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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 

tikybiniai principai utinei
K

— Washington.
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Lenkų Taryba reikalavo

a
Lietuvos. Negavus rezignavo

I

Darbo dienoje.

\

*

F.S

*

Nubalsavo Lietuvą ir Kuršą jungti 
prie Vokietijos.

Vokietijos laikraščiai prane
ša svarbių žinių apie Lenkijos 
ir Lietuvos santikius. v

Berlino Lokal Anzeiger skel
bia, jog visa lenkų Taryba 
rezignavo. Tas laikraštis aiš
kina būk lenkų Taryba todėl 
rezignavo, kad nesutiko or
ganizuoti Lenkijos valstybę po 
globa Vokietijos. Lenkų Ta
ryba iš pradžios tą daryti buvo 
sutikus, bet permainė nuo
monę po Rusijos revoliucijos. 
Tiesioginės rezignavimo prie
žastys yra tai Vokietijos ir 
Austrijos atidėliojimas paves
ti Tarybai vyriausiųjų valdžią 
ir pasiryžimas atskirti Lietu
vą nuo Lenkijos. Lenkai rei
kalavo kad jų karalystė būtų 
paskelbta ir telegrafavo kaize
riui, prašydami, kad jų kara
lystei Vilnius būtų priskirtas.

Reichstago komitetas pilnai 
pritarė valdžios^pasiryžimui 
atskirti Lietuvą ir Kuršų nuo 
Lenkijos. , — .

Nežiūrint j tai, kad Reich
stagas paskelbė ankščiau, jog 
priešingas prijungimui žemių, 
jo komitetas, susidedąs ir so
cijalistų, radikalų ir centristų 
(katalikų) vienu balsu balsa
vo už atskyrimų Lietuvos ir 
Kuršo nuo Rusijos ir jų pave
dimą Vokietijos globon.

Tageblatt skelbia, jog Lie
tuvos ir Kuršo gyventojams 
reikia išaiškinti, jog vokie
čiai išliuosavo juos nuo Mas
kolių jungo.

Lokal Anzeiger sako, jog 
galų gale prie to turės priei
ti, kad Lietuva ir Kuršas, tu
rėdami autonomiškų savival
dų, bus Vokietijos globoje. 
Tasai laikraštis lenkams pasa
ko, jog Vokietija nepradėjo 
karę* tam, kad atstatyti Len
kiją “od morza do morza,” 
bet kad sau rytuose užtikrnti 
saugumų.

SUBMARINŲ VEIKI
MAS.

Pereitą savaitę Vokietijos 
submarinai nuskandino pen
kiais garlaiviais daugiau, ne
gu už pereitą savaitę.

Nors dabar submarinai ma
žiau nuskandina, negu pava
sarį, bet Anglija negali pas
tatyti naujų garlaivių tiek, 
kiek submarinai nuskandina. 
Tai yra Anglijos prekinio lai
vyno padėjimas vis blogėja.

KONTROLIUOS MAISTO 
PIRKLYBĄ.

Anglijos valdžia ketina pra
dėti kontroliuoti visą maisto 
pirklybą. Ištirs, kiek mais
to yra visoje šalyje ir pama
tys kiek ir ko reikalingiausia 
gabenti iš užjūrio. Tuomi 
užsiima maisto kontrolierius 
lordas Rhondda. Susineši- 
nėja su Amerikos maisto kont
rolierių Hooveriu apie daik-

NELAIME BEKŪNE.
Vokietijos sostinėj sudegė 

torpedų dirbtuvė. Eina pas
kala, būk nemažai darbininkų 
žuvo.

gauti Amerike.

BĖGO BE MŪŠIO.
Rusijos viena divizija vėl 

bėgo be mūšio palikusi tranšė
jas. Tai buvo ties Fokshani. 
Aįne tai Rusijos valdžia' ofici- 
aliai praneša. Sako, jog ru
sai netvarkoje bėgo, kaip tik 
priešininkas pasirodė.

ŠVĘSIME DARBO 
DIENĄ.

Darbo Dienoj dėl didesnio 
pagerbimo Darbininkų šven
tės “Darbininko” ofisai bus 
uždaryti visų tų dienų (pane- 
dėlį, rugsėjo 3 d.).

DARBO GALĖ.
Žmogus savo gimimo dienoj 

privalo rimtai pagalvoti apie 
save, o ypač apie savo ydas. 
Jo draugai tegu jį giria ir 
sveikina, bet pats žmogus te
gu sau stato klausimus ir tegu 
kritikuoja save.

Išmintingu savęs kamanti
nėjimu, savęs kritikavimu, 
mes darome pažangų. Taip yra 
asmens gyvenime, taip yra 
luomo gyvenime, taip yra gy
venime darbininkų, kurie su
daro milžiniškų didžiumų.

Viskas, ką tu matai yra 
darbo vaidus, pradedant nuo 
debesis skla.dančių mūru su 
plien_nių skeletonu, baigiant 
v ela, kuria skrenda tau žinios 
arba maistu, kuriuo tu gyvy
bę savd palaikai.

Lyginti vertę darbo ir kapi
talo yra vaikų darbas, čia 
palyginimas nėra galimas.

KERENSKĮ ESĄS 
KITCHENER.

Anglai nenor tikėti, 
lordas Kitchener yra nusken
dęs. Dabar Londone eina 
kalbos, jog Kerenski esųs Kit
chener.

Seniau buvo pasklidęs gan
das, jog Kitchener, kaip važia
vo Rusijon, tai, nuvažiavo ir 
sukėlė ten revolucijų. O a- 
pie jo nuskendimą gandas bu
vęs tyčia paleistas.

NELEIDŽIA SUSI- 
RINKTI.

Rugpjūčio 29 d. turėjo su
sirinkti Finlandijos parlamen
tas, kurį paleido Rusijos val
džia. Kad neleisti vėl susi
rinkti, kaip finai norėjo, tai 
Rusijos kareiviai užėmė par
lamento rūmus.

kad

NEGRŲ SUVAŽIAVIMAS.
Atlantic City, N. J. — Rug

pjūčio 30 d. čia prasidėjo ne
grų suvažiavimas. Suvažia
vo apie 400 delegatų. Dau
giausia buvo kunigų. Kiti 
delegatai buvo visokių profesi
jų žmonės.

Suvažiavimas įsteigė naują 
politišką phrtiją vardu Natio- 
nal Civil and Political Party 
of America.

Priėmė rezoluciją, kurio
je pasmerkė negrų persekioji
mą, teisių varžymą ir lyn- 
čiavimų.

Rezoliucijoj sakoma, jog 
per pastaruosius 30 metų ne
grų buvo nugalabinta 20.000.

Suvažiavimas reikalavo, kad 
valdžia negrams suteiktų ly
gias teises ir progas armijoj ir 
laivyne.

Suvažiavimas atsišaukė, kad 
visi 12.000.000 negrų būtų iš
tikimi valdžiai.

Suvažiavimas nutarė steigti 
šiauriniuose miestuose biurus, 
kur bus duodama patarimai ir 
pagelba negrams, atvaži aru
siems iš pietų.

PAKELE ALGAS.
Nashua, N. H. — Nashua 

Manufacturning kompanija, 
samdanti 5.000 darbininkų be 
darbininkų reikalavimo pakė
lė algas.

KARES IŠLAIDOS.
Vienas New Yorko finansis- 

tas apskaitliavo, jog talkinin
kų dienos išlaidos yra $76.- 

700.000, o centralią valstybių 
$40.000.000. Talkininkai išvi 
so iki rugpj. 1 d. š. m. išleido 
60 milijardų dolerių, o Cent
rais valstybės išleido 30 mili
jardų dolerių.
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siu savo menkumo, bandyda
mas jį pažeminti.”

Pasaulyje yra du dalyku — 
darbas ir protas, ir protas ne
išpasakytai augščiau stovi, ne
gu darbas.

Kiekvienas darbininkas ge
rai tų žino, nes juo gabesnis 
darbininkas, juo didesnė jo 
alga ir juo šviesesnė jo ateitis.

Yra labai sena pasaka, kurių 
kiekvienas 
pranta. »

Ji buvo parašyta tūkstan
čiai metų atgal ;

Kojos užprotestavo ir nuta

 

rė sustreikuoti. — pasakė, 
jog joms nusibodo nešioti gal

 

vą visų laikų. Girdi galva tu
ri tokį lengvų gyvenimą, o ko
jos vaikščioja akmenėtais ke
liais išneša tokių sunkenybę. 
Kojos užprotestavo taip-gi 
prieš pilvų, kurs sunaudodavo 
visų maistų, o tuo. tarpu ran
kos tik dirbo ir vergavo.

Protingas darbininkas šian
die žino, jog galva užsipelno 
viso to, kų ji gauna, jei tai 
yra teisinga galva. Kojos, ku
rios save gerbia ir dirba savo 
darbų gerai ir nesuklumpa, 
taip-gi užsipelno garbės kaip

kas rokuojama pasaulio turtu, 
ir be darbo jis nič nieko nega- ; 
Ii pagaminti. * - 1

Iš kitos pusės tegu darbas 
veikia be kapitalo. Ir tuoj jis 
ims gaminti tų, kų pagamino 
praeityje — kirs girias, sausįs 
pelkes, statys namus ir plėtos 
civilizacijų.

Bet bile koks darbininkas 
kur;’ tik ims didžiuotis savo 
spėka ir ims daug apie save 
manyti, tai tuoj tuomi paro
dys savo menkumų — visvien 
ar čia bus darbininkas su kir
viu ir šiūpeliu, arba darbinin
kas, besistengiantis išrišti ko
kį rn niršti žirą. klausimų.

Mums visiems, todėl, svar
bu atsiminti savo menkumų, 
savo ydas, ir bandyti, duodant 
kreditų kitiems, užsipelnyti 
kreditų sau.

Kuomet teisingai sakai, kad 
kapitalas yra menkas daiktas 
sulyginu? su darbu, tai atsi
mink, jog protas, kurs kapita
lų kontroliuoja yra labai dide
lis daiktas.

Teisybė darbas yra didelė 
galybė pasaulyje. Bet darbi
ninkai tegu nepamiršta, kad 
su kapitalu eina augštesnis 
protas ir_ išmanymas — tai tas, 
kurs pergali ir valdo.

Minia ir spėka būdami sau 
mažai geliuoja. Milžiniški su
tvėrimai išmirė, išgaišo, din
go. Mažesni, protingesni su
tvėrimai užsiliko.

Išmintingas darbo žmogus 
nežiūri su panieka į kapitalų 
nei į žmogų, kun turėjo gabu
mų ir sumanumo įgyti kapita
lu

Anaiptol, jis sako: “Tas žmo
gus padarė tų, ko $ negalė
jau padaryti. Tas faktas, kad 
jis yra kapitalo savininku, pa
rodo, jog jis ar jo tėvas turė
jo gabumų padaryti tų, ko aš 
negaliu. Jis turėjo didesnį pro
tiškų gabumų, arba didesn 
savęs susivaldymų arba dides
nį gudrumų, kurio dėka jis 
perviršijo kitus. Nors jis tų 
padarė, nors savo sumanumu 
jis išgijo tų, ko aš negalėjau 
ingyti, vienok, aš neparody-

A-

darbininkas su-

.udodavo 
( tarpu ran-

Ant laimės žmonijos šeimy- 1 
nos, kurias mes tautomis va
diname, neturi nei amžinos ' 
galvos, nei amžinų kojų. Yra 
dešimčiai milijonų atskirų as
menų. Mažas vaikas, augąs 
ant fanuos ilgainiui gali būti 
tautos galva. Milijonierius, 
kurs vasaros kaitroje įsisėdęs 
jachton, plaukia jurėn, kad 
atsivėdinti, kitų metų gali lik
ti be grašio ir parduoti savo 
jachtų hotelio tarnui.

Kiekviena diena yra darbo 
diena. Kiekvienas žmogus 
šį-tų galįs yra darbininkas.

Kiekvienas žmogus šį-tų ga
lįs gerbia ir pripažįsta darbo 
laipsnius. Visokis darbas yra 
vertas pagodonės. Kaikurie 
darbai yra sunkesni.

Sunkiau yra padaryti laik
rodžio sprendžinų, negu ravų 
kasti, sunkiau yra nutekinti 
teleskopo lenzų, negu padary
ti sprendžinų, sunkiau yra 
tikrai numieruoti šviesos ban
gų ilgį įvairių elementų, negu 
padirbti geriausių teleskopų.

Kas pasaulyje yra reikalin
ga yra tai tas, kad pripažin
ta būtų visų, jog visokis dar
bas daromas iš širdies su sa
vęs pagodojimu, be neapykan
tos tų, kurie laimingesni, ar
ba be paniekos tų, kurie netaip 
turtingi, yra gerbtinas.

Ateis diena, kuomet nebus 
nei neapykantos, nei pavydo. 
Nes mūsų žemelė visiems vi- 
soko gausiai suteiks, kaip tik 
tautos nustos žudyti vienos 
antras ir kaip tk galės suor
ganizuoti padalinimų, kaip 
jau išgalėjo sutvarkyti gami
nimą.

Kuomet visi turės užtekti
nai, o ateis diena, kuomet taip 
bus, kuomet kiekvienas turės 
progą daryti tų, kų jis geriau
sia gali, tai tuomet išnyks 
“klasinis susipratimas,” kurį 
žodžiu galima pavadinti pavy
du; nebus tuomet nei pavydo, 
nei engimo, bet kiekvienas 
noriai pripažįs nuopelnus ir 
gabumus kito ir dėl visų bus 
laimė ir pagarba.

(Iš “Chicago American”)
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Rusijos Seimas pasibaigė 
be gerų pasekmių.

Rusijos seimas Maskvoje : 
pasibaigė. Premieras Kerens
kį baigdamas pasakė, jog lai
kinoji valdžia bandžiusi sutai
kinti įvairias partijas veiki
mui valstybės reikaluose. O 
pilnam susitaikymui buvo su
šauktas šis seimas; Premie
ras pripažino, jog seimas ne
išdavė pageidaujamų rezulta
tų, bet buvus proga visoms 
partijoms išsikalbėti ko kuri 
nori.

Pilna netvarka geležin
keliuose.

Svarbiausias raportas sei
me buvo išduotas inžinierių 
Susivienijimo atstovo M. Fro- 
lovo. Jis aiškino apie Rusi
jos geležinkelių stovį. Pasa
kė, jog geležinkeliai baisioje 
netvarkoje. Jei nebusią pa
matinių permainų padaryta, 
tai traukiniai iki lapkričio mė
nesio visai turės sustoti. Ats
tovas nurodė, kokios iš tos 
netvarkos pasekmės gali būti. 
Sakė, jog baisūs daiktai ga
lės atsitikti fronte ir namie. 
Į frontą negalima bus maisto, 
drabužių ir amunicijos dasta- 
tvti. O čia ateina žiema. Tai 
karuomenėj gali kilti neišpa
sakytas nepasiganėdinimas, 
paskui badas ir kitos bėdos. 
Tai armijos iki to gali daeiti, 
kad atsukti ginklus prieš savo 
kraštą ir papildyti nebūtas 
barbarybes. Prie geležinke
lių tvarkos iširimo prisidėjo 
neišpildomi darbininkų reika
lavimai.

Tautų balsai seime.
Maskvos seime buvo atsto

vų įvairių Rusijos tautų. Žy
dų atstovas M. Grusenberg ap
reiškė, jog jie yra prisirišę 
prie Rusijos, nežiūrint į bai
sius persekiojimus praeityje.

Ukrainos atstovas apreiškė, 
jog ukrainiečiai pagatavi di
džiausius pasišventimus dėl 
tėvynės.

Latvių atstovas pasakė, jog 
Kuršas niekuomet neprigulės 
vokiečiams.

Mahometonų Susivienijimo 
atstovai vardu savųjų apreiš
kė, jog visi mahometonai re- 
mią laikinąją valdžią.

Lietuvų balsas vargu buvo 
seime paleistas, nes apie tai 
nepranešama.

Reikia sugrąžinti disciplinų.
Gen. Gruzinov kalbėjo sei

me, nurodydamas, jog armi
joje turi būti sugrąžinta disci
plina, paklusnumas vadams. 
Sakė, jog reikia būtinai išvy
ti politikų iš armijos.

Gen. Aleksiejev nurodė 
skirtumų armijos prie senosios 
valdžios ir prie dabartinės. 
Sakė, jog prie senosios val
džios armija buvo blogai ap
ginkluota, alkana, bet pilna 
karinės dvasios; dabar armi
ja esanti geriau apginkluota ir 
pamaitinta, bet visai užnuo
dyta ir nusilpninta netikusio
mis doktrinomis ir netikusio
mis naujomis taisyklėmis. Tos 
doktrinos padarė tarp oficie- 

i rių ir kareivių spragų ir jokio 
• susiklausymo nėra 
1 Generolas pasakė, jog kaip 

tik valdžia paskelbė kareivių 
teises, tai . vadams paklusnu-

v •

mas ir pagodonė, kaip kirviu 
tapo nukirsta. Kaip karei
viai sauvaliauja ir kaip ofi- 
cieriai yra pasišventę, tai ge
nerolas šitokį pavyzdį papasa
kojo. Vieną sykį reikėjo da
ryti ataką ir atakuotojų būrys 
buvo 28 oficieriai, 20 žemes
nių laipsnių viršininkų ir... du 
kareiviu. Kuomet tie drą
suoliai lėkė ant pražuvimo, 
tai kiti kareiviai iš tolo sau 
ramiai žiopsojo. Todėl, sa
kė generolas, bus tuščias dai
ktas tęsti karę, jei valdžia ne
pasistengs iš visi] jėgų sugrą
žinti discipliną.

Garsusis revolincijonierius 
princas Kropotkinas nebuvo 
nuskirtas kalbėti, bet atsto
vai iššaukė jį. Princas atsi
šaukė, kad rusai sujustų ir ne- 
daleistų, kad vokiečių būti) 
viršus. Princas taip-gi- išrei
škė viltį, kad Rusija netaps 
fėderalyve respublika. (Ką 
tas turi reikšti? ar tai ir se
nas garsus Rusijos kovotojas 
už laisvę išpažįsta senos val
džios politiką, kad kitoms 
tautoms nei autonomijos nerei
kia duoti, o visai viešpatijai 
turi būt vienuoda valdžia?)

Kalendoriaus 1918 metams 
darbas smarkiai varomas pir
myn. Jau gavome raštų nuo 
gabiausių mūsų rašytojų ir 
veikėjų. z

Savo turiniu Kalendorius 
bus visai originališkas, nepa
našus į pernykščių metų.

Kalendoriuje gausiai bus 
straipsnių straipsnelių, žinių 
žinelių, juokų juokelių, pa
sakų pasakėlių ir išminties 
grudų grūdelių.

Kalendorius bus pritaikin
tas lietuviams katalikams dar
bininkams, vyrams ir mote
rims, dideliems ir mažiems.

Išanksto sutaupykite kvotė- 
rūkų puikiam, indomiam, nau
dingam Kalendoriui.

Kas iš biznierių pasigarsįs 
mūsų Kalendoriuje, tai tas tu
rės šimteriopų naudų.

Iš kaikurių veikėjų, litera
tūros platintojų, skaitytojų 
gavome nurodymų, ko jie ir 
žmonės labiausia norėtų Ka
lendoriuje. Tuos patarimus 
paėmėme domon ir už juos e- 
same dėkingi. Dar yra laiko 
ir todėl kitų agentų, skaity
tojų, veikėjų prašome apie tų 
pat mums parašyti. Parašyki
te, pakritikuodami šių metų 
Kalendorių — kas jame patin
ka, ko yra perdaug, ko trūks
ta, apie kų plačiau reikėjo pa
rašyti ir tt.

L. D. S. Kalendorius 1918 m.
APSIGARSINKITE “LIETU

VIŲ DARBININKŲ KA
LENDORIUJE 1918 m.”

L. D. S. II Seimas nutarė 
kiekvienų metų išleisti L. D. 
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
gumų popieros ir kitokių spau
stuvei reikalingų daiktų. ’

L. D. Kalendorius 1918 m. 
bus labai įvairus ir žymiai pa
gerintas.

Formatas bus6 Z 9, mažiau
sia 128 pusi, su įvairiais pa
veikslais ir tt.
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APGARSINIMŲ KAINOS: 
Už visą puslapį $14.00 
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Nelaukite ilgai, nes jau pra
dėtas rengti į spaudų. Pir- 
miaus prisiųstus įdėsime pir
moje vietoje.

Apsvarstykite, tai geriausia 
proga išgarsinimui biznio.

Apgarsinimų kopijas siųski
te šiuo adresu:

“D a r b i n i nk a s” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Aprupinkit kareivius laikraščiais.
Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar 

daugiau jų bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamų, giminių, draugų ir su 
jais susirašinėja.

Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti nuo lietuvių visuo
menės ir veikimo. Jiems be abejonės rupi žinoti, kas de
dasi lietuvių gyvenime, kas veikiama. Tarpe svetimų, vež
dami nuobodų kareivišką gyvenimą mūsų tautiečiai labai iš
siilgsta sajųjų, trokšta žinių apie lietuvių darbus.

Draugi], pažįstamų, giminių yra pareiga aprūpinti 
juos dvasiškai. O tas geriausia atliekama užrašant jiems 
gerą laikraštį.

Todėl nepamirškite savo draugų _ kareivių užrašykite 
jiems laikraščių. Užrašykite jiems “Darbininką.” Tame 
atsitikime “Darbininką” galima užrašyti speciale kaina. 
Lietuviams kareiviams “Darbininkų” suntinėsime už $2.00 
metams ar jie patys užsirašys ar jo draugai užrašys.

Prenumeratas siųskite šiuo adresu:
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

• 
! 
!

<! 
i!

ii

ii 
ii 
i!
ii 
t

Žinokite savo teises.
, Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs. 

Speeiahškas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylu vedu Massachusetts valstijos teismuose. 
Aš samdau perkaIMtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių. 
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba 

rašykite:
JAMES M. KEYE8,

860 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos. * I
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Eina iš So. Boston ’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvią Rymo Kataliką šv. Juozapo 

Darbininką Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

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

“DARBININKAS”
(The Worker) 

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

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rates: 

Yearly....................................................
6 months.................................................
Foreign eountries yearly....... T.............

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

$3.00
$1.50
$4.25
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Musų Tautos apgynimo 
reikalai.

tai

Kiekviena šeimyna turi savof tas neaišku, kai-kurie, patys 
brangenybią, kurias ginti ji; nežinodami kodėl — tam net 
yra visuomet pasiruošusi Tai 
jos turtas, tradicijos, papro
čiai ir tt.

Tauta — tai didelė šeimyna 
vienaip kalbančią ir jaučian
čią žmonių. Josios kalba, pa
pročiai, tradicijos, josios gam
ta, pagaliaus josios laisvė — 
vis tai brangenybės, kurias ji 
privalo ginti nuo kiekvieno 
užpuoliko; ir tai ne tik dėlto, 
kad tie turtai jai pačiai yra 
brangūs, bet dar ir dėlto, kad 
juosius palaikydama, plėtoda
ma ir augindama, tauta ge
riausia gali pasitarnauti visai 
žmonijai, kuri visa juo bus 
laimingesnė ir prakilnesnė, 
juo bus laisvesnės, turtinges
nės ir prakilnesnės josios su
dėtinės dalys — tai yra tau
tos. Apiplėštos, pavergtos ir 
supančiotos tautos
žmonijos nebyliai, nelaimin
gi vergai, kurie tik pasaulio 
tranams tukinti teskirti. Ir 
kaip bičių aviliui tranai nėra 
pageidaujami, taip nėra pa
geidaujama ir visai žmonijai 
toksai dalyką stovis, kur yra 
tautos skriaudikės, išnaudo
tojos ir tautos skriaudžiamos, 
išnaudojamos. Rodos pasaulis, 
kad ir iš palengva, eina prie 
visokią traną prašaiinimo. Y- 
pač tam daug pasitarnaus, 
kaip tikimasi, ši baisioji ka
rė. . - • . < • -<- -

Žinoma, žmonės nemainys 
savo prigimties, nevirs anio- 
lais, neigi visi paliks šventai
siais. Visuomet buvo ir bus 
vagią, užpuoliką, kurie kėsi
nasi ant turto ir ramybės ats
kiri] šeimyną. Taip-pat buvo 
ir bus tautą, taikančią užpul
ti kitas silpnesnias tautas, kad 
jas pamušus ir ją syvus iščiul
pus. Nei ši karė to kai-kurią 
tautą palinkimo neprašalįs. 
Tik ši karė turėtą suteikti 
žmonijai dvi nauji dovani.

1) Paliuošuotos nuo pančią 
tautos, beplėtodamos savitą 
gyvenimą, turės kuogreieiau- 
siai suorganizuoti ir išlavinti 
savo fyziškas pajėgas, kad by 
užpuolikui nebūtą taip drąsu 
įsiveržti į svetimą žemę; gi 
susilaukus to užpuoliko, kad 
būtą galima jį atremti.

2) Turės būti įsteigtas vir- 
šiausis tautą teismas, su jam

priešingi. Lai visi jie atkrei
pia domą į šit kokius faktus.

1) Visoje žmonijos istorijo
je tik vienas atsitikimas yra 
žinomas, kada užpuolikę tau
tą sulaikė nuo užpuolimo dar
bą — prakilni kalba, graži 
išvaizda^ iškilmingos apysto- 
vos. Buvo tai penktame am
žiuje, kada Leonas I popiežius 
sulaikė gūną gaujas nuo užė
mimo ir išnaikinimo Rymo, 
vien užimponavęs ją vadui 
Attilai savo išvaizda ir kalba. 
Bet tą šv. senelį Attila dar 
prieš jo pamatymą naktį sap
navo. Ten būta stebuklo.

Šiaipjau gi visur ir visados 
užpultieji gynėsi nuo užpuoli
ką, pavartodami fvžiška pa
jėgą.

Nejaugi mes lauktume savo 
tautai nuolatinių stebuklų ir 
nenorėtume sunaudoti visų ži
nomą žmonišką priemonią sa
vo šalies apgynimui?

2) Nei praeityje, nei dabar 
nerandame nei vienos politiš
kai savarankės tautos, kuri 
šiokiu ar tokiu būdu nebūtų 
aprūpinusi savo šalies apgyni
mo reikalą. Tad nenorėkime 
būti geresniais, ar gudresniais 
už visas kitas tautas, nes taip 
darydami, kad tik nepasirody- 
tum kvailesniais už kitus.

3) Mūsų tauta gyvena tokio
je patogioje vietoje, kad į ja 
nuo amžių žiūri su pavydu ne 
viena mums kaimynė tauta. 
Savo ištikima provincija pada
ryti Lietuvą kėsinosi — ir de
ja! pasekmingai — ir lenkai, 
ir rusai ir vokiečiai. Mums iš 
niekur negali ateiti užtikrini
mas, kad tas tautas taip Dva
sia Šv. apšvies, jog jos gera 
valia tų pasikėsinimą ant vi
sados atsižadės. Kad užtikrin
ti sau laisvę ir neprigulmybę, 
mes ne tik savo tautos fyziš
kas pajėgas turėsime auklėti 
ir tvarkyti, bet reikės dar da
ryti sutartis, eiti į federacijas 
su latviais, estais, suomiais, 
gal ir su kitomis mažomis pa- 
baltmario tautomis.

4. Reikia organizuotos fyziš- 
kos pajėgos ir tam kad valsti
jos viduje tvarka palaikius. 
Net ir gerai organizuotose 
valstijose įvyksta didelią riau
šių. Juo labiau mūsą tautoje.

v •

gynimo organizavimui. Tik 
tiek, kiek reikia, kaip pavyz
džiui Šveicarija, Olandija. 
Mes tikimės, kad po šios ka
rės ir kitos tautos bent palen
gvės sau militarizmo naštą. 
Bet jeigu kitų vergais būti ne
benorime, tai išlavinkime mū
są tautos raumenis.

Tuos raumenis lavinti reikės 
ne tik tada, kada mums di
plomatai pakiš neprigulmvbės 
dovaną (ir jeigu pakiš); bet 
turime tą darbą pradėti dabar 
tuojau; nebeatidėliodami.( Tie
są pasakius, jau senai turėjo
me pradėti). Mūsą Vyčiai di
delę klaidą padarė, išbrauk
dami iš savo programo milici
jos klausimą. Juk tas punk
tas jų programoje ne tą reiš
kė, kad kuogreičiausiai suda
ryti lietuvią legijonus, prisi
pirkti amunicijos ir važiuoti 
bombarduoti vokietį, rusą, ar
ba lenką. Ne, jisai reiškė tą, 
kad Vyčiai lavintą ir tvarky
tą savo fyziškas pajėgas ir 
ruoštųsi prie pildymo rolės 
Lietuvos liuosybės gynėją. 
Ligšiol Vyčią kuopos juk nei 
paprasta gimnastika neužsiim- 
davo, o ką jau sakyti apie mi- 
litarį lavinimą. Visas Vyčią 
veikimas buvo nukrypęs į vie
ną pusę: į dvasios pajėgi] la
vinimą. Nors ir žino kiekvie
nas Vytis seną romėną priežo
dį, kad “sveikame kūne — 
sveika dvasia,” tečiau tas kū
no pajėgą lavinimas kaip tik 
ir buvo visiškai užmirštas, 
tas gi nešė nuostolį ir ją dva
siai. Veltui kai-kurią sakoma, 
kad Vyčiai ganėtinai po fabri
kus išsimankština. Fabrikuose 
juk nemokina priešininko pa
risti. eilėje maršuoti ir tt. Be 
to kiek Vyčią dirba ne fyziška 
darbą, nesunaudodami savo 
raumenį], po visokius ofisus, 
bankus, kotelius, restoranus 
ir tt. Yra ir fabrikėse sėdimą, 
arba stovimą lengvą, bet nuo
bodžią darbą.

Juk tiems visiems žmonėms 
būtinai reikia mankštinti pa
jėgas, ypač tiems, kurie žada 
grįžti į laisvą Lietuvą.

Ėmę lavinties, mūsą Vyčiai 
daug čia naudinga galėtą pra
mokti iš kitą tautą: čeką, len
ką, iš pačią amerikoną. Am-1 
žinai nusidėsime prieš tautą, 
jeigu tą puikią progą, ku
rias čia Amerikoje turime, ne
sunaudosime. Be to griež
tai turime pasmerkti pastan
gas kai-kurią Vyčią publicis
tą, kurie kaž-kodel atranda 
reikalinga dar-gi atkalbinėti 
mūsą jaunimas, kad jisai tuo 
reikalu visai nesirūpintą. Jie 
patys nenusimano, kokią blė- 
dį jie savo tautai daro. Apie 
juos tik tiek galėtume pasaky
ti:

Viešpatie, atleisk jiems, nes 
jie nežino, ką daro.

Uosis.

NlinfriinAG r šliuP& apsilaižydama, “Lai-
1YU.ULI s vės” Redakcija bučiuoti pra-

___________ dėjo. 4
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neskaitysi — visvien 
neišskaitysi. Kimšas 
juoda smala užliejo.

----- o-----
“Garsas” lietuvišką milici

ją, kaip supykusi šeimynin- 
kė bliudus, po aslą taškyti 
pradėjo.

‘Tėvynę” ar skaitysi ar
• • • • «

L nieko 
viską

----- o-----
“Darbininkas” apie jauni

mo kūnišką pajėgą išlavinimą 
kalba, o tūli “Draugo” ben
dradarbiai ir p. K. Ginietis 
jau kraują uosto. Gal ren
giasi į karę prieš lietuvišką 
stiprybę ir vienybę.

------ o------
“Vienybę Lietuvninką” lie

tuviški] šnipą klausimas taip 
išgazdino. kad ji, jei suma
nytą, Keistutį Šliupą už to 
klausimo iškėlimą į devynius 
ožio ragus suvarytą.

----- o-----
Kadaisia “Lietuva” pasa

kė, kad ji žino Anglijos val
džios sumanymus kas link Lie
tuvos likimo. Gi dabar apie 
tuos sumanymus ir puse bur
nos neprataria. Gal bijosi 
šnipą.

V

priklausoma tarptautine fyziš-Per maža pas mus pakantos, 
politiško išsidirhimo, gi užtat 
gana giliai į daugelio mūsiškių 
dvasią įleido šaknis anarchiz
mas, bombizmas ir kitokie iz- 
mai. Didelę daugybę turime 
revoliucijonieriu iš profesijos. 

Visiems paminėtiems reika
lams reikės mūs organizuotos 
fvziškos pajėgos. Fyziškų pa
jėgą mūsą tautoje slepiasi 
daug. Lietuviai sveiki, stip
rūs, augaloti. Tik reikia tas 
pajėgas išlavinti ir sutvarky
ti.

Mes nebebalnosime žirgelių 
ir nebejosime svetimon žeme- 

jlėn užgriebimo tikslais. To 
jau nebėra mūsų tautos dva
sioje. Mes neskirsime perdaug 
'savo tautos pajėgų šalies ap-

ka pajėga — teigimui ir bau
dimui visą tą, kurie panorės 
būti užpuolikais ir skriaudi
kais kitą.

Tą antrą pyragą gal iškeps 
pasauliui po karės Taikos 
Kongresas. Pirmąjį gi pyra
gėlį turės sau išsikepti pačios 
tautos.

Ar reikia prirodinėti, kad 
mūsą tautai reikąjinga jau da
bar pradėti rinkti ir organi
zuoti pajėgas savo šalies apgy
nimui? Ir ar iš viso yra tai 
reikalinga?

Nereikėtą nei statyti tą 
klausimą, jeigu visi mes min
tytume ir jaustume šiame rei
kale vienodai. Bet, deja, to 
vienodumo nėra. Kai-kuriems

PRAŠOME ATSILYGINTI.

Federacijos VTI-tas Kongre
sas ir kartu Tautos Iždo Tary
bos posėdis — jau čia pat 
(Philadelphijoj 25, 26 ir 27 
rugsėjo 1917 m.); tai-gi prašo
me visą organizaciją, kaip 
centralinią, taip ir vietiniu, 
kurios dar neatsiuntė savo mo- 
kesnią, kad nebeatidėliodamos 
atsiųstų. Centralinės organi
zacijos moka į Federaciją po 
lc. nuo nario į metus, gi į 
Tautos Iždą — po 5 centus. 
Parapijos aukoja pagal išga
lės. Gerbiamąją kunigą kle
boną kurią parapijos priguli 
prie Federacijos, prašytume 
ir už šiuos metus savo auka 
netrukus prisiųsti; kurią gi 
nepriguli — prašytume prira
šyti.
Tautos Iždo raštininkas gerb. 

J. B. galiūnas, paimtas Suv. 
Valstiją kariuomenėn ir todėl 
priverstas yra pasitraukti iš T. 
Iždo raštininko vietos. Todėl 
dabar siuntimo pinigą tvarka 
bus tokia: Federacijai čekį 
reikia rašyti vardu kun. M. 
Pankausko, Tautos Iždui če
kį rašyti vardu p. B. Vaišno
ro. Ir vieną ir kitą čekį rei
kia siąsti Federacijos sekreto
riui J. E. Karosui, 242 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

Kun. F. Kemėšis,
Tautos Iždo pirmininkas.

----- o-----
“Amerikos Lietuvio” Mai- 

kis su tėvu turbūt peranksti 
gimė, kad daugiau pasauliui 
savo kulnią neparodo.

----- o-----
“Darbininką Balsas,” tai 

tuščiausias darbininkų suva
džiotoji] garsas.

----- o-----
Prieš “Naujienų” redakto

rių Grigaitį žemiausia ir “ pa
karai ausia” “Laisvės” redak
cija pasikloniojo.

----- o-----
Lietuvią Socijalistų Sąjun

ga labai norėtu nuo nrizerno 
kapitalo pasiliuosuoti, bet 
prie to jos nedaleidžia “Ke
leivio” bosai.

----- o-----
Beje, kur dingo “Kelei

vio” visuomeniška bendrovė? 
Juk, rodosi, ir valdyba jau 
buvo išrinkta, o bendrovės 
ikišiol “Keleivis” dar svietui 
neparodo.

----- o-----
Kas nori “didvyriu” tapti, 

lai savo dvasiai inkvepimo pa
ieško “Kardo” Brigitos soci- 
jalistiškoje sieloje.

----- o-----
Bagočių draugai ir broliai 

socijalistai ir muša ir peša ir 
trilinką riečia, o ponas For
tūnatas vis dar Socijalistų Są
jungoje kaip žvaigždė vakari
nė aplinkui šviečia.

----- o-----
“Tautos Ryto” vaikų sky

rius visų moteriškų laikraščių 
kūdikiškus skyrelius į užpeč- 
kį suvarė.

----- o-----
“Žvirblio” kanapes lietu

višku laikraščių redaktoriai 
taip pamėgo, kad net žvirbli
škas pastabas rašyti pradėjo. 
O priešakyje visų “Lietuva” 
su savo laisvamanišku kana
pynu išrioglino.

----- o-----
Nuo vienybės, kaip nuo di

džiausio pikto, visi lietuviški 
liberalai šalin bėga.

----- o-----
“Laisvės” pasibiaurėjimai 

“Darbininko” leidėjais ir re
daktoriais taip cicilikiškai at
rodo, kad padoriems žmonėms 
jie visai nekenkia.

----- o-----
“Naujieną” darbininkiška 

taryba “Vienybei Lietuvnin
ką” baigia galvą apsukti.

----- o----- ' ‘
Žymus “Vienybės Lietuv

ninką” kataliką veikėjas, ku
ris mėgina socijalistus ir kata
likus su laisvamaniais sutai
kinti bene bus tik garsus Dė
dė Jackus. "

----- o-----
Ant liberalą Sandaros lau

ko Bostono sandariečiai po
nams Sirvydui ir Norkui gero
kai šonkaulius aplaupė.

----- o-----
Vienas “Ateities” prūsokas 

popiežių net galgonu išvadino, 
o tūli mūsų “katalikai'’ vis 
dar nepaliauja į>rieš laisva
manių prūsol

—ho------
Rusijos bolševiką stambio

se makaulėse turbūt vėjai švil
pia, kad visą rusą kraštą prie 
pražųties veda.

----- o-----
Popiežiaus taikos pasiuliji- 

mą tik “Naujienos” menku 
pripažino, o visas pasaulis jį 
didžiu palaikė. Lietuviško 
socijalisto atkaklumas ir čia 
savo snapą kištelėjo.

------*
Amerikos lietuvišką libera

lą partiją sudaro septyni libe
ralą šulai. Kuomet “Vieny
bė Lietuvninką” tuos šulus 
dešimtis tūkstančią sykią pa
daugina — pasidaro 
gvardija be galvą.

----- o-----
Rusijos caras į Sibvrą nusi- 

kraustęs laukia nesulaukia sau 
į svečius Vokietijos kaizerio.

----- o-----
Turką viešpatavimo galą 

Europos diplomatai du metu 
atgal pagarsino, o vis dar to 
galo pamatyti niekas negali.

----- o-----
“Ateities” nauja redakcija 

jauniems lietuviams žada kel
naites patrumpinti.

----- o-----
Titanikas nuo ledą kalno 

žuvo, o “Ateitį,” kaip tūli 
spėja, sušaldys šaltą minčių 
liberališkas gniuštas.

----- o-----
Bostono “Ateities” redakci

ja su visais savo prūsokais, 
negalėdama kataliku gyvais 
suėsti, tai iš pykčio šventam 
Tėvui kišenėje špygas rodyti 
pradėjo.

stipri

----- o-----
“Tėvynės” redaktorius Rač

kauskas su “Ateities” Šal
čium taip smarkiai susidrau
gavo, kad Nevarke iš vienos 
liberališkos dūdos popiežių, 
kaip Petrogrado izvoščikai, iš
plūdo.

Švilpukas.

Ateinančią savaitę išleisime 
tik du numeriu, bet subatinis 
bus didelis astuonių puslapių, 
pilnas įvairiausių gražiausių 
raštų ir žinių.

ESPERANTININKO PA- 
DĖKONĖ.

Esperantininką Ąsočio - dr- 
ja per Jozefo Silbernik atsiun
tė mums padėką už platu ap
rašymą ją kongreso buvusio 
Philadelphijaj, Pa.

Štai ją laiškas: 
Nov Jorko,

La 28an de Augusto, 1917. 
Al la Redaktoro de Darbinin
kas, 242 W. Broadwav, So. 
Boston, Mass.
Estimata Redaktoro: —

Bonvolu akcepti miajn kore- 
gajn dankojn por via afabla 
sendo de via interesą gazeto, 
entenanta la priskribon de la 
Dėka Kongreso de E. A. N. A.

Tre sincere via,
Joseph Silbernik.

PRIEŠINSIS PRIVERS
TINAM KAREIVIA

VIMUI.
Kuomet Canadoj buvo pas

kelbta, jog įvesta priverstinas 
kareiviavimas, tai rugpj. 29 
d. Kanados francūzai Montre- 
aie viename parke padarė bai
są nutarimą. Susirinkusią bu
vo apie 5.000. Jie ten ir nu
tarė nugalabinti premierą Bor- 
deną ir kaikuriuos kitus val
dininkus. Be to nutarė prie
šintis tara įstatymui.

Bet ištikrąją turbūt jie nu
tils, nes jei jie priešinsis įs
tatymui, tai bus skaudžiai 
baudžiami.

• <

galvą lenkti.

DUOS TIEK, KIEK PRAGY
VENIMUI REIKIA.

Prez. Wilson jau paskelbė, 
jog į neutrales Salia maisto bus 
tik tiek, kiek reikia pragyve
nimui. Žiūrės, kad per neu
trales Šalis nebūtą gabenama 
maisto perviršis j Vokietiją. 
Labiausia tėmįs Holandiją.

Kas girdėti lietuvių kolonijose
• — - ■ ■ 

GRAND RAPIDS, MICH.

Įspūdžiai iš Moksleivią Seimo.

Vienas iš kalbėtoją Pr. M. 
Juras išsireiškė, kad turint 
net Saliamono išmintį būt sun
ku aprašyti visus įspūdžius 
pergyventus laike VI-jo L. R. 
K. M. S. A. Seimo, Grand Ra
pids, Mich. Nusimanau nega
lėsiąs atiduoti Grandrapidie- 
čiams prigulinčią pagarbą už 
jąją taip, didelį pasišventimą 
ir svetingumą, tečiaus užty
lėti negaliu, nes nei joki ko- 
lionija dar iki šiol nesugebėjo 
taip puikiai priimti delegatus.

Į Seimą suvažiavo delegatą 
21. Daugiausiai iš Chicagos. 
Seimo valdybon buvo išrinkta 
pirm. — Pr. M. Juras; padėjė
ju — Anie. Linkus; — Rašt. I
— V. Stulpinas; rašt. II — J. 
Poška. Dalykai buvo gvilde
nami gana rimtai. Daugiausia 
kalbėta apie Lietuvių Kolegi
jos įkūrimą. Po ilgą svarsty
mą nutarta kreiptis į Tėvus 
Marijonus, kad jie turėdami 
labai didelę dvasišką spėką ir 
būdami ištvermingiausieji pa
sišventime Dievo ir Tėvynės 
labui pasiimtų ant savęs tų 
sunku prakilnų darbą ir pasi
rūpintą kaip galima greičiaus 
lietuvią besimokinančiai jau
nuomenei tokią įstaigą, iš ku
rios galėtų išeiti prakilniais 
tautos vadais apsišarvavę tei
singu mokslu paremtu tikėji
mo ir doros dėsniais.

Seimą 1918 m. nutarta lai
kyti Detroit, Mich. Į centro 
valdybą išrinkta: Pr. M. Juras
— pirm.; V. Stulpinas — pa- 
gelb.; Martinkus — raštin.; 
Pr. Juškaitis per aklemaeiją
— iždininku; kun. A. Petrai
tis per aklemaeiją — dvas. va
dovu ir A. Linkus — redakto
rių.

nologų, dialogų ir vaizdelių. 
Visi lošė tarytum artistai. La
biausiai žavėjo p. M. Šukevi- 
čienė.- Visi judėjimai, into
nacija liudija, kad daug daug 
darbuotasi, pasišvęsta. O 
kiek girdėjau rezisoriavęs p. 
V. J ūsas, darbštus vytis. 
Nors pilną laikraštį prirašy
čiau, bet neišvardinčiau visų 
šmotelių ir ypatų, kurie žavėjo 
publiką. Iš delegatų pirmą 
vakarą kalbėjo kun. A. Petrai
tis, dvas. vadovas ir Al. M. 
Račkus. Antrą vakarą — M. 
Zujus ir Pr. M. Juras; trečią 
Martinkus ir J. Poška.

Prie surengimo seimo sun
kiausioji našta krito ant klie
riko J. Lipkaus. Jis buvo 
nelginai ašis viso darbo. Taip
gi jis buvo ir vakarų vedėju. 
Negalima nepaminėti ir to, 
kad jis parūpino dėl visų de
legatų svetingiausius lietu
vius, kurie mielai priėmę vai
šino, kaip įmanydami. Du 
broliu lietuviu biznierių (Kaip 
jie vadinas? Red.) užsibaigus 
sesijoms paėmę į savo auto
mobilius daugelį moksleivių 
supažindino su Grand Rapid- 
su ir jojo apielinkėmis.

Neužmirš delegatai VI mos- 
sleivių Seimo ir puikų grand- 
rapiečių priėmimą. Garbė 
lai bunie vietiniui klebonui 
kun. Gervickui, kuris Kolegi
jos fondui pasižadėjo $200.00 
ir daug dirbo dėl gražesnios 
iškilmės, kad jojo globoj lie
tuviai taip susiklauso. Dr- 
jos net uždarė savo “biznius,” 
kad nepakenkti mokslievių 
seimui. Lai gyvuoja Grand- 
Rapids’o lietuviai katalikai!

Jurgaitis.

I

šaunūs programai.

Vakarais buvo vaišinami 
dainomis, lošimais ir prakal
bomis. Kaip posėdžiai, taip 
vakarai buvo laikomi Š.Š. Pet
ro irPovilo erdvioj salėj, kurią 
moksleiviams šioji Dr-ja pa
velijo uždvką. Utarninko va
karą, rugpjūčio 21 d. susirin
ko pilna svetainė žmonių. Ėjo 
kas gyvas, nes nuo seniai lau
kė tos dienos, kada galės pa
matyti susirinkusius iš visos 
Amerikos moksleivius-delega- 
tus. Pakįla uždanga. Ant sce
nos sėdi gražioj eilėj apie 15 
atstovą.

— Tik vienas tėra svetys vi
duryj rato, o visi kiti para- 
pijonai... Kur tie delegatai? 
Kalbėjo nustebusi moterėlė.

— Palauk viską išvysi — ra
mino ją šalę jos sėdįs vyras. 
Tie asmenys buvo atstovai 
nuo visą katalikišką dr-ją bei 
kuopą. Kiekvienas paeiliui 
vardu dr-jos sveikino delega
tus linkėdamas jiems visokios 
laimės. Taip-gi kiekvienas iš 
savo pusės stengėsi apibudin
ti savo dr-ją... Ir kas stebėti
na. Visi atstovai buvo šiaip 
darbininkai, bet ją sumanu
mas, neaprašomas. Tikrai 
jiems galima pritaikinti Šv. 
Rašto žodžius: “ramūs kaip 
balandžiai, gudrūs kaip žal
čiai.” Vargiai kas sugebėtą 
nusižeminant pasigirti ir išsi- 
aukštinti. O kuomet prabilo 
Vytauto Liet. Didž. Kun. Dr- 
jos atstovas p. J. Tebedis ir L. 
Vyčių 43 kp. atstovas p. V. Ju- 
sas ne vienam iš moksleivią 
krutinės išsiveržė . žodžiai: 
“Ot kur Vytauto kareiviai.” 
Ne vien kalbėjo ir dėjo moks
leiviams savo linkėjimus vy
rai, bet taipgi moterys, mer
ginos ir mergaitės. Jau vien 
tie, pasveikinimai nuolatos 
skambės delegatą ausyse pri
siminus Seimą.

Bet kur dainą - dainelės?! 
Ir visas grynią-gryniausiai lie
tuviškos. Ne vienas sužadin
tas dvasios pagavime nuskri
do į savo prigimtą kampelį 
“Ten kur Nemunas banguoja, 
ir Šešupė miela plaukia.” Lai 
bunie garbė p. V. Stasevičiui 
už sumanumą ir pasišventimą. 
Esama ir puikią solisčių. Be

Daniją, Švediją ir Norvegiją, dainų buvo deklemacijų,

WATERBURY, CONN.

Jaunimo dr-jos.

Čia randasi net 5 jaunimo 
dr-jos, kurips užsiima rengi
mu įvairią vakarą: kaip tai 
koncertą, teatrą, nagi dar ir 
balių.

Žymiausią vietą užima, tai 
vietos Vyčią kuopa, kurioj ga
na yra atsižymėjusi su savo 
puikiais perstatymais bei kon
certais, tik ne baliais. Balią 
rengimu dabar pusėtinai rūpi
nasi teatrališka dr-ja “Ai
das,” nes kada pasitraukė ge
resni veikėjai katalikai, nuo 
“Aido” ir prisidėjo prie Vy
čių, tai pasilikus keliems šiau
diniams katalikams, neįsten
gia ką tokio geresnio surengti.

Iš pradžią tie “Aido” keli 
užsispyrėliai, tai bandė kenk
ti Vyčiams, bet kada pamatė, 
kad katalikiška visuomenė 
geriaus prijaučia Vyčiams, tad 
liovėsi, nes sako prieš vėją 
nepapūsi. Toliaus randame 
dar ir laisvamanią “Varpą,” 
kurio nekurie nariai per savo 
pasišventimą, pusėtinai pri- 
žvejojo jaunimo ir ją tarpe ge
ras skaitlius randasi ir katali
ku, ir katalikai sako todėl pri
guli, kad mūsą tikėjimišką 
jausmą neužgaulioją.

Bet man rodosi, kad tas y- 
ra klaidinga, nes ir priežodis 
sako, su kokiais draugausi, 
tokiu ir pats paliksi, ar ne 
geriaus būtą tam jaunimui pri
gulėti prie Vyčią. Čia juk ne 
tik neužgauliojamas tikėjimas, 
o gerbiamas ir praktikuoja
mas. ši dr-ja dainavimu ne
užsiima. nes turbūt neišgali, 
tik retkarčiais surengia teat
rališkus perstatymus.

Pastaruoju laiku jau ir tan- 
kiaus pradėjo rengti, taip-gi 
visuomenė ją vakarus skaitlin
gai lanko, nes suvaidina ne
blogiausia, be to ir kitą dr- 
ją neužkabinėja.

Toliaus randame teatrališ
ką dr-ją “Aušrą,” kurioji bu
vo suorganizuota ant katali
kišku pamatą. Apie šią dr- 
ją pakalbėsime plačiaus. Ka
da dr-ja buvo organizuojama 
4 metai tam atgal, tai buvo 
padėta pamatas gana drūtas 
katalikiškas, ir dr-jai lik šio 
laiko gerai sekėsi, nors tei
singai sakant ši dr-ja nėra per
statymais atsižymėjusi, kaip 
kada ir gerą veikalą sudarkė, 

mo- bet kataliką visuomenė kaipo

j a A
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savo organizaciją visados rė
mė ir skaitlingai lankėsi į dr- 
jos surengtus vakarus. Taip
gi ši dr-ja turi ir chorą, kuris 
kaip kada pusėtinai sudainuo
ja. Dabartiniam laike kokiu 
tai būdu teko įsiskverbti ke
liems laisvamaniams ir dr-ja 
jau pradėjo krypti iš savo pa
siskirto teisingo kelio, ir 
klaidžioti “bepartvviškumo” 
rūkuose. Tą parodo šie daly
kai, kuriuos dr-ja sau pasis
tatė:

1) Dalyvavimas su dainomis 
laisvamaniii surengtame pik
nike, New Haven, Conn. pik
nikas rengtas buvo S. L. A. 
IV apskričio, kur buvo suma
niai tuštinamos bačkutės, ir 
mūsų katalikiška “Aušra” 
prie to prisidėjo. Nors, tie
sa, jiems nelabai ir nusisekė, 
nes gavo nuo laisvamaniij bo
sų sustabdyti, sako prastai 
•dainavo. Tas tiesa pereitą 
mėnesi toje pačioje vietoje ir 
po tuomi pačiu vadu tas pats 
•choras, ant Vyčių surengto 
išvažiavimo daug geriau su
dainavo, negu šiuosmet ant 
laisvamaniij jomarko. Kame 
priežastis?...

2) Tai vėl dalyvavimas pa
našiame jomarke tik paprasto
je ukėje ir surengtame socija
listų vadovaujamos L. D. L. D. 
vietinės kuopos, kur taipgi 
tas pats likimas chorą pasekė. 
Pradėjus dainuoti “Saulelė 
nusileido.” užbaigti, nebega
lėjo.

Man užklausus, kodėl “Au
šra” pradėjo valkiotis visais 
pakampiais, gavau atsakymą 
nuo aušriečių. kad ši dr-ja 
“bepartyviška,” ir kas ją 
kviečia tai visur dalyvauja.

Nusistebėjau iš tokio atsa
kymo, nes gerai žinodamas 
dr-jos įstatus, kur yra pabrie- 
šta. kad į dr-ją gali prigulėti 
vien tik išpažįstantis katalikų 
tikėjimą ir išpildantis jo reika
lavimus.

Be to dar yra pasibriežusi, 
kad remia vien tik gerus ka
talikiškus sumanymus.

Taipgi girdisi, kad tie lais
vamaniai kėsinasi ir dr-jos įs
tatus panaikinti, o pasidaryti 
sau kitus. Patartina jums se
nieji “Aušros” pijonieriai, 
kurie esate tikrais katalikais, 
neduoti valkioti dr-jos vardo 
po laisvamaniškas pelkes, nes 
jumyse spėka, su jumis dr- 
jos įstatai ir nei kokia laisva- 
manių spėka iš jūsų dr-jos pa- A. Simenavičiutė, sesučių roles 
veržti negali ir tiems po- atliko p-lė M. Zapiniutė ir p-lė 
nams greičiaus parodykite du- O. Sinkevičiūtė, girtuoklės To
ris, per kurias jie į jūsų tarpą lę atliko p-lė A. Limenavičiu-

įiskverbė. Lai eina jie iš 
kur atėjo.

Kitaip jūsų gerbiamai dr- 
jai gresia pavojus suirimo, nes 
nustosite prijautimo katalikiš
kos visuomenės, kurią turėjo
te. Tai aušriečiai katalikai 
saugokite savo įstatus. Ypa
tingai jūs aušrietės, kurios e- 
sate visos katalikės pasakyki
te tiems ponams, lai jie grįž
ta į laisvamanių kuopas, ku
riose pirmiaus prigulėjo.

Taipgi čia randasi dar taip 
vadi namas ‘ ‘ Vilijos ’ ’ choras, 
pirmiaus buvęs LSS. 34 kuo
pos choru.

Kadangi po savo persikeiti
mui nieko tokio nerengė, a- 
part vieno koncerto su Džian 
bambiniais “spyčiais,” tai 
nėra ko ir rašyti.

Abelnai pas mus jaunuolių 
ūpas nupuolęs, nes daugelis 
ir lietuvių tapo pašaukti į ka
ri umoenėn. Jų tarpe ir veik
lus Vytis buvęs centro rašti
ninku, J. B. Šaliūnas.

Vietos Vyčių kuopa žada 
surengti savo nariams karinin
kams išleistuvių gražij vaka
rėlį.

Waterburio Mažiukas.

HOMESTEAD, PA.
Apsivedė.

Liepos 31 d. apsivedė Vytis
K. Butkus su panele iš Bra- 
doock. Abu jaunavedžiu yra 
veiklūs ir darbštūs.

Per vasarą dėl kaitrų Vy
čiai žymaus nieką neveikė. Bet 
dabar tai imasi darbo. Vy
čiai turi nemažai uolių veikė
jų. Paminėjimo užsipelno P. 
Petraitis, čia gimęs jaunikai
tis, p-lė Aučiutė, čia gimus, 
panelė, nors yra tik 16 metij 
amžiaus, bet jau pasižymėjo 
visoje apielinkėje. Daug vei
kia p-lė M. P. Virsoskiutė, O. 
E. Blužiutė, K. P. Mežonis, P. 
J. Grabšauskas ir kiti.

L. V.

NASHUA, N. H.
Vyčių 20 kuopa rugpj. 26 d. 

buvo surengus dailij vakarą 
bažnytinėj salėj. Vakaro ve
dėju buvo p. K. Nadzeika. Pir
miausia buvo gražių deklema- 
eijų, o paskui vaidinta “Čigo
nės atsilankymas,” “Dvi Se
sutės” ir “Girtuoklė su blaivi
ninku.” Vaidinimas gerai nu
sisekė. Čigonės rolę atliko p-lė 
O. Bugailaitė, Rozalijos — p-lė 

tė, blaivininko — p. L. Nadzei
ka. Žmonių buvo pilnutė salė. 
Visi buvo patenkinti. Progra
mo gale kalbėjo klierikas J. 
Svirskis.

Vyčių būrelis nedidelis, bet 
turi uolių veikėjų, todėl kai ką 
sumano atlikti,-tai ir turi pa
sisekimą.

Žvirblio marti.

WAUKEGAN, ILL.
Iškilmės ir bazaras.

Rugpjūčio 26 d. buvo meti
nės iškilmės šv. Baltramiejaus 
parapijos globėjo paminėji
mui. Iškilmingos šv. mišios 
atlaikytos buvo kun. A. Ežer- 
skio iš Cicero, III., asistoje ku
nigų ir klierikų. Tai iškilmin
gai šventei, kaip ant pirmų 
šv. mišių taip ir ant sumos, 
pritaikintus pamokslus gražiai 
pasakė kun. M. Krušas.

Per tas iškilmes bei atlaidus 
daug žmonių atliko išpažintį ir 
priėmė šv. komuniją. Ypač rei
kia pažymėti šv. Baltramie
jaus dr-stės narius, kurie atli
ko visa tai in corpore.

Svečiai, kurie pagelbon pri
buvo klebonui kun. K. Zaikau
skui, buvo šie kunigai: M. 
Krušas, A. Ežerskis, A. Ba- 
linskis, A. Tamoliūnas, F. 
Prange ir du klieriku: Martin 
kus ir Rakauskas.

Po mišparų, kurie atsibuvo 
penktą valandą po pietų, pra
sidėjo bazaras. Buvo tai pas
kutinis vakaras. Na ir žmonių 
pilna visur buvo. Bazaras pui
kiai nusisekė, nes vietinės 
draugijos, skatinant gerb. kle
bonui, ėmėsi prie darbo iš 
vieno ir darbavosi, kuomi ga
lėjo. Iš viso dešimts katalikiš
kų draugijų čia randasi ir vi
sos ėmė dalivumą, turėdami 
savo skyrių parapijos naudai. 
Toks darbavimasis vienybėje 
visuomet esti pelningas para
pijai ir pagirtinas bet pavyz
dingas kitoms sekti.

A. T.

NE W ARK, N. J.
A. A.

Rugpjūčio 19 d. mrė Jonas 
Tumelis, kilęs iš Suvalkų gub., 
Punsko parapijos. Kingstone, 
Pa. gyveno 8 metus, kaip ten 
darbai sumažėjo, tai atvažiavo 
į šį miestą, išbuvo 1 metus ir 
3 mėnesius. Čia prigulėjo prie 
choro. Bet apsirgo džiova ir 
pusę metų pasirgęs mirė.

Jei kas velionio reikale no
rėtų ko dasižinoti, tai lai krei
piasi pas G. Nauvlis, 270 Ferry 
St., Newark, N. J.

PITTSBURGH, PA
Pavyzdinga gegužinė.

26 d. rugpj. šv. Kazimiero 
parapijos choras nuo S. S. ir Į 
Dangų Žengimo parapijos cho
ras nuo N. S. turėjo labai lin
ksmą gegužinę pas K. Skarį 
lietuvį ūkininką Brafton’e, Pa. 
Vienas ir kitas choras padai
navo po keletą dainą, kurios 
visai kitokį įspūdį suteikė 
klausytojams negu svetainėj. 
Vienas iš gerb. dainininkų p. 
D. Kvietįcas įnešė, kad nepa- 
mirštume vargstančią Lietu
voj mūsų tėvelių, brolių ir se
sučių. Visi vienbalsiai pritarė 
ir paskyrėm $19.30 į Tautos 
Fondą dėl karėje nukentėjusių 
lietuvių. Rengėjas ir tvarkos 
vedėjas minėtos gegužinės bu
vo J. P. Jankevičius.

Styga.

NAUJA EILIŲ KNYGUTĖ.
Pasitaikė gauti naują tik 

ką išleistą p-lės J. Tamašaus
kaitės (Lakštutės) Eilių kny
gelę. Knygelė susideda iš 
64 puslapių, atspauzdinta ant 
dailios geros popieros, tai-gi 
ir knygutė yra daili.

Pakliuvus knygelei į ran
kas, pradėjau vartyti ir skai
tyti. Perskaitęs nuo pradžios 
iki galo, radau įvairaus turi
nio ir skonio eilučių. Dau
giausia Lakštutės eilės suriš
tos meile tėvynės ir gamtos 
grožybėmis... Iš eilių galima 
spręsti, kad jauna eilių rašy
toja gyvai atjaučia vargus 
Lietuvos ir turi didelį prisiri
šimą prie jos.

Toliaus žiūrėdama į lietu
vaitės, kurioms rūpi vien tik 
kertinei “sportai” sako: 
“Taip Megė daugel šposų pri- 

[darė, 
Grinorius visus šalin vis varė; 
Vienok su sportais labai suti- 

[ko, 
Bet ar jus žinot, kas atsiti- 

[ko?” 
“Net jau vestuves daryti tarės 
O jau jaunikis su Mege barės; 
Prieš šliūbą “dūmė,” kaip pa- 

[sikaustęs, 
Ir Megės žiedais dar apsimau- 

[stęs.”
Jei bučiau poetas ar litera

tas, tai galėčiau šį-tą pasaky
ti apie Lakštutės eilių knygu
tę, bet geriau lai sprendžia 
ir kainuoja tie^ kurie gerai 
supranta. Bet pilnai pritariu 
jos mintims, kurias išsireiškė 
eilėse:
“Bet jog geriau ką nors kru- 

[tėt,

Negu tingėt ir sėdėt”...
Tad gi patariu Lakštutei 

pildyti savo žodžius ir neduo
ti savo plunksnytei rudyti, o 
ją sunauduoti tame, kame jai 
tas geriausia sekasi.

Gizelis.

TURI PALIAUTI RŪKYTI, 
f Francijos valdža persergė
jo pypkorius, kad būtų pasi
ryžę apseiti be tos piktžolės. 
Apreiškė, jog tabokos nedaug 
tėra, o papildyti nėra iš kur.

Francija turi tabokos mono

Vietine Didžiausia Lietuviška

K R A U T U VE
Muzikališku Instrumentų

Visokio skyriaus
Pranešu visiems, jog aš užlai

kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališkų ins
trumentų.

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikus, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus, 
vargonus. Darbą atliekam gerai 
greitai į visas dalis Amerikos ir

ir pigiai. Užsakymus siunčiam 
Kanados. Visi daiktai pirkti ma

no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa
siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo-
ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda
me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in stock.” Padarome 
visokius instrumentus ant užsakymo.

Užlaikome laikro
džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliubi 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinds, ant 
kurių gali groti ir ne
mokantis visokius šo

polį.
Ypatingas apsireiškimas tas, 

jog Francijoj karei prasidėjus 
rūkymas žymiai pasididino. 
Žmonės susirūpinę, susijaudi
nę daugiau rūkė, negu taikos 
laiku.

LIETUVIŠKI REKORDAI.
E 3190. Trįs berneliai.

Vakarinė daina. 
E 3191. Ant marių krantelio.

Saulutė tekėjo.
E 3192. Giedu dainelę 

Gegužinės daina.
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)

Annie Laura. (Violin solo)
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)

Motus, motus. (M. P-kas)

i Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
j Adresuokite:

J. Girdės
; 170 Grand Street,

Kampas Bedford Avė.,

I Brooklyn, N. Y.
Tel. 4659 Greenpoint.

• ■ T T___- , -____ T______________

4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c. štampą.

kius, armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus 
ir revolverius Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI

Didžiausia Gegužine ir Koncertas
Rengia Lietuvos Vyčių 26 kuopa, Worcester, Mass

Šv. Kazimiero bažnytinis choras Warcester, Mass.

September

2 d, 1917

Lietuvos Vyčių 26 kuopos choras Worcester, Mass.
Didžiausia Gegužinė ir Koncertas, kurių dalis pelno eis karės nukentėjusiems. Rengia Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa. Bos nedėlioję 2-rą dieną rūgs. (September), 1917 m. Dalyvaus visi Naujosios An

glijos ApskričicKLietuvos Vyčiai. eGgužinė bus sale miesto ūkės, važiuojant gatvekariais City Line, Clinton ir Lincoln St. Gauti galima gatvekarius prie City Hali ir prie Union Station. Pradžia 1 val» P° 
pietų. Gegužinės programas susidės iš žaislų, šokinėjimų suktinių ir lenktynių. Atsižymėjusiems žaisluose bus duotos dovanos. Nuo Gegužinės visi ant koncerto, kurio programą atliks 3 chorai, žymūs 
kalbėtojai ir solistai visos Naujosios Anglijos. Bus svetainėje A O. H. Trumbul gatvės. Pradžia 7-tą vai. vakare. Įžanga 35 ir 25c., vaikam lOe. Tai-gi viri neapleiskite progos. <

. • ... . i k , ■ v - .Z' J
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Vietines žinios

LDS. 1-mos KUOPOS NEPA
PRASTAS SUSIRINKI

MAS?
LDS. 1-mos kuopos nepa

prastas susirinkimas yra šau
kiamas subatoj, rugsėjo 1 die
ną, 1917 m., 7:30 vai. vakare 
parapijos svetainėje.

Visi nariai būtinai turi atsi
lankyti, nes yra labai svarbus 
reikalas.

LDS. 1-mos kp. Valdyba.

Marijos Vaikelių išvažiavi
mas. Antrą iš eilės šią vasa
rą išvažiavimą Marijos Vaike
lių Draugija parengė Spot 
Pond’e rugpjūčio 27 dieną. Iš
klausę Šv. mišių, apie 9 vai. 
iš ryto trimis specijaliais ka
rais vaikai lydimi vyresniųjų 
iškeliavo į Spot Pond’ą.

Kelionė buvo visiems labai 
smagi. Skambūs vaikučių 
balsai visus begalo linksmino 
ir nors, ne visuomet jie sutar
tinai skambėjo, bet gyvumo 
tai jau netruko.

Spot Pond’e visą dieną vai
kai praleido žaizdami, dainuo
dami ir šposaudami. Buvo 
suvažiavę nemažai ir motinų, 
kurios ir-gi maloniai ant tyro 
oro laiką praleido. Užkan
džių visi buvo prisigaminę už
tektinai, todėl ir bado šmėk
los neteko niekam pamatyti.

Diena prabėgo labai greit. 
Niekas nei nepajuto, kaip 
vakaras prisiartino ir visus 
prispyrė grįžti atgal į So. Bos
tonų. Grįžimas atgal į So. 
Bostonų buvo pamargintas be
galinėmis dainomis ir links
mais vaikučių šaukimais.

Dabar visi kantriai žada 
laukti kitų metų vasaros, kad 
vėl Spot Pond’e ar kitoje 
vietoje gražiai pasilinksminti.

Vaikų išvažiavimo gaspadi- 
nėmis buvo p-lės B. Valentukė, 
draugijos pirmininkė ir M. 
Kilmoniutė, vaikų mokytoja. 
Tarpe svečių matėme kun. F. 
Kemešį ir daugelį kitų bosto
niečių. Buvo svečių ir iš 
Cambridge, Mass.

Storasis Jonas.

v*

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

Klebonas kun. Tarnas Žilin
skas iš Kunigų Sąjungos Sei
mo ir trumpų vasaros atostogų 
jau sugrįžo į Bostonų.

Pėtnyčioj, rugpjūčio 31 d. 
kareivių stovykloje Framing- 
ham, laikė iškilmingas mišias 
Kardinolas O’Connell. Iš
klausyti mišių apie 7 vai. iš 
ryto buvo susirinkę daug ka
talikų oficierių ir kareivių. 
Kardinolo paliepimu daug 
katalikų kunigų aplanko ka
reivių stovyklas ir stiprina 
keliaujančių į karę jaunų vyrų 
dvasių.

Kareivis.

šie

Devintoje divizijoje So. Bos
tone paliuosavimo nuo karei
viavimo negavo kol kas 
lietuviai:

1. Jakubėnas Joseph,
2. Zdanavičius John,
3. Lvngewicz Daniel,
4. Grimavičius Pranciškus,
5. Dulke Andrius,
6. Kenelauskas Kastantas.

Naujokas.

Bostoną netrukus žada ap
lankyti Japonijos atstovai, ku
rie dabar vieši Suv. Valstijose. 
Prie priėmimo ir pagerbimo 
japonų smarkiai rengiasi mie
sto majoras Curley ir guber
natorius McCall. Kada svečiai 
pribus — dar nežinia.

Prie progos reikia pastebėti, 
kad Bostonas karščiausia priė
mė Prancūzijos atstovus^ o šal
čiausia rusus. Japonams tur
būt teks vidurys. '

Ateinančią savaitę jau bus 
pašaukta kareiviavimui 5 nuo
šimtis visų jaunų vyrų pripa
žintų tinkamais vietos komite
tuose. Naujokai pirmiausia 
bus pasiųsti į Ayer, Mass., kur 
randasi kareivių lavinimo sto
vyklos, o paskiau gal jiems 
reikės ir į karę traukti.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks seredoje, 5 
d. rugsėjo po No. 785 Cambrid
ge St. Prasidės 7:30 vai. va
kare.

Meldžiame visų narių atsi
lankyti, nes bus daug svarbių 
dalykų aptarti.

Kuopos Raštininkas.

Norwoode, Moterų Sąjungos 
kuopos parengtame vakare 
rugsėjo 9 dieną, kalbės So. 
Bostonietė poni Jankauskienė.

Vakarą pamargins dainomis 
žymios Naujosios Anglijos so
listės poni Čižauskienė iš Wor- 
cester’io ir p-lė Raipaitė iš 
Montello, Mass. Gabi Newar- 
ko pijanistė p-lė Radzevičiūtė 
skambins pijano. Vakaras ža
da būti labai įvairus.

Labai netikėtai So. Bostono 
lietuviai gali susilaukti pui
kaus čia koncerto. Eina gan
das, kad Pensylvanijos, New 
Yorko, Connectieut ir Massa- 
chusetts valstijų lietuviai dai
nininkai ir muzikai žada So. 
Bostone savo pajėgas išmėgin
ti. Koncertas, rods, bus ren
giamas apie rugsėjo 10 dieną.

LDS. Centro Valdybos posė
dis buvo rugpjūčio 29 dienų 
“Darb.” Redakcijos kamba
riuose. Beveik visi nariai bu
vo atsilankę. Tartasi apie ka
talikų spaudos platinimų, a- 
matninkų organizavimų ir ki
tus darbininkų reikalus.

Susirinkime dalyvavo ir p.
M. Žioba, LDS. garbės narys.

t - -

Poni Karbauskienė su visais 
vaikais išvažiavo vasaros atos
togoms ant pono Čapliko far
mos. Hudson, Mass. Ten žada 
išbūti apie dvi savaiti laiko.

S. L. R. K. A. 21 kuopos 
susirinkimas bus rugsėjo 2 d., 
-1917 m. Šv. Petro parapijos 
bažnytinėje salėje 1 vai. po 
pietų. ' '

Visi nariai kviečiami susi
rinkti.

O. Paulaičiukė, Rašt.

Žuvies virimo istorija. Vie
ną sykį, man einant gat
ve, parūpo užsidegti ciga- 
retas. Aš, stikt, ranką į 
kišenę, žiūriu, nėra kišenėje 
cigaretų. Na, mislinu sau, 
daeisiu žyduko krautuvės, tai 
pasipirksiu cigaretų, nes a- 
nas duoda dar ir degtukų ma- 
garyčų. Užeinu ir pataikau 
labai į linksmą momentą. Žy- 
delka kvatojasi net susiriezda- 
ma, kad net nusiminiau iš 
nusistebėjimo, o mano veidas 
gerokai paraudonavo. Kas 
čia per šposas, manau sau, 
ką-gi ji ant manęs pamatė? 
Nei bėgti, nei stovėti, tik a- 
kvs mano žiba iš to “strioko.” 
Vis-gi atsipeikėjau biskutį ir 
klausiu žydelkos, ko taip ji
nai juokiasi, ar ką blogo ma
to ant manęs. Žydelka sako, 
kad viskas gerai, bet vis-gi 
neperstoja juokties. Galų ga
le žydelka susilaikė juokusis 
ir pradėjo pasakoti, kas jai 
atsitiko. Ir išties buvo ko juok
ties. Sako, atėjo moteris ir 
klausia pas ją, . kaip reikia 
žuvį išvirti. Žydelka, jos pa
klaususi, ar jinai nemoka žu
vies išvirti, tai ana atsakė, 
kad jinai moka seną žuvį vir
ti, o šviežios tai nemoka. Tai 
nuo to žydelka ir pradėjo juo
kties. Net dabar negalinti su
silaikyti. Man pasidarė bisku
tį gėda, kad mūsų moterėlės 
nemoka žuvies virti. Pasipir- 
kęs ko man reikia, einu ir 
manau sau, tai turbūt ta mo
terėlė neskaito jokių laikraš
čių. Tokioms moterėlėms rei
kia gerų patarimų, kad jos ne
vaikščiotų su ‘ ‘ dinerkėmis, ’ ’ 
o geriaus daugiaus laikraščių 
skaitytų, o labiausia “Moterų 
Dirvą” kurioje telpa daug 
pamokinimų kaip reikia valgį 
gaminti.

Matęs.

Rugpjūčio 29 dieną “Darbi
ninko” Redakciją aplankė p. 
Jonas A. Gailiūnas iš Athol, 
Mass.

----- ~ ----- -------- > ■

A A. Rugpjūčio 29 dieną 
So. Bostone mirė Ignotas Ba- 
risa, Šv. Petro ir Povilo ir S. 
L. Šv. Kazimiero draugijų na
rys. Velionis paliko didelia
me nuliūdime moterį su kele
tą mažų vaikų.
' Paįaidotas buvo pėtnyčioj 
su bažnytinėmis apeigomis. 
So. Bostono lietuviams Ig. Bo
risą buvo gerai žinomas, kai
po lietuvis biznieris - duonke
pys.

Drangas.

Ant Boston Common daržo 
nedėlioj, rugsėjo 2 d. Bostono 
socijalistai žada laikyti pro
testo susirinkimų prieš suareš
tavimų anarchisto Berkmąno 
New-Yorke ir intarimų žmog
žudystėje Renos Moonev.

Anglį} spauda socijalistų lai
komais mitingais ant Boston 
Common yra labai nepatenkin
ta.

Užsimušė krisdamas nuo 5 
lubų p. A. Žentelio 5 metų vai
kas. Nelaimė įvyko rugpjū
čio 28 d. Ženteliai gyvena 95 
Lowell St., Boston, Mass. 
Žmonės pasakoja, kad tas pats 
vaikas praeitais metais buvo 
nupuolęs nuo laiptų dėl apsau
gojimo nuo ugnies, bet tuo
met išliko gyvas, gi dabar 
mirties susilaukė.

Mikolas Šventkauskas, ku
ris buvo pražuvęs rugpjūčio 
27 dieną, jau sugrįžo namo ke
tvergo rytą, rugpjūčio 30 die
na.

Jo moteris pasakojo, kad 
einant Šventkauskui gatve, jį 
parmušė automobilius ir tur
būt automobiliaus savininkai 
išvežę jį į girias.

Neturėdamas su savimi pi
nigų apmokėjimui kelionės ant 
traukinio, sugrįžo namo peš- 
v* cias.

Teresa Irving, 8 metų am
žiaus mergaitė prigėrė rugpjū
čio 29 dienų Charles River, 
Cambridžiuje.

CAMBRIDGE, MASS.
Rugpj. 29 d. 2-rų valandą po 

pietų pas Juozų Tumėnų 172 
IVasliington St. plėšikas kir
viu iškirto durise lentą ir įėjęs 
į stubų išnešė laikrodėlį. Dau
giaus neturėjo progos pagrieb
ti, nes vienas vyras miegojo 
kambaryje. Turbūt pamatęs 
greit spruko lauk!

Rep.

“Naujienų” redaktorius Gri
gaitis dabar lanko rytinių val
stijų kolonijas. Rugpjūčio 29 
dienų kalbėjo So. Bostone. Sa
ko, prakalbų tikslas esųs pri
vesti L. S. Sąjungą prie paka
ros, kad jinai pripažintų Gri
gaičio steigiamas tarybas.

Gražių, puošnių ir įvairaus 
turinio atvirlaiškių dabar ga
lima gauti “Darbininko” kny
gyne. Taip-pat, nepamirškite, 
kad “Darbininko” Adminis
tracijoj randasi pačto skyrius. 
Visais pačto reikalais galite 
čia kreipties ir būsite paten
kinti.

Vasara jau nebe kaip ilgai 
bus, o prieš rudenį kiekvie
nam būtinai reikia apsirūpinti 
gerais rakandais, pečiais ir 
kitokiomis stubos reikmeno- 
mis. Geriausi rakandai ir man
dagiausias patarnavimas jus 
laukia Lietuvių Rakandų 
Krautuvėje, kur vedėjais yra 
visiems gerai žinomi pp. Aš- 
mianskas ir J. Petrauskas.

SKAITYK ČIA!
Darbininko” knygyne ga

lima gauti “Gyvojo Rožan
čiaus lapelių.” Kaina 15c. už 
setą arba 15 dalių.

Visos Lietuvos 
Žemlapis

Taisė M. Šalčius. Kaina 60c. 
Reikalaukite “Drabininko” 
knygne, 242 W. Broadvay, So. 
Boston, Mass.

A f

DARBININKAS
T*------- —

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

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

Taipgi’įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ. 

/^Prielankus patarnavimas.
TeL So. Boston 21032

“Darbininko” darbininkų au
tomobiliam geriausia, pato
giausia ir pigiausia galima į 
visus išvažiavimus nuvažiuoti.

_ n

Vienatine Lietuviška 

| Krautuvė 
x 
X 
X 
Y 
£ V. LUKOSEVIGa, 

Minersville.

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

t t f t
X
T 
X 
TX
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LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GLJA 
VAKAR. PENNSYLVANUOJ.

Prezidentas: —
J. Petraitis,

1505 Carson St.,.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vice-prezidentas: J-
K. Smigelskis,

1 Eilėn St.
Carrick, Pa.. 

Mt. Oliver St.
Protokolų Sekretorius: — 

J. Packevich,
2107 Wharton St.. 

S. S. Pittsburgh,
Finansų Sekretorius: — 

Jos. Daukšys, 
138 So. 20th St.

Iždininkas: —
B. W. Woshner,

1514 Carson St.
Direktoriai: —

J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St.

J. Janauskas,
75 So. 19-th St., 

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St.

J. Kybartas,
2115 Wrights St.

P. Kildušis, 
1811 Wharton St, 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis,

1717 Arcena St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. 

Janitor: —
J. Tamkevičia, 

2025 Jane St.
Marshal:—

C. Patckevich,
1908 Merriman St.

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St., 

Pittsburgh, Pa.

NAUJAS “DARBININKO” LEIDINYS 
“NETIKĖJIMO PRIEŽASTYS.”

Parašė K. V. K.
Pusi .24, kaina 10c.

Joje aiškiausiai išdėstoma netikėjimo priežastys. Svarbi 
knygutė, nes labai lengvai ir suprantamai parašyta. Užsisa
kant daug ant sykio, duodame dideles nuolaidas.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.

Didelis Koncertas ir Prakalbos
— Rengia —

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS KUOPA
9 dieną Rugsėjo-September, 1917 4-tą vai. po pietų 

ŠV. JURGIO BAŽNYČIS SVETAINĖJE,
St. James Street, Norwood, Mass.

Pradžia 4-tą vai po pietų.

Dainuos garsios solistės: P-ni Čižauskienė iš Worcester, 
Mass., p-lė M. Raipaitė iš Montello, Mass. Kalbės pirmą artų 
Norwod’e p-ni Jankauskienė iš Boston’o, Mass. Skambins pi
janistė p-lė M. Radzevičiūtė iš Nevark, N. J. Tikimės ir dau
giaus atsižymėjusių artisčių iš apylinkės.

Taip-gi dalyvaus vietinis choras; be to, programą paįvai
rins deklemaeijomis, dainomis ir grojimais ant įvairių įstru- 
mentų gabesni vietos artistai. Pažymėtina, kad taip didelis ir 
taip puikus programas pirmą kartą rengiamas Norwood’e.

RENGĖJA

Milžiniška iškilmė Albany, N. Y.
Pašventinimas ir padėjimas kampinio akmens Šv. Jur

gio naujos lietuviškos bažnyčios bus Rugsėjo (Labor Day) 
September 3-čią d., 1917 m. 3 vai. po pietų ant kampo Thor- 
ton Livingston Avė.

Šioje iškilmėje dalyvaus Jo Mylista Albany’os Vysku
pas Thomas F. Cusack su daugybe svetimtaučių ir lietuvių 
kunigų.

Todėl nhoširdžiai užprašome visų aplinkinių miestelių 
ir Albany’os lietuvius ant šitos iškilmės dalyvauti.

KUN. K. F. ŠATKUS.

ŠV. ELZBIETOS DR-JOS VAL
DYBA HARTFORD, CONN.

Pirmininkė: —
Paulina Geležiutė,

41 Capitol Avė.
Protokolų Raštininkė: —

Marcelė Pateekaitė,
234 Park Str.

Finansų Raštininkė: —
Veronika Smitkiutė,
4| Hungerford St.

Kasininkė: —
Felicija Plikūnienė,

103 Bond Str.

Kaip su Raulu atsitiko.
Ei Kaulai, palauk aš tau pa

sakysiu apie savo nelaimes! Ką 
kokio? O gi išvažiavau su Ona 
grybaut ir nespėjau nei vienos 
lepšės surast, kaip užeis lietus, 
šluodamas į laukus pasiimk rein- 
kotą. Jeigu neturi, tai nieko 
nelaukdamas nusipirk arba užsi
sakyk, tada drąsiai galėsi va
žiuoti gribauti.

Geriausius ir puikiausius rein- 
kotus vyrams ir moterims daro 
STASYS PUTA

So. Boston Raincoat Co.
344-278 Broadway,

Tel. S. B. 1165-m. So. Boston.

GERIAUSIA BUČERNĖ 
IR GROSERNĖ.

Mėsa ir kitokie valgomi daik
tai pas mus užlaikomi švariai. 
Kainos pigesnės negu kitur. 
Ateikite persitikrinti.

Jos. Kaushpadas, 
Kampas 6-th ir D Sts., 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. S. B. 1052 M.

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moseia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išims 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutė® 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
štampo ms.

J. RTMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Maaa

Nauja Knyga
Ką tik išėjo iš spaudos Joa- 

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

*

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.

So. Boston, Mass.
Už vieną syliį 50c.
99

99

>>

du ” 75c.
tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,” 
242 W Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

Paieškau tėvų Jono Olekno 
ir motinos Antaninos Oleknie- 
nės; brolio Jeronimo ir sesers 
Anastazijos; Kauno gub., Tel
šių pav., Sedos vol., Dagių kai
mo. Gyveno Lietuvoj. Dabar 
nežinau ar pasiliko tėvynėje ar 
iškėliau su pabėgėliais į Rusi
ją. Kas praneš jų kurio antra
šų, duosiu dovanų $5.00. Ant
rašas:

Marcelė Oleknaitė,
166 Water St.,Stoughton,Mass. 

U. S. AMERICA.

Paieškau brolio Kazimiero 
Janušausko, Vilniaus gub., 
Trakų pav., Butrimonių vol., 
Pivašiūnų parapijos. Meldžiu 
jo ar kas apie jį žinot pranešti 
sekančiu antrašu:

Vincas Janušauskas,
210 Perry St., Stoughton, Mass.

Paieškau pusbrolio Jurgio Gal- 
kid ir puseserės Barboros ir Roza
lijos Galkuteių, paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių pav., Radviliškio pa
rapijos, Gindvilių kaimo. Metai 
atgal girdėjau kad gyvena De
troit, Mich. o dabar nežinau kur; 
jūs patįs arba kas pažįstate mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Marijona Karsokiutė,
141 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

Paieškau savo draugų Juozo ir 
Jono Meškinių Kauno gub., Uk
mergės pav., Dusotų parapijos, 
vienkiemis Jonauka; 10 metų 
kaip Amerikoj, girdėjau gyvena 
Chicagoje, meldžiu atsišaukti ar
ba kas apie juos žino malonėkite 
pranešti, nes turiu svarbų reikalą. 
Adresas:

Antanas Repšis,
13 Tremont St., Norvvood, Mass.

Sužeistas kareivis Jurgis Jur
gio sūnus Lapinskas ieškau brolių 
Kazimiero ir Adomo ir pusbrolių 
Konstantino ir Andriejaus La
pinskų. Mano adresas: Moskva, 
Ostoženka Sevelovskji per., dom 
7, O-vo Trudovoj pomošči Invali
dam Mirovoi voinie polučit Joriu 
Jureviču Lapinskomu.

Paieškau savo puseserės Mari
jonos Arbačiauskiutės paeinan
čios iš Vilniaus gub., Traku pav., 
Daugų par., Budos kaimo. Dau
giaus kaip keturi metai Ameriko
je. Jeigu kas žinote apie ją arba 
sesutė pati rasi ši paieškojimą, 
malonėkit atsiliepti, nes aš labai 
norėčiau jumis rasti. Aš paeinu 
iš Vilniaus gub., Trakų pav., Pi
vašiūnų parapijos, Kazimieravo 
kaimo. Malonėkit atsišaukti se
kančiu adresu:

Marcelė Bernotaitė,
78 Oak St., Lewiston, Me.

VARGONININKAS atsakantis 
paieško vietos tuojaus. Galiu ves
ti chorą ir beną; chorą ant 4 ir 
8 balsų. Turiu stiprų baritono 
balsą. Meldžiu gerb. klebonų 
kreipties tuojaus; galiu sykiu ir 
zakristijonauti.

J. Noniavičius,
506 Perry St., Trenton, N. J.

Paieškau pažįstamos Veronikos 
Medžiūtės, Strazdžių sodžiaus, 
Vabalninku par., Kauno gub. Tu
riu svarbų reikalą ir iš Lietuvos 
žinių. Atsišaukite šuo adresu:

Paulina Varabatukaitė,
173 So. Main St., Athol, Mass.

ANT PARDAVIMO virtu
vės pečius, vėliausios mados 
8 numerio didumo tik tris mė
nesius vartotas. Parduodu už 
pusę prekės, nes aš nusipirkau 
namą su visais pečiais tai man 
jau nereikalingas. Kam reika
lingas skubinkite, labai gera 
proga.

P. Valukonis,
255 B’way, So. Boston, Mass.

Paieškau Antano Belzuko, Su
valkų gub., Punsko par., Navinin
kų kaimo. Jis pats, ar kas kitas 
praneškite šiuo adresu:

V. Jankauskas,
185 Silver St., So. Boston, Mass.

REIKALINGAS DARBI
NINKAS Į KRAUTUVĘ.
Jeigu randasi kur nors mo- 

kants Bučemės ir Grocernės 
darbą, tuojaus atsišaukite per 
laišką arba ypatiškai į lietu
višką Kooperativišką Corpor. 
šiuo adresu:

The Lithuanian Cooperati- 
ve Corp. 34 Park St., Har
tford, Conn.

' P. S. Tik tas bus priimtas,, 
kuris moka pilnai anglišką 
kalbą ir taipgi moka gerai ra
šyti. Su kostumeriais apsiei
ti mandagiai, vikriai ir visa
me būti teisingu.

Rašydamas laišką paminė
kite kur iki šiol dirbote ir 
kiek algos norite ant pradžios 
ir toliaus. Taipgi savo am
žiaus metus. Ar esate vedęs 
ar ne ir kas paliudyti gali 
tamstos teisingumą. Kitaip 
nebus duotas atsakymas.

The Lithuanian Cooperati- 
ve Corporation 34 Park St.r 
Hartford, Conn.

Aš Vincas Ta-, 
mulevičius pra
nešu visiems lie
tuviams kad p. 
Kazimieras Gri
gas pabėgo neži
nia kur, nus- 
kriausdamas ma
ne ant $42. Jis 
gyveno po No. 
93 Woolsey Str.,. 
New Haven, Ct. 

Jeigu kas patė- 
mvsite kur tokią ypatų tuojaus 
praneškite man, o aš duosiu do
vanų $5.00. Su šiuo paieškojimu,, 
įdedu ir jo paveikslų. Mano ad
resas :

V. Tamulevičius,
93 Woolsey St., New Haven, Ct.

Pasipirkite pavieniais nume
riais “Darbininką,” “Drau
gų” ir kitus katalikiškus laik
raščius pas:

Vincą Ramažauską, 
11 South Leonard Str.

WATERBURY, CONN.
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PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Brotdway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valando. NadUicni*
nno 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta

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

Galima stuiialbtti ir lielavittkai. J 
Ofiso valandos: *

Ryt ns iki 9 vai.
Popietę likiS J
vakarais 6 iki 9 «

536 Broadway, So. Boston. f

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofivo odyno* S ■'do Ttaakia* Mgaa
14P.lf.74P.lt. PltakMa Akiėtaa.

419 Boylstea St BectM, Man.

11I k
Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius) 
popti. N ao 7 iki » vakar* 

Mt BROADVAT Car.G ST. SO. BOSTON,
Tai CM 8. B.

Bali PImn. Diekinaan «MS M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BrMŽSt,PWWdpbh,Pa 
Phy*ici»n and Surgeon (lietuvi* gydv 
toja» ir chirurgai pabaigė* Indianoa 
Univeraiteta) Gydo vi*okia«liga* vy
ru, moterių ir vaiku. Daro operacija*. 
Ofiao valaudoa: >11 rito. S-4 po piet. 74 
vakaro, iredelioms: ^11 rito 1-4 po pteAJ

X
»

<

14P.lf.74P.lt

