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BOSTON, MASS.

Suvienytu Valstiją Surgeon- 
General Gorgas išleido atsi
šaukimą, kuriame kviečia vy
rus tarp 18 ir 40 metą amžiaus 
stoti į medikalį korpusą. Kan
didatai tą turi daryti iki gruo
džio 15 d. Kreiptis galima į 
bile kokį rekrutavimo ofisą.

True translation filed with the 
postmaster at Boston, Mass. on 
Dec. 10, 1917, as required by the 
act of October 6, 1917.
NUSKANDINO AMERIKOS 

LAIVĄ.
Washington.

karinis laivas Jacob Jonės ta
po nuskandintas ir kaip tikima 
su juo nuskendo vienas oficie- 
ras ir 68 jurininkai.. Tą laivą 
vokiečių submarinas sutorpe- 
davo karinėj juostoj ketverge 
8 vai. vak.

PAN TADEUSZ.
Nesenai išėjo angliškas ver

timas Adęmo Mickevičiaus vei
kalo Pan Tadeusz. Vertė Ge
orge Rappal Noyes, profeso
rius slavišką kalbą Kaliforni
jos universiteto.

PANAIKINO ŠLTUBUS.
Rusijos socijalistiškoji val

džia vis daugiau vykina soci- 
jalizmo. Prašalino sau iš ke
lio nesocijalistišką spaudą — 
uždarė visus laikraščius, kurie 
indėjo laikinosios valdžios at
sišaukimą, o ją spaustuves pa
vedė socijalistą laikraščiams.

Dabar paskelbė naujus įsta
tymus, panaikinančius bažny
tinius šliūbus. Persiskyrimai 
(divorsai) galimi be jokią 
trukdymą; priversta leisti lai
doti numirėlius pašventintose 
kapinėse be .tikybinių apeigą; 
mergą vaikams pripažintos 
lygios teisės.

Socijalistai ten dar turi įves
ti bažnyčiose garbinimą pliką 
mergą, kaip tai darė Franci
jos revoliucijonieriai, tai soci
jalizmas bus pilnai įvykintas.

London. — Reuterio telegra
ma iš Petrogrado praneša, jog 
bolševiką valdžia rengia doku
mentą, kuriuo atsisakys mokė
ti skolas visiems Rusijos užsie
nio skolininkams ir skolas pa
darytas žemės bankomis ir ge
ležinkeliais valdžios garantijo
mis.

Suvienytą Valstiją valdžia 
jau yra paskolinusi milijonus 
dolerią Rusijai, nerokuojant 
visokią karinią reikmeną.

London. — Iš- Petrogrado 
atėjo žinia, būk laikraštis Pra- 
vda, bolševiką valdžios orga- 
nas, skelbia, kad keletas ro
tą jurininką ir raudonosios 
gvardijos pasiąsta į Tobolską, 
1500 mylią į rytus nuo Mas
kvos saugoti Nikaloją Roma
novą, buvusį Rusijos carą.

IR RUMUNAI PERTRAU
KIA MUŠIUS.

Iuose aš esu punas blsdvinih- me^Vi^ani,‘"viaię ^džiausią 
kas. Aš atsisakau pirmas ra- oratorių ir diplomatą šią Įsi
gauti to svaigalo. Pasaulio ką, kalbant. Jis yra socija- 
socijalistai priešingi karės pas- listas. Jis sako, jog gražio- 
kelbimui ir priešinasi karei iki ji Francija, niekuomet nesi- 
paskutinės valandos. Jei Eu- trauks iš tranšėją iki nebus 
ropoję būt buvus didžiuma so- atgauta Alzhcija ir Lotaringi- 
cijalistą, tai ten 1914 metais ja ir iki demokratija nepataps, 
nebūtą užliepsnojusi karė. Jei saugi pasaulyje.
šiandie pakliūtą didžiuma soči- Kitais žodžiais tariant fraii- 
jalistą į tautą parlamentus, tai cūzą socijalizmas yra ištikimas 
rytoj įvyktą taika. Yra ma- Francijai, vokiečiu socijaliz- 
no pareiga išreikšti tą teisybę, mas yra ištikimas Vokietijai ir 
išreikšti pakraipą tos organiza- Rusijos socijalizmas yra ištiki- 
cijos ir ta tarptautinė etika, mas Rusijai. Vienintelis ne

yra priešinga karės pas- lojalis socijalizmas pasaulyje 
yra skelbiamasis Meyer Lon
dono ir Morris Hilląuito.”

Čia mums pravartu atsi- 
jog ir lietuviškasai so

cijalizmas nėra ištikimas mū
są tautai. .

EINA IŠVIEN.
Naminė karė, kurios senai 

jau buvo galima tikėtis, dabar 
užsipliekia. Gen. Kalėdin, Do
no kazoką atamanas, kartu su 
gen. Kornilovu, buvusiu vy
riausiuoju vadu Rusijos armi
ją, iškėlė maišto vėliavą prieš 
žmones ir revoliuciją Dono ap
skrityje. Taip skelbia bolševi
ką valdžia.

Prieš tą judėjimą bolševiką 
valdžia išleido įsakymus savo 
kareiviams ir pasekėjams tuoj 
stoti ir nuslopinti maištą, ne
bandant užvesti jokią derybą.

Buržuazija su sukilėliais.
* I

Jokią sukilimo smulkmeną 
dar nėra, bet bolševiką val
džios prokliamaeijoj tvirtina
ma, jog kadetai (konstitucijo- 
nalistai demokratai) ir buržu
azija stojo sukilėliams talkon 
įveikti Lenino partiją. Kazo
kai, kurią vadu yra atamanas 
Kaledin, yra žinomi kariaunin
kai, o Kaledinas pasirinkęs sau 
Kornilovą, turi vyrą neabejoti
ną karinią gabumą.

Oporto ir Tey. Sukilimai iš
tiko Oportoj.

Jassy, Rumunija. — Tapo 
nutarta, kad rumunai prisi
jungs prie rusą reikale per- 

_ traukimo mušią, nors rumu
nai kiekvietną kartą atmetė 
bandymą užvesti broliavimąsi. 
Taip oficialiai paskelbta.

NOBELIO TAIKOS DOVANA 
LENINUI IR TROCKIUI.

Norvegijos Zimmerwaldo soci
jalistai, veiklūs taikininkai, 
inteikė pasiūlijimą Nobelio ko
mitetui Stockholme, kad No
belio taikos dovana būtą su
teikta Leninui ir Trockini. No
belio komiteto pirmininkas p. 
Loewland, Švedijos valstybinis 
ministeris, atsakydamas su- 

\nanytojams, paskelbė, jog 
šiems metams pasiūlijimas 
pervėlai atėjo, bet jei dabarti
nė Rusijos valdžia įstengsianti 
įvykinti taiką ir tvarką, tai 
skaitysiąs Leniną ir Trockį 

- nžsipelnusiais dovanos atei
nančiais metais.

Pinigus pasiunčiu i Lietuvą 
ir i Vokietiją.

kuri 
kelbimui, priešinga skleidi
mui jos baisybią.

Nėra jokios priežasties, dėl 
kurios nebūtą leistina Suvieny-, minti, 
tą Valstiją kongreso nariams 
išreikšti nuomones, kurios prie
šingos prezidento nuomonėms. 
Nėra jokios priežasties, dėl ku
rios mes neprivalėtume svars
tyti tarptautinius santikiavi- 
mus.”

Jis dar ir daugiau kalbėjo, 
bet iš viršminėtą žodžią mato
me, kaip socijalistai neva žiū
ri į karę.

To socijalisto kalTRSš nesą
mones ir nenuoseklumą parodė 
atstovas Chandler. Jis sakė:

“Ypatiškai aš labai gerbiu 
savo kolegą (p. Londoną). Aš 
stebiuosi iš jo prakalbą ir bran
ginu jo motivus. Asmeniškai 
jis yra geras, bet politikoj jis 
eina kreivai. Aš reikhlauju iš 
jo pacituoti bent vieną sakinį 
iš taip vadinamos socijalistą 
Biblijos moderniško socijaliz- 
md, Karolio Markso, kur bū
tą smerkiama karė. Abrao-

ŽTURMAS PADIDINO Be- į Gyventojai buvo persergėti 
DAS. šauksmais, kad visi bėgtą pie-

Ketverge ištikusioji nelaimė tuosn% nes antra ekspliozija 
>asididino tuo, kad kilo baisus tuč-tuojaus turėjo sektu Ir 
turmas. Ekspliozija ištiko bėgo visi — vienuolės, palikę 
Lailioje dienoje, :o amt ryto- savo ramius vienuolynus; se-
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Didesnis vaikinas, storo balso.

GIMTINE ŠALIS.
Kaip-gi nemylėti 
Man kampelio šito, 
Kad jis man meilesnis 
Už kiekvienų kitų!
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Ten esu aš gimęs, 
Kūdikėliu žaidęs,
Ten dienas jaunystės 
Aš esu praleidęs.

at
su
lieja Petrogrado gatvėse.

Nenuėjo ant niekų.
Socijalistų pinigai nenuėjo 
niekų. Už juos Trockis 
savaisiais žmonių kraujų

Protesto 
rezoliucija.
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Naudingas sumanymas

socijalistų sosto, buvo tuojau VYKINA SOCIJALIZMĄ. 
pradėta vykinti socijalistišką; Jau nuo senokai socijalistai 
respublikų Rusijoje ir pasiro- Į smarkiai švietė Binghamtono,

Mna iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomiz. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

' Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

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

Snbscription Rates:
Yearly .................................................. 7.................$3.00
6 months.......................  .,..................................... $1.50
Foreign eountries yearly .■»............. ..................... $£25.

“D AR B IK INK A 8”
(The Worker)

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

Joseph’s Lithuanian RT-C. Association of Labor.
“D A R B I N I N K A 8”

842 W. Broadvay, South Boston, Mass.

25 lapkričio 1917 m. Liet 
Darbininkų Sųjungos Chicagos 
Apskričio (9 kuopų) delegatai, 
susirinkę Šv. Jurgio svetainė
je, apsvarstė žinių, telegrafo 
agentūros praneštų, kad Len
kų Tautos Taryba daranti pas
tangas išgauti sutikimų Cent- 
ralių Valstijų, kad Lietuva 
būtų prijungta prie Lenkijos 
— ir priėmė vienbalsiai sekan
čių rezoliucijų:

1). Kadangi lietuvių tauta 
nuo praistoriškų laikų buvo 

ipolitiškai laisva, neprigulmin- 
! ga, ir gyveno suvitu gyveni
mu.

J

Katalikų Susivienijimas, 
kaip buvo matyti iš paskuti
nių atskaitų, ne kiek pastaruo
ju laiku paaugo. Gal susivie
nijimo spartesniam augimui 
trukdė įvairios permainos, nau
ji mokesniai, gal buvo kitokių 
priežasčių, bet kad jis nedidė
jo, o vis a|nt vietos stovėjo, tai 
aišku buvo. Bet tas apsireiš
kimas ne amžinas. Susivieni
jimas turės įsisiūbuoti, katali
kų milžinas kils ir augs, apie 
tai mes neabejojame. Tam jis 
turi visas progas; ir aplinky
bės Susivienijimui augti labai 
laimingai susidarė. Savo na
mas, spaustuvė, organas, tai 
tokie dideli susivienijimo lai
mėjimai, kad jie turės visų su
sivienijimo narių dvasių pri
kelti ir paskatinti prie uoles
nio darbo savo svarbios orga
nizacijos naudai.

-------- Ifelcmirnrams šiandienų pa
žymėti, kad Susivienijimo Liet. 
R. K A. valdyba ir organas 
“Garsas” jau pradėjo svarbų 
“Apdraudos Savaitės” rengi
mo klausimų judinti. Kad to
kios savaitės surengimas bus 
labai naudingas ne tik Susivie
nijimui, bet ir Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenei, mes 
pilnai sutinkame su “Garsu,” 
kuris šiuo reikalu rašo:

i Dabar nebenutilsime. Kal
bėsime, rašysime ir raginsi
me, kad paskirtu laiku už 
Susivienijimų agitacija už
lietų visas Amerikos lietuvių 
kolionijas. Žiūrėsime, kad 
bent vienų metuose savaitę 
visų būtų kalbama apie Su
sivienijimų, kad daugeliui iš 
Amerikos lietuvių prieš akis 
būt pastatyta nauda ir neiš
vengiamas reikalas prie Su
sivienijimo prigulėti. Pir
mam, kuris iš mūsų Apdrau
dos Savaitės surengimų vie
šai pajudino, prideramų pa
garbos žodį tarkime.

Apdraudos Savaitės suren
gimo naudingumų mums ro
do Katalikų Spaudos Savai
tės pasekmės. Paimk atski
ras kolionijtus, rods, nedaug 
nuveikta: vienur už kelioli- 
kų dolerių spaudos išplatin
ta, kitur už keliasdešimtis, 
trečiur už kelius šimtus. Bet 
sudėk visa tai į krūvų, per 
trumpą laikų spaudos apy

vartos padaryta ne už vienų 
tūkstantį. Nėra paslaptim, 
kad kitos katalikų spaustu
vės ir knygynai spaudinto 
žodžio — knygų pristigo, pa
didėjusio reikalavimo paten
kinti nebejstengdamos. Ir 
kuris prie spaudos platinimo 
kiek prisidėjo, bus užganė
dintas, nes gerą darbų atli
ko.

Mūsų kaimynas, SLA. bu
vo surengęs “Apdraudos ir 

Sveikatos Savaitę.” Kiek jis 
iš to pelnijo, nežinia. Anų- 

- jų rengiama Apdraudos ir 
Sveikatos Savaitė nežymiai 
praėjo gal dėlto, kad joj ak- 
tyviųusiM ir veik vienatiniu 
«>—■■■■■ - -j-■ ' - ■<

prišnekėti ir gražiai pašne
kėti, bet mažai aktualio dar

bo nuveikti temoka. Nors 
A mūsiškiai tAntini-nkai daug 

kalbystę už darbų laiko, bet 
visgi šiek-tiek pelnijo, jei ne 
kųadtų, tai bent gerai išsi- 
gaftino. 0 tas šį-tų reiškia. 

Dabar prisieis ir mums lie
tuviams katalikams, išsiju
dinti. Visi, kurie taip uo
liai darbavos katalikų spau
dą platinant, padvigubinta 
energija į naujų darbų stos. 
Pulsis darban ir toji rezer
vą, kų kitokiuose veikimuo
se mažų rolę vaidina, bet ku
rie mūsų Susivienijimui pa

sidarbuoti nori ir moka. Ki- 
. taip nė būti negali. Katali- ( 
kiškoji visuomenė lyg tiek 
išsijudino, kad be darbo ji 
apsieiti negali. Jai reikia : 
nuolatinių progų, kur galė
tų energijų ^gražiam darbui i 
sunaudoti ir pajėgas miklin- i 
ti. Pasibaigs Spaudos Sa
vaitės — negi be darbo sė
dėsim! Rengsimės į dar smar- 1 
kesnį pasidarbavimų. Dar : 
prieš Velykas savaitę, kitų 
pašvęsime dvigubam darbui, 
lietuvių sveikatų ir gyvybę 
apdraudžiant, o sykiu ir 
spaudų platinant. Nes kas į : 
SLRKA. prisirašys, nevien 
apdraudos palaimas turės, 
bet sykiu taps ir “Garso” 
skaitytojų šeimynos nariu.

Rengkimės prie to darbo 
iškalno. Aptarkime, kaip 
jis geriausia atliktas galėtų 
būti. Sumanymus, patari

mus, praktiškas žinias nesi
bijokime viešai, per “Gar
sų,” parodyti. , “Kur du 
stos, visados daugiaus pa
darys,” anot mūsų dainiaus 
Jakšto žodžių. Tinkamai pri- 
siruošus, nėr abejonės, kad 
mūsų Susivienijimas paūgės 
ne šimtu, kitu, bet keliais 
tūkstančiais ir tiek pat žmo
nių bus gera padaryta.

Tokiam darbui iF sumany
mui mes-nuoširdžiai pritaria
me. Tai bus gera proga Susi
vienijimų padidinti, sustiprin
ti ir išjudinti visuomenę prie 
svarbaus reikalo rėmimo. Ka
talikų Susivienijimas, tai Lie
tuvių tvirtovė Amerikoje ir 
kas tų tvirtovę stiprina, tam 
priklauso ne vien tik garbė, 
bet naudingo visuomenės vei
kėjo — darbininko vardas.

Nuo savęs dar patartume Su
sivienijimo “Apdraudos Sa
vaitės” rengėjams prie jos ren- 
gties labai atidžiai, uoliai ir 
energingai. Turime patirimų 
iš katalikų Spaudo® Savaičių 
rengimo. Išjudinti žmones kad 
ir prie labai naudingų sumany
mų reikia daug triūso ir laiko. 
Bet sykį mašinerija užtaisyta 
— viskas eina gerai. Apdrau
dos Savaitės laukdami, pasis
tengsime ir-gi kartas nuo kar
to savo žodį tuomi reikalu tar
ti. Tikimės Susivienijimo Cen
tras ir tr^snas “Garsas” už 
tai ant mūsų nesupyks, nes tai 
darome tik gerų norų katalikų 
organizacijos Susivienijimo 

'gerovės vedami.

2) . Kadangi laikinas susidė
jimas su lenkais į politiškų li
nijų buvo vieno-kito mūsų ku
nigaikščio ir kitų didžiūnų sau- 
jalės darbas, visoje-gi tautoje 
tas susidėjimas niekuomet ne
buvo populeriškas.

3) . Kadangi lietuviai ir bū
dami politiškoje unijoje su 
lenkais (16,17 ir 18 amž.) vi-

įsų laikų išlaikė politiškų ir 
tautiškų savitumų iki pas- 

1 kurinio Lenkijos padalinimo 
' (1795).

4) . Kadangi susidėjimas su
! lenkais davė mums baudžiavų, 

bajorų sauvaliavimus, ir kito
kias ironijos malones;

5) . Kadangi ypač darbinin
kų luomas prie lenkiškos tvar
kos begalo daug turėjo nuken
tėti.

6) . Kadangi lenkų “kultū
ra,” ištautindama per bažny
čias ir dvarus dalis Vilniaus, 
Gardino, Suvalkų Gubernijos, 
laikė tuos pačius ištautintus 
mūsų brolius didžiausiame 
tamsume, nešvarume ir skur
de;

7) . Kadangi dar ir paskuti
niais laikais lenkai savo žemo
mis agitacijomis žmonių bau
ginimais ir krikŠtinimais dan
telyje Lietuvos vietų (ypač 
Vilniaus gub.) stengiasi vary
ti mūsų tautoje ištautinimo 
darbų. Vienbalsiai nutaria
me užprotestuoti kuogreičiau- 
siai prieš minėtas lqnkų pas
tangas — prijungti Lietuvų 
)rie Lenkijos ir apreiškiame, 

kad jeigu lenkai nori gyventi 
geruoju su savo kaimynais lie
tuviais, tai jie sykį ant visa

dos turi atsižadėti minties tvė
rimo dar kokių nors politiškų 
unijų su mumis.

Savo krašto reikalus įsten
gsime sutvarkyti patys be len
kų pagelbos, gi politiškus sė
brus pasirinksime ir-gi mes pa
tys.
Adomas A Stulginskas,

LDS. Apskr. Pirm., 
M. L Gurinskaitė,

Raštininkė.

dė, kad T^nino ir kitų soci
jalistų sumanymai įvesti soci- 
jalistišką tvaikų yra utopija 
— sapnas. Jie jau sako, kad 
vykinti socijalizmą Rusijoje 
būtų didžiausia klaida — ab
surdas. Vieton to Leninas 
tik mano įvesti kaikurias ašt
rias reformas, perorganizuoti 
bankinį systemų, diktatorys- 
tę vokiečių į pagalbų pasikvie
tus, kas reiškia beveik į caro 
batus įstojimų.

Kitų tautų likimu, buvusių 
po Rusijos jungu pirmiaus, Le
ninas su savo draugais mažai 
rūpinasi ir net leidžia toms 
tautoms atsiskirti ir valdyties 
savaip.

Reiškia, nežiūrint į savo 
socijalistiškas pažiūras, Leni
nas pirmiausia stato Rusijos 
reikalus prieš savę.

Aišku, kad Leninas-bolše- 
vikas tokia pirmųjų pienų per
maina išmušė mūsų socijalis
tams iš rankų paskutinį vilties 
ramstį lietuviškoje politikoje, 
ir paliko juos be platformos. 
Ar jie dabar visi kraustysis 
pas Leninų, ar eis į Vokieti
jų pas savo tėvų kaizerį soci
jalizmo auginti ar gal susigrį- 
žę reikalaus Lietuvai neprigul
mybės, gal jie patys pasakys! 

Kaessus.

PROTOKOLAS
LDS. Chicagos Apskričio.

Nedėl. lapkričio 28 1917 
buvo LDS. Apskričio susirinki
mas šv. Jurgio parap. Susi
rinkimų atidarė su malda gerb. 
kun. F. Kemėšis.

Protokolas iš praeito susi
rinkimo perskaitytas ir priim
tas.

Delegatų buvo: 
Nuo 20 kuopos.

M. Mažeika, 
Nuo 25 kp.:

Ad. Stulginskas, 
Ant. Str alpias,' 
Mik. Miefis.

29 kp.
Kun. F. Kemėšis, : 
J. G. Žakas,

. M. L. Gurinskaitė, 
A. Jezenaitė, 
M. Kasinskas, 
Ališauskas.

49 kuop.
S. A. Daunoras, 
Jul. Šliogeris.

60 kuop.
J. Ramanauskas,
J. Makaris.

Pradėta svarstyti apie užsi
likusių skolų; nutarta, kad 
delegatai praneštų apie tai sa
vo kuopoms, kuopos 20-25-29- 
49-60 prižada savo dalį atly
ginti.

Pradėta svarstyti apie pas
kaitas ir apie jų surengimų; 
duota įnešimas išrinkti komisi
jų, kuri rūpintųsi tuom daly
ku, išrinkta komisija iš trijų 
ypatų: gerb. kun. F. Kemė
šio, J. Tumasonio ir M. L. 
Gurinskaitės.

Gerb. kun. F. Kemėšis la
bai plačiai išdėstė darbininkų 
reikalus čionais ir sugrįžus Lie
tuvon, ir patarė, kad kuopos 
sudarytų literatiškų būrelį iš 
savo narių, kurie rinktųsi sy
kį į savaitę ir gvildentų klau- 

Ikų stovį, sektų laikraščius. 
Toliaus-gi skaityta straipsnis 
iš “Darbinmko” apie lenkų 
norėjimų pasisavinti Lietuvą 
ir nutarta išnešti protestų. 
Kun. F. Kemėšis įgaliotas pa
rašyti ir raštininkei atspauzdi- 
nus keturias kopijas, iš ku
rių orginalas bus pasiųstas į 
Washingtonų, D; C., viena ko
pija pasiųsti “Darbininkui” 
— kita “Draugui” o ketvirto
ji pasiliks Apskrityje.

Nutarta kitas susirinkimas 
turėti šv. Jurgio parap. 30 d. 
gruodžio, 1917, k nutarta, 
kad susirinkimas pra^dės pun- 
ktuališkai 4:00 vai. po pietų 
nežiūrint kiek delegatų atsi
lankys. \

Tuomi susirinkimas uždary- 
< tas.
J Pirm. A Stulginskas. 

Rašt. M. L Gurinskaitė.

N. Y. nesusipratusius žmones. 
Jau nuo senokai jie čiax turi 
gerų lizdų. Socijalistų kalbė
tojai skrįzdavo po keletu kar
tų į Binghamtonų sodinti sa
vo sėklų. Dabar toji jų sėk
la jau ima išduoti vaisius.

Vietos socijalistai ėmė vy
kinti žemiškąjį rojų. Pradėjo 
lyginti svietų.

Žinoma pradėjo nuo kapita
listų. Pradėjo vogti iš freight 
karų ir gabenti sau namo. Vie
tos angliškas laikraštis rašo, 
kad šio miesto istorijoj nie
kuomet nebuvo tokių vagysčių, 
kaip dabar. Išvogta daiktų 
už šimtus dolerių. Kai poli
cija ėmė kratas daryti pas so- 
cijalistus ir rinkti suvogtus 
daiktus, tai policijos ofisai 
pavirto į second hand krautu
vę. Apkrauti stalai marški
niais, čeverykais, oda, ken- 
dėmis ir tt.

Medžioja socijalistas.
Medžioklė ant socijalistų 

prasidėjo tuomet, kuomet su
čiupo vienų socijalistų beride- 
fnant iš freight karo statinę 
degtinės. Policmonai nuga
beno jį cypėn. Matyt, kad 
tuomet pas jį apsireiškė kin
kų drebėjimas, o gal net ir vi
sų galų suirimas, tai jis pri
sipažino ir papasakojo apie 
draugus. Tuomet pas drau
gus prasidėjo kratos. Vienoj 
svieto lygintojų stuboje rado 
keletu maišų su čeverykais, ki
toj miltų, trečioj sardinkų, 
degtinės, marškinių ir kito
kio grobio.

Pas Petrų Bručų, 285 Clin- 
ton st. policmonai rado viso
kių daiktų. Sudėjo juosius 
į vežimų ir kartu Bručų ir nu
sigabeno. Bet socijalistų vie
nybė dar nepakriko, nes tuoj 
sudėjo $1.000 ir išpirko “drau
gų.”

Kiek išviso yra čia praktiš
kų svieto lygintojų, tai dar 
nežinia. Turbūt neužilgo bus 
susekta.

Dabar tai socijalistų laik
raščiai turi gerų progų pakeik
ti netikusį surėdymų už baisų 
persekiojimų socijalizmo vy
kintojų. Ištiesų, juk tai nie
kuomet valdžia negali baisiau 
pasielgti, kaip dabar kad 
čia elgiasi su šiais svieto ly
gintojais.

Atėjo žiemelė 
Jau į šių šalelę 

Pasipuošus baltu rūbu, 
Skaisčiai žėrinčiu žemčiūgu;

Ir pas mus viešėja 
Kaipo geradėja.

Medeliai nuliūdę 
Stovi lyg apsnūdę. 

Matyt gailisi lapelių 
Nusirėdžiusių šakelių;

Ir ašaras lieja, 
Kad žiema atėjo.

Paukštelių giesmelės 
Skambančios krūmeliuos’ 

Šiandien visai nesigirdi, 
Tik šalt’s vėjas trankos, bildi.

Mat žiema atvyko, 
Plunksnuočiai pranyko.

Bet vaikučiai džiaugias * 
Mėgin roges naujas. 

Nuo kalnų sau važinėja, 
Ir ant ledo čiuožinėja;

Šalčio jie ne’tboja, 
Žiemų myl’, godoja.

Žiemelė tad brangi, 
Nors kaip kam ir baugi.

Mes, vienok, jos nes’baidinkim, 
Bet priimkim ir vaišiįokim;

O ji mus palaimins, 
Greitai prasišalins.

M. J. Urbonas.

Sakmė — Kun. A. Vienužinskio. -

Scenai parengė J. V. KOVAS.

VEIKIANČIOS YPATOS:

KĄ DARYS MŪSŲ 80- 
CUAUSTAI.

Lietuvių socijalistų taktika 
Lietuvos ateities klausime pri
eina prie .neišvengtino kryzio, 
nuo kurio nei Hindenburgo 
strategika išgelbėti jos nebega
lėtų.

Mumiems yra žinoma be iš
vedžiojimų, kad lietuvių troš
kimų atskiros neprigulmingos 
sau tautos, jie išmeta iš savo 'simus paliečiančius darbinin- 
programo, kaipo per šiaurę,! 
menkų, sulyginant su jųjų 
“dideliais” idealais — visos 
žmonijos, viso pasaulio — 
privedimu prie socijalizmo.

Jie atsisako nuo bendro dar
bo su lietuvių tautos didžiuma 
kuri čia Amerikoje ir Lietuvo
je deda savo turtų ir pajėgas 
išgauti Lietuvai politiškų liuo
sybę ir tuomi-pakelti kultūri
nį ir ekonominį Lietuvos būvį.

Socijalistai paveda savo ma- 
teriales ir morales paramas to
kiems neaiškiems typams, kaip 
apsukrus žydelis Trocky ir be
veik viešai pripažintam vokie
čių agentui Leninui. Kų jie 
nori tuomi nuveikti! Atsa
kymas aiškus: mūsų socija
listai laukia išsvajoto rojaus 
nuo tų vadų — geidžia sau so
čijališkos “respublikos” — pa
saulio pavergimo socnalizmui.

Bet štai Leninui užlipus ant

Ten viską pažįstu: 
Upę, miškų, laukų, 
Ir pietų vėjalį, 
Kurs po slėnį plauko.

Skyrė tų kampelį 
Dievas man geriausis, 
Jis už tai ir bus man 
Už viskų brangiausia.

Tegu sviete rasis 
Žemė nors auksinė, 
Bet ši man meilesne, 
Nes man ji gimtinė.

S.

GERAI PAVYKO.
Clevelando laisvamanių sa

vaitė taip gerai pavyko, kad 
rengėjai turi iš savo kišenių 
pridėti prie jos iškaščių paden
gimo — taip praneša Chicagos 
“Lietuva.”

Kalbėtojas. — Gali būti vaikinas arba mergina. 
Vilkas, “........................
Ožys, — mažesnis vaikinas.

(Veikiama girioje.)

------ oi—

KALBĖTOJAS. Vienų kartą, vilkas ožį į miškų įsivarė, 
Ir pasialsinęs, mažne stenėdams, 
Ožio pagaut negalėdama, 
Vilks ne vos mokydams, tokiais žodžiais tarė.

VILKAS. Ar žinai tu brolau, kų noriu tau sakyti! 
Aš mųstau dėl tavęs gero padaryti... 
Noriu tavę padabint, kad būtum gražesnis, 
Ir į kailį įvilkti, kurs būtų puikesnis; 
Tikėk manim, sakau tau teisybę. 
Šis tavo nususęs, dvokia kai biaurybė. 
Ir plaukai nekam verti, šiurkštūs, nuskurę. 
Susivėlę, o šonai nutryti, mažne prakiurę. 
Paveizdėk kokie mano puikūs plaukau. 
Apkaklė garbiniuota. Puikus?., a!., tai nejuokais 
Mano kailiu papuoštas, gali eit naktis kiauras, 
Nebijosi nei žiemos anei ledų šiaurės!.. 
Pastebėk. Koks vardas mano yra garsus, 
Jau aš, iš prigimimo esu stiprus, narsus. 
Didę valdžių nuo bočių, aš esu įgavęs, 
Taip, kad visur man priguli avinai ir avys. 
Visur leista man yra, papiauti, praryti, 
Ir kaip tik aš sumanau, taip galiu daryti! 
O prieš mano valdžių, jei kas paniurnėtų, 
Tas jau savo tėvynėj saulės neregėtų!... 
Ar supranti, kiek aš tau laimės padarysiu! 
Ir garsiumi pasaulyj pastatysiu!

OŽYS. Suprantu, suprantu; kaip-gi nesuprasti, 
Nes tuoj gyvastį reikėtų prarasti....

VILKAS. Bet, kad valdžia ir kailis galėtų pritikti, 
Tad reiks tau parsiversti ir vilku palikti...

KALBĖTOJAS. Ožys vilkų pirmų kart pamatęs, 
Klausės akis išplėtęs ir ausis pastatęs.

OŽYS. Suprantu. Tas tiesa. Kiekviens gal norėti, 
Puikų kailį ir valdžių ant svieto turėti. 
Bet čia protas mano nesumano, 
Kaip tas gal nutikti: 
Aš ožiu gimiau ir augau 
Ir kaip man vilku dar likti!..

VILKAS. Perjaunas, perjaunas dar esi. 
Paskui, kai būsi galingas, tad suprasi.

OŽYS. Vis-gi nuostabu... Juk savo tėvą pažinau, 
Jis buvo tikras ožys!
O senelis, ir bočius, taip-pat ožiais buvo 
(Jų.jau ir kauleliai senai supuvo.) 
Ožka buvo matušė, savo pienu girdė, 
Tarp ožiukų augino, šalep savęs šildė... 
Čia suprasti nemoku, gal man galvą kirsti: 
Kokiu būdu ožys gal vilku pavirsti!!..

VILKAS. Kurs nor suprasti, tas supranta ir išmano. 
Reikės tau pereit per nasrus į vidurius mano. 

OŽYS. Kaip gi tas gal stotis! 
VILKAS. Reikės tave papiauti, — 

Iš kailio išnerti, 
Ir sukramčius nuryti 
Ir kraują sugerti... 
Tad suvirints įeisi į gyvybę naują 
Į kaulus, į gyslas ir į mano kraują. 
Taip pataukiuose mano, jau vilku užgims!, 
Ir vilkų naują eilę pats vesti paimsi.

KALBĖTOJAS. Ožys galvą pakratė, baltoms — pažiūrėjo. 
Ir prieš vilką drąsiai, laikytis pradėjo.

OŽYS. Dantų, brolau, neaštrink, ir nerodyk nagus, 
Atmink, kad Dievas davė ir man kietus ragus. 
Netaip lengvai mane sudraskysi, 
Nes kietais ragais ir tu užsirysi.

KALBĖTOJAS. Vilkas nedrąsiai nuo ožio atsitraukė.
S&Tr susigėdęs į girią nutraukė. • 

Mat, kietų ragų jis pabijojo, 
Užtad ožį praryti jau nesvajojo.

(Lenkiasi visi trįs publikai.)

_. UŽDANGA.



Kas girdėti lietuvią kolonijose.

DETROIT, MICH.
Pašventinimas bažnyčios.

“Padėkavonės Dienoje” lap
kričio 29 d. įvyko pašventini
mas naujos bažnyčios.

Pašventinimo apeigos buvo 
labai iškilmingos, apvaikščio- 
jime dalyvavo visos draugys
tės. Gražia pasitiko Jo Ma
lonybę vyskupą Kelly, pir
miausia ėjo benas o paskui ma
žos mergaitės su amerikoniška 
vėliava ir dvi maži mergaiti 
su Lietuvos vėliava su Vyčių 
parašu, paskui mažieji Vyčiai. 
Paskui ėjo Šv. Onos dr-tė ir 
L. Dukterų dr-tė po globa Šv. 
Marijos Panos. Paskui dvi 
mergaitės iš didesniųjų Vy- 
čių su Lietuvos vėliava, paskui 
visi Vyčiai, jie ypatingai at
sižymėjo, nes turėjo po baltą 
rožę ant krutinės kaipo ženk
lą jaunystės; paskui ėjo vy
rų dr-tės, pasitiko vyskupą 
Kelly ir vėl iškilmingai visi nu
lydėjo į kleboniją; iš klebo
nijos, benui grojant nulydė
jo lig bažnyčios, ties bažny
čia sutiko vyrų choras giedo
dami “Ecce Sacerdos.” Po 
to J. M. vyskupas Kelly pa
šventino naują bažnyčią; Su
mą laikė Vyčių Centro dvasiš
kas vadovas kun. H. Vaičiūnas, 
tarnaujant kun. Deksniui ir 
kun. Pakalniui labai iškilmin
gai. Pamokslą pasakė kun. 
A. Skrvpko. Po to vyskupas 
Kelly prakalbo į susirinkusius 
dėkavodamas už parapijonų 
darbą ir gerą norą paaiškin
damas, kad dar reikalinga 
mokykla. Laike mišių giedo
jo labai gražiai vietinis “Vy
čių choras,” vadovaujant p. 
Aleksandravičiui. Nors baž
nyčia didelė, bet daug žmonių 
turėjo stovėti, nes buvo pil-- 
nutė. Viskas gerai nusisekė, 
nes oras buvo gražus ir saulu
tė švietė. - -

• Jūrių žuvelė.

į

BRIDGEPORT, CONN. 
Valandėlė smagaus laiko.
Nedėlioj lapkričio 25 d. Šv. 

Jurgio parap. svetainėje su
rengė gražų programą dr-ja po 
Globa P. Šv. Pasisekė labai 
gerai, diena buvo graži, žmo
nių atsilankė gana daug iš at
silankiusių nei vienas nesigai
lėjo ir daugumui labai patiko, 
ūžtai užsipelno padėkos p J. 
Šaučiupas, nes jo pasidarba
vimu visos artistės, atliko sa
vo roles labai gerai.

Bridgeportiečiai nesnaudžia 
ir ądvento lulaukę žada veikti 
ir toliaus. Šv. Jurigo parapi
jos bažnytinis choras, veda
mas p. J. Šaučiuno puikiai dar
buojasi ir veikia. Repeticijas 
laiko du kartu į savaitę, daž
nai tenka užgirsti bažnyčioj 
naujų giesmelių. Be bažnyti
nių netrūksta ir šiaip dainelių. 
Po advento rengia didelį kon
certą pirmoj nedėlioj po Kalė
dų, gruodžio 30 d. Jau bai
gia išsimokinti muzikališką 
veikalą Operetę “Adomas ir 
Jieva” ir juokingą komedijėlę 
“Daina be galo” ir daugybę 
gražių naujų dainelių, dekle- 
macijų. Choristai neatsilieka 
užpakalyje kitų dr-jų bei kuo
jų, rengia vakarėlį su lietu
viškais žaidimais, bus subato- 
je gruodžio 29 d. Visų rengia
mų pramogėlių pusė pelno pa
skirta bažnyčios naudai.

Pumpurėlis.

; > beloit, wis.
Iš lietuvių gyvenimo.

Čion lietuvių randasi apie 
tris desėtkus. Yra vienas kar- 
čiamninkas. Kitokių įstaigų 
lietuviškų nesiranda.

Yra žmonių skaitančių“ Dar-

HUDSON, MASS.
Skaitykite ir švieskitės. 

LDS. 36 kuopa gruodžio 4 
d. laikė mėnesinį susirinkimą 
Daugiausia kalbėjo apie ap- 
švietos reikalus. Mes matome 
ir jaučiame, jog mūsų broliams 
kuopos rūpesčiu buvo įsitaisyti 
knygyną. Ir tą'jau padarėme. 
Visi vietos lietuviai, užsista- 
tant kauciją, galės gauti kny
gų. Paimtos knygos turės bū
ti gerai užlaikomos ir grąžina
mos čystos. Turime visokių. 
Yra Lietuvos Istorija, Geogra
fija, Etnologija ir tt

Broliai lietuviai, ilgus va
karus praleiskite prie gerų 
knygų ir laikraščių, o ne prie 
kazyrių arba bolinėse.

LDS. rašt

ROSELAND, ILL.
Lapkričio 27 d. Visų Šv. pa

rapijos mokykloj Liet. Vyčių 
kp. parengė puikią vakarienę 

priėmimui L. V. paveikslo.
Paveikslas yra labai puikus. 

Bus geras paminklas Vyčiams 
ir parapijai dovana.

Dalyvavo Vyčių vakarienėj 
p. Linkevičius su žmona. Jis 
•nupiešė tą taip puikų L. V. pa
veikslą ir yra gabiausias visoj 
Chicagoj artistas.

Vakarieneį^fęsiantis gerb. 
mūsų dvasiškas vadovas kun. 
?. Lapelis pakalbėjo gan jaus

mingai į Vyčių jaunimą. To
lau kalbėjo p J. Mockus, P. 
Pivariunąę.

P. M. Misiūnui, garbės na
riui ir fundatoriui to paveiks- 
q, išreikšta padėkayomė atsi

stojimu. Toliaus sekė p-lės O. 
Šukiutės eilės “Geresnių laikų 
viltis.” Taipgi ištarta ačiū 
gaspadinėmis už skanią vaka
rienę p-lėm S. Kačinskaitei, O. 
Janušauskaitei, A Žiliūtei ir 
O. Bobeliutei. Užbaigiant va
karienę sudainuota keletas dai
nelių. Po to buvo “Grand 
march” ir visas jaunimas nuė
jo į salę. Buvo sužaista ke
letas žaislų. Tuomi baigėsi 
tas prakilnus vakaras.

Kalnų šilalis.

Darbai. : i
Darbai čia dabar eina pui

kiai. Visos darbavietės rei
kalauja darbininką bet negali 
jų gauti.

Uždarbiai geri. Nors ir sun
kūs laikai, bet lietuviui užten- 

_ ___ *ka ant bačkutės, ir stiklelių 
bininką” “Draugą” bet ran- ir ūžia po senovei. Lietuva ir 
das ir tokių, kurie “šviečias” ka ant bačkutės stiklelių ir ū- 
savę “Keleiviu,” 
mis” 
tais.

Kada susipras tie žmoni 
Kada atskirs šviesą nuo 
sos? Kada pradės skait; 
laikraščius vietoj*šlamštų?

Katalikiškos dr-stės privalo 
pasvarstyti apie tai. Turėtų 
parsikviesti kaip kada kalbėto
ją kurie išaiškintų blogąsias 
ir gerąsias puses. Gal tik tuo
met iš tamsybės bangų išsiva
duos.

Tėmytina visiems.
Nebetoli Nauji Metai. Apie 

tą laiką daugiausia laikraščių 
prenumeratos baigiasi. eJi ku
ris iš pažįstamų skaito kokį 
nors šlamštą stengkitės jam į- 
kalbėti 
kaip 
“Drau 
ždę,” 
“Moks! 
tos R 
Žvirblį,* 
turės k e _____ e.

1) Apsivalys nuo blogųjų lai
kraščių.

2) Sustiprins tikėjime.
3) Prisiriš labiaus prie tėvy

nės meilės.
4) Prisidės prie palaikymo 

katalikiškos spaudos.
5) Išsivaduos _ iš ^tamsybės 

bangų.
Nepamirškime ;tai nei vie

nas! /’

“Naujieno- žia po senovei. Lietuva ir jos 
ir kitais saeialistų šlamš- alkstanti raikai pas mūs^ne- 

atmenami, Tautos Fondo jau 
r negirdėti, buvo iki šiol, bet

bar gal

katalikišką laikraštį, 
tai: “Darbininką,”

Garsą,” “Žvalg
ių: “Pažangą,” 

’ “Vytį,” “Tau- 
r Tikybą ir Dorą,” 

ko skaitydamas 
opą naudą:

Katalikas.

DABBININKA8

Daugiausiai
JK>ta Pranckunie- 

a Valašiniute.

•eiktų atgaivin- 

Baltimorietis.

MELROSE PARK, ILL. 
Netikėtai mirė.

Staiga mirė Pr. Lazauskas. 
Prigulėjo prie Kun. Algirdo dr- 
jos. Laidojimas buvo gruod
žio 2 d. Dr-ja gražiai aprūpi
no.

Kooperacijai seka
Čia yra Darbininku 

jų B-ve, užlaikanti v 
daiktų krautuvę. Jai gerai 
sekasi, turi apie 500 kostume- 
rių. Kiti biznieriai, žinoma, 
nekenčia tos krautuvės, lei
džia visokias paskalas apie ją 

Socijalistų veikimai.
Socijalistai čia jau yra pa

siekę pilno išsilavinimo savo 
moksle laipsnio. Jau moka 
ne tik socijalistiškai protauti, 
bet ir elgtis. Visokių darbe
lių jau pridirbo — apsivogė, 
čekius bandė dirbti, D. V. B. 
supeckiojo knygas, pasisavin
dami 20.00. Daug klapato tu
rėjo iki išsisuko. Gruodžio 1 
d. čia buvo balius. Žmonėms 
išėjus balinu du socijalistų su 
savo daiktais, dar pasivogę 
vienos merginos $20 ir kito vy
ro bene $70 ir pabėgo, 
vogtoji mergina užstodavo 
cijalistus. Bet dabar jau 
taip mano apie juos.

NEWARK, N. J. 
Susirinkimas.

LDS. 14-tos kuopos papras
tas mėnesinis susirinkimas bus 
pėtnyčioje 14 d. gruodžio. Ma
lonėkite visi nariai ateiti į su
sirinkimą, nes bus svarstomi 
svarbūs reikalai. Taip-gi už
arsite raportą iš apskričio su- 
važiavimo* kuris buvo 24 d. 
lapkričio. Visi nariai ateikite 
ir atsiveskite kuodaugiausia 
naujų narių. Kuo didesn 
skaičių narių turėsime, to di
desnis bus mūsų visas veiki
mas.

Prot Rašt.

iš 
,nė su
Taipgi daug darbavosi katei, 
literatūros skleidime merginos: 
Ona Ūnguraitė, Domicėlė Bau- 
blaitė, M. Alitaitė, Bukaus
kaitė, A Klišaitė, U. Stravin- 
skaitė, O. Juokutė ir kitos.

Abelnai imant šiemet spau
dos komisijai pasisekė daugiau 
nuveikti, negu pernai. Tam 
pagelbėjo" prisidėjimas dides
nio skaitliaus darbininkų, o ir 
tie patys turėjo daugiau priti- 
rimo.

Galima pasidžiaugti, kad 
geroji spauda sparčiau sklei
džiasi ir užkerta kelią ištvirkė
lių ir melagių spaudai.

Spaudos Komisijos narys.

Y0UNGST0WN, OHIO. 
Vieša padėka.

įšiuomi išreiškiamjįviešą pa
dėką SLRKA? 63 kp. už suren
gimą prakilnaus vakaro lapkri
čio 18 d. 1917 m.

Mums Clevelandiečiams la
bai buvo malonu matyti Youn- 
gstowniečių draugiškumą.

Pasibaigus vakarui grįžome 
tokį
nuo-

pilnai patenkinti ir už 
gražų priėmimą tariame 
širdų ačiū.

Už Clevelandiečiūs 
Adolfas Konaverskis.

V ATKAS IŠGĖRĖ PUSę 
BUTELIO SVAIGALŲ.
Worcester, Mass. — Frank 

Prigini, 9 Larkin st., 4 metų 
amžiaus, užėjo namie butelį 
viskės. Išgėrė veik pusę. Bu
vo rastas besivoliojant kančio
se ant aslos. Nugabentas mie
sto ligoninėn ir turbūt pagys.

Ap-
so-
ki-

Katalikų Seserys 
Vienuoles ‘

(Tąsa)

' NETURTAS.
“O tikinčiųjų minios turėjo vieną širdį ir vieną sie

lą; ir nei vienas iš jų nesisavina savo turtų; bet turėjo 
anie visus daiktus bendrus” — Apašt. Darb. IV. 32.

Visas Kristaus gyvenimas ant šios žemės buvo vienatinis 
ant šios žemės buvo vienatinis ir tai nepertraukiamas neturto 
ir skurdo stovis. Jis gimė stainelėje; Jo globėjas-tėvas buvo 
paprastas dailydė; Jo mokintiniai buvo prasti žuvininkai. 
Pats Išganytojas apie savo trukumus ir skurdą vaizdžiai apsa
ko: “Lapės turi urvus, o dangaus paukščiai lizdus: o žmo
gaus sūnus neturi kur galvos priglausti” — Mat. Vili. 20. 
Tai-gi, Kristus mums pataria: “Daviau jums pavyzdį, idant 
kaip aš jums padariau, taip ir jūs drytumėte” — Jon. XHL 
15. Aišku yra delko kiekvienas privalo pratinties prie netur
to, idant tapti išganytu, nes “turtuolis sunkiai ineis dan
gaus karalystėn” — Mat. XIX. 23.

Saikus šios žemės turtų vartojimas nekliudo mums dar- 
buoties savo išganymui, bet idant mes stengtumės dasigauti 
augštesnės tobulybės, Kristus sako mums tą patį, ką Jis pa
sakė evangelijoje vienam jaunam žmogui: “Jeigu nori būti to
bulas, eik, parduok, ką turi ir duok elgetoms, o turėsi turtą 
danguje; o ateik, sek mane” — Mat. XTX. 21.

Neturto įžada, kurį sesuo-vienuolė sudaro profesijos lai
ke reiškia,; kad ji atsisako nuo viso šios žemės turto rėdimo 
ir naudojimosi. iVenuolija suteikia jai gyvenimo reikmenis, 
jos užlaikymą apsirėdymą namus ir slaugojimą jeigu yra 
reikalas, taip kaip pirmutinieji krikščionys, apie kuriuos skai
tome Apaštalų Darbuose, kad nei vienas tegu nesako, jeigu 
ką turi, kad jo yra; bet visi jų daiktai yra jiems bendri. Tai 
yra komunizmas, prastas ir tyrus, pageidaujamas, bet nie
kuomet nepasiekiamas socijalistų siekis. Tokią bendrumo rū
šį tegalima tik surasti tikėjimiškoje bendrijoje, kurioje vieš
patauja vienybė, sutikimas, bendra meilė ir užsiganėdinimas; 
viskas rėdoma troškimu sekti Kristų, Kurs tarė: “Palaiminti 
neturtėliai dvasioje: nes jų yra dangaus karalystė” — Mat. 
V. 3.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
šie mėnesiniai laikraščiai:
Kalėdinis numeris “Tautos 

Ryto.” Puikus, iliustruotas ir 
labai įvairus. Pusi. 32. Kaina 
10c.

V.
SKAISTYBĖ.

“Neištekėjusi moteriškė ir mergitė mąsto apie 
tai, kas yra Viešpaties, idant būtų šventa kūnudr 
dvasia”dvasia" — 1 Kor. VU. 34. v-

Katalikų krikščionybė nemato motinystėje vienatinio til\ 
si o, net nei augščiausio moteriškės tikslo. Liuosa mergystė 
dėl prakilnios priežasties yra daug augščiaus vertinamą To
ji pažvalga yra pamatuota mokinimu šv. Povilo, kurs sako: 
“O apie mergaites Viešpaties įsakymo neturiu, patarimą-gi 
duodu, kaipo mielaširdystę gavusis nuo Viešpaties, idant bū
čiau ištikimas... Noriu-gi, kad jūs būtumėte be rūpesčio. Kas 
be pačios yrą rūpinasi tuo, kas yra Viešpaties, kaip Dievui 
įtikti. O kas yra supačia, rūpinasi tuo, kas yra pasaulio, kaip 
jis intiktų pačiai ir padalintas yra... Bet tai sakau dėl jūsų 
naudos, ne kad užmeščiau ant jūsų kilpą bet tam, kad man
dagu yra ir kad palengvina ’melsties Viešpačiui be sugaiš
ties...

“Tai-gi/ ir kas už vyro išleidžia gerai daro; ir kas ne
išleidžia gerai daro. Moteriškė surišta yra įstatymu, kolei jos 
vyras gyvas yra. 0 jeigu jos vyras užmigo, ji tapo liuosa. 
Už ko nori, tegu teka, tiktai iVešpatyje. Bet bus laiminges
nė, jeigu taip pasiliks pagal mano patarimą o tikiuos, kad 
ir aš turiu Dievo Dvasią” — I Kor. VU. 25; 32-33 ; 35; 37-40.

Net senovės stabmeldžiai statė mergystę*) už augštesnę 
dorišką tobulybę, kuri sudaro moteriškę tinkamesnia augštes- 
niam dvasiškam veikimui, kaip ad turime pavyzdžius iš Ro
mos vestalių-mergaičių. Senovės žydai taipo-gi augštai gerbė 
skaistybės dorą kaip kad matome iš Juditos, apie kurią skai
tome: “Ir skaistybėbuvoprijungta prie jos dorybių taip, jog 
ji nepažinojo vyriškio visose jos gyvenimo dienose po Ma- 
nasui, jos vyro, mirčiai” — Jud. XVI. 26. Ir Išminties Žmo
gus taipogi iškilmingai giesta apie skaisčią kartą: “Kaip pil
na yra garbės skaisčioji karte; atmintis nemirtina; -tos žino
ma yra Dievuje ir žmonėse”

I Kor. VII. 34.BALTIMORE, MD. 
Veikiame.

Pastaruoju laiku nekuriems, 
galėjo pasirodyti, kad šio mie
sto lietuviai nieko neveikia, o 
vien snaudžia po kepure. Taip 
ir atrodo, bet kur čia taip bus. 
Tik štai visas blogumas, kad 
korespondentai bailiai — vie
nus redaktoriai įbaugino, ant
riems vėl kas ten slapyvardes 
paveržė, su kitais vėl kokios 
ten bėdos. Taip kad visi kaip 
tos vištos nuo vanago į žabus 
suvytos ir bijos daugiau pasi
rodyti.

Baltimoriečiai dar niekad 
nebuvo parodę tiek gyvumo, 
kiek šiame sezone apsireiškė. 
Štai 16 d. rugsėjo Moterų Są- 
gos 8 kp. rengė prakalbas su 
margumynais, 22 d. spalio Vy
čių 19 kp. maskarado balių, 11 
d. lapkr. T. Dr. Varpas ir Mo
terų Są-gos kp. teatrą

Tie visi vakarai nusisekė 
kuopuikiausiai ir naudos ne
mažai. Nuo 24 lapkr. iki 1 d. 
gruodžio, buvo parapijos nau 
dai, dideli fėrai, kur buvo 
kviestos visos Baltimorės lie
tuviškos dr-jos prisidėti, įsis
teigiant savo skyrius. Bet ne- 
kurios pabijojo ir neprisidėjo. 
Savo skyrius turėjo šios kuo
pos: Vyčių 19, Moterų Sągos 
3' ir Dr. Nekalto Pr. Šv. P-lės, 
L. K. Vytauto ir Šv. Jurgio pa
laipinės. Šios dr-jos ėjo ant 
“betų,” kuri daugiau uždirbs. 
Kaip girdėti Vyčiai bytino vi
sus, paskui seka sąjungietės.

Abelnai fėrai bus gerai pa
vykę, gryno pelno apie 2.000. 
Žmonės noriai lankės ir nesi
gailėjo praleisti po keletą cen
tą Matyti, kad Baltimorės lie
tuviai pradeda susiprasti, dau
gelis, kurie buvo atsiskyrę nuo 
parapijos, vėl grįžta. Priežas
tys grįžimo bene bus puiki 
naujoji bažnyčia ir jaunas ku
nigėlis Kaz. Ložinskas, kuris 
su kiekvienu moką gražiai ap- 
seiti ir savo maloniais žodžiais 
patraukia ant tikybinio kelio. 
26 gruodžio šv. Kazimiero dr- 
ja rengias prie apvaikščiojimo 
25 metų savo gyvavimo. Ta 
diena bus nepaprasta. Be baž
nytinių apeigą bus prakalbos, 
teatras ir ant galo maskaradų 

{balius. Viskas bus šv. Alfonso 
IT iriTIVE svetainėj.

I

Y0UNGST0WN, OHIO. 
Nauja LDS. kuopa.

Šiame miestelyje gyvena 
gana gražus būrelis lietuviu. 
Mūsų organizatoriams p. S. A. 
ulbickui ir Jonui Konoverskui 
nuvažiavus lapkričio 18 d. ir 
paraginus susidarė nauja L. 
D. S. kuopa. Pamarginimui 
buvo perstatyta pora veikalė
lių. Programe dalyvavo LDS. 
51 kp. nariai: p. J. Konavera- 
kis, p-lės G. Vidugiriutė ir O- 
na Keršiutė.

Kalbėjo p. A. S. Kulbickas 
apie LDS. ir jos naudingumą 
bei reikalingumą dėtis prie 
jos.

Jo kalba visiems patiko ir 
tuoj bematant susirašė keletas 
narių. Geistina, kad tokios 
prakalbos būtų taukiaus.

Km?

BRIDGEPORT, CONN. 
Prakaftos.

Ketvergo vakare lapkričio
29 d., 1917 m. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje parengė kat. 
spaudos paminėjimui L. D. 
Sąjungos 39 kuopa prakalbas.

I Kalbėjo p. V. Rakštelis. Tai 
vienas iš geriausių kalbėtoją 
Nurodinėjo būdus, kuriais lie 

y 'tuviai gali pagerinti savo būv 
it ragino skaitytį ir remti ka
talikišką spaudą ir Lt. Vis- 

gerai pasisekė. Pertrau- _
| koje buvo pardavinėjamos kny- suloštas lybe* gražus veika- 

K *. Tik gaila, kad žmonių las “Valkata.” Loš Brooklyno 
rr dai tebuvo. (gabiausi aktoriai.

NEWARK, N. J.
L. Vyčių 29 kuopa juda kru

ta su savo darbais ir visokiais 
veikimais 30 d. gruodžio ren
gia labai gražią vakarienę. 
Tai patariu visam jaunimui 
prisirengt, nes bus įvairus pro
gramas, 22 d. gruodžio bus

•-

‘ ‘Moksleivis. ” “ Moksleivis * * 
visuomet turiningas, taip-pat 
ir šis numeris. Kaina 10c.

“Moterų Dirva,” moterų 
mėnraštis. Kaipo metinis nu
meris, labai puikus su daugy
be įvairių paveikslų. Kaina 10 
centų.

Nauja Knyga
Ką tik išėjo iš spaudos Joa 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu 
tės) eilės. Knygelė 64 pusią 
pių, ant gražios popieros. Kai 
na tik 25c. (tik vienas kvotė 
ris).Agentams nuleidžiama di
delis nuošimtis. Galima ganti 
pas autorę: 720 N. Main Str.,

PHILADELPHIA, PA
Spaudos Komisijos veikimas

Šiemet šv. Kazimiero para
pijoje į Spaudos Komisiją inė
jo daugelio įvairių dr-jų atsto
vai, susidarė nemažas uolių 
darbininkų buris, kurie nesi
gailėjo nei laiko, nei vargo 
geros spaudos skleidimui. Tuo 
tikslu surengė keletą prakalbų, 
teatrų, koncertų. Paskuti
niųjų surengime ir vedime 
daug pasidarbavo vargoninin
kas Jonas Hodelis, Pranas Ho- 
delis, Jonas Grigaitis, Jurgis 
Pranckunas; Ona Ūnguraitė, 
Ignotas Imrasas ir kiti. Šv. 
Kazimiero parap. choras ir mo
kyklos vaikai, LDS. kuopa ir 
Vyčiai lošė žymiausią rolę tose 
pramogose.

Knygų partraukta iš įvairių
katalikiškų spaustuvių už tris Kewanee, UI.
- —  ........ ......... .... ........ . —, --- . - ■ , ■■ ,

TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA
už lapkritį, 1917.

Iki lapkričio 1, 1917 T. F. inplaukė______
Lapkričio 7, Chicago Heights, UI. — 70 sk.

7, Chicago, BĮ. — 31 skyrius _ 
12, Brooklyn, N. Y. — 13 skyrius 
12, Minersville, Pa. — 
12, Spring Valley, BĮ.
12, Brooklyn, N. Y. — Kalėdų dovanos
14, Waterbury, Conn. — 40 skyr.------------------- 60.0C
14, PhiladelphiaJ’a.—Kun. L Zimblys už knygas 35.00 
14, Brooklyn, N. Y. — Iš Kaupo-Pakšto prakal

bų, 13 skyriaus__________ ;_________________ 110.0C
14, Ezport, Pa. — 91 skyrius-------------------------- 9.1f

- 14, Našlių-našlaičių fondas sugrąžino paskolą 500.0C 
16, Donorą, Pa. — 15 skyrius--------------------------70.0(

16, Lavrence, Mass. — 87 skyrius------------------170.00
20, Kevanee, III. — 45 skyrius.--------------------- 2.75
20, Chicago, BL — 32 skyrius_______________ 45.5( i
20, Paterson, N. J. — Iš K. Pakšto prakalbų 140.0C 
20, Cheeter, Pa. —17 skyrius___ _____________26.0C
DuBois, Pa. — Už knygas —---------------- ------- 2.5(
22, Pittsbnrg, Pa^ pridavė kun. Kulikauskas 43.40 
27, Cambridge, Mass. — B Pakšto prakalbų 270.00 
27, Brooklyn, N. Y. — aukavo K. Paulonis 5.00 

” 27 Mahanoy City, Pa. — Pris. kun. Augustaitis 27.00
>> * 

»>

>>
»»
»»
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99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

26 skyr. _
— 51 skyr.

$105.973.84
_____ 7.25
_____50.00
_____11.00
_____200.00
_____50.00
_____100.00

,________ „___________ Išm. IV. 1.
Skaistybės įžadas, padarytas tikėjimiškoje vienuolės pro

fesijoje apima ne tik mergystės luomą — įžadą niekuomet ne
tekėti, bet taipo-gi reikalauja ypatingo globojimo užlaikyti tą 
aniolišką dorybę ir sergėties nuodėmių progos ir pavojaus 
mintyje, žodžiuose ir darbe.

VI. 
DIENOTVARKES.

“0 visa tesidaro padoriai ir tvarkoje”— I Kor. 
xrv. 40.

Tvarka yra tai pasisekimo paslaptis. Tvarka reiškia svei
kąjį dalykų stovį, kur viskas ir visi randasi savo vietoje, at
likdami ypatingas savo užduotis.
' Kariuomenė be tvarkos yra aršiaus, negu visai be kariuo
menės. Ten negali būti vienybės nei laimės, kur tvarkos nė
ra. Pats pragaras yra aprašomas, kaipo vieta, kur nėra tvar
kos. iVenuolijos gyvenime tvarka yra idealiai užlaikoma. 
Nuo pat ryto iki vėlyvai nakčiai kiekvienos vienuolės veiki
mas tiksliai nutsatytas, kaip kad laikrodžio dalelių judėij- 
mas bei veikimas. Yra taip daug įvairių seserų vienuolių 
bendrijų, kiekviena atskiru gyvenime veikimu užsiima, kad 
negalima nustatyti dienos regulas, pritaikomas visoms. Dėl27, Chicago, BĮ. —L. Vyčių 35 kp. " ___ 7.25 negalima nustatyti dienos regulas, pritaikomas visoms. Dėl

27, So. Manchester, N. H. — 49 skyrius_______ 83.001 mokytojų seserų-vienuolių prieinamiausią regula gali būti se-
28, Woreester, Mass. — 30 skyr. —;------------ 328.74
28, Sheboygan, Wis. — 27 skyrius------------------10.25
28, Bentleyvile, Pa. — 88 skyrius------------------ 21.50
28, Waterbury, Ct — Piln. Blaivininkų 1 kp. 10.00
28, Waterbury, Conn. — 40 skyr.----------------- 110.00
30, Washington, D. C. — Aukavo Dr. J. iBelskis 10.00
30, New Britain, Ct •— Iš Pakšto prakalbų------71.00
30, Kenosha, Wisr— 78 skyrius---------------

kančioji: Seserys-vienuolės kelsis penktą valandą varpeliui 
skambinant. Trumpas laikas paprastai toaletei, visoms už
laikant tylėjimą taip, kad į dvidešimtį minučių būtų jau su
sirinkusios koplyčion dėl rytmetinių maldų ir rekolekciją Mal
da tęsiasi iki šeštai. Po to klauso šv. mišią laike kurių be
veik visos priima šv. komuniją (dieninis priėmimas palieka
mas ypatos sąžinei). Po šv. mišių atkalba pareiginių maldų 

23.02 dalį, tankiausiai Svč. Panelės trumpąjį officium. Septintą 
-------- valandą pusryčiai, susidedanti iš kavos, duonos, sviesto, košės 

arba kiaušinių, retai mėsos. Po to lieka keletas minučių už
tiesti patalus, apšvarinti kambarius ir tt ir būti prisirengu
sioms eiti mokyklon.

(Toltam

-$2.613.31
108.537.15



V ietinęs žinios

Naujų Metų Sulauktuvių Va
karienė jau visai arti, o tikin
tai bus parduodama tik iki 
gruodžio 25 dienai, tai pasirū
pinkit visi iki fa-m laikui tikie- 
tais apsiginkluoti. Galima 
gauti tikietų “Darbininko” 
Redakcijoj.

Kooperacijos Bendrovės su
sirinkimas bus seredoj, 12 d. 
gruodžio 8-tą vaL vakare. Visi 
nariai privalo ateiti. Valdyba. I

Moterų Sąjungos 13 kp. au
kotojų skaičiuje ir Parodos 
komisijos narių tarpe pažymė
ta “Darbininko” 142 numery 
O. Staliutniutė. Visur turi bū
ti O. Staniuliutė.

Išdirbinių Parodos Rengimo 
Komisijos susirinkimas bus u- 
tarninke, gruodžio 11 dieną 
“ Darbininko ”Redakcijos kam
bariuose. Visi komisijos na
riai malonėkit susirinkti 7 ‘30 
vai. vakare.

5T5
darbininkai?

MES DUODAME DOVANAS DYKAI
Užsirašyk laikraštį “Darbininką” 

ant metų ir gausi puikų L. D. KA
LENDORIŲ dykai.

Jeigu jau turi laikraštį “Darbinin
ką,” tai užrašyk kitam ir tuomet gau
si tą puikią dovaną dykai.

Laikraštis “Darbininkas” metams tik $3.00 ir ateis į Jūsų 
namus 3 sykius į savaitę.

Prenumeratą siųsk šiuo adresu:

Jauni} Vyrų 
ruimuose, 318 
Boston, Mass.

Gruodžio-De-

DR. JOWM«MKHELL, M. D.

Ofiso valandos:
Ryt ds iki 9 va). 

Po pietą 1 iki 3 . 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
du ” 75c.
tris ” $1.00

paieškojimus pinigus 
iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway.

80. BOSTON, MASS.

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c.»»
»

UI 
siųskite

Moterų Sąjungos 13 kuopos 
nauja valdyba. “ Darbininko” 
praeitame numeryj buvo labai 
sudarkyta žinia, apie Moterų 
Sąjungos 13 kuopos susirinki
mą, kuriame išrinkta nauja 
kuopos valdyba, čia paduoda
me valdybos nares taip, kaip 
jos yra išrinkta:

J. Pečekoniutė — pirm.
J. Šulcįenė — vice-pirm.
M. Bakuniutė — prot. rašt.
U. T. Jakubauskaitė — fin. 

rašt.
O. Staniuliutė — ižd.
P. Giedraičiutė ir A. Cižu- 

vienė — iždo globėjos.
A. Bučaitė — maršalka.
M. Brikaitė — kp. koresp.

SPORTIŠKAS VAKARĖLIS.
Rengia Liet 

Kliubas, savo 
Broadway, So. 
seredos vakare,
cember 12, 7:30 vai.

Kalbės majoras Curley ir ki
ti įtekmingi kalbėtojai.

Bus rūkymo ir refreshmen- 
tai.

Bus dvi poros kumščiuotojų 
(bozing).

Draugiškas vakarėlis, kuria
me buvę, ilgai neužmiršite.

Ateikite visi piliečiai, ne jau
nesni kaip 18 metų.

Įžangos nebus; dykai. 
Nuoširdžiai esate kviečiami. 
Liet. Jaunų Vyrų Kliubo 

Rengėjai

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
P. . Pažymėk, kad nori gauti puikų milžinišką KALEN

DORIŲ su daugybe įvairių paveikslų dykai.

5000 naujų 
skaitytojų

H

Paieškau giminįjy ir pažįstamų: Po
vilo Ir Jodo Mtngilų, paeina iš Kauno 
gub., Andrijoniškio par., Magilų sod. ir 
Liudvlsės Paškevičiūtės, po vyru žižie- 
nės, kuri gyveno Ekaterinoslavskoi gub. 
Petrovskam zavode. Jeigu kas žinote, 
ar patįs meldžiu atsišaukti šiuo adre
su:

KONSTANCIJA DANIUNIUTĖ, 
8į05 Sowinski Avė., Cleveland, Ohio.

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS 
ANTRA LAIDA KNYGELES 
REVOLIUCIJA AR RAMUS 

KULTŪROS DARBAS?
Kaip pats vardas parodo, knygutė

je gvildenama šių dienų klauismai. Ją 
parašė žinomasmokslinlnkas Druskius. 
Knygutė parašyta pasikalbėjimo formo
je Darbi aus su Pudkium. Patartina 
kiekvienam įgyti Ją. Knygelė 20 pusi., 
kaina tik 5c. Kas prisius už 10c. kra
sos ženklelių tas aplaikys šių knygutę 
ir “Anykščių šilelis.” Imant nema
žiau kaip 100 egz., nuleidžlame didelį 
nuošimtį.

A. RAMOŠKA,
514 W. Saratoga Str., Baltimore, M d.

TAS SAVO SUTAU
PYTUS PINIGUS 
PRIVALO DABAR 

PASIŲSTI Į RUSI

JOS VALSTYBINU

APSAUGOS RANKA i
Nes tiktai dabar ru

blio kaina žema.
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ BANKAS 

MASS. VALSTIJOJE

JUOZO KOWALIAUSKO,

SALĖM STR, BOSTON, MASS.111

Moksleivių S-mo kuopos susi
rinkimai dėl svarbių priežasčių 
buvo vis atidėliojami, bet kaip 
tik užsibaigs šv. Petro parapi
jos fėrai, tuojaus bus laiko
mas susirinkimas, kuriame ga
lutinai bus apkalbėta mokslei
vių vakaro reikalai. Taip-gi 
aptarta daug kitų svarbių rei
kalų. Patartina draugams mo
ksleiviams ramiai ir kantriai 
to susirinkimo palaukti, o ta
da prie geros tvarkos visi pri
eisime.

Moksleivis.

So. Bostono idėjinės organi
zacijos jau savo aukas Kalėdų 
Fondan sudėjo; dabar reikėtų 
kiek smarkiau prie to darbo 
sukrusti pašelpinėms lietuvių 
katalikų draugijoms. Juk į lai
svą Lietuvą visi norėsime va
žiuoti, tai visiems tėvynę šian
dieną iš priespaudos reikia va
duoti. Aukas priima “Darbi
ninko” Redakcija ir perduoda 
jas So .Bostono T. Fondo sky
riaus iždininkui p. Andriui Za- 
leckui.

Blogų prakalbų pasekmės. Iš 
blogų prakalbų negalima tikė
tis gerų pasekmių. Brightoino 
kooperacija buvo surengus lap
kričio 29 d. prakalbas ir kon
certą. Koncerto dalis buvo 
atlikta labai gerai. Gražiai iš
pildė savo užduotį Cambridge- 
io lietuvių benas, vedamas p. 
L. Boinio. Pasigerėjome gra
žiu dainavimu p-lės Motiejū
naitės. Dar dainavo p. J. Va- 
raitis ir D. Antanavičius. Bu
vo ir daugiau dailių šmotelių. 
Gi LSS. 67 kuopa silpnai at
vaidino “Jono Širdį.” Bet 
prakalba tai buvo kuoprikliau- 
sia. Piktžodžiavo Bagočius. 
Čionykščiai žmonės ramiai, su
tikime gyveno, visi rėmė ko
operaciją. Dabar supraskite, 
jūs kooperacijos šėrininkai, 
kaip žmonės gali atsinešti į 
mūšų kooperaciją už turėjimą 
tokio katalikų dergėjo prakal
bą. O dar-gi nė uždyką, už
mokėta $5 už iškoliojimą. Ar
gi ilgai su tokiuo neapsižiūrė
jimu rengsime prakalbas ir lei
sime dergti mus?

Vietinis.

DARBININkUI”

Gruodžio 8 ir 9 dienas So. 
Bostone pas savo draugus vie“ 
Sėjo lietuviai kareiviai Juozas 
B. Šaliunas, Jonas Liesunaitis 
ir Juozas Bašinskas — visi 
trys Waterburiečiai, tarnau
janti dabar Camp Devens, 
Ayer, Mass. Buvo apsilankę 
ir “Darbininko"” Redakcijoje. 
6 __________

PRANEŠIMAS.
Nedėlioję, Gruodžio 30 d. š. 

m. bus milžiniškos šv. Petro 
parapijos choro koncertas.

Bus sudainuota daug naujų 
lietuviškų dainelių.

Ant tos dienos prašome kitų 
draugijų nieko nerengti, bet 
prašome leisti visus pasiklau
syti gražių, naujų skambančių 
dainelių.

Rengėjai.

Sv. Petro parapijos fėrai už
sibaigė gruodžio 9 dieną. Žmo
nių fėrų užbaigimui susirinko 
labai daug ir gyvai varė biznį. 
Tikimos šv. Petro parapijai ge
ro pelno iš fėrų.

Šv. Kazimiero Draugija lai
kė savo mėnesinį susirinkimą 
gruodžio 9 dieną šv. Petro pa
rapijos svetainėje tuojaus po 

■( pamaldų. Išrinkta nauja drau
gijos valdyba ir padaryta daug 
svarbių nutarimų. Naujos val
dybos narių vardai bus pas
kelbta “Darbininko” sekan
čiame numeryj.

Naudingos prakalbos. Gruo
džio 2 d. ALRK. Moterų Są
jungos 41 kuopa Brightone, 
Mass. buvo parengus prakal
bas. Kalbėjo ponia Jankaus
kienė iš So. Bostono. Ji ap
skritai kalbėjo apie moterų 
reikalus ir ypatingai apie Mo
terų Sąjungą. Antras kalbėjo 
vietinis p. B. Ajauskas. Buvo 
ir deklemacijų. Gerai pasakė 
eiles p-lė A. Valavičiūtė ir p-lė 

niutė.-'žmonių bu- 
5. Prie Sąjungos 
naujos narės. To- 
akyti, kad prakal-

L. D. S. CENTRO VALDYBA.
Dvasiškas vadovas: —

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Avė., 

Chicago, UI. 
Pirmininkas: —

J. E. Karosas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Vice-pirmininkas: — 

M. Mažeika,
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, DL 
Raštininkas: — 

F. Virak’s,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Finansų Raštininkas: — 

A F. Kneižis, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Idžininkas: — 

P. Gudas, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Masa.
Iždo globėjai : —

O. MėŠkauskaitė,MėŠkauskaitė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Maga 
GeležiutS,

41 Capitol Avė., 
Hartford, Conn. 

Sereika, _•
21 James St., 

' Noprood, Mass.
Uteratilka Komisija:

Kun. F. Kemėšis.
P. Gudas,
J. E. Karosas,
F. Yirak’s, X

p.

v.

Iki Naujų Metų būtinai su- 
raskime virš paminėtą skaitli
nę naujų skaitytojų “DARBI- 
NINKUI.”

Kiekvienas LDS. narys tu-- 
rėtų surasti bent po 2 naujų 
narių arba tiek skaitytojų.

Kodėl tą turime padaryti?
1) Todėl, kad kas-kart au

gant skaitytojams turėsime 
pradžioje kitų metų įsigyti 
naują press’ą (spauzdinamąją 
laikraščiui mašiną).

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

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

'Skaitytojai užganėdinti tik 
tuomet, kada jie gauna laik
raštį paskirtu laiku.

Pradžioje šių metų buvo pa
keltas klausimas pirkimui nau
jo press’o ir net padaryta ga
na graži pradžia. Suaukauta 
virš $500.00.

Kadangi tos aukos buvo iš 
paskolų, kurias sudėjo įstei
giant “Darbininką,” tai mes 
tik sumažinome skolą, o nau
jam press’ui reikėtų padaryti 
naujų pinigų.

Nenorėtume imti naujų pa
skolų, kadangi lengvai apsei- 
tume ir be jų, jeigu kiekvie
nas tik išpŪdysite savo prie
dermę surasdami naujų narių 
arba skaitytojų.

Taipgi galėtumėte daug pa
gelbėti parduodami “Darbi
ninką” pavieniais egzemplio
riais arba parinkdami naujų 
apgarsinimų “Darbininkui.”

Visų ,LDS. narių prašome 
jeigu galite siųsti prenumera
tas nepasiliekant jokio nuo
šimčio, o tuomet daug grei
čiaus išauginsime fondą nau
jam presui.

Mes nuo šio laiko vesime 
skaitlinę kiek kuris narys pri
siuntė prenumeratų ir paskum 
paskelbsime “Darbininke.”

Siųsdami prenumeratas pa
žymėkite, kad esatę nariu L. 
D. S.,* o tuomi sumažinsite 
mums darbą.

Drąsiai skelbiame 5000 nau
jų skaitytojų, nes matėme ge
rus norus ir pasiryžmą plati
nime katalikiškos spaudos lai
ke K. S. S. ir daugelis iš tų 
atsirado su nepaprastais gabu
mais tame darbe. Ataka jau ei
na visu smarkumu.

Pirmose eilėse 5000 naujų 
skaitytojų stovi Chicaga, Bos
tonas, Worcesteris ir Montel- 
lo. - -

Montelloje kolkas pasirodė 
pirmose eilėse merginos ir jos 
pasakė, kad kiekvienoje lie
tuvių katalikiškoje stuboje tu
rės rastis laikraštis “Darbi- 

Ininkas” ir nei kiek nenusiste
bėsime pamatę jų pasiryžimą.

Geistina, kad generalę ata
ką padarytų visos L. D. & kp.

“Daria” Admin. I

i

■■a

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 dr- 
jų 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 dr- 
ja 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: 

“Darbininko” Adm.
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Aš Juozapas žemaitis paieškau savo 
draugo atvažiavusio iš Argentinos Pet
ro Žako, Jurgio Drebickio ir Kazimie
ro Nakučio. Taip-gi Jono Lieslcko at
važiavusio iš Lietuvos 1912 m. Paei
na iš Pagiegalės kaimo, Karsokiškių 
parapijos, Panevėžio pav., Kauno gub. 
Malonėkite atsišaukti šiuo antrašu, nes 
turiu svarbų reikalą.

JUOZAPAS ŽEMAITIS, 
lį59 PhUip Str., So. Bethlehem,'Pa.

4- “PAŽANGA” — didelėje knygoje 
karta J menes} einantis laikraštis. Me
tams $2.00, pusei metą $1.25. Adresas: 
“PA/A.VGA,” 614 W. Mahanoy Avė.. 
Mahanoy City, Pa.

J

TŽMYKITE!
Reikalinga vyrų ir mer

ginų mokinties barberio 
amato. Darbų gausi vi
sados. Klausk lnformaci 
Ju:

J. ŠMULKŠTIS,
Globė Barber School

439 — 3rd Avenue, Pittsburgh, Pa.
Paieškau brolių Antano, Jono ir 

Vinco Puodžiunų; paeina iš Kauno 
gub., Ukmergės pav., Diebiškių para
pijos, Kaltieriškių kaimo. Du metai 
atgal gyveno Newark, N. J. Malonė
kite atsišaukti šiuo antrašu, nes turiu 
svarbų reikalų.

ANTANAS PUODŽIŪNAS, 
Box 156, E. Arlington, Vt.

Tel. Richmond 843.
PINIGUS ant apsaugojimo priimu ir 

moku 4 nuoš.
PINIGUS Rusijos perku ir parduo

du pagal žemiausių dienos kursą.
PINIGUS pasiunčiu į Rusijos Vals

tybinę Apsaugos Banką ir siuntėjams 
pristatau to banko knygutes greitu 
laiku.

PINIGUS į Rusiją pasiunčiu pačtu 
ir telegrafu. Siuntėjams pristatau pa
rašus adresatų.

PINIGUS teteikiu per 4 dienas gy
venantiems Rusijoje, jei tiktai siuntė
jai to nori.

PINIGAI man inteiktl gvarantuoja- 
mi mano kapitalu $50.000.00.
NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS.

Blankos, kurios išduodamos past 
liuosavimui 
už dyką.

JUOZAS

nuo kareivijos išpildomos

K0WALIAUSKAS
Bankierius

111 SALĖM STR., BOSTON, MAS&

Paieškau savo kaimyno Dominiko 
Rakštiko, paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Papilės parapijos, Užpelkių 
kaimo, 5 metai kaip Amerikoje. Pir- 
miaus Jis gyveno Amsterdam, N. Y. 
Jis pats ar kas apie jį žinote, mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

- ANTAVAS SIURKŪS, 
tlS Park Str., Leniston, Me.

PIRK RAKANDUS PAS

RICHMONDS
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir 
nos labai žemos.

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

kai

I

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiioadyno. 4 do viaokUu Ils*.
1-3 P. M. 7-9 P.M Priskiria Akinto.

419 Boylstoa St Bostoa, Mass.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
V .V. — Tamsta nepadavei 

savo nei pavardės, nei adreso. 
Tokių raštelių nesunaudojame.

Kadugini 4- Dėl vietos sto
kos programą praleidome. At
siprašome. Nepalaikykite už 
blogą.

Ten buvusiam. — Apie tą 
pat dalyką jau buvo rašyta.

Valdybai -—Pranešimas per- 
vėlai atėjo.

Komitetui — Be rašytojo 
tikro vardo pavardės ir adre
so raštų nededame. Taip da
ro visi laikraščiai. Todėl ir 
mes tamstų ilgo aprašymo 
apie pramogą nededame dėlto, 
kad atsiųstas anonimiškai, t. 
y. nei keno nepasirašyta.

Aš ANDRIUS PAPALEIGIS iš dum- 
šės, Žaslių par., Trakų pav., Vilniaus 
gub. ieškau giminių ir pažįstamų gy
venančių Amerikoje. Prašau jie patys 
raba kas kitas atšaukti šiuo adresu: 
Rusia Gor. Cama Stmara Aleksandrov- 
skaja ui. No. 15 kv. 10, A. 8. Popa- 
leigisiu.

Paieškau Petronės BeinarukSs pir
miau.? gyveno Chicagoje. Išvažiuojant 
į kareiviją pamečiau Jos adresą ir da
bar neturiu. Ji pati ar kas kitas pra
neškite šiuo adresu:

PRIV. JHON EIMUTIS
Co. 28, 7 Battalion

159 Lep. Brigade Camp Taylos.

PARSIDUODA BOLINĖ
Arba Pool Ruimis su daug 

stalų, labai'pigiai, nes savi
ninkas užsiima kitu bizniu ir 
nori parduoti greitu laiku. 
Biznis yra per 10 metų gerai 
išdirbtas.

Kreipkitės:
MICHAEL C0RAN,

366 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

“Darbininko” Administra
cijoj galite užsirašyti ir kitus 
katalikiškus laikraščius:

“Garsą,” “Draugą,” “Žvai
gždę,” “Vytį,” “Žvirblį,” 
“Tikybą ir Dorą,” “Moterų 
Dirvą,” “Tautos Rytą,” 
“Šviesą,” “Pažangą” ir “I- 
šeivių Draugą.”

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

Geriausia vieta, kur gali 
ma gauti įvairių rūšių SAL 
DAINIŲ, ŠALTAKOŠŽS (ia 
-cream), SODA ir CIGARŲ 

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas 
Tel. So. Boston 21032

BeH Phone, Dickinson 3995 M. I

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S.BroadSt., Pfeiladelpiiia, Pa.j 
Phvsician and Surgeon (lietuvis gvdv- 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos! 
Universitetai Gydo visokias ligas 
ru, moterių ir vaiku Daro operacijas. |
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2 4 po piet 7-9 
vakaro. Nedėliotus: 9-11 rito 1-4 po piet. I

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Borisą,Mm.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Nedelicmi* 
nuo 10 v*L ryta 
iki 4 vai. vakare.

Dr. Paul J. Jakmauh
('Jakimavičius)

Priėmimo valandoe:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakaru |

509 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tol 502 S. B.

!«/

Neužmirškite “Žvirblio”
.Pakliuvęs į baisaus vanago 

(spaudos) nagus “Žvirblis” 
taip pasipūtė, kad iš puikybės 
paėmė ir pavėlavo biskutį. 
Bet dabar jau jo širdelė atsi
leido ir skrenda jis, kaip ta 
nelaboji kulipka, pas savo 
draugus ir prietelius juos nu
raminti.

Reikalavimus siųskite tuo
jaus. “Žvirblio” pavieniai 
numeriai —- 10 centų; ant me
tų r— $1.00.

Adresas:
“ŽVIRBLIS,”

242 W. Broadvvay,
' So. Boston, Mass.

NUSIPIRK MOSTIES
TAI BUSI URAŽUS! Ją'Išdirba 

Mentholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis va
karus, o padarys veidą tyra ir skaisčiu 
baltu. Toji moetis išima plėmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. Kai
na dėžutės 50c. ir $1.00. Pinigu galit 
siąst ir stampomls.

J. RIMKUS,
P. O. Bos 36 Holbrook. Mass.

!

ėmykite lietuviai!
Jeigu kam yra reikalinga “Tlres irj 

tūbas” dėl automobilią, tai pasinaudo-1 
kitę proga, aš parduodu geriausios! 
išdirbystės ir tiesiok iš fabriko, ūži 
tai galite gauti vien už pusę kainos lr^ 
geresnį tavorą. Reikalaudami kreip-’ 
tės pas mane po adresu: •

S. Navickas
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Ofiso valan-V 
dos: X

9 vai. ryte iki^ 
4 vai. po pi« X

Vakarais. X 
nuo 6 vaL ikiX 

8 vai. X 
Nedėliomis X 

10 vaL ryte X 
iki 2 po pietų. X

SERGANTI
| VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!
Su bent kokia chroniška, nervą arba šiaip kokia liga, kuri reika

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

Pradėkite tiesiai eiti Sveikatos keliu.

M JsUiet 8tr.,

/

620
Te'. So. Boston 22015
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Jums lSegzaminaviinas nieko nekaltuos, jeigu Jqs dla gydy- A 
kaitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrą f 
^fiziška stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas ISgeK 

J^Ms Jus nuo kančią ir kitur negero gydymo. Y
Daug metą praktikavęs. Paskiausieji ir geriausieji gydymai— 

X medlkaližki ir elektrižkl. Naujausi ir geriausi prietaisai. Viskas A
V kas geriausia sergantiems. X
«£♦ AR JUS KENČIATE. X
A Nuo silpną nervą, skaudančio nugarkaulio. užnUržlmo, nenor*

malto Širdies mužlmo, silpną plaučią, apsnūdimo, sunkaus jautl- 
J^mo, gaivos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo V 
j sąnarią, ulcerio, Žaizdą, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus- 

mą viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktą liežuvi,
V konstipacija. reumatizmo skausmą arba spaugą? Šią ir daug kitą X 

ligą, nuo kurią matosi pirmas persergėjimas, nustoti sveikatą ir JL 
tvirtumą ant visados.

AS gydžiau vyrus ir moteris per daug metą. Vienas atsllanky- Y 
i mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrtnsfta, Y" 
| kad ai pasiekiu tiek gerą pasekmią | trumpą laiką gydy- 
Ymo- gydau tik tikrą priežastį ligos ir Mlpnumai pranyks. Atst- & 

kad pasitarimas yra abeoliutičkal veltui.
Ateikite pas mane tuojans, jeigu Jums reikia gydytis. UžviL 

klmas ligos yra pavojinga. Nei viena ilga ne stovi Ilgai be veikimo^ t

Dr J. H. KENEALY f 
■- ' era WAsanraTON st. :•

Antros durys nuo Gaysty The atn, Boston, M tos
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