šv. Juozapo Darbininkų

Lietuvos reikalai. I Antros laidos viršeliai
rUETUriMBAMININKUl

Lietuvių Seimo telegrama
popiežiui
LIETUVIŲ SEIMAS MUŠĖ
TELEGRAMĄ ŠVENTAJAM
TĖVUI.

Berlin, lapkr. 29. — Grafas
George F. von Hertling, naujas
Vokietijos imperatoriškas kan
clierius, pasakė Reichstagui,
kurs šiandie buvo susirinkęs,
jog jis gatavas užvesti taikos
derybas, kaip Rusijos valdžia
atsiųs Berlinan savo atstovus
su pilnais įgaliojimais.
“Aš viliuos ir trokštu,” sa
kė jis, “kad tos pastangos
kuogreičiausia imtų aiškių for
mų ir atneštų taikų”
Lietuvos, Kuršo ir Lenkijos
reikale grafas von Hertling pa
sakė:
“Mes gerbiame tų taatų ap
sisprendimo teisę. Mes tiki
mės, jog jos išsidirbs sau konstitueijonalę valdymoei formų,
atsakančių jų gyvenimo sųlygoms.”

Kanclierius ilgai kalbėjo
Reichstagui ir palietė visus bė
gančius klausimus vidurinio ir
išlaukinio padėjimo. Išreiškęs
keletu asmeniškų nuomonių
apie karę, ėmė aiškinti apie
naminę Imperijos politikų už
simindamas ir apie balsavimo
teisių Sulyginimų ir apie nau
jus valdžios sumanymus, kurie
praplatys socijalius ir politiš
kus įstatymus Vokietijoj.

Itališkas laikrašti s-Corri ere
d’Italia, lapkričio 3 d. indėjo
ilgokų žinutę apie pasekmes
popiežiaus nuskirtos Lietuviu
Dienos Katalikiškose bažnyčio
se.
Paskui toj žinutei paduok
Lietuvių Seimo telegramų .F
Šventenybei Benediktai XV.
Telegrama buvo šitokia:
“Lietuvių Tautiškasis Sei
mas, susidedųs iš 250 atsto
vų, prigulinčių prie įvairių
socijalių klesų, susirinkę Vil
niuje, mūsų sostinėj, apsvar
styti bėdas ištikusias dėl karės
ir aptarti Lietuvos neprigulmybę, išreiškia Jūsų Švente
nybei savo karščiausias dėkas
už paskyrimų Lietuvių Dienos
viso pasaulio katalikiškose ba
žnyčiose palengvinimui nelai
mių mūsų tėvynės.
Mes lie
tuviai vilimės atgauti savo po
litiškų neprigulmvbę. Turė
dami viltį rasti Jūsų Šventeny
bėje tvirtų pagelbų Jūsų mel
džiame palaiminti mūsų dar
bus.”
Toliau paduodama, jog Sei
me dalyvavo 250 atstovų re
prezentuojanti visas klesas ir
luomus — didikus,
dvasiškijų ūkininkus ir darbininkus.
Dar primintų jog dienotvarkio punktas,
reikalaujantis
Lietuvos neprigulmybės priim
tas vienu balsu.

Tme translation filed with the postmaster at Boston, Mass. on Dec. 3,1917
as reęuired by the net of October B. 1917

BAISIAU, NEGU PRIE
CARO.
Paul Azelrod, garsus Rusi
jos revoliucijonierius vetera
nas ir atstovas Petrograde Ka
reivių ir Darbininkų Tarybos,
Stockholme apreiškė, jog se
nobiniai juodašimčiai dabar
veikia, kaipo bolševikai. Ji
sai sako, jog pagal naujau
sių žinių iš Rusijos matosi,
kad bolševikų'valdžia baises
nė, negu caro.
“Didžiuma Rusijos demo
kratijos yra prieš bolševikus,’
jisai sakė. “Bet jie pagriebė
valdžios vadžias. Jų parama
tai tūkstančiai pabėgėlių iš
armijos ir žemosios Petrogra
do masos. Senojo režimo mo
narchastai, pabūgę už savo
kailį, metėsi į naujįjį judėji
mų.
Tamsiausieji reakcijos
gaivalai dabar subėgo remti
Leninų.
Bolševikai dabar persekioja
baisiau spaudos ir žodžio lais
vę, negu seniau caras išdrįs

davo.
Bolševikai dabar Uždarė rubežių tiems užsienio Rusijos
socijalistams, kurie priešingi
jiems. Bet jie įsileidžia daug
Vokietijos šnipų, kurie išsi
duoda Liebknechto mokiniais.

Gal grįžti monarchija.
Kas galų gale bus sunku nu
spėti. Jei Kaledinui pavyks
išblaškyti bolševikus, tai tur
būt jis sugrųžįs monarchijų,
pažadėdamas duonų ir tvarkų.

PIENO KVORTA 25c.
Dollas, Texas. — Šios apie
linkės pienininkai nutarė pa
kelti kainų ant pieno. Dabar
ima po 25c. už kvortų, o 15c.
už puskvortę.

Talkininkų sutar
tis neklausyti
popiežiaus

Darbo biuras Washingtone
skelbia, jog apskritai imant
maistas nuo rugpjūčio iki
rugsėjo š. m. pabrango ant 2
nuoš.
O nuo rugsėjo 1916
metų iki rugsėjo šių metų mai
BAŽNYČIA
IR
VALDŽIA.
True translation filed with the postWashingtoų lapkr. 29. — stas pabrago ant 29 nuoš.
master at Boston, Mass. on Dec. 3,1917
master at Boston, Mass. on Nov. 16,1917 Laike pan-amėrikoniškų mišių
BOLŠEVIKAI PASKELBĖ šv. Patricko bažnyčioje CharSLAPTUS DOKUMENTUS. lestono vyskupas William T.
Scranton, Pa.
Petrograd, lapkr. 28. — Bol Russell sakė pamokslų apie
Šio miesto
santikius
Bažnyčios
su
val

ševikų valdžia paskelbdino
ir apielinkių karpenteriai ėmė
slaptų 'sutartį tarp Francijos, džia. Nors tuomet bažnyčioj varytis prie to, kad algos bū
Italijos, Anglijos, Rusijos ir paties prez. Wilsono nebuvo, ti} pakeltos ant 10c. valandoje.
Italijos. Sutartyje prižadėta bet buvo augšti valdininkai ir
Italijai tūlos žemės už stojimų diplomatai šiaurinės ir pietinės IŠPILDĖ REIKALAVIMĄ.
prie talkininkų.
Toje sutar Amerikos.
Stamford, Ct. — Iron Mol“Yra smagu matyti, kad ši
tyje taip-gi pasižadėta neklau
ders
’ Unija No. 161 pareika
syti popiežiaus Benedikto, jei tame istoriškame krizyje,” sa
kė vyskupas Russell, “katali lavo algos iki $5 dienoj ir įves
jis bandys sustabdyti karę.
ti 8 vai. darbo dienų. Reika
Tasai dokumentas buvo pri kai atlieka savo pareigas. Ma
lavimai išpildyti. Ligšiol gau
imtas Londone balandžio 26, žiausia trečdalis Amerikos ar
davo
$4.50 dienoj ir dirbdavo
1916.
Po juo pasirašė baro mijos ir laivyno susideda iš ka
Vienok, mes tik šeš 8 ir pusę valandų.
irti S A yf: « V v. L *
nas Grey, buvęs Anglijos už talikų.
tų
dalį
gyventojų
tesudarome.
sienio
reikalų sekretorius;
Tų galima išaiškinti tik tuo,
PAKĖLĖ ALGAS.
Paul Camben, Francijos am
kad
katalikų didesnė proporci
basadorius Anglijoj ir grafas
Potland, Ore. — Meat CuttBenckendorff, Rusijos amba ja išlaikė kūno kvotimus. Bu ers’ unija išsiderėjo geresnes
sadorius Anglijoj. Jame yra vo atrasta, jog katalikų dides algas.
Pakelta ant 10 nuoš.
memorandumas nuo Italijos nė proporcija buvo liuosa nuo Pirmiau dirbo 10 valadų, da
ambasadoriaus Londone užsie- tų ligų ir negalių, kurios pa bar įvesta 9 vai.
niniam ofisui ir talkininkų daro netinkamu tarnauti tėvyjnei jos reikaluose. Jie pirmi
- karČje'detto; kdd jiė~§avo'du?
Tarės sunaikinti Austrijos ru gyvenimu buvo pirmi tvar
laivyną.
koje.
Nashville, Tenn. — Barbe
Dievas yra tvėrėjas kiekvie
Ir
Buvo sutarta, kad Francinai dabar įvedė taip, jog už
įfjjos ir Anglijos laivynai gelbės nos teisingos valdžios ir Jis v- plaukų nukirpimų imte 40c., o
’ ra jos sankcija. Iš Jo visos val
už barzdos nuskutimų ims 20c.
•italams iki Austrijos laivynas
’bus sunaikintas. Po taikai I- džios ima sau autoritetų. Nors
valdžios forma priguli nuo
talijai žadėta Trentino, pieti
žmonių pasirinkimo, bet val
nis Tyrolius, Brejinero tarpdžios autoritetas yra nuo Die
kalnis, Trieste, Istria. ir Dalvo draugijos Tvėrėjo. Todėl
Geležinkelių darbininkų or
macija ir kitos žemės, kurių
valdžios veikia Dievo autorite ganizacijų vadai visoms gele
rubežiai smulkmeniškai buvo
tu, kuomet jos leidžia įstaty žinkelių kompanijoms inteikė
nustatyti.
mus užlaikyti draugijinę tvar reikalavimus pakelti visiems
Italija pagal tų sutartį tu
kų ir kuomet jos piliečiai grie geležinkelių darbininkams al
rėjo valdyti užsienio reikalus
biasi ginklo apginti nuo netei gas. Ne visiems darbininkams
Albanijos, jei jai būtų pripa
singo užpuolimo.
algos turi būt lygiai pakeltos,
žinta autonomija. Bet Italija
Tai taip Katalikų Bažnyčia bet abelnai imant reikalauja
neturės teisės priešįuties, jei
master at Boston, Mass. on Dec. 3,1917 jo žmonėmis — užmuštų ties
supranta dažnai kreivai su ma pakelti ant 40 nuoš. Atsa
asrvviATHrvnt»nž^f2nTTT1917iLa Vacąuerie per 12 valandų dalys Albanijos būtų skiria prastų, ant pikto panaudotų
kymas į pareikalavimų turi
NEATGAVO POZICIJŲ.
, bnv<)
negu bile kur mos Čemogorijai, Serbijai ir
dieviškų karalių teisę. Suvie būti raštu vadams suteiktas ne
Graikijai.
Bavarijos sosto įpėdinio prin
nytų Valstijų prezidentas ir vėliau, kaip gruodžio 31 d.
Francijų Anglija ir Rusija
co Rupprechto bandymas užėkongresas valdo ta dieviška 1917 m.
žadėjo paremti Italijų slopini
jimu iš šono atgauti pozicijas
teise.
me popiežiaus įtekmės baigti
gen. Byngo užimtas besivarant
Kiekviena teisė yra sujungta
karę ir kištis į karės klausi
ITALŲ FRONTE.
link Cųmbrai pasibaigė nepa
su pareiga. Kaip valdžia pri
VIEŠAS PRANEŠIMAS.
mus. Už mėnesio po pasirašy
sisekimu.
Nors kaikuriose
Italijos šiauriniame fronto mo po tuo dokumentu Italija valo apginti pilietį, taip pilie
Pranešu gerbiamiems ‘.‘Mo
vietose vokiečiai perkirto an gale buvo laukiama austro-vo
tis privalo palaikyti valdžios terų Dirvos” rėmėjams, kad iš
glų linijas ir paėmė pozicijų, kiečių atakų, bet tų didžių jų turėjo pradėti veikimų su tal autoritetų pildydamas įstaty
priežasties betvarkės A. L. R.
nelaisvių ir armotų, bet užtad atakų dar nebuvo. Vienok tuo kininkais.
mus ir reikalui ištikus ginti sa K. Moterų Sųjungos Centre, ir
tas jiems labai brangiai atsiė- visu frontu ir palei Piave upę
vo gyvasčia prieš neteisingų
dėlei kilusių nesusipratimų
iki Adriatikos jūrės eina smar True translation filed with the post- užpuolimų.”
su centro valdyba pasitraukiu
kūs artilerijos mūšiai.
SUDEGINO NEGRĄ.
mnster at Boeton, Mass. on Dec. 3,1917
iš užimamos vietos.
as required by the act of Octobei;6,1917
RADO PRAŽUVUSĮ
Nashville, gruodžio 3. — Ne
Iki išėjimo “Moterų Dirvos’
ŽMOGŲ.
PRIŽADĖJO REMTI
gras Ligon Scott, kurs buvo
numerio 11 (14) su visais rei
VERKĖ IKI NUMIRĖ.
RUMUNIJĄ.
apkaltintas užpuolime baltos
Hot Springs, Ark. — Pe-l kalais bus galima kreipties se-,
moteries lapkr. 22, dabar tapo : Jersey City, N. J. — John
Washington, gruodžio 1. — reitų pavasarį čia buvo pra-i kančių adresu: (Iki to laiko,
sudegintas. Sako, kad negras Ohlando namus aplankė nelai Prez. Wilson pasiuntė Rumu puolęs bankininkas McGraw. j gal centro valdyba susiras
buvo prisipažinęs prie kaltės. mė. Abu jiedu buvo kurčiai. nijos kakaliui pranešimų, ap Niekas nežinojo, kur jis din-1 naujų redaktorę.): “Moterų
O vaikas naktį ėmė verkti ir reikšdamas, jog Amerika rems go. Dabar viename klubo na- į Dirva,” 14 Commonwea?th
tėvai negirdėjo. Vaikas ver Rumunijos čielybę. Tuumi ta me pašelmenvje elektrininkas j Avė., Worcester, Mass.
Su pagarba
kė, verkė iki sprogo kraujo po atnaujinti užtikrinimai, užėjo lavonų Pasirodė, jog
“Mot. Dirvos” Red. ir Adm.
gyslos. Ryte tėvai rado vaikų kad Amerika tems jį ir žmo tai būta pražuvusiojo banki
nes po karės.
ninko.
U. T. Jokubauskaitė.
negyvų

Vokiečiai neatgavo
pozicijų

Pinigus pasiunčiu į Lietuvą
ir į Vokietiją
Per mano tarpininkyttę galisite pagelbsti

BADU MIRŠTANTIEMS LIETUVOJE
JOsą broliams

KARĖS TREMTINIAMS VOKIETIJOJE.
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PASTABA: — Pagal įstatus galima siųsti tiktai per vieną
įstaigą bėgyje vieno mėnesio sekančiai: karts tremtiniams ne
daugiau kaip po $125, šeimynoms $125, pavienėms ypatoms $75
ir nepilnamečiams. $25.
DIDZIACSIS LIETUVIŲ BANKAS

JUOZO KOWALIAUSKO.
Tel. Richmond 340.

BOSTON, MASS.

Pinigus Rusijos pirkite, nes tik dabar kursas žemas
Pagal žemiausį dienos kursų galite pasipirkti tiktai pas

Bankierių Juozą Kowaliauską

111 Salėm St

Boston, Mass

DARBININKAS.
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fina ii So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
r.«ta Ma, Am Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juosapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Matams tris kartus savaitėje.................................. $3.00
Užrubežyje metams................
$425
8ubscription Kates:
Yearly...................................................... -.......... $3.00
6 months.............................................................. $1.50
Foreign countries yearly.................................. $4.25

“D A B B I N I N K A 8”
(The Worker)
The lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St
Joseph’s Lithuanian R-C. Association of Labor.

“D A B B I NI N K A 8”
942 W. Broadway,
South Boston, Mass.

Skirtingais keliais einame
Lietuvių katalikų visuome
nės mintys ir jausmai nukrei
pta dabartiniu laiku į Lietu
vos ateitį. Stengiamos, kiek
pajėgos leidžia sušelpti nuvar
gusių tėvynę, parūpinti Lie
tuvos varguoliams duonos ir
drabužių, taip-gi nuoširdžiai
lietuviai katalikai rūpinasi
Lietuvos laisve. Katalikų spau
doje ir visuomeniškame judėji
me tie prakilnūs pageidavimai
aiškiai atsispindi. Rods, nėra
katalikų tarpe tokio žmogaus,
o jeigu yra, tai labai mažai, ku
ris nebūtų šiuo-tuo Lietuvai
pasitarnavęs.
Tas malonus
apsireiškimas mums visiems
aiškiai sako ir parodo, kad
sveikiausia ir tobuliausia Lie
tuvių tautos dalis^tai jos di
džiuma — katalikai.
Kitaip
ir būti negali. Gryniausi tau
tiškumo, demokratiškumo ir
doros principai gludi lietuvio
kataliko sieloje ir jo darbuose
jie išsireiškia. To tik tas ga
li nepastebėti kas yra apjakęs
neapykanta katalikiško posaulio arba yra vedamas piktų no
rųk v Tuo tarpu mūsų “broliai”
liberalai apsirinko sau visai
skirtingų dalelę. Pirmoje vie
toje jie pasistatė ne kovų už
Lietuvos laisvę, neprigulmybę
ir jos gerbūvį, bet pakėlė ne
apykantos kardų prieš lietu
vius katalikus, kuriuos įvai
riausiais būdais šmeižia ir nie
kina. Ir už kų? Gi už tai tik,
kad katalikai neleidžia libera
lams subedievinti Lietuvos, į
griuvėsius paversti lietuvio
dorų ir prakilnius jausmus,
prie doriško bankruto privesti
visų lietuvių tautų. Mūsų tau
tos tamsioji pajėga nesnaudžia
ir varo atkaklių kovų prieš
krikščioniškųjų lietuvių demo
kratijų ir stengiasi jai kelių
užkirsti prie tautos vadavimo
iš materijališko ir dvasiško
skurdo tvanų.

f Kad tas yra gryna teisybė,
o ne iš piršto išlaužtas daly
kas, liudija gyvenimo faktai.
Pažvelgkime atidžiai į libe
ralų veikimų, spaudų, jų vadų
žygius ir tuč tuojaus pastebė
sime vienų bendrų dalykų: kas
yra pas lietuvius katalikiška,
gerbtina, dora, tas liberalams
atrodo pasibaisėtina ir prieš tų
jie visi bendrai kovoja.
Pas lietuvius katalikus vie
šame judėjime daug sveria
dvasiškija, kuri Lietuvos la
bui dirba me mažiau, o kartais
ir daugiaus už kitus. Lietuvių
katalikų kunigai sutartinai su
liaudimi ir svietiška inteligen
tija uoliai aria Lietuvos dirvo
nus ir beria į žemę grynų grū
dų, o ne kūkalius. Tų sutar
tinų darbų ir jo vaisius paste
bėję liberalai, už galvų nusi
tvėrė
ir. pabūgę,
kad katalikai
_______
L

prigulmybės, pasak jų žodžių,
dėlto, kad tame klausime turi
tarti lietuviai, likusieji tėvy
nėje.
Dabar visas pasaulis žino,
kad užimtoje Lietuvoje lietu
viai išreiškė neprigulmybės
reikalavimų. Pažiūrėsime ar
lietuvių socijalistai dabar rems
Lietuvos neprigulmybę.

NAUJAS VOKIETIJOS
KANCLERIS.
Vokietija dabar turi naujų
kanclerį, katalikų,
ypatoje
Jurgio von Hertling’o, buvusio
Bavarijos premjero, kurs, Michaeliui pasitraukus, užėmė jo
vietų.
Jurgis von Hertling, kurį
Herderio Konversations - Lexicon vadina “katalikiškuoju filozofu ir politiku,” gimė 1843
m. Darmstadte, Hessijos didkunigaikštijoje. 1882 m. jis
jau užėmė profesoriaus kated
rų Bonn’o universitete, o 1892
m. Muniche. Nuo 1875 m. jis
nuolat užiminėjo svarbias vie
tas, kaipo atstovas Vokietijos
Reichstage, tapdamas vienu
iš vadovų Katalikų Centro
Partijos. Jis taipo-gi buvo ap
rinktas, kaipo nuolatinis Rei
chstago narys, augštajame Ba
varijos bute.
O nuo keletos
metų jis buvo Bavarijos prem
jeru.

Liberalai manė, kad ataka
ant kunigų nubaidys nuo jų
žmones, inteligentus, o tuomet,
žinoma, liberalų vadai taptų
lietuvio kataliko dvasios ir kū
no viešpačiais ir būtų viskas
taip, kaip liberalams patiktų.
Tūli liberalų laikraščiai, kaip
va Bostono “Ateitis” tai net
Naujas Vokietijos kancleris,
pažaliavo iš pykčio, kuomet esąs geras katalikas, prie to
pastebėjo, kad dar ne visi ir gi ir mokslo vyras. Jis yra Ba
liberalų vadai batalijų prieš varijos Mokslo Akademijos
kunigus varo. Anot jos, tas narys, vienas iš įsteigėjų ir
liberalas, kuris kunigo nešmei- pirmininkų Katalikų Gorresžia esąs klerikalas ir jį reikią Gesselschaft’o, taip-gi ir Ka
apvalyti. Taip mano dauguma talikėj Dailės Draugijos.
liberalų ir šiuo laiku jie visi
Kaipo filozofas jis yra ne
intrigų ir šmeižto keliu juodi
pergalimas Katalikų gyvenimo
na lietuvių katalikų veikėjus,
filozofijos kovotojas. Drauge
tyčiojasi iš katalikų švenčiau
su Baeumkeriu jis yra parašęs
sių jausmų ir prie viso to dar
, veikalą “Viduramžių Filozofi
begėdiškai drįsta kalbėti apie
jos Istorija.” Jis taipo-gi yvienybes ir Lietuvos meilę. Di
ra autorius daug svarbių vei
desnių veidmanių jukr rodos
kalų, tarpe kurių ypatingai
ir būti negali.
reikia pažymėti šiuos: “Mate
Mes katalikai kuomažiausia
rija ir Forma” (1871); “Me
turėtume atidos kreipti į libe
chaniškųjų Gamtos Išaiškini
ralų zaunas, nes paisymas jų
mų Rybos” (1875); “Albertus
šnekų, tai tik laiko gaišini
Magnus” (1880); “Paskaitos
mas. Mes tik galime pasidžiau
ir Prakalbos” (1884); “Jonas
gti iš lietuvių katalikų sutarti
Locke ir Cambridge’o Mokyk
no darbo. Kunigas, darbinin
la” (1892); “Gamtos Teisės ir
kas, svietiškis inteligentas,
Socialiai Politiška Ekonomi
jei tik jie ištikimai tautai tar
ja” (1893); “Descartes” (2
nauja yra pagarbos verti, o
vol. 1897-99); “Katalikybės ir
kad jie visi sueina į krūvų, su
Mokslo Principai” (4 vol.
siartina, geriaus viens kitų
1899); “Augustinas” (1902)
pažįsta, tai čia nieko baisaus
ir d. k.
nėra. Tai tik krikščionių de
Jurgis von Hertling, kaipo
mokratų pajėgų išsivystymas
ir žengimas prie dar didesnio vienas iš vadovų Katalikų
Centro Partijos, kurių jis pa
tobulumo.
Liberalams lietuvių krikščio statė ant kojų, taip-gi jo pas
nių demokratų stiprėjimas tangos, kurios daug padarė
mirties dalgį galanda, gi mums gero dėl draugijos ir parla
jis gyvybę neša, tad dar spar mento, be abejonės, daug įčiau ir uoliau prie savo tikslo vvkdins reformų ir prisidės
žengkim. Neleiskime savo pa prie mažųjų prislėgtų ir nu
jėgoms sklaidyties, bet į krū vargintų tautų užjautimo ir
vų jas traukime — tuomet ir suteikimo jiems liuosybės saLietuvų greičiau iš vargų išva vaimiai rėdyties.
Prie to gi reikia nepamiršti,
duosime.
Liberalų žygiai prieš katali kad katalikiškoji Bavarija
kus, o yač prieš dvasiškijų tu daugiau suteikia liuosybės prorės vėjais nušvilpti, nes šian testonams, negu protestoniška
dienų lietuvis katalikas jau ne Prūsija ir Saksonija katali
be mažas vaikas, kad neat kams. Buvusis gi Bavarijos
premieras, žinomas katalikas
skirti priešų nuo draugų.
veikėjas ir vadovas, tikime,
SOCIJALISTAI PRISPIRTI nevaržys katalikų, esančių po
jo jurisdikcija ir suteiks liuo
PRIE SIENOS.
sybę išpažinti jų tikėjimų be
Šiame numeryje ant pirmo
jokių varžytinių, o tuo pačiu
puslapio skaitytojai ras begali
sykiu ir liuosybę tautiškame
nės svarbos žinių Lietuvos rei
judėjime, kad susitvarkius ir
kaluose.
Svarbiausias daik
išgavus savyvaldų.
tas, tai Lietuvių Seimo teleg
A. Tamoliunas.
ramų Šventamjam Tėvui. Ten
kuoaiškiausia apreikšta: “Mes
lietuviai vilimes atgauti savo REDAKCIJOS ATSAKYMAI
politiškų neprigulmybę.” (Noi
Voverei. — kadangi apie K.
Lituani speriamo riconąuistaS.
S. vakarus jau skyrium bu
nostra indipendenza politica).
vo
rašyta ir kadangi trūkstaMus lietuvius katalikus ši
tas mūsų brolių tėvynėje už- me vietos, tai tamstos raštelio
reiškimas nestebina. Mes to nesunaudosime. Lauksime iš
tikėjomės, mes aiškiai jautėm, tamstos šiaip žinelių iš lietuvių
jog mūsų broliuose tėvynėje gyvenimo.
A S. K. — Aprašymų apie
liepsnoja neprigulmybės troš
tų
pramogų gavome nuo kito
Mes lietuviai katalikai
i kimas.
svetur kuodidžiausia
to trokš-1 korespondento. Tai tamstos nesvetur kuodidžiausia to trokš- | sunaudosime.
<
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susirinkimo.
. ..i

RACINE, WIS.
Dvidešimts metų atgal, ku
ris alkolį iškritikuoti išdrįso,
idijota vardų gavo. Dievas
danguose, o alkolis ant žemės!
Manyti kitaip, kapitalį prasi-,.
žengimų reiškė.
Augštesnio
kulto nei Maskolijos caras ne
matė. Jokis senovės stabas ne
susilaukė pasekėjų tiek, kiek
civilizuotų žmonių dievaitis
alkolis. Jį gerbė visi, išėmus
saujalę atskalūnų. Pradėjus
nuo lietuviškų krikštynų, o
baigus ant cariškų vainikavi
mų — visur alkolis pirmųjų
pradalgį varė. Lietuvos kai
miečiui įsivaizdinti blaivias
krikštynas, vestuves, šerme
nis, vaišes, panėtuves, drau
gystę sunkiaus buvo, negu vo
kiečiams Verdunų paimti. Lie
tuva amžinai dėkinga paliks
“jauniems savo kunigėliams”
dėlto, kad jie pirmiausia blai
vybės varpų patraukė.

Amerikos lietuviai taip-gi
alkolį didžiausiame nedoros al
toriuje pasistatė. Vargšai lie
tuviai! Jų mithologija yra nežmoniškiausi. Tai vienok, čia
sutiksi netik tamsų darbinin
kų, bet ir neva “supratlingų”
laisvos, cicilikiškos spaudos
atstovų-redaktorių. Čia parti
jų, srovių nėra. Kas gyvas
nugarkaulį kožemiausia po al
kolio stabu laužė. Jų norai ir
svajonės yra įvairūs taip, kaip
lankos žolynai, tečiau visagalingas alkolis visus juos lygi
nai paguosti moka. Darbinin
kui, kuris užsimiršęs apie savę, šeimynų, dorų, Dievų, o
vien jam čebatus laižo, sako:
“Aš tave šildau, arba vėdi
nu, iš gerklės dulkes valau ir
apetitų duodu; garbink mane,
o laimingas būsi. “Laisvosios
spaudos bernui, kuris jo ka
raliją karžygiškai skleidžia,
sako: “Aš tau duodu tūkstan
čius tamsių skaitytojų.
Ne
manyk, tu juos turėtumei, jei
ne aš. Kaip giįoit blaivybe užte
kės, taip greit tu Sinklair’io
“Raiste” atsidursi, kur priseis jaučių pilvus rėžyti, o ne
“gazietas” mulkiams pėckoti.
Kol laimė nemiega, griebk šie
nų. Smuklininkas, kaipo alkoliškos dirvos trųša, daugiau
sia nusiskųsti nori. Jo gyve
nimas, neduok alkoli! Ar die
na, ar naktis, ar pirmadienis,
sėdėk ant šaltos statinės ir pe
rėk girtuoklius, tai ne juokai!
Akys, kaip meškos;
vei
das išpurtęs;
pilvas kaip
dynė; sąžinė, kaip arklio ko
ja. Nei meksikonai savo Huitzilopochotiliui tiek nekęzdavo...
,
Blaivybės aušra teka. Savo
eilėse turime jau nevienų
“Hindenburgų,” bet čielas jų
kuopas, kurie su viltimi šir
dyse ir Kristaus vėliava ran
kose, palaimintų darbų tolyn
varo. Pirm mes jų neapkęsdavome, šiurkščiais terminais jų
idėją vadindavome; dabargi,
jau aiškiai matome, jogei jie
buvo tikri brėkštančios eros
pranašai. Tiesa, tai būta dar
bo nuobodaus ir ilgo, tečiaus
ačiū jų energijai, nežinoma ša
lis jau atrasta. Mums tik pa
lieka jų darbo vaisiais pasi
naudoti.

Iš keturių-dešimčių aštuonių
valstijų, dvidešimts septynios
jau po blaivybės vėliava atsis
toję. Vadinasi, dar devynių
reik, kad alkolį ant sausos ša
kos padžiauti. Alkolio kinkos
dreba. Joki draugija jo gy
vastį apdrausti nenori.
Tik
klausymas kelių metų, o cici
likų, laisvamanių tėvas, al
kolis, užvers kojas kartų ant
visados. Jie tai permato ir
todelei iš kitos pusės prie tam
sių žmonelių zulijaši. Perša
jiems Mockų, Strazdų, Micke
vičių, kad šie jų policijų gel
bėtų. Vargiai! Blaivininko
neapgausi. Noroms, nenoroms
Onytei. — Apie tų pat daly
priseis laisvosios spaudos satnkų dedame žinutę gantų nuo
darbininkams biairin.nkų lop
kito korespondento. / - < - .
šius supti, o ne jiems “lite
Ir R. V&luko
ratūrų” gaminti-^l r
< s
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telbti (kas jau ir dabar yra) L
del J
gyvu gvaltu ir visu trukšmu ,.
• 1
pradėjo vesti smarkių batalir U0'iam ’
jų . prieš kunigus, kuriems, .... Bet mūsų socijalistai visai
tiek daug visokių jųękadėjisJkitokių giesmę giedojo. Jie an
čių priskaitė, jog ant galv<» ir ^balsavę, ppeŠ^
niuh^Taiastų pranešimas buvo
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Kas girdėti lietuvių kolonijose

Blaivybes aušra teka
gal daugiausia impento blai
vybės idėjai davė.
Jis vienu
savo plunksnos patraukimu,
tiesiog už gerklės alkolio hidrų nutvėrė. Berods, ji dar
blaškosi ir uodega mala, bet
buožė — jau sutriuškinta. Ki
taip sakant, alkolis nebus tuo,
kuo buvo, o kuomet jis visiš
kai pranyks, beabejonės, p.
Romanovo vardas bus plačiai
blaivininkų istorijoje pagar
sintas.
Moterų šiai idėjai nuopel
nai ir-gi negali būti ignoruoti.
Žinoma, daugiausia jos nuo al
kolio nukentėjo. Todelei jos
visuomet pirmos už blaivybę
kovoti šoko. Be lygių teisių,
su grynomis, taip sakant, ran
komis kalnų vartyti negalėjo;
tai vis-gi ir jos nesnaudė. Kur
tik galima buvo, energijos ne
gailėjo.
Kartų lygias teises
gavę, pirmiausia .už alkolio
tverdavosi. Alkolio bernai ži
nodami tai, paskutines pas
tangas klojo, kad tik moteris
nuo balsavimo sulaikyti. Ačiū
jų intrigai, dauguma dar ir
dabar savo klaidos atšauk
ti neskumba. Bet šiandien mo
terų judėjimas jau ant tiek įsisiūbavo, kad alkolio fanati
kai jį užtvenkti nebepajėgs.
Ilgų metų kovos lauke, mote
rų vėliava plevėsuoja.

Blaivybę čia aprašinėjant,
netyčiomis plunksna pati užklausymų stato: — “O kaip-gi
ten Lietuvoje bus?” Sunku
pasakyti. Žinia tik tiek, jogei
į Lietuvų keliui atsidarius, no
rinčiųjų grįžti bus. Vienus
meilė, kitus žingeidumas, tre
čius pinigas Tėvynėn mos. Ga
na to, kad jų bus.
Bet tai
vis tik mažmožis. Kas blaivi
ninkui rūpi, tai tas, kad karčiamninkų giminė čia bus di
džiausi.
Aišku, kaip dienų.
Negana to, jų kapitalas, pra
mušta galva ir “tėvynėje”
prakeiktų pramonę varyti,blai
vininkų šurpu krato!
Tai
problema, kurių gerai apgal
voti reikia. Amerikoje jų biz
nis nusmuko. Vilties nėra. Na,
o saliūnininkas, tai taip-pat
kaip vagis, kartų vogti pra
mokęs, nemeta. Nemes. Jei
ne čia, tai ten jis ant šaltos
statinės rangysis ir girtuok
lius perės.
Įsivaizdinkime sau, grįžta
Lietuvon 3.000 saliūninihkų!
Toki skaitlinė galima. Žinant,
kiek blogo vienas saliūnimnkas nuveikti gali, trys tūks
tančiai! — gyva pekla. Reiš
kia, kiekvienam miesteliui iš
eitų po kelius, o kaimams ir-gi
tų bambadierių netruktų. Pa
žįstant jų pramonės vedimo
būdų, baugu darosi, kiek jie
ten viena diena “tautiečių
apšviestų.”

iI

Laisvamanių draugijos
ir jų darbai.
Ačiū Dievui, katalikų vei
kimas ir jų darbai parodo ben
dro ir nuoseklaus darbavimosi
vaisius; tas viskas matyti.es
iš katalikiškos spaudos skilčių.
Bet pastaraisiais laikais ‘ tauti
ninkai,” geriau pasakius, lais
vamaniai, pradėjo girties mil
žiniškais savo darbais. Ir kuo
met pažvelgsime į draugyščių
ir jų vadovų veikimų, pamaty
sime, kad visa tai garsina, idant pridengus savo bergždumų ir kad veikia prieš tautų ir
Bažnyčių, tai-gi yra prieš-tautiškomis ir bedieviškomis.
Čia randasi seniausia 1) Lie
tuvių brolių draugystė, į kurių
priklauso daugiausia bedievių
laisvamanių, socijalistų ir ke
letas šiaudinių katalikų, kurie
tapo įvelti į jų spęstus per ne
susipratimų. Yra tai visai nudžiuvusi, net galima sakyti,
pūnanti šaka nuo kameno tau
tos ir Bažnyčios. Taigi yra
priešinga tautiškam judėjimui
ir už organų laiko “Laisvę,”
kuri vien tik demoralizuoja ne
susipratėlius.
2) S. L. A. 100 kuopa, susi
tvėrusi keturi metai atgal. Sa
vo pakraipa ir pažvalgomis
nieku nesiskiria nuo viršui pa
minėtos. Į jų ėsų susispietę
daugiausia laisvamanių - tauti
ninkų, socijalistų ir ant galo
nesusipratusių katalikų. Joje
vadovauja socijalistai, bet iš
pradžių buvo grynai tautiška,
nūn gi papuolusį į socijalistų
rankas visai pakryko; “Lietu
vių Dienoje” visai nedalyvavo
ir kenkė, kurstant žmones ne
aukauti, taipo-gi nedalyvauja
tautiškame judėjime. Jų orga
nu yra “Naujienos.”
3) TMD. kuopa, kuri turėtų
būti linosa nuo visokių užmeti
mų, bet ištikrųjų taip nėra Į
jų priklauso laisvamaniai ir di
džiuma katalikų, bet gi visa
valdžia randasi laisvamanių
rankose ir kviečia bedievius
kalbėtojus. Paskutiniame kuo
pos susirinkime, vietoje svars
tyti šį-tų naudingo, p. M. Kas
paraitis pradėjo plūsti prieš ti
kėjimų ir popiežių. P-nas J.
Ugenskis, geras katalikas ir
pastovus veikėjas užprotestavo
prieš tai, bet matydamas, kad
nieko negilioja, apleido susi
rinkimų sykiu su kitais septy
niais susipratusiais katalikais
veikėjais, kurie buvo šie asme
nys: Pp. P. Atkučiunas, T.
Žizminskas, A Jalinskas, A.
Vaičiūnas, A Vaičkus ir p-lė
A. Žizminskaitė. Garbė jiems,
nes nenorėjo užsiimti berg
ždžiomis diskusijomis prieš ti
kėjimų ir popiežių, tuomi paro
dydami papeikimų laisvama
niams ir socijalistams.
Toji pati kuopa buvo par
kvietusi D-rų Draugelį, kuris
taipogi pliovojo prieš tikėjimų
ir bažnyčios apeigas.' Ir dar
ne viskas, bet apskritai sakant,
bedieviai laisvamaniai atsisky
rę nuo bažnyčios ir tikėjimo,
kviečia nekurį apgaudinėtojų
Busįlovų,pasivadinusį save ku
nigu, idant jis apkrikštytų jų
kūdikius. Tame jie parodo sa
vo neišmanymų ir aklybę.
4) Tautiškoji Sandara, tai
p. Martaus prakalbų vaisius.
Jų tikslas yra tai trukdyti dar
bų aukų rinkime Tautos Fon
dui. Narių turi vos septynius,
iš kurių priklauso keturi šiau
diniai katalikai.

MANCHESTER, N. H.
Nedėlioj, lapkričio 11 d. bu
vo surengtos prakalbos, Tautos
Fondo skyriaus, kad parin
kus aukų nukentėjusioms nuo
karės lietuviams. Vedėjas pra
kalbų R. Kundrotas paaiškino
tikslų. Toliaus kalbėjo p. A.
F. Kneižis “Darbininko” ad
ministratorius iš So. Boston,
Mass. P-as A. Knežis aiškiai
nurodė dabartinį Lietuvos pa
dėjimų ir kaip darbuojamasi
dėl Lietuvos neprigulmybės.
Ragino po karės grįžti į Lie
tuvų. Užbaigdamas savo kal
bų, dar paragino aukoti kiek
kas išgali. Toliaus buvo ren
kamos aukos. Jonas Maciule
vičius aukojo $1.25; po $1.00:
F. Chekutis, R. Kundrotas, P.
Kukauskas, H. Macevičiukė,
J. Vaičiūnas, V. Zarumba, P.
Žukytė, U. Ukanaitė, V. Olkavikas, M. Kušleiko, D. Taraškeviča, Z. Kandrotas, V. Valantinas, S. Cheponaitis, L. Ja
kaitis. Smulkių aukų surinkta
$9.95.
Viso per prakalbas
Manchesteryj įplaukė $25.95.

Čia matosi kad pas mus T.
Fondo 49 skyr. kruta. Nors
aukų rinkimas nesparčiausia
eina, bet vis-gi mes netoliau
sia pasilikę nuo kitų kolonijų.
Pas mus, kaip ir kur kitur,
prakilnesnieji veikia kiek gali,
kad gelbėjus žūstančius nuo
bado mūsų brolius.

Štai nuo lapkričio 25 d. 1916
m. pradėjome pasižadėjimus
daryti po kiek aukoti iki karė
pasibaigs. Po $1.00: Juozapas
Vižinis, Košt. Matuliukė; po
50c.: K. Žukauskas, P. Kukau
skas; po 25c.: A. Judaikiutė, J.
Šlinkšienė, S. Petkevičia, D.
Taparauskas, Z. Kundrotas, J.
Kandrotienė, H. Macevičiukė,
B. Baliutė, A. Aleksandraitis,
J. Masavičia, O. Stackiutė, J.
Zdanaitis, Marė Zarambienė,
J. Dranckūnas, A. Vizinienė,
K. Simuntis, A. Žukauskas, A.
Staugas, Pranas Puteiko, J.
Sviatyk, O. Sviatikienė, K.
Šimkūnas, J. Maciulevičia, V.
Olkavikas, A. Deninis, R. Kun
drotas, F. Chekutis.

Aukomis ir pasižadėjimais
įplaukė.
Lapkr. mėn. 1916 m. $1025
Gruodžio mėn_______—11.75
Sausio mėn. š. m.
.12.25
Vasario mėn.___
12.25
Kovo mėn. _____
13.00
Balandžio mėn. _
.15.75
Gegužio mėn_____
.13.75
Birželio mėn.___
17.00
Liepos mėn.____
14.25
Rugpjūčio mėn. .
. 7.75
Rugsėjo mėn. __
14.50
Spalių mėn.____
14.50
Per prakalbas lapkričio
11 d., 1917 m. surinkta__ 25.95
Santaros iždininkes vietinės kp. J. Yeironis____ 7.00
Visų Šventų lietuvių parap. baliaus pelno pridavė 3.70
Išviso surinkta per me
tus laiko-------________ $193.65
Išlaidų turėjom per me
tus -------------------------------- $4.54
Į Tautos Fondų pasiųs
ta _____ _______________ $152.43
Pas ižd. dar lieka___ _$46.11

Kas gal sakys, dabar Lietu
vos žmonės bus ant tiek nu
vargę, kad saliūnininkui nešti
daug-kų neturės.
Tad-gi jų
biznis savaimi puls. Teoretiš
kai,
taip; praktiškai, ne.
Amerikos lekcija mus mokina,
kad saliūnininkas prastų lai
kų neboja. Kam prasta, jamgi visuomet riebu.
Arba:
Daugiau pasižadėjimų, aukų,
Lietuvoje alkolis bus geriaus
mažiau bus ašarų kentantiems
reguliuojamas. Negalima. Albadų mūsų tėvynėje Lietuvoje.
kolį reguliuoti yra sunku taip,
Turiu už garbę pranešti, kad.
kaip ligų. Kaip-gi jį reguliuo
taip mažoj kolonijoj per metus
si? Juk ta pati doza girtuok
laiko pasižadėjusių oukoti su
liui gal nekenks nieko, o šiaip
rinkta, po 25c. iki karės galui
jau žmogų, o ypač moterį iš
surinkta net 62.
ves iš kelio, įbogins jų nedo
R. Kandrotas.
Katalikų Tautos Fondas at
ros murglynan. Geriausia rei
kėtų statyti klausimų taip: ar lieka viskų ir kodėl katalikai
apsimoka tokių bjaurybę kon neturėtų jo remti? Ir ištikrų
W. FITCHBURG, MASS.
troliuoti?
Absoliutiškai ne. jų jį remia, nes prie jo pri TAigynin pasilinksminimas.
Ar-gi ne juokingai atrodytų, klauso apie šimtų narių ir kas
Lapkričio 23 d. keturi lais
jei kas sakytų: Aš neapken nėnesį išsiunčia 40 arba 50 dol. vi vaikinai nusidangino auto
čiu didėlių ligų, o mažytes į Tautos Fondo centrų.
Su gailesčiu turime prisi mobiliu į Gardnėr. Ten begermyliu; jos mane lai kankina?
darni susipyko. Tai vieni pir
Arba: aš matau reikalų bausti minti, kad randam daug nesu miau išvažiavo. Tie pamatę
žmogžudį tų, kuris užmuša su sipratusių katalikų, kurie duo sugrįžtant kitus pastojo kelių.
augusį žmogų, bet ne tų, ko dasi įsigauti į laisvamanių Bet automobilius ėjo ant jų ir
ris užmuša vaikų?
Svajonė. spęstus. Bet gi laikas jau atė parmušė.
Dabar sužeistieji
Alkolis, pradėjus nuo lašo, o jo, idant Badmečiai nebesi- Gardnetio- ligoninėj. Kaltiniobaigus ant bravoro, yrą nū<i duotų save apgaudinėti ir Stoję Ikų nerandama. Rastas tik audSl.
, ,J; laįnį^^us,
-J-j
.
Lietįya
^obilius ant kelmo
jei jo nei lašo^avo teritorijoje
į tas.
Bažnyčiai
neturės.
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DARBININKAS

PROTOKOLAS
Turko, X70tf Jersey Vals.
LDS. V Apskr. Suvažiavimo
New York, New Jersey L.
D. S. Apskričio V suvažiavi
mas įvyko lapkričio 25 d., 1917
m. Šv. Jurgio dr-jos svetainė
je 180-2 New York Avė., Newark, N. J.
Atvyko delegatai iš šių kp.:
12. Kp. Brooklyn, N. Y.: V.
Bendaravičius ir K. Dumblys.
14 Kp. Newark, N. J.:
J.
Daukšys, F. Vileikis, S. Mi
siūnas,
S. Klapatauskas ir
P. Daugžvardis.
15 kp. Harrison, N. J.: K.
K. Mečioms ir A Daunoras.
18 Kp. Paterson, N. J.: Plės K. Vaškevičiutė ir T. Baržiliauskiutė.
11 Kp. narys J. K. Miliaus
kas — kaipo Apskr. organiza
torius dalyvavo su sprendžia
muoju balsu be kuopos įgalio
jimo.
Apskr. Valdyba: A. Ma
sandukas — vice pirm, ir F.
Vileikis — rašt.
Nepribuvus Apskričio pirm.
V. Daubarui, 3-čią. vai. po
pietų susirinkimą, atidarė vi
ce pirm. — A. Masandukas.
Prašant apsiėmė būti ir susi
rinkimo vedėju.
Susirinki
mo vedėjui už pagelbininkų,
vienbalsiai išrinktas K. Me
čioms.
Perskaityta 4-to Apskričio
suvažiavimo protokolas, kuris
vienbalsiai priimta. Raportas
rašt. taip-gi priimtas.
Raportas Komisijos Ren
gimo vakarienės. 18 kp. de
legatės paaiškino, kad dėl ne- kurių aplinkybių visai nepa
togu esą. š. m. Paterson’e va
karienė rengti.
Rašt. paaiš
kino, kad senai gavęs apie
tai pranešimą nuo vakarienės
rengimo komisijos.
Trumpai Apskričio vakarie
nės rengimo klausimas, veik
vienbalsiai paliktas sekančiam
Apskr. suvažiavimui.
Susirinkimo vedėjas — A.
Masandukas, turėdamas svar— bių reikalų, apleido susirin
kimą.
Susirinkimo
vedėjo
vietą užėmė pagelbininkas —
K. Mečioms.

Raportai Apskr. organi
zatorių.
Organizatoriai raportavo,
kad jau lankėsi po keletą, kar
tų į mažesnes kolonijas, bet
kol kas tame trumpame lai
kotarpyje nieko ypatingo ne
galėję nuveikti, nes dabar
ir taip yra daug darbo, rei
kia ruošties prie Spaudos Sa
vaitės ir t.t. Raportai priim
ti.
Taip-gi iš organizatorių ra
portų paaiškėjo, kad tūlose
kolonijose randasi ir tokių ypatų, kurios trukdo vietinių
LDS. kuopų judėjimą ir tokie
apsireiškimai yra labai nema
lonūs, kuopos kaskart vis ei
na silpnyn.
Šis klausimas
tapo plačiai apsvarstytas ir
vienbalsiai pavesta
Apskr.
rašt. tuom pasirūpinti. Pla
čiau apie tai nutarta viešai
organe negarsinti. Iš dejegatų paaiškėjo, kad spaudos
savaitę rengia kiekviena kuopa
sau skyrium.
Didžiųjų kolo
nijų priderystė yra, pagelbėti
surengti sp. sav. silpnesniems
kolonijoms. Apskr. organiza
toriams pavesta silpnesnėse
kolonijose sutvarkyti sp. sa
vaitės reikalus.
LDS. 12 kp., kaip paaiški
no delegatai,
jau ruošiasi
prie spaud. savaitės. Jei bus
galima ketina pagelbėti —
Maspeth’ui ir C. Brooklyn *ui.
Sekančiam Apskr. suva
žiavimui vieta
perstatoma:
Harrison’as ir New York’as.
Balsuojant Harrison’as gavo
8 balsus, New York’as 3, tai
gi sekančiam Apskr. suvažia
vimui vieta bus Harrison, N.
J.
Suvažiavimą nutarta laikyfe-ti apie pabaigą sausio ar pra. dfią vasario mėn.
Tikrą lai
ką paskirs valdyba.

.

IŠ VARGONININKŲ

suvažiavimo.

Ketverge, 22 d. lapkričio,
lietuviškoj šv. Petro pobažnytinėj salėj, So. Boston, Mass.
buvo Naujosios Anglijos lietu
vių vargoninkų
suvažiavi
mas, kur dalyvavo sekanti
vargonininkai: p. Ant. Grigo
raitis, p. Vinc. Juška, p. M.
Karbauskas, p. Bron. Valaitis,
p. Ant. Dzikas, p. R. Ainorius,
p. Vacį. Šireika ir p. Juoz.
J. Urbsza.
Suvažiavimą, 3 valandą po
pietų, atidarė su malda p. A
Grigoraitis.
Pasveikinęs tru
mpai susirinkusius, pabriežė
suvažiavimo mierį ir karštai
ragino visus vargonininkus su
sivienyti į tam tikrą vienybės
ryšį ir kiek galima pasidar
buoti naudai mūsų brolių nu
kentėjusių nuo karės.
To
liaus p. Ant. Grigoraitis pa
duoda mintį, surengti suvie
nytomis spėkomis, kokiame
nors parankiausiame Naujos
Anglijos mieste, didelį apvaikščiojimą ir koncertą su pra
kalbomis mūs Tautiškoj Šven
tėj 4 d. Kovo.
Po jo, pa
kviesta pakalbėti kelioliką žo
džių gerb. kun. Juškaitis iš
Cambridge, Mass.
Po kalbai
gerb. kun. Juškaičio, prasidė
jo rinkimai suvažiavimo ve
dėjo ir sekretoriaus.
Vedėju
vienbalsiai išrinkta p. Ant.
Grigoraitis, o sekretorium p.
Juoz. J. Urbsza. Tame tarpe
atnešta į salę keletas telegra
mų nuo vargonininkų ir paša
linių ypatų su linkėjimais ge
riausios pasekmės suvažiavi
mui, o jų tarpe tapgi telegra
ma nuo p. Kanclerio, vargo
nininko iš Westfield, Mass.,
kuris dėl svarbių priežasčių
susivažiaviman pribūti negalė
jo, bet telegrame išreiškė su
tikimą ant visų nutarimų.
Po trumpai pertraukai pra
sidėjo svarstymai, kamanti
nėjimai, tarimai visų klausi
mų.
Po plataus apsvarstymo
visų dalykų ir klausimų nutar
ta:
I. Surengti Milžinišką Apvaikščiojimą Tautiškoj Šven
tėj 4 d. Kovo, — ir tokį pat
milžinišką Koncertą su prakal
bomis. Visą pilną nuo Kon
certo paskirti nukentėjusiems
nuo karės.
II. Vieta apvaikščiojimui ir
Koncertui išrinkta BOSTO
NAS, kaipo centras Naujos
Anglijos ir parankiausis mies
tas suvažiuoti visiems.
m. Atsišaukti tam tikru
būdu ir laiku į visus Naujos
Anglijos gerb. kun. klebonus
ir į visas lietuviškas draugi
jas, idant prisidėtų prie su
rengimo to milžiniško apvaikščiojimo, o taipgi, kad pa
remtų būsiantį koncertą taip,
kad tas atneštų kuodaugiausia
pelno.

TV. Suvienyti visų lietuviš
kų kolonijų esančius chorus į
vieną milžinišką chorą, taip
kad koncerte galėtų dalyvau
ti ne mažiau kaip 300 giedorių.
V. Koncertui ir prakalboms
parūpinti salę tokią, kuri ga
lėtų sutalpinti apie 10 tūksančių žmonių.
VI. Užprašyti apvaikščiojiman ir Koncertan Mass. Gu
bernatorių ir Majorą miesto
Bostono.
Po visų šių nutarimų išreik
šta padėka atsistojimu visų
gerb. klebonui kun. T. Žilins
kui už davimą už dyką salės
laikyti suvažiavimo.
Vedimui šio pradėto darbo,
išrinkta valdyba iš sekančių
vargonininkų:
Pirm. p. A Grigoraitis,
Lawrence, Mass.
Vice-pirm. p. M. Karbauskas
So. Boston, Mass.
Sekr. p. Bron. Valaitis,
Cambridge, Mass.
Suvažiavimas užbaigtas himnu “Lietuva Tėvynė mūsų.”

McKEES ROCKS, PA

HOMESTEAD,
PA.
A
įmav

Jaunimo veikimas.
L. Vyčių Pittsburgh’o Aps
kritys laikė koncertą, lapkri
čio 24 d. Carnegie salėj. Pro
gramas buvo iš 17 dainų, ir
sulošta teatras “Nastutė.”
Be to buvo smuikas su pianu
ir tt.
Buvo tai vienas iš ge
riausių L. Vyčių vakarų. TTk
gaila, kad publikos nedaug
buvo.
Kadangi buvo silpnai
pagarsintas, dauguma manė,
kad ten nieko gero nebus, bet
apsiriko.
Sunkiausia yra at
silankyti ant kokio nors gra
žaus pasilinksminimo tiems,
kurie yra prisirišę prie arielkėlės.
Mūsų jaunimas žada
veikti ir toliaus panašiai. Nuo
vakaro pelnas 25 doL eis nau
dai Vyčių laikraščio.
Visi jaunieji, kurie nepri
gulite prie Vyčių, prisirašy
kite.

i -A..

Aš.

ST. CLAIR, PA.

Kalbėjo J. J. Ramanauskas.
Ketvergo vakare, lapk. 29,
spaudos savaitės paminėjimui
įvyko prakalbos.
Kalbėjo p.
J. J. Ramanauskas.
Pirmuo
ju atveju kalbėtojas išaiškino
spausdinto žodžio galybę ir
kaip didelę intaką daro į žmo
nes geras arba blogas raštas.
Blogas raštas, anot sakytojo,
tai nuodai žmogaus sielai, o
todėl visų teisybę mylinčių
žmonių yra priedermė skaityti
ir remti tik gerą katalikišką
spaudą.
Antru atveju kalbė
tojas nurodė būdus, kuriais
lietuviai darbininkai gali pa
gerinti savo būvį; pažymėda
mas, kad ne iš socijalizmo ga
li darbininkas sulaukti sau
laimės, bet iš tam tikro pasi
darbavimo; ragino todėl bro
lius darbininkus mokinties amatų ir abelnai stengties įgy
ti didesnę apšvietą ir susipra
timą.
P. J. J. Ramanausko pra
kalbos buvo aiškios ir įdomios;
publikai labai patiko.
Minė
tos prakalbos buvo surengtos
per pasidarbavimą vietinio
klebono gerb. kun. Duricko ir
vietinės Spaudos Savaitės ko
misijos.
Publikos atsilankė
į prakalbas apie 100 ypatų ir
visi labai gražiai užsilaikė.
Pertraukoje Spaudos Savaitės
komisijos nariai pardavinėjo
knygas ir užrašinėjo laikraš
čius, kurių ir nemažai par
davė.
Vakaro vedėjas buvo
Vladas Zataveckas.
Jis po
prakalbų dar pasakė nuo sa
vęs keletą žodžių.
Ant pra
kalbų atsilankė vietinis klebo
nas ir svečias gerb. kun. Ma
tulaitis iš New Philadelphia,
Pa.

Ten buvęs.
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talikiška ir aš nemanau, kad
ji būtų kvietus laisvamanį kal
bėtoją. Aiškus dalykas, kad
draugystė buvo apgauta kelių
negeistinų savo draugų, kurie
inpiršo laisvamanį.
Iš tokių
spyčių dr-stė jokio gero nega
li turėti. Laisvamaniai veikė
jai tegu kalba laisvamaniams,
o katalikiškos draugystės turi
kviesti katalikų veikėjus. Jei
taip dalykai bus .vedami, tai
galės būti geros pasekmės.

Lekešinės Antanas.

SCRANTON, PA.

“Gudri našlė” ir “Gudrus
kvailys” scenoj.
Lapkričio 27 d. Cecilijos cho
ras buvo parengęs pramogą,
kur buvo vaidinta minėti vei
kalai. Pelnas buvo skiriamas
šv. Juozapo parapijos naudai.
Žmonių buvo pilna salė. Vi
si buvo patenkinti,nes visi vai
dintojai ir dainininkai atliko
gerai savo užduotis.

M. K

KASTOM, PA.

Lapkričio 11 d. socijalistai
ir laisvamaniai rengė prakal
bas. Skelbė, kad kalbėsiąs St
Gegužis iš Mahanoy City, Pa.
Bet ant estrados pasirodė ber
niškos išvaizdos žmogus ir sa
kė, kad jis ne Gegužis, o Ko
vas. Kaikurie pamanė, kad
tai yra žinomas katalikų vei
kėjas p. J. V. Kovas iš Waterbury, Ct Bet greit pamatė,
Juos. J. Urbsza. kad ne, o besąs Vitaitis iš New
Yorko. Jis savo spyčiuje išaugštino velnių kupčių Moc
BROOKLYN, N. Y. ‘
kų, Šliupą ir visus laisvama
SoMrinkimd:Vėd«jas K. Me- ,J LDS.-11 kp. 4r ūkrr gruodžio nius, o išpravardžiavo katali
eiottfe uždarė susirinkimą 5:12 turės susirinkimą Iram-, Pet kus. ‘Dar sakė į Dievą neti
va' vak.
kaus salėja Būtinai visi, nariai kįs, Dįęs^o n<*matą^ Tai jis
Apskr. Rašt F. Vileikis,
privalo ateiti, nes rąndasi i žinoma "Ūttiki protą turįs, nes
- 128 Chape' St,
kuopoj svarbūs nuotikiai.
i jo ir-gi nemato.

EUZABETH, N. J.
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Prakalbos. Cicilikai buvo
Tai yra mažas miestukas iš
išvyti iš salės.
visų pusių aptvertas augštais
Šv. Petro ir Povilo parapijos
kalnais. Viduryj kurių randa
si mūsų miestukas. Kartą salėj L. Vyčių 52 kuopa lap
man su draugu bevažiuojant kričio 18 d. buvo surengus
gatvekariu ir lietuviškai be prakalbas.
Pirmiau kalbėjo
šnekant, prieina jaunas vaiki j “Raseinių Magdė” apie Motenas ir paduoda baltą gabale-’rų Sąjungą ir apie vyčius. Anlį popieros. Imu ir skaitau, tras kalbėjo p. A. Staknevipasirodo, kad tai apgarsini eius apie LDS. Paskui užsi
mas, kuris labai dailiai skam minė apie niekingą cicilikų re
ba. Nutarėme su draugu nu zoliuciją, kurią jie visų lietu
eit ant to vakaro, nes ant la vių vardu pasiuntė valdžiai,
puko rašyta, kad rengia Lie kad priešingi karei ir ėmimui
tuvos Vyčių 62 kuopa. O aš kariuomenėn. Tuomet kilo su
Vyčius labai myliu ir progai manymas išnešti ištikimybės
pasitaikius visados remiu. Nu šiai šaliai rezoliuciją tai ci
traukėme į nurodytą vietą, cilikai pakėlė lermą, kaip ko
kur turėjo būt vakaras. Žmo kie galvijai. Kuomet tie lau
nių besą pilna svetainė. Štai kiniai žmonės-cicilikai komite
ant estrados pasirodo klebo to prašomi nenutilo, nei-gi no
nas ir aiškina vakaro progra rėjo išeiti lauk, tai tuoj atsira
mą
do “dėdės” su kočėlais ir kaip
Pirmiausia choras padaina mulus iš mainų išmetė lauk.
vo puikių lietuviškų dainelių.
Žmonių buvo apie 300. Šiaip
viskas
išėjo gerai. O “Rasei
Po to dailiai pasmuikavo poni
Sabonienė, garsi artistė-smui- nių Magdė” labai prijuokino
kininkė. Jai akompaniavo pia visus. Buvo pardavinėjama
no p. Sabonis. Toliau buvo katalikiška literatūra.
Ten Buvęs.
perstatytas teatras ‘‘Nastu
tė.” Visi aktoriai atliko pa
WORCESTER, MASS.
girtinai.
Nastės rolėj bu
vo ponia Sabonienė, raštinin
Lapkričio 22-23 ir 24 dd. bu
ko — p. J. Paškauskas, vir
vo ferai bažnytinėj salėj. Pel
šaičio — p. Franciukevičią
nas skiriamas karės nukentė
Petro — p. Sabonis, Jono —
jusiems. Buvo garsinta, kad
A. Sadauskas ir Braukienė —
subatoj kalbės p. K. Pakštas,
Ona Indziulis. Visi artistai
bet to nebuvo. Ant fėrų bū
verti pagyrimo. Užtai garbė
davo prisirinkę gana daug
Vyčiams turėt savo tarpe to
žmonių ir matomai atliks ne
kių artistų. Taip-gi girdėjau,
mažai pelno. Programai visais
kad pelno dalis eis Vyčių or
vakarais buvo geri.
ganui.
Darbai eina gerai ir žmonės
Svečias.
uždirba neblogai.
Nuo šios nedėlios prasidėjo
mūsų bažnyčioje 40 valandų
WATERBURY, CONN.
atlaidai.
25 d. lapkričio Juozapinė Pas mus dabar labai nesma
Draugystė buvo parengus pra gu, kad neturim vargonininko.
kalbas. Kalbėtojas buvo par- P-as J. Čižauskas apleido Workviestas iš Brooklyno, N. Y. cesterį. Dabar vargonuoja ai
graborius J. Liutkauskas. Bu rė.
vusieji prakalbose man pasa
Vytautas.
kojo, kad nepaprastas esąs
--------- O-------kalbėtojas. Apie tą kalbėjo, ko
CHICAGO, ILL.
pats nesupranta.
Patartina
Susirinkite.
Brooklyniečiams
.pasilaikyt
sau tokius kalbėtojus, tegul
Gruodžio 9 d. šv. Mikolo sa
jis lavonus aprūpijaėja. Taip lėj bus LDS. 20 kuopos susirin
gi patartina ir Juozapinei dr- kimas. Tai bus priešmetinis
jai nekviesti iš kitur graborių susirinkimas. Visi nariai su
kalbėtojų, nes du mūsų vieti sirinkit, nes bus renkama val
niai graboriai rimčiau galėtų dyba ateinantiems metams.
pakalbėt, negu tas.
Atsiveskite naujų narių.
Kp. rašt.
Juozapinė Draugystė yra ka
—

WATERBURY, CONN.

Protestas prieš kfiubus.

Draugijų nariams.
‘‘Darbininkas” 3 sykius į
savaitę tik už $2.25.
Vieną sykį į savaitę už $1.00.

PASINAUDOKITE PROGA
Mes padarėme didelę nuo
laidą draugijų nariams atiduo
dami laikraštį “Darbininką”
už $2.25 ir dar prie to, už tuos
pačius pinigus garsinsime drjų valdybų adresus ir kitokius
smulkesnius apgarsinimus dy
kai.
Nariams už paieškojimus
taipgi nieko nerokuojame.
Nariai draugijų metiniame
susirinkime pakelkite tą klau
simą ir pasirūpinkite, kad drja nutartų paimti už organą
laikraštį “DARBININKĄ.”
Lai nelieka nei vieno (os)
lietuvio (ės), kuris (į) nes
kaitytų “Darbininko.”
Klauskite platesnių infor
macijų iš “Darbininko” Ad
ministracijos adresuodami:

Paskutinėmis dienomis lap
kričio šių metų nekurtos drau
gystės savo mėnesiniuose susi
rinkimuose taip-gi ir nekurto
žymesni asmens užprotestavo
prieš pardavinėjimą svaigalų
šventomis dienomis sekančiuo
se kliubuose 48 ir 103 Gren
gatvė ir 113 Congress Avė.
Už poros savaičių bus nagri
nėjama dalykai miesto teisme.
Būtų labai gerai, kad pasisek
tų sustabdyt ir palengvyt
“Darbininko” Adm.
tiems žmonelėms, kurie ten
242 W. Broadway,
vargsta tokias ilgas valandas
So. Boston, Mass.
prie rudžio ir kazyrų, o apie
dūmus ir smarvę nereikia nei
Neužmirškite kareivių.
kalbėt. Labai gaila, kad mū
Geriausia dovana karei
sų broliai lietuviai taip drūčiai
viams,
tai Lietuvių Darbinin
įsikibę į tą gėrimą.
Lekešines Antanas. kų KALENDORIUS.
Kaina 25c.

SO. MANCHESTER, CT.

Tvirtėja.
LDS. 54 kuopa lapkričio 25
d. turėjo susirinkimą. Prisira
šė trys nauji nariai. Kuopa
nesenai susitvėrus, ir narių
skaičius kiuolat&i auga. Dar
kuopa nėra turėjos prakalbų,
tai dabar nutarta tą padary
ti
.
.... ...

Vienuolės
Vertė KUN. A T.
Sv. KAZĮii IKRO VIBNUOLUOS UXTŪVAITKMS SESEBIM8 ŠĮ MAŽ4 VBBTIM&4 AUKOJA
▼ BBT1JA8.

I.
KERIMAS NUO PASAULIO.
r

“Imkite mano jungą ant savęs ir mokinkitės nuo
manęs, jog esmi ramus ir nužemintos širdies, o ra
site atilsį jūsų sieloms. Nes mano jungas yra mei
lus, o mano našta lengva.”
— Mat. XI. 29-30.

Vaisiai, kuriuos vapsvos gnaibioja, nėra blogiausi. Taip
ir teisingas dalykų tėmytojas turi prieiti prie išvedimo, kad
katalikų seserų-vienuolių institucija yra nepaprastai atriekta
riekelė, kadangi taip daug žmonių-vapsvų apie ją sukinėjasi.
Taip-pat kas nenori sutikti su Bažnyčios mokinimu, nes jam
stinga greito sumanumo ir logiško mitrumo atakuoti tikėjimo
paslaptis ant dogmatiškos papėdės, pradeda neatšaukiamai
pliovoti apie Vienuolijų paslaptis ir ydas. Ir toks šaukia po
licijos pagelbos, kad ji padarytų liuosą ineigą dėl ištyrimo
požeminių kalėjimų ir aiškioje šviesoje parodymo savo šali
ninkams nuogų lavonų, tik ką ištrauktų iš požeminių urvų.

Kad nurodžius tų heroiškų atradėjų bei paliuosuotojų iš
kalėjimų nuskriaustų moterų klaidas, parašiau šią knygutę,
kuri nurodys nustebintam pasauliui slaptą Vienuolijų gyveni
mą, Ir kuomet aš pats esu vienuolis; ingijau mokslą, mo
kytų vienuolių suteikiamą ir prityriau didžio svetingumo se
serų-vienuolių įvairiose jų pastogėse ir šalyse; buvau kaikurį
laiką dvasišku seserų-vienuolių vadovu ir patarėju ir laikau
sau už garbę būti dviejų seserų-vienuolių broliu, tad-gi ne
darau tuščios pretensijos, kuomet sakau, kad aš galiu pasa
kyti apie Vienuolijas ir seseris-vienuoles daugiaus už tuos, ku
rie žinojimo ir tiesos vieton stato imaginaciją, išniekinimus ir
šmeižimą, o neapykantą ima kaipo priežastį visų savo raš
tų.

Vienuolija yra tai moterų draugija, kurios narės bendro
mis regulomis ir bendru valdymosi gyvenime, stengiasi pasiek
ti augštesnę krikščionybės tobulybę, pildant evangelijos pa
tarmes kas link Paklusnybės, Neturto ir Skaistybės. Siekti to
bulybės reiškia būti tikruoju Kristaus sekėju. Tobulybė yra
tai augščiausias žmogaus gerumo laipsnis. Ji tai buvo inkūnyta pačiame Kristuje, ir tam, kurs nori būti tobulas, pats
Kristus pataria: “Eik, parduok ką turi ir duok elgetoms —
o ateik ir sekk mane.” — Mat. XIX, 21.
x

Sekti Kristų turi reikšmę tik vieną, tai yra sekti visą Jo
gyvenimą. Jis pildė kiekvieną dorybę augščiausiame laipsny
je. Visame kame matome, kad Jis paniekino šį pasaulį. Jis
negali, rods, gan tvirtai pasakyti, kad Jis nė
ra šio pasaulio, ir kad mes patys taip-gi nebūtumėm šio pa
saulio: “Niekas negali dviem ponam tarnauti; nes arba vie
ną neapykantoje turės, o antrą mylės; arba vieno laikysis, o
antrą paniekins. Negalite Dieyui tarnauti ir mamonai” —
Mat. VI, 24. Tai-gi pirmutinė sąlyga pasiekti augštesnę tobu
lybę yra tai atmesti šį pasaulį arba nuo jo atsiskirti.
Kristus ypač tos sąlygos reikalauja, kitokio išėjimo nėra;
kad ir artimieji su šeimyna vis vien turi būti apleisti dėl Jo:
“Ir žmogaus neprieteliais bus jo namiškiai. Kas myli motiną
arba tėvą daugiaus, kaip mane, nėra manęs vertas” — Mat
X. 36-37. Kad galima būtų geriaus mylėti Dievą, Jis net pa
taria neturėti pačios, nes “kuris yra be moteries, rūpinasi,
I Kor. VU. 32.
kas yra Viešpaties, kad įtiktų Dievui”
Nėra abejonės, jog Kristus troško, kad Jį suprastumem tvir
tai, kuomet skaitome sekančius žodžius: “O kitam tarė: Eik
paskui mane. O anas tarė: yiešpatie, leisk mane pirm ei
ti ir palaidoti mano tėvą. O Jėzus jam tarė: Leisk, idant
numirėliai laidotų savo numirėlius; o tu, eik ir apsakinėk
Dievo karalystę. Ir kitas tarė: Eisiu paskui tave, Viešpatie,
bet pirmleisk man tuos daiktus sutvarkyti, kurie yra na
muose. Jėzus jam tarė: Nei vienas, kuris prideda savo ran
ką prie arklo, o atsižvelgia atgal, nėra tinkąs Dievo karalys
tei” — Luk IX. 59-62. Kristus ištikrųjų suprato, kad tai yra nepaprastas reikalavimas, labai sunkus Jo mokiniams, vie
nok Jis būtinai reikalauja to pasiaukavimo: “O kas neneša
savo krvžiaus, o eina paskui mane, negali būti mano mokin
tiniu” — Luk XTV. 27.
Žmonija, Kristaus laikuose, kaip ir šiandieną, buvo pa
linkusi savymeilėn, Kristus-gi išlaikė atsiskirimo nuo pasau
lio dvasią, kaipo vaistą prieš savymeilus troškimus.
Ne visi tai suprato. Daug nuliūdusių nuėjo savais keliais,
nes jie labai mylėjo šį pasaulį, buvo per daug užimti žemiš-kais užsiėmimais, kad suprasti mokytojaus žodžių tiesos reik
šmę: “Mano jungas yra meilus, o mano našta lengva.” Jie
taip-gi nesuprato, kad galėjo surasti atilsį jų sieloms, jeigu
būtų tik paėmę Jo jungą ir išsimokinę nuo Jo ramumo ir šir
dies nužeminimo.
,

n.
KRISTUS SAUKIA.
“Ne jfts aprinkote mane, bet aš aprinkau jug ir
pasklriau, idant eitumėte Ir atneštumSte valsltj.”
— Jon. XV, U.

Tik tie, kurie buvo Kristaus išrinkti ir pašaukti į Jo tar
nybą, Jį tesekė. Tas pašaukimas buvo jiems didi garbė. Kris
tūs gi jiems aiškiai priminė, idant nemanytų, kad jie sutei
kia Jam garbę Jo mokintiniais esant, bet kad Jis pats išrin
ko juos augštesnin rėdau. Tai-gi, nekalta mergaitė, kuri jau-.
Čia savo širdyje troškimą ištikimiau tarnauti ir sekti jos Išgt^
nytoją ir kuri stengiasi dasigauti aogštesnės tobulybės, gy
venant vienuolės gyvenimu jau čia, kad jai per ypatingą ma
lonę pavelyta dasigauti augštesnės tobulybės. Ji tad išgirdo
pašaukimą: “Klausyk, duktė, ir žiūrėk, ir pakreipk savo ausį
ir užmiršk savo žmones ir savo tėvo namus. Ir karalius pagei
nnos Tamašauskaitės (Lakštu daus tavo grožybės, nes jis yra Viešpats tavo Dievas ir Jį tu
tės) eilės. Knygelė 64 pusią rės jie garbinti” — Ps. XLTV, 11-12. Ir išgirdusi Kristaus
pių, ant gražios popieros. Kai
na tik 25c. (tik vienas kvotėris) .Agentams nuleidžiaaft <
delis nuošimtis.;;
S"“?’0: 720 N
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Vietines žinios
KOVOTOJAI UŽ LIETUVOS
LAISVŲ.

So. Bostono lietuvius katali
kus ne juokais galima priskir
ti prie kvotojų armijos už Lie
tuvos laisvę. Vargiai rasi ki
tų tokių lietuvių kolonijų Amerikoje, kuri tiek daug aukų
būtų sudėjus įvairiems Lietu
vos reikalams. Į Tautos Fon
dų Bostoniečiai kasmet sude
da po kelis tūkstančius dole
rių. Lietuvių Dienoje So.
Bostonas daugiausia surinko.
Gi dabar į Lietuvos laisvės
fondų kalėdinėms dovanoms ir
gi nesigaili dolerinių. Kad
sujudo katalikiškos draugijos
aukoti, tai net miela žiūrėti.
LDS. 1-mos kuopos nariai pir
moje vietoje atsistojo, Federa
cijos Komitetas dėjo kiek ga
lėjo, o štai Vyčiai virš 50 do
lerių Lietuvos laisvės reika
lams sumetė. Aukojo šie Vy
čiai ir Vytės:
. .$10.00
A. Bendoraitis

...

500

.T Vilkišins

..5.00
5.00

J. Markelionis
•T. F. Karosas
A Dagis
. .
V Valatka

......

............ 3.00
2.00

P. Bakučiutė ... . . .„2.00
.. 2.00
J. Keršis...
J. Meškauskas —______ 2.00
..._2.00
J. Motiejūnas- . ._
A. F. Kneižis
. ........... 2.00
. .2.00
J. Cervokas
M

1.00

Balmnintė

0. Protašiutė — - ______ 1.00
.
1.00
P. Špokas ............
J. Strakauskas __ . ._ : 1.00
K. Zubavičiutė _ ..______ 1.00
. 1.00
M. Zarankiutė ...
1.00
Z. Geciutė
1.00

V T.nkanskintė

K. Kaulinskaitė
J

Miliauskas

P. Giedraičiutė _

1.00
____1.00
.50

_ .$52.00
Išviso
Kaip girdėti LDS. 1-mos
kuopos narius ir Vyčius žada
sumušti duosnumu Moterų Sųjungos 13 kuopa, Apaštalystės
Maldos Draugija ir kitos, ku
rios uoliai prie aukavimo ren
giasi. Pažiūrėsime dabar kauk
teks garbės vainikas. Lauksi
me, kas daugiau Lietuvos lai
svės išgavimui suaukos. Rei
kėtų So. Bostono lietuviams
apsižiūrėti, nes Worcesteris
jau pirmenybę žada nuo Bos
tono paveržti, bet vargiai tų
atsieks nes štai ir daugiau au
kų jau turime:
Kun. T. Žilinskas------ $10.00
Kun. P. Saurusaitis------ 5.00
J. Valentienė___________2.00
Aukotojams nuoširdų taria
me ačiū, o tiems, kurie mano
dar aukoti patariame pasisku
binti, nes
Kas greit duoda, tas dvigu
bai duoda.

I

IŠĖJO Į STREIKĄ.
i
Rozbury. Mass. Čia yra di-

dėlė duonos kepykla “Feiguson Bakery,” o Charlestown’e
“Fox Bakery.”
Abi kepyk
los eina išvien ir sudaro “General Baking Co.”
Kaip vie
noje, taip ir antroje dirba dau
giausia ateiviai: lietuviai, len
kai, italai ir kiti.
Darbininkų padėjimas buvo
labai prastas.
“Beikeris,”
kurs visų darbų atlieka, gau
davo tik $16.00 į savaitę, o dir
bti reikėjo į parų 10-12 valan
dų.. Kitose kepyklose darbinin
kai dirbdami tik 8-9 vai. gau
na $19-20 į savaitę, nes ten yra susidariusios beikerių uni
jos.
International Union organi
zatoriai pradėjo ir mūsų duon
kepius organizuoti. Trumpu
laiku pavyko visus sutraukti į
krūvų.
Kada kompanija sužinojo
kaikuriuos darbininkus, pri
gulinčios prie unijos, tuojaus
prašalino juos i šdarbo. Iš to
kilo ir streikas.
Lapkričio 29 dienų įvyko
darbininkų streikas ir visi nu
tarė patol nedirbti, kol strei
kas nebus išloštas. Patartina
Į Šv. Petro parapijų atva
ir lietuviams laike streiko ne
dirbti. Daugiaus apie tų strei žiuoja kunigauti Newark’o, N.
kų vėl pranešiu “Darbininke.” J. klebonas, kun. J. DobužinJ. J. Š-kas. skas. Gerbiamas svetys gal
jau netrukus ir atvyks.

PASLAPTINGAS SOCIJALISTŲ “SIUTKEISIS.”
Brighton, Mass. Socijalistai
savo laikraščiuose rašo ir per
prakalbas dažnai šaukia, kad
katalikai girtuokliai, katali
kai tokie ir anokie, o jie (so
cijalistai) esu caca. Pažiūrė
kim, ar ištikrųjų taip yra.
Šalyj mūsų stubos, kaimyniš
kame name gyvena socijalistų
abazo pakalikai ir pats vyriau
sias jų “lyderis.” Visam Brightonui jie triubijo, kad svai
galų nevartoja.
Bet vienų ir kitų syk mums
pasitaikė štai kokį apsireiški
mų pamatyti. Kelius sykius
pastebėjome, kaip iš jų stubos
su “baksais” kas nors išeina
ar ateina. - Gal Raulutis kur
išvažiuoja, — maniau sau vie
nas, bet paskiau tainkiau jie
“sintkeisį” pradėjo nešioti,
kad net paklausiau savo mote
ries, kame čia galėtų būti da
lykas. Jinai nusišypsojo ir ta
rė:
— Nagi alaus eina parsineš
ti. Kas subatvakarį jie su
“siutkeisiu” taip vandravoja.
Tai matai kame dalykas? Siutkeisio” paslaptis savaimi at
sidarė.
Netrukus vėl pamatėme Raulutį su “siutkeisiu” traukiant.
Nebeiškenčiau ir pasakiau,
kad bus jau perdaug. Tik bal
tomis į mane drėbė, paraudo
navo ir ta gatve daugiau ne
begrįžo. ’l'ai dabar matote,
kad Brightono socijalistai tol
blaivūs, kol “siutkeisio” ne
pamato.
Mylintis Blaivybę.

SLRKA. 21 kuopa laikyta
me savo susirinkime 26 lapkri
čio po apsvarstymui kuopos
reikalų kalbėjo apie aukas į
Kalėdinį Fondų. Pirm. J. GliNetikusios prakalbos. Lap
neckis paaiškino ir prašė idant ši kuopa maž-daug paau kričio 29 d. Lietuvių Koopera
kuotų. Po apkalbėjimo nuta cija Brightono, Mass. į)uvo
rė parengti vakarų su prakal surengus prakalbas su prog
bomis ir kitais įvairiais pa- ramų. Kalbėjo šlykščiaburnis
marginimais tam tikslui. Pel Bagočius. Iš jo burnos liejosi
nas eis Kalėdiniu Fondan. nešvarumai, kaip iš kokios
Tas bus surengta 23 d. gruo srutų nuovados. 'O programe
džio mėpu. 1917 m. Tai-gi ma dalyvavo ir p. M. Karbauskas
Suprantama
tosi 21 kuopa nenori atsilikti su savo choru.
nuo kitų draugijų su aukomis. jog visiems katalikams ir cho
Taip-gi buvo renkama valdy ristams buvo priklu. Tai cho
ba sekantiems metams. Į val ras su savo vedėju priešakyje
dybų pateko pirm. Jonas Gli- pasakė, jog daugiau neda
neckis, vice-pirm. Jonas Ada- lyvaus ten, kur tasai šlyk
mavičia, protokolų rašt. Ona ščiaburnis kalbės. Kaikurie iš
Paulaičiukė, fjnansų rašt. An rengėjų teisinosi, kad nežinotanas Dagis, ižd. Juozas Žar- • ję, kad Bagočius taip šlykščiai
deckas, maršalka Juozas Meš i nutauzys.
Jaunas Kareivis.
kauskas.
Sprendžiama, kad sekan----.
Cukraus į Bostonų šiomis
čiais metais 21 kuopa gerai
atsižymės savo veiklumu ir dienomis atvežė 8.968.320 sva
rų. Bet vargiai jo ilgam už
darbštumu.
Narė. teks, nes cukraus Bostone la
bai daug suvartojama.
Balius buvo surengę LietuMoterų Sąjungos 13 kuopos
svetainėje Lietuvos DuktėT.iotn
’vin
drflHŲisirinkimas bus utarninke.
r- ir
II
UlUlUVių
Ir vienai ir kitai, 'kaip nn •Rodžio 4 dienų, šv. Petro pa
pilęs salėje 7 vai. vakare.
onės sako, baliai nusisekė,
Bus renkama nauja vai
kad baliuose buvo nemažai
ba.
Visos narės būtinai ai
imbios muzikos, tai ir jau■ V'-’..’. - ~
kitę.

į

TTkmt!

Lapkričio 25 dienų į vienų
P™ LoweU gatvfe Bostone suėjo septyni vyrai ir
pradėjo kazyriuoti iš pinigų.
Prie kazyrių nepastebėjo, kaip
naktis greitai bėgo ir tik tuo
met nabagai atsipeikėjo, kada
trys polfeistai sykiu su duri
mis į kambarį įvirto ir prisakė
kazirninkams važiuoti į polici
jos stotį.
Ant stalo buvo apie 25 dol.
pinigų, tai ir tuos policistai
suareštavo. Vyrus tuojaus įsodino į vežimų ir nugabeno į
šaltųjų.
Tie žmonės šneka lietuviškai,
net dažniausia -savę “palio
kais” vadina. Kuomet jų pa
klausi, ar skaito kokį laikraš
tį, paprastai' atsako “nečitojam.”
Policijos stotyje pareikalavo
iš jų kaucijos $200.00, bet kad
neturėjo, per naktį šaltoje iš
sėdėjo.
_
Ant rytojaus kožnas vienas
užsimokėjo po $20.00. Taip-gi
nesugrųžino ir tų 25 dolerių,
kuriuos nuo stalo paėmė.
Tai taip mūsų broliai lietu
viai šviečiasi.
Reporteris.

----------- 7—
Šv. Petro parapijos fėrai dar
du nedėldieniu tęsis. Kas no
ri sau laimikio, o parapijai
naudos — į fėrus būtinai atei
kite.

So. Bostono Tautos Fondo
skyriaus susirinkimas iš prie
žasties narių neatsilankymo
pėtnyčioje, lapkričio 30 dienų
neįvyko. Dabar bus kitų syk.

Į Naujų Metų Sulauktuvių
Vakarienę, rengiamą gruodžio
24 dienų šv. Petro parapijos
svetainėje, tikietų galima gau
ti “Darbininko” Redakcijoje
ir pas Vyčių kuopos narius.
Vakarienėje dalyvaus So.
Bostono lietuviai kareiviai ir
keletas kitų svečių.

“Darbininko” Redakcijų
lapkričio 28 dienų aplankė
Waterburio, Conn. lietuvių pa
rapijos klebonas, kun. P. Sau
rusaitis.
Padėkonės Dienoje lapkričio
29 dienų savo gimines ir pažįs
tamus So. Bostone aplankė
lietuviai kareiviai iš Camp
Devens, Ayer, Mass.

5000 nauju | 22 dienos iki Kalėdų!
SkdltytojlĮ B Ar pirksite dovanų Kalėdoms

TAS SAVO SUTAU
PYTUS

Iki Naujų Metų būtinai suraskime virš paminėtų skaitli
nę naujų skaitytojų “DARBI
NINKUI.”

Kiekvienas LDS. narys tu
rėtų surasti bent po 2 naujų
narių arba tiek skaitytojų.
Kodėl tų turime padaryti? 71

s

1) Todėl, kad kas-kart au
gant skaitytojams turėsime
pradžioje kitų metų įsigyti
naujų press’ų (spauzdinamųjų
laikraščiui mašinų).

Taip-pat ir Intertype arba
statymui mašinų, nes su vie
na negalime suspėti apdirbti
visų darbų. Antra: prie vie
nos mašinos daugiaus išlaidų
pasidaro dirbant naktimis ir
dienomis.

8

n Ir3

Spauzdinant su dabartiniu
presshi ir augant skaitytojams
susivėluojame
su išleidimu
laikraščio, o tas nemažai ken
kia bizniui.

NEUŽMIRŠK, KAD DOVANOS TIK IKI

DABAR

PASIŲSTI Į RUSI
JOS

AB PRIPAŽĮSTI, KAD SPAUDA, TAI GALYBĖ?
Mes savo skaitytojams ir prieteliams norime pa
tarti, kad ant šių Kalėdų bus geriausia ir naudin
giausia dovana laikraštis “Darbininkas,” o prie lai
kraščio duosime dovanai didelį, puikų
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIŲ.
Štai kodėl mes sakome gerausia ir naudingiau
sia:
1) Todėl, kad laikraštis “Darbininkas” eina 3
sykius į savaitę ir visuomet paduoda naujausias ži
nias iš viso pasaulio.
2) Todėl, kad “Darbininke” visuomet gvilde
nama svarbiausieji mūsų tautos reikalai.
3) Todėl, kad “Darbininke” kiekvienas ras
praktiškų ir naudingų patarimų.
4) Todėl, kad “Darbininkas” leidžiamas pačių
darbininkų ir jame daugiausia rasime iš darbininkų
gyvenimo žinių.
Jeigu Tamsta jau skaitote “Darbiįninkų,” tai
užrašyk kitam ir gausi puikių dovanų ant Kalėdų
LIET. DARBININKŲ KALENDORIŲ.
Dovanas duosime ir tam kuris užsirašys ir tam
kuris užrašys.
P. S. Agentai tų dovanų negalės gauti. Gaus tik
tie, kurie atsiųs tiesiog į “Darbininko” Adminis
tracijų $3.00 išpirkę (money order).

PINIGUS

PRIVALO

ir ką?

“DARBININkUI”

VALSTYBINE

APSAUGOS BANKA1

Nes tiktai dabar ru
blio kaina žema.
DIDtlAVSIAS LIETUVIŲ BANKAS

MASS. VALSTIJOJE

JUOZO KOWALIAUSKO,
111 SALĖM STR.,

BOSTON, MASS.

Tel. Richmond 843.
PINIGUS ant apsaugojimo priimu ir
moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku ir parduo
du pagal žemiausią dienos kursą.
PINIGUS pasiunčiu i Rusijos Vals
tybinę Apsaugos Banką ir siuntėjams
[ui
pristatau to banko knygutes greitu
laiku.
PINIGUS į Rusiją pasiunčiu pačtu
ir telegrafu. Siuntėjams pristatau pa
rašus adresatą.
SS
PINIGUS inteikiu per 4 dienas gy
venantiems Rusijoje, jei tiktai siuntė
jai to nori.
PINIGAI man inteikti gvarantuojami mano kapitalu $50.000.00.

NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS.
Blankos, kurios išduodamos pasiliuosavimui nuo kareivijos išpildomos
už dyką.

JUOZAS KOWALIAUSKAS

sa

Bankierius
Į111 SALĖM STR.,

BOSTON, MASS.
Skaitytojai užganėdinti tik
KALĖDŲ.
tuomet, kada jie gauna laik
IMK DOVANAS ŠIANDIENA.
raštį paskirtu laiku.
Pradžioje šių metų buvo pa
TĖMYKITE!
Išpildyk tų blankų ir tuojaus siųsk sykiu su pi
Reikalinga vyrą ir mer
keltas klausimas pirkimui nau
nigais į “Darbininko” Administracijų.
giną mokinties barberio
jo press’o ir net padaryta ga
amato. Darbą gausi vi
na graži pradžia.
Suaukauta
GERBIAMIEJI: —
lt
sados. Klausk informaci
virš $500.00.
Siunčiu ant $3.00 Money Order, už kuriuos ma
ją:
Kadangi tos aukos buvo iš
lonėkite siuntinėti laikraštį “Darbininkų” per visus
J. ŠMULKŠTIS,
paskolų, kurias sudėjo įstei
Globė Barber School
metus šiuo adresu:
439 — 3rd Avenue,
Pittsburgh Pa.
giant “Darbininkų,” tai mes
' Vardas Pav.___ --------------------------- 1------------------ .
tik sumažinome skolų, o nau
Adresas_____________________________________ .:—
jam press’ui reikėtų padaryti
PIRK RAKANDUS PAS
i
naujų pinigų.
I
Taip-gi prisiųskite dovanų L. D. Kalendorių 1918
t
Nenorėtume imti naujų pa
I
metams.
I
skolų, kadangi lengvai apseiSu pagarba
Sutaupįsi pinigų.
tume ir be jų, jeigu kiekvie
Rakandai pirmos rūšies ir kai
nas tik išpildysite savo prie
nos labai žemos.
dermę surasdami naujų narių
Frank R. Richmond,
arba skaitytojų.
374-378 Broadway,
So. Boston.
Taipgi galėtumėte daug pa
gelbėti parduodami “Darbi
Te’. So. Boston 22015
ninkų” pavieniais egzemplio
605
riais arba parinkdami naujų
TĖMYKITE LIETUVIAI!
apgarsinimų ‘ ‘ Darbininkui. ’ ’
Broadway, So. Boston, Mass.
Jeigu kam yra reikalinga “Tires ir tubes” dėl automobilią,
Dirbkime visi, o tuomet
Kampas Dorchester Street
tai
pasinaudokite
proga,
aš
parduodu
geriausios
išdlrbystės
ir
gafėsime pasidžiaugti pasek
tiesiok iž fabriko, už tai galite gauti vien už pusę kainos ir ge
mėmis. Geriausia vieta, kur gah
resnį tavorą. Reikalaudami kreipkitės pas mane po adresu:
Visų LDS. narių prašome
ma gauti įvairių rusių SAL
S. NAVICKAS,
jeigu galite siųsti prenumera
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice
tas nepasiliekant jokio nuo
-cream), SODA ir CIGARŲ
175 Bowen Str.,
South Boston, Mass.
šimčio, o tuomet daug grei
32 Julliet Str.,
Dorcheter, Mass.
čiaus išauginsime fondų nau
Taipgi įvairiu
jam presui.
FRUKTŲ-VAISIŲ.
Mes nuo šio laiko vesime
Prielankus patarnavimai.
skaitlinę kiek kuris narys- pri
Tel. So. Boston 21032
siuntė prenumeratų ir paskum
paskelbsime “Darbininke.”
Siųsdami prenumeratas pa
žymėkite, kad esate nariu L. ❖
PIRMOS KLESOS
D. S., o tuomi sumažinsite
mums darbų.
Drųsiai skelbiame 5000 nau
Dantis ištraukiami ir pripil
jų skaitytojų, nes matėme ge $ Su bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia liga, kuri reika- &
domi visai be skausmo, su
rus norus ir pasiryžmų plati V lauja specialisto patarnavimo.
geriausiais prietaisais,
su
nime katalikiškos spaudos lai ♦t* IEŠKOKITE PAGELBOS TEN, KUR GALĖSITE JA SURASTI. $
naujų
isra
imu.
Pradėkite
tiesiai
eiti
Sveikatos
keliu.
Y
ke K. Š. S. ir daugelis iš tų
Visą darba gvaran tuoj ame.
atsirado su nepaprastais gabu
673 Wasmais tame darbe. Ataka jau ei
na visu smarkumu.
hington st.
Pirmose eilėse 5000 naujų
469 Broadway,So. Bsstsn.Nass.
skaitytojų stovi Chicaga, Bos
PRIE DORCHESTER ST.
arti Boylstonas, Worcesteris ir Montel
Valandos
NadMtania
nuo 9 nl. ryt*
nuo 10 vii ryla
lo.
iki 8 vaL vakar*.
iki 4 vaL vakar*.
8 vai.
Montelloje kolkas pasirodė
Nedėliomis
pirmose eilėse merginos'ir jos
❖
bų.
10
vai. ryte
pasakė, kad kiekvienoje lie
iki 2 po pietų.
tuvių katalikiškoje stuboje tu
♦I*
Jums ISegzaminavlmas nieko nekaltuos, jeigu Jąs čia gydyrės rastis laikraštis “Darbi
As'tės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą
ninkas” ir nei kiek nenusiste X fizišką stovi ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas išgelbėsime pamatę jų pasiryžimų. J^bės Jus nuo kančią ir kitur negero gydymo.
V
Daug
metą
praktikavęs.
Paskiausieji
ir
geriausieji
gydymai
—
Geistina, kad generalę ata
kų padarytų visos L. D. S. kp. Y medtkallkkl ir elektriški. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas
“Darb.” Admin. Y kas geriausia sergantiems.
A
'ar jus kenčiate.
I
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RICHMOND’S

Centrai Spa.

Lietuvių ūkėsų Dr-jos ba
lius, kuris buvo surengtas Pa
dėkonės Dienoje Lietuvių Ka
reivių naudai nusisekė visais
atžvilgiais gerai. Žmonių bu
vo daug, ypač jaunimo. Visi
gražiai linksminos iki vienuolyktai vai. nakties. Buvo be
veik visi lietuviai kareiviai iš
So. Bostono ir apielinkes. Su
žinoję, kad visas pelnas eina
jųjų naudai, labai dėkavojo.
Prašė, kad mes jiems prisiųstumėm laikraščių ir knygų
per Knights of Columbus ir Y.
M. C. A.
Pirmininkui para
ginus baliuje buvusieji suankavo $20.00. Po $1.00 aukojo
Šie: J. P. Tuinila, G. Stukas,
J. Palionis^- Galinis, K. Jurgeliunas, A. Ivaškevičius, P.
M. Stanis; po 50c: B. Bailey,
J. Sliwkosski, S. Norkūnas,
V. Vaitaitis, J. Verseckas, B.
Kozmauskieinę, J. Janulevičiutė, M Venis, K. Songaila ir A
Malinauskaitė. Visiems auka
vusiems vardan L. Ū. Dr-jos ir VYRAI! ŽINOKITE, KAD
pas "
lietuvių kareivių tariu širdin
J.
KAZIUKONĮ
gų ačiū.
Geriausia apskuta ir apker
S. Norkūnas,
pa
plaukus. Barzdaskutyklė
o-----(barber shop) sulig naujausio
■o-----įtaisymo. Taip-gi užlaikome
Gražiausių, įvairiausių Ka maudykles. Ateikit visi.
lėdoms atviručių galima gauti
J. KAZIUKONIS.
tik “Darbininko” Administra
224 W. Broadway,
cijoj.
South Boston, Mass.
I
Nuo lc. ir augščiaus.
Ateik ir pasipirk!
PASISKUBINKITE UŽSI
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SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

DANTISTAS

I

Y

DR. W. T. REILLY

*t*
f

Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio, užmiršimo, nenorX malto širdies mušimo, silpną plaudią, apsnūdimo, sunkaus jautl1 mo, galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo

sąnarių, ulcerio, žaizdą, kataro, užkimimo gerklės, nuo skausVmą viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvi,
Y konstipacija, reumatizmo skausmą arba spaugą? šią Ir daug kitą
Y ligą, auo kurią matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir
Arvlrtumą ant visados.
X
Aš BJUSIDU
gydžiau vyrus
moteris per
daug metą.
vjrv* ir
u unn.m*
per UBUg
melų. Vienas
v ienas atsllankyaiSllBUKy-
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TEL. BACK BAY 4200
X
t
t DR. F. MATULAITIS
X
X
z 419 Boyltton St BostM. Nau.
Ofiso sdyaos
MP.H74P.M.

J^mas pas mane užganėdins Jus Ir apie mano gabumus persitikrinsite, Y
| kad aš pasiekiu tiek gerą pasekmią j trumpą
laiką
gydy-A
♦/mo. Aš gydau tik tikrą priežastį ligos ir silpnumai pranyks. Atsl♦/mlntite,
yra absolintHkai
absoliutiškai veltui.
veltui.
Jt
Y
minkite, kad
kad pasitarimas
pasitarimas yra
Ateikite pas mane tnojaus, jeigu Jums reikia gydytis. UtvllAklmas ligos yra pavojinga. Nei viena liga ne stovi ilgai be veikimo,
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Dr J. H. KENEALY

SAKYTI L. D. KALENDO X
673 WASHINGTON ST.
RIŲ GERIAUSIA DOVANA ’ X
J Antma durv3 nuo Gavetv Theatre
Boston.
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