebono susitvėrė ir Clevelan- 
do Liet Tautiškas Benas, ir 
Lietuvos Sūnų benas, kurie 
jau daug kartų pasirodė vie
šai netik lietuviams, bet ir 
svetimtaučiams, žodžiu, vie
nų visokių dr-jų kuopelių pri
dygo, kaip po lietaus grybų.

Užtai Clevelando lietuviai 
yra labai dėkingi gerb. kun. 
Halaburdai ir iš jų istorijos 
lapų niekad neišdils.

Mat atsibeldė prie “Dirvos” Ikiną lietuviškos kalbos ir isto- 
koks ten naujas laisvamanėlis rijos ir angliškos kalbos. Pa- 
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MIDDLEBORO, MASS.
. - Gelbės “draugę.”

Lapkričio 9 d. M. Svetlavi- 
čienė (Mary Swetk>vitch) atsi
žymėjo vagyste. Pasivogė iš 
dviejų krautuvių sau tinkamų 
daiktų, už kų buvo suareštuo
ta ir- po kaucijos paliuosuota 
iki teismo.

Kiek teko sužinoti, tai rau
donių - raudoninusieji cicili- 
kai rengiasi gelbėt draugę nuo 
šaltosios.

Apie pasekmes pranešiu vė
liaus.

Apie vagilką buvo rašyta 
Brockton Times’e lapkr. 14 d.

Tą žinantis.

ATHOL, MASS.
Kooperacijos prakalbos.
Lapkričio 4 d. buvo koope

racijos prakalbos, kurias ve
dė kooperacijas pirm. D. Karo
blis. Kalbėjo kun. A Petrai
tis. Jis nurodinėjo, kad lie
tuviai privalo remti savuosius. 
Ypač nurodinėjo kooperacijos 
svarbų. Sakė, jog vasarą 
belankydamas lietuvius surado 
jų apie 1.000 asmenų. Todėl 
jei visi lietuviai su pirkimais 
eitų pas savus, tai galėtų sa
vieji išdirbti biznius.

Nedėlioj lapkričio 18 d. pra
sidės 40 valandų atlaidai. Vi
si laukiame tų iškilmių.

Vakariniai kursai eina ge
rai. Gerb. mūs klebonas mo-

I • • «• a • • • a

davė uždyką
K. G.

. WEStHELD, MASS.
• Gražiai gyveną

Čia lietuviai gyvena pavyz- 
dingiausiame sutikime, čia nė
ra nei cicilikų, nei laisvama
nių ir todėl čia vieši broliškas 
sutikimas. Naujai atvykusiam 
čia neišpasakytai malonu da
rosi. Vietos lietuviai savo spė
kas jungia prie šv. Kazimiero 
dr-jos. Dr-ja turi puikų na
mą dviejų aukštų, su dviem 
mitingam svetainėm. Viršuti
nėj svetainėj dabar laikomos 
pamaldos iki ineis naujon ba
žnyčion,' kuri bus viena pui
kiausių lietuvių bažnyčių N. 
Anglijoj. Už kokį poros javai
čių bus pabaigta. Bus trys al
toriai, vargonai ir sėdynės. 
Visi daiktai nauji. Visas tas 
pasekmingas darbas ir sutarti
nas gyvenimas eina' labiausia 
dėka gerb. kun. Vasiliausko, 
uolaus veikėjo. Kuomet inei- 
sim naujon bažnyčion, tai sa
lė liks visokiems reikalams, 
pramogoms, prakalboms ir tt.

Naujas veikėjas.

Nedėlioj lapkričio 11 d. bu
vo L. Vyčių kuopos susirinki
mas. Pirm. Sarapas tuoj per
statė p. J. J. Jaroševičią bu
vusį katalikiškojo susivieniji
mo prez. ‘ir žinomą veikėją. P- 
|ną Jaroševičių visi sutiko su 
didžiu džiaugsmu ir maloniai 
priėmė učių tėvynainį. P. Ja- 
roševičia iš Norwoodo persikė
lė į mūsų miestelį. Tame Vy
čių susirinkime sveikino jau
nuomenę ir žadėjo visuose jų 
darbuose jiems prigelbėti. Po 
jo kalbos buvo didis delnų plo
jimas. Vyčių kuopa yra intai- 
siusi dailų langą naujoje baž
nyčioje.

Naujas.

BRIDGEPORT, CONN.
Šauni pramoga.

Spalio 28 d. 1917 m. šv. Jur
gio parapijos svetainėje A. L. 

’R. K. Moterų Sąjungas 18 kuo
pa parengė gražų vakarą.
Žmonių atsilankė pilnutė sve

tainė, net ir sėdynių pritrūko. 
Atsilankiusieji visi buvo užga
nėdinti. Vakarą atidarė mo
kytojas p. J. J. Šaučiunas.

Deklemavo p-lė Petrauskai
te. Perstatymą “Sulyg nau
jos mados ” išpildė gerai. So
lo “Ko liūdit” sudainavo var
gonininkas p. J. J. Šaučiunas. 
Deklemavo p-Ie O. Koluckaitė 
labai gerai. Teatrą “Velnias 
ne boba” atliko labai gerai.

Vakaras baigėsi dainomis. 
Sąjungietės padainavo gražią 
dainelę “O kaip mes ėjom.”

Lietuvaitė.

CLEVELAND, OHIO.
Smagus susipažinimas.

Lapkričio 11 d. pas pp. Kul- 
bickus pp. Adolfas ir Jonas 
Kanovarskai buvo pasikvietę 
Šv. Jurgio Giedorių Chorą ir 
iškėlė puikią puotą Ponai 
Kanoverskiai nesenai pristojo 
prie šv. Jurgio Teatr. Choro, 
matydami jų draugiškumą ir 
dėl geresnės pažinties su cho
ristais tam tikslui šis susirinki
mas ir buvo parengtas. Visas 
choras po mišių nuvyko pas 
Kanoverskus ir atrado viską 
puikiai prirengta. Choras dėl 
atminties įteikė pp. Kanovers- 
kams bukietą gėlių. Buvo pra- 
kalbėlių ir žaidimų.

Rengiamas iškilmingas 
vakaras.

L. Vyčių 25 kp. rengia vaka
rą su plačiu ir įvairiu progra
mų. Bus 25 d. lapkr. Germa
nis Vorwaerts Turn salėje, 
1610 E. 55th St L. Vyčių ar
tistai loš “Mirga.” Be to bus 
dainų, dalyvaus įžymiausios 
vietinės solistės p-nios V. Bu
kauskienė ir S. Greičienė. Bus 
C. L. T. Benas. Privalėtų visi 
lietuviai koskaitlingiausia į tą 
vakarą atsilankyti.

t-nis.

BRIDGEPORT, CONN.
Draugystė po Globa p-lės Šv. 

gerai gyvuoja, neatsilieka nuo

kitų. Susirinkimus laiko kasi 
mėnuo, narių turi 120. Yra 
keletas smarkių mergaičių ir 
motorą kurios dirba pagal 
išgalės. Nedėlioj, lapkričio 4 
d. 1917 m. įvyko mėnesinis su
sirinkimas šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. Nąrių atsilan
kė nemažas būrelis. Visos 
pilnos gyvumo if noro veikti. 
Nutarta daug svarbių reikalą 
Buvo svarstoma ir apie teat
ro surengimą Jau išsimokino 
didelį veikalą Loš 22 ypatos. 
Perstatymas bus su visokiais 
pa.ma.rginima.is nedėlioj, lap
kričio 25 d. 1917 m. šv. Jurgio 
parapijos svetainėje. Kalbėta 
apie K. S. Savaitę ir apie ka
talikiškos spaudos reikalingu
mą Vienbalsiai visos sutiko 
paaukoti $5.00 iš dr-jos iždo.

HARTFORD, CONN.
Lapkr. 11 d. šv. Cecilijos 

choras po vadovyste vietinio 
vargonininko Kamantausko su
rengė koncertą Pertraukoje 
dainų gerb. klebonas kun. J. 
Ambotas pasakė labai gražią 
prakalbą Ragino jaunimą ne
leisti savo brangų laiką ant 
niekniekių, prisirašyti prie 
choro, veikti visiems. Vakaro 
užbaigoje vietinis chorai už
dainavo “Eisim, broliukai, na
mo.” Galop vaikų choras už
dainavo anglišką “My Count- 
ry.” Per visą vakarą buvo 
pardavinėjama katalikiška 
spauda Nedėlioję, 18 d. lapk. 
bus LDS. prakalbos ant Law- 
rence gatvės. C. L. salėje. Bus 
prakalbą dainų, dekliamacijų 
ir bus pardavinėjama spauda.

Choro Naris.Valdyba.

Sufragietės monologas.
Parašė KADUGYS.

Ypata privalo atrodyti 35 metų senumo. Aprėdas sufragietfe atsakantis. 
Šiaudinė vyriška skrybėlė. Apykaklė ir kaklaryšis. Veidas privalo būti juo
kingai ištėpliotas ir milteliais gerai apipiltas, “čiugamo” gerokas šmotas 
burnoje. Vedasi su savim šuniukų. Ant scenos “baksas” gan didelis.

Uždanga keliasi.
(Už scenos sufragiečių riksmas ir rankų plojimas. Išeina atbulai nuo 

kairiosios scenos pusės ir ten žiūri.)
“Gudbai,” sesytės, “gudbai?” (Riksmas ir rankų ploji

mas). ^Nepamirškite dar šio dalyko. Jeigu mums votuoti ne
duos, mes “faituosirae,” “faituosime;” bet tada širdytės tu
rėsime laikytis drūčiai, nes jeigu nesilaikysime, tai pulsime? 
(Čia, nepamačius bakso, parpuola ant jo. Sėdi ant bakso ir 
supykus žiūri ilgokai į šuniuką). “Mai gudnes.” Aš no
rėčiau žinoti kokie čia juokai? Aš čia jokių “fonių” nema
tau. “Kreizė!”

(Keliasi nuo “bakso” ir žiūri į publiką nusistebėdama.). 
O mai! gerą vakarą Kaip einasi? Beabejonės jūs čia su
sirinkote manęs paklausyti. Ačiū jums labai. (Tampo “čiu- 
gamą”). Dovanokite, kad taip nemandagiai (žiūri į baksą) 
į jūsų tarpą atėjau. Net man dabar gėda. Bet tai niekis.

“Nau,” mano mylimos sesytės, aš noriu jums paplepėti-e- 
pakalbeti, tai;,yrą “spyčių” padaryti apie jūsų vietą šio 
plataus pasaulio surėdyme.

Moteriškė (tampo “čiugamą”) — atsiprašau. Aš vieną 
patėmijimą noriu padaryti, būtent, kad aš čia nekalbu į tuos 
sutvėrimus, kurie vadinasi vyrai. Juk žinote — trumpas plau
kas — trumpas protas, ar kaip ten sakoma — ilgas plaukas 
trumpas pro-pra — moteriškė. Ak, kas tai yra moteriškė T 
Tai yra sutvėrimas už visus gyvulius tobuliausias. Tai yra 
sutvėrimas gražiausias, todel-gi ir vadina mus “gražiąja lyti
mi” (milteliais dabinasi). Toji lytis perviršija savo pafiksy- 
ta-e-neišpasakyta grožybe gražiausias pievų gėleles, dailiau
sias jūrių silkeles-e-žuveles: tai nei nestebėtiną kad tie dvi
kojai sutvėrimai paskui mus sekioją be mūsų negali gyven
ti, iš proto eina dėl mūsų. Mielos seseles, užtikrinti galiu, 
kad nėra tokios merginos, kuri galėtų sakyti, kad niekados ne
buvo mylėta (tampo “čiugamą”). Prisipažįstu, kad aš jau 
net ir pati devvnioliką kartų buvau mylėtą žinomą per laiš
kus. Tuomet, kaip durna garsinausi per laikraščius, ale šian
dien, šaTin su vyrais! Aš jų neapkenčiu! (Pykstą Spiauna).

(Čia pradeda kokietuoti su kokiu tai vyru iš publikos 
tarpo. Kokietuoja kartas nuo karto iki monologo pabaigai.)

Tai-gi, sesytės, ar mes duosime jiems mumis valdyti T 
“Mai gudnes!” Kur teisybė! Jie “votuoją” o mums neva
lia. Kuom-gi jie geresni už mus! Ar-gi mes neturime pečių 
ant galvų, taip kaip jie-e-galvų ant pečių. Ar-gi mes nedir
bam taip sunkiai, kaip ir jie; ar-gi mes nesirūpiname žmo
nijos gerove kaip ir jie: ar-gi mes nelandžiojam po saliūnus 
kaip ir jie, tiktai mes įeinam per “said dor,” o jie per “fron
tą” O kodėl jie gauna votuoti, o mes ne!

(“Čiugamą” prilipdo prie scenos. Papierosą užsidega.). 
Gal tie negražūs sutvėrimai drįs sakyti, kad moterys daugiau 
nieko nežino, kaip tiktai blynus kepti, kad jos nesupranta 
-politikos. O-gi iš kur-gi jie pasidarė tokie “smart!” Jei 
neklystu, mes tokiame pat universitete mokinamės, kaip ir 
Vyrai, tai yrą saliūno “said ruime.” Jie gal sakyti, kad 
mus širdis valdo, ne protas, ir kad mes balsuotumėm už gra
žiausią kandidatą o ne už geriausią Ną tai vyrai galės vo
tuoti už mūsų gražiausias (pasišaipo), kaip mes gausime bal
savimo teises. Kartą girdėjau šitokį užmetimą: girdi, jei mo
terys nori lygių tesiu, tai lai atsimeną kad turės ir lygius 
darbus atlikti. Sako, moterys vyrų nesuvaldytų. Ak, jie y- 
ra “kreizy-haus” kurie taip kalba.

Mes moterys turime gauti votuoti, o jei negausime (kar
ščiuojasi, užlipa ant bakso), tai reikalausime. Kariausime! 
Moterys, paskolinkite tik man jūsų ausis. Kaip mes gausi
me savo “persidentę,” mes turėsime savo korsetą-e-e-kongre- 
są mes turėsime savo “haus ov repre-repre-re-re-,” taip mes 
ir tą turėsime. Mes turėsime savo tiesas ir valdysime visą A- 
meriką visus “unaidi^skeitsus.” “Mai gudnes greips nats!” 
Tada bus gyvenimas. (Staugia šuo už scenos.). Tuomet bus 
“fry kontrė.” Dabar nėra “fry kontrė” užtai, kad vieni 
vyrai valdo. Tuomet mes miesto ofisuose sėdėsime, nieko ne
darysime, ir “makabiliais” važinėsime. Mūsų miestai tuomet 
kuo-dailiausiai išrodys šalygatviais kvietkos žydės: lempų 
stulpai bus kaspinais parėdyti: strytkariai, arkliai bus mez
giniais aptaisyti. Saliūnų nebus, tik žinomą “said ruimiai.”

O mai, mai, mai! Jūs sėsytės, širdytės, balandytės! Tik
tai reikalaukite teisių “votuoti.” Kovokite, o išlošite-e-išlo- 
šite. (Žiūri į laikrodį.). Vajei, vajei, širdelės, jau vėlu. O 
kaimynai išvažiavę ant vakacijų paliko pas mane “beibę” sa
vo, o aš prausdama šį rytą palikau ją čėberyje! Vajei! Už
miršau ir “batonas” pečiuje! Aikš “fene.” (Tempia tamhb 
ką.'.. bai”’ G
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Siutai

DARBININKAS4
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Draugijos Narys.
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jas ir jų naudą. Visi prakal
bomis buvo patenkinti.

Ten buvęs.

Jei socijalistai nenori - ne
smagumų turėti, lai nelenda 
pas katalikus, o tupi savo so- 
cijalistiškame būrelyj.

Katalikai moka puikiai tvar- 
kyties be “draugų” socijalistų 
globos.

Negražiai prasimano. Neti
kėtai į mano rankas pakliuvo 
“Keleivio” 46 numeris, kuria
me labai melagingai aprašoma 
Sv. Kazimiero R.-K. Draugijos 
Knairinkimas, įvykęs lapkričio 

. 11 dieną.
“Keleivį” begalo erzina lie

tuvių katalikų susipratimas ir 
_ jam .pikta, kąd katalikai nei
na vergauti socijalistų pragai
štingai politikai, į kurią soci
jalistai stengiasi intraukti lie
tuvių katalikiškas draugijas?

J” minėtą Šv. Kazimiero R. 
K. Draugijos susirinkimą bu
vo tuo tikslu socijalisfų atsto
vai, ir atsilankę. Jie kaulijo 
aukų socijalistų palaikymui, 
bet draugios nariai, išklausę 
atstovo ir laiško, atmetė tą pa- 
siūlijimą, nes aiškiai pamatė, 
kad socijalistai katalikus nori 
į savo bučį pagauti.

Ir kuomet delegatas dar ne
norėjo svetainės apleisti, pa
prašė maršalkos neprašytiems 
svečiams duris parodyti Tai 
ir viskas. Šv. Kazimiero R. K. 
Draugijos nariai būdami patys 
darbininkais, neina prieš dar
bininkų judėjimą, kaip tai iš 
piktumo prasimanė “Keleivio’ 
kapitalistiški bosai, bet jie y- 
ra griežtai priešingi socijaliz- 
mo klaidingoms teorijoms, ku
riomis ypač atsižymi So. Bos
tono lietuviški socijalistai. Juk 
lietuviškas socijalizmas nuo 
tikro darbininkų judėjimo yra 
taip toli, kaip žemė nuo dan- praeivius, ypač katalikus, į-, 
gaus. ’ iriais prasivardžiavimais.

L- JT.-11 - -------------- ------------ i-'

Vyrai jie suaugę, kiti jau su 
diktokais ūsais, o nesigėdi“ to
miškai” elgties. T J nkėtina So. 
Bostono sandariečiams savo 
pasekėjus išmokinti padorumo 
ir mandagumo.

Į Bostoną, pasisvečiuoti lap
kričio 17 ir 18 dieną buvo at
važiavę iš Camp Devens, Ayer, 
Mass. lietuviai kareiviai Juo
zas B. šaliunas, broliai Anta
nas ir Stasys Tikniai, Donatas 
Kisielius, Pranas Tiškinas ir 
daugelis kitų. 'Visi Waterbu- 
riečiai. Svečiai aplankė “Dar
bininko” Redakciją ir papasa
kojo daug indomių dalykų, 
apie kareiviavimą. Juozas B. 
Saliūnas, gerai Amerikos lie
tuviams žinomas veikėjas, y- 
pač uolus darbininkas jauni
mo dirvoje, buvo pakviestas 
pas pp. Gudus ant pietų. Ne
dėlios vakare J. B. Saliūnas pa
sakė trumpą prakalbėlę Brigh- 
tono lietuvių surengtose pra
kalbose ko-operacijos svetainė
je.

Jauniems lietuviams karei
viams velijame kuogeriausių 
pasisekimų.

P-nas Mikas Petrauskas jau 
sugrįžo į Bostoną, bet, kaip 
Clevelando “Dirva” praneša, 
tuojaus vėl važiuos į Cleve- 
landą, kur apsigyvens ir dirbs 
muzikos srytyje.

Parapijos fėrai šv. Petro ba
žnytinėje salėje nedėlioj, lap- 
kričio""18 dieną pavyko neblo
giausia. Žmonių buvo susirin
kę nemažai. Lietuviai moks
leiviai kol kas pirmoje vietoje 
stovi, nes daugiausia per abu 
fėrų vakaru parapijai pelnijo. 
Kitos draugijos žada nepasi
duoti.

BROOKLYN, N. Y.
Lapkričio 10 d. Karalienės 

Aniolų dr-ja turėjo pramogą, 
kuri gerai nusisekė. Buvo de
klemacijų, dainų, prakalbų, 
žaislų. Geriausia padeklema- 
vq p-lės B. Teiberiukė ir p. M. 
KiVičiutė deklemuodamos ‘Nu- 
tautėlę” ir “Skrisk paukšteli.’ 
Žmonėms patiko ispaniškas šo
kis, kurį atliko p-lės A. Žvir
bliuke ir Z. Litvinskiutė.

A. Kivita.

Harko

Overkotai

Naujos rūšies “bomai.” Va
karais grįžtant iš prakalbų ar 
vakarų, lietuvius paprastai už
kabinėja gatvės valkijozai. Da
bar jiems praeivius trukdyti 
padeda lietuvių liberalų ir so
cijalistų pasekėjai, kurie ant 
gatvės kerčių sustoję palydi

%

W. Broad way

Specijališki agentai

1

Šv. Petro parapijos bažnyti
nis choras, vadovaujant p. M. 
Karbauskui, nedėlioj lapkri
čio 18 dieną buvo nuvažiavęs į 
Brightoną, kur dainavo suren
gtose K. S. S. Komisijos pra
kalbose. Choro dainos labai 
puikiai nusisekė ir visą publi
ką žavėti žavėjo.

HOLYOKE, MASS.
Lapkričio 11 d. čia įvyko 

prakalbos, surengtos šv. Kazi
miero dr-jos. Kalbėjo kun. 
Vasiliauskas ir p. J. J. Jaro- 
ševičia, abu iš Westfield,Mass. 
Gerb. kunigas kalbėjo apie ap
švietę knygas ir tikrąjį mok
slą. O p. Jaroševičia labai 
gerai aiškino apie organizaci-

v*

BROOKLYN, N. Y.
Šio miesto jaunimas rengia

si statyti scenoj dramą “Val
kata” lapkričio 24 d. subatos 
vakare McCaddin salėj. Pra
džia 8 vai. Be to bus garsio
ji Raseinių Magdė su visokiais 
juokais, kas visuomet publi
ką prijuokina.

Tai-gi visi kviečiami ton 
pramogom Rengia Vyčių 41 
kuopa.

J. K. M.

Nauja Knyga
Ką tik išėjo iš spaudos Joa 

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

t
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PIGUS LOTAI
Vištų Farmos

DIDELIS žemės išpardavimas, tik 5 centai nuo Bostono ir kelios minutos pėsčiam eiti nuo Arlington Heights 
iki geros žemės dėl statymo stribų ir dėl sodinimo daržovių.
Kas pirmiaus nuvažiuos, tas gaus geresnę progą pasirinkti geresnes vietas ir už pigesnę prekę.

Lotai po $ 99.00, $5.00 įmokėti ir po $1.00 mokėti kas savaite.
Vištų Farmos po $500, $ 25.00 Įmokėti ir po $3.00 kas savaite.

Vežam aprodyti žemes nedaliomis ir paprastomis dienomis karais ir automobiliais visus dykai.
Tėvai su visa šeimyna gali važiuoti pasižiūrėti Lotų. Mūsų Agentai automobiliais pasitiks prie tamistų 

namų arba prie mūsų ofiso ir nuveš pažiūrėti žemės, ir mes nežiūrim ar pirksite lotus, ar ne, mūsų Agentai visus 
parvežš dykai. . ■

GANA DEJUOTI APIE BRANGŲ 
PRAGYVENIMĄ SURUKUSIAME 

MIESTE.
z * Z

Pirkitė geros žemės ir užauginkite daržovių, bulvių 
dėl visos šeimynos, taip, kad turėtumėt dar ir 

parduoti.
Gyventi ant “kontrų,” reiškia užlaikyti sveikatą ir turėti pigesnį pragyvenimą. Todėl nepraleiskite progos, 

nuvažiuokite su mūsų agentais nors pamatyti
Kas tik norite važiuoti, jauni ar seni, biedni ar bagoti, sveiki ar ligoti, praneškite kada norėsite važiuoti 

ir kur pasitikti. Mes pribūsim su automobiliais ir nuvežšim visus DYKAI SURE iš

LITHUANIAN AGENCY
South Boston, Mass

PAKVIETIMAS |
Šiuoml aš Juozas Zupkauskas užkvlefln savo tautiečius ir 

,r ' * ■
draugus ateiti pamatyt mane, kuomet jums reikės SIUTO, J J 
0VERK0T0, APRBDALŲ ar ČEVERYKŲ. Aš pats Jums vi- j Į 
suomet patarnausiu atsakančiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už ] Į 

Jūsų paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos ir ateityj.

Musų rudeniniai ir žieminiai naujos mados 
Siutai ir Overkotai j

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir madų, ku- () 
riuos galima pirkti stebėtinai pigiai. Nelaukite iki praeis puse < Į 
sezono, bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar Overkotą, 
nes dabar gera? laikas yra iš ko pasirinkti. Dėvėkite juos jų
sezone. O

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.50 iki $35. :
MES TAIPGI UŽLAIKOME VISA EILE VYRŲ PAPUOŠALŲ, Z į > 

SKRYBĖLIŲ IR ČEVERYKŲ. L

Čeverykų kainos nuo $4 iki 810. 8

MES GVARANTUOJAJJ, JEIGU KUOMI NORS BUSITE NE- H 

UŽGANĖDINTI, TAI MES APMAINYSIME ARBA SUGRAŽIN
SIME PINIGUS.

/tėję klauskite p. J. ZUPKAUSKO,

S. H. HARRISON CO. I 

662-672 Washington St. Boston, Mass. 8 
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TAS SAVO SU- 
TĄJJĘYTUS PI
NIGUS PRIVA
LO DABAR PA- 
siusti į Rusi
jos VALSTY

BINĘ APSAUGOS BANKĄ! 
Nes tiktai dabar rublio kaina 
žema.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ 
BANKAS MASS. VALS

TIJOJE
JUOZO K0WALIAUSK0.

111 Salėm St., Bostpn, Masu.
Tel. Richmond 843.

PINIGUS ant apsaugojimo 
priimu ir moku 4 nuoš.

PINIGUS Rusijos perku ir 
parduodu' pagal žemiausią die-

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

PINIGUS į Rusiją pasiunčia 
pačtu ir telegrafu. Siuntėjams 
pristatau parašus adresatu.

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

PINIGAI man inteikti gva- 
rantuojami mano kapitalu 
$50.000.00. 4

NOTARAS IR TAIKOS
TEISĖJAS

Blankos, kurios išduodamos 
pasiliuosavimui nuo kareivijos 
išpildomos už dyką
JUOZAS K0WALIAUSKAS

B’ankierius
111 Salėm St., Boston, Mass.

Extra!!!
Muzikos Mylėtojams

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS
ST. ŠIMKAUS DAINOS:

AŠ JOJAU PER GIRELĘ .......................................................... 30c.
VAI TU ŽIRGE-ŽIRGE.......... .....................................................30c.
NESTGRAŪDINK MERGUŽĖLE................................................30e.
SĖDŽIU PO LANGELIU..............................................................30c.
GERKIT BROLIUKAI VISI APLINKUI................................. 30c.
VAŽIAVAU DIENĄ....................................................................... 25c.
Visos šios dainos yra išleistos^paskirium su pridėjimu po vieną 

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

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

Centrai Spa. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street

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

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032
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K. STRUMSKIS,
222 DUFFIELD STR., BROOKLYN, N. Y.
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SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!
%

bent kokia chrpniška, nervų arba šiaip kokia liga, kari reika-
V lauja specialisto patarnavimo. '

IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALfiSITE JĄ SURASTI.X
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PIRK RAKANDUS PAS

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

Frank R. Richmond,
374-378 Broad way. 80. Boston.

Tai. So. Boeton 270
DR. JOHN MiiOOięTELL, 

*usikulirti ir Ustuvisahai.
Ofiso valandos:

Ryt ūs iki 9 vai.
Popiet? liki 3 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway, So. Boeton.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami irpripil- 

,domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
r 469 Broadway,So. Bortai,Mon.

PRIE DOBCHB8TEB ST.:

▼•lando* NadUatoia
BooSvaLnrto toto M vai. ryto

| iki 8 vai. vakar*. iki 4 vaL vakar*

Ofiso , valau-* 
dos: ' 

9 vai. ryte iki 
4 vai. po pie

tų. 
Vakarais, 

nuo 6 vai. iki 
8 vai. 

JNedėliomis 
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų.
Jums išegzamlnavimas nieko nekaštuos, jeigu Jus čia gydy- 

dgasltės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą 
fizišką stov| Ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lšgel- 

j^bės Jus nuo kančių Ir kitur negero gydimo.
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— 

medlkallšH *lr elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
Nuo silpnų nervų, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenor

mali o širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus jauti
mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo.x silpnumo 
sąnarių, nlcerio, žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus
mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvi, , 
konstipaclja, reumatizmo skausmą arba spaugų? Šių ir daug kitų 
ligų, nuo kurių matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą Ir 
tvirtumą ant visados.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metą. Vienas atsilanky
mas pas mane užganėdins Jus Ir apie mang^gabumus persltikrtnirite,- 
kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpą laiką gydy
mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos' ir silpnumai pranyks. Atsi
minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui. 1

Ateikite pas mane tuojaus, jeigu Jums reikia gydytis. Užvil
kimas ligos yra pavojinga. Nei,viena Ilga ne stovi Ilgai be veikimo.

Dr J. H. KENEALY

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofltojdyao* 4
14 P. M. 74 P.M.

419 Boilstoa St,♦:
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