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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mnms tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmes
ti.-
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Visi svarsto popiežiaus 
Pasiūlijimą.

SVARSTO VISI.
Popiežiaus taikos pasiūliji

mą svarsto dabar ir valdžios ir 
spauda visti šalių. Talkininkų 
tarpe dabar svarbiausias žodis 
bus prez. AVilsono. Visos tal
kininkų valdžios ketina duoti 
popiežiui atsakymą skyrium, o 
ne visų sujungtą vieną atsaky
mą. Prez. IVilson atsakyda
mas i popiežiaus atsišaukimą 
išdėsiąs delko Amerika stojus 
karėn ir kokiomis išlygomis 
galima būsią taikintis.

Vokietijos ir Austro-Vengri
jos spauda ir-gi gyvai svarsto 
popiežiaus pasiūlijimą. Kaip 
kraštutiniai talkininkai sušu
ko. kad popiežius vokiškas iš
lygas išstatė, taip karštieji 
vokiečiai skelbia, jog popie
žius talkininkus remia. Popie
žius buvo iškėlęs klausimą 
apie daug šnekamą Alzaciją ir 
Lotaringiją Francijos fronte ir 
Trentino Italijos fronte. Tai 
vokiečiai ir austrai sako, jog 
tų žemių likimas senai nustaty
tas ir negalima kelti taikos 
konferencijoj.

Vokietijoj dar tebėra šali
ninkų užgrobimo žemių. Tiems 
tai ir nepatinka popiežiaus siū- 
lijimas, kad vokiečiai turi pa
sitraukti iš užkariautų žemių.

PRADĖS SVARSTYTI 
POPIEŽIAUS PASIŪ

LIJIMĄ.
Vokietijos Reichstagas susi

rinks rugpj. 21 d. ir pirmu da
lyku pradės svarstyti popie
žiaus- taikos pasiūlijimą.

JEI NEKLAUSYS POPIE
ŽIAUS.

Karšti rėmėjai talkininkų 
sako, jog popiežiaus taikos 
pasiulijimo negalima priimt ir 
be atidėliojimo talkininkų val
džios turi atmesti. Bet laik
raštis “New Republic” štai ką 
nurodo, kas bus, jei popie
žiaus dabar neklausys:

Jei talkininkų valdžios at
sisakys užvesti derybas ant 
pamatų, taip daug žadančių, 
tai tas atsisakymas sustiprin
tų vokiečių dorišką pusę, o 
nusilpnintų Francijos, Angli
jos ir Suv. Valstijų. Tuo
met vokiečių valdžia padaryti! 
milžinišką atsišaukimą ir Cen- 
tralių Valstybių tautas vesti 
karę iki baisaus galo prieš 
eilę priešininkų, kurie niekuo 
nepasiganėdins, kaip tik su
tremta ir bejėge Vokietija. Iš 
antros pusės talkininkų val
džios netektų pasitikėjimo sa
vo žmonių.

Nėra abejonės, jog minios 
viso pasaulio trokšta taikos. 
Jei jas ignoruosi, tai jos gali 
išsprūsti iš rankų. Atsisaky
mas rimtai pasvarstyti popie
žiaus pasiūlijimą turėtų pavo
jingas pasekmes. Tas atito
lintų Rusiją. Tuomi įsižeistų 
taikos trokštantieji Amerikos 
farmeriai, darbininkai ir vi
durinė klesa. Francijoj ir 
Anglijoj socijalistai, remian- 
tieji karę, neturėtų kur pasi
dėti.”

Kad popiežiaus pasiūtijimas 
rimtai svarstomas, tai parodo 
ir tas, jog Francijos prez. Po- 
incare tuoj išpyškėjo į Rymą, 
kaip tik gavo Šv. Tėvo taikos 
atsišaukimą.

Nuolatai eina iš diplomatiš
kų šaltinių gandai, jog popie
žius pirm daryti taikos pasiū
lijimą tarėsi su abiem kariau- 
jančiom pusėm.

LIETUVIŲ DIENA 
NUSISEKĖ.

Trečioji Lietuvių Diena 
Lakeside ties Mahanoy City, 
Pa. šauniai nusisekė. Minių 
minios iš visų Pennsylvanijos 
kraštų ir iš kitų valstijų su
plaukė pramogon. Šimtai au
tomobilių buvo iš New Yorko 
ir New Jersey valstijų. O a- 
pie apielinkės tai nėra ką nei 
sakyti. Kaip va iš Hazleton. 
Mahanoy City, Shenandoah, 
Mt. Carmel, Lansford, Tama- 
qua ir Girardville tai tiesiog 
visos lietuvių šeimynos suplū
do i Lakeside. Vien iš Mt. Car- 
melio buvo apie 2.000 ypatų.

11 vai. ryto parke prie alto
riaus papuošto amreikoniško- 
mis ir popiežiaus vėliavomis 
laikė mišias kun. V. Matulai
tis iš New Philadelphia, Pa. 
Kun. Strimaitis iš Hazleton 
pasakė pamokslą. Mišių laiku 
šv. Juozapo choras iš Mahanoy 
City giedojo, o Hazletono be- 
nas griežė paskirtus muzika
lius šmotelius.

Po pietų buvo hase-ball’o 
lošimas tarp Hazletono ir Mi- 
nersville’io teamų. Laimėjo 
Hazletoniečiai. Gavo už tai 
sidabrinę taurę, $20 vertės.

Po to buvo įvairios kitos 
žaismės.

Nuo 5 vai. vakare prasidėjo 
koncertas. Čia labai pasižy
mėjo šv. Juozapo choras iš Ma- 
hanov City, Pa. . ,

Prakalbas sakė Dr. J. Biels- 
kis iš AVasliingtono, D. C., p. 
Broivn iš St. Clair (angliškai) 
ir Tarnas Šeimis iš Kingstono.

Spėjama, jog buvo apie 20.- 
000 žmonių.

Galop buvo išnešta ištiki
mybės rezoliucija ir pasiųsta 
prez. Wilsonui.

TURĖS KONFERENCIJĄ.
Neutralės Europos valstybės 

rugsėjo mėnesyje turės konfe
renciją Stockholme arba Chris- 
tianijoj.

Norvegija siūlė savo sostinę 
konferencijai. Visos šalys siųs 
po du delegatu. Konferenci
joj dalyvaus Švedija, Norvegi
ja, Danija, Holandija, Švei
carija ir Japonija.

SOCIJALISTŲ LAIMĖJI
MAS.

Dayton, Ohio. — Čia buvo 
rinkimai miesto komisijonie- 
rių. Buvo renkami trys ir visi 
trys tapo išrinkti socijalistų 
kandidatai.

Pirmas socijalistų kandida
tas Barringer gavo 11.017 bal
sų, demokratų kandidatas 
gavo tik 3.383, Piliečių komite
to kandidatas tegavo 7.314, Ne- 
priguĮmingu 577.

Dabar visos nesocijalistų 
partijos mano susijungti ir 
smarkiau veikti kad lapkričio 
mėn šio rinkimuose repasiduo- 
ti Ralistams.

LIETUVIŲ FRIBURGO (ŠV.) KOLONUOS 
VAKARO RENGĖJAI, 21-V-1917.

1) viduryje sėdi Friburgo Universiteto profesorius 
R. P. Mandonnet.

2) Po dešinės profesorius-kompozitorius J. Bovet.
3) Po kairės kun. D-ras A. Viskontas.

Didi ekspliozija Kanadoj.
PENKIOLIKA SYKIŲ PA

KRATĖ APIELINKŲ.
Kanadoj, už 30 mylių nuo 

Montrealio buvo didžiulės a- 
municijos dirbtuvės. Amunici
ja buvo dirbama talkininkams.

Sukatos rytą 7 vai. ištiko 
baisus dalykas, ištiko eksplio
zijos viena paskui kitą, į dul
kes išardė dirbtuves, išgriovė 
sodžių, kur darbininkai gyve
no ir padegė daugybę sodžių, 
sukrautų į kugius šieno, javų 
ir tt. Visuose sodžiuose ir 
miesteliuose aštuonių mylių 
atstumo nuo dirbtuvių langai 
išpyškėjo.

Ekspliozija ištiko viename 
budinke. Toji ekspliozija bu
vo baisi ir visi darbininkai iš 
kitų dirbtuvių viską mete, 
kiek galėdami leidosi lauk ir 
bėgo kuotoliausia. Ir ne be 
reikalo. Ekspliozijos sekė -vie
na po kitai ir iš viso apielin- 
kę pakratė 15 eksplioziją.

Sprogimų baisumas buvo 
taip didis, jog buvo girdimas 
už 30 mylių. Po eksplioziją 
neišpasakyta daugybė dulkių, 
gazų, suodžių, garų apdangė 
visą šalį ir užtemdė dangų. Vi
si traukiniai ėjusieji į tą pusę 
buvo sustabdyti. Telefonų ir 
telegrafų vielos visoje apielin
kėje buvo nutraukytos didžiu 
oro suvirpėjimu.

Apielinkės gyventoji) ir 
darbininkų išgąstis buvo neiš
pasakytas. Visi bėgo viską 
palikę į miškus.

, Dragono miestelis, buvęs už 
aštuonių mylių nuo dirbtuvių 
tapo su žeme sulygintas. Vi
sos apielinkėje farmos sudegė. 
Plytgaliai ir visokie šmotai 
apklojo apielinkės laukus.

Kaip tik atėjo žinia į Mon- 
trealį apie nelaimę, tai speci
aliais traukiniais daktarai, 
slaugotojos, policmonai, valdi
ninkai išpyškėjo pagelbą teik
ti.

Tos dirbtuvės buvo užėmę 
penkis akrus žemės. Buvo 150 
budinkų. Juose buvo daug a- 
municijos gatavos išgabenimui 
ir diskas išlėkė į padanges.

Nuostoliai aprobuojama mi
lijonais dolerių.

Darbininkų ten dirbo apie 
5.000. Kiek jų žuvo, tai dar 
nežinia.

Sprogimai prasidėjo tuomet, 
kada prasidėjo mainymasi

Darbininkų reikalai.
KETINA STREIKUOTI.

Anglijos geležinkelių darbinis- 
kai pastatė reikalavimą 8 va
landų darbos dienos. Jei neiš- 
pildys, tai tuoj streikuos. 
Darbininkai nereikalauja įve
dimo 8 valandų iki karė pasi
baigs. Bet kaip karė baigsis, 
tai tuoj reikalavimas turi būt 
išpildytas.

STREIKAS PASIBAIGĖ.
Argentinoj geelžinkelių dar

bininkai buvo sustreikavę ir ik 
pradžios negalėjo susitaikinti 
su kompanijomis. Bet prez. 
Irigoyen pažadėjo įsikišti į 
streik oreikalus ir tuomet abi 
pusi susitaikė.

Mūšiai apsimalšino.
MŪŠIAI APSIMALŠINO.
Visuose frontuose mūšiai 

šiuo tarpu apsistojo. Francū
zai skelbia, jog jokių atakų 
nedaroma, o ties Verdunu tai 
eina smarkus artilerijos veiki
mas.

Rumunijos fronte vokiečiai 
apsistojo varęsis pirmyn.

GRAIKIJOJ KARĖS 
STOVIS.

Visoje Graikijoje paskelbta 
karės stovis. Tas padaryta to
dėl, kad viena kariuomenės 
dalis atsisakė pripažinti Veni- 
zeloso valdžią.

NAUJA PASKOLA.
Suv. Valstijų valdžia išnau- 

jo paskolino Italijai ir Belgi
jai. Pirmajai paskolino $40 
milijonų, o antrąjai $5.900.000. 
Išviso šios šalies valdžia talki
ninkams suteikė $1.916.400.- 
000.

NETEKO TIKĖJIMO Į SOCI- 
JALIZMĄ.

Pranešama indomus daly
kas. Yra tai tas, jog Rusi
jos premieras Kerenskį jau įsi
tikino, jog socijalizmo pama
tais negalima budavoti šalį, įsi
tikino, jog socijalizmas prak
tikoje netinka ir dabar Rusiją 
organizuosiąs žmoniškais pa
matais, o ne socijalistiškais.

ATSISAKO IŠVAŽIUOTI.
Rusijos didžiojo kunigaikš

čio Michailo buvo reikalauja
ma, kad jis išvažiuotų į Ang
liją. Bet kunigaikštis atsisakė 
važiuoti iki susirinks Įsteigia
masis seimas.

Reikia atminti, jog Michai
las revoliucijos pradžioj pasa
kė, jog sutiks būti caru, jei 
to žmonės reikalaus.

AREŠTUOJA AIDOBLISTŲ 
VADUS.

Šiarur - vakarinėse valstijose 
nuo senai smarkauja aidoblis- 
tai ir stengiasi sustabdyti dar
bus, išvesti darbininkus strei- 
kan Montanos, Washingtono, 
Oregono ir Idalio valstijų.

Aidoblistai rengėsi streiką 
pradėti Washingtono valsti
joj tarp miško darbininkų. Bet 
tuo tarpu agitatoriai tapo su
areštuoti. Pereitą nedėlią Ja
mes Rowan distrikto sekreto
rius ir 26 kiti agitatoriai ka
reivių tapo suareštuoti. Jų su
sirinkimų salės uždaryta ir už
drausta laikyti susirinkimuš.

Port Angelėse kareiviai api
plėšė aidoblistų ofisus, išmetė 
lauk rakandus, popieras, kny
gas.

BROOKLYN, N. Y.
Laimėjo streiką.

Rugpj. 14 d. Tuttle & Bailey 
geležies liejykloj darbininkai 
pareikalavo daugiau mokes- 
ties. Kompanijai nesutikus, 
išėjo ant streiko 13 darbinin
kų. Kompanija dėl tiek dar
bininkų suvis nesirūpino. Bet 
išieškojus visus kampus nega
lėjo surast juos užvaduoti. 
Kreipėsi prie molderių, kad 
užimtų vietas, žinoma su savo 
mokestim. Molderiai atsisakė 
ir prisiėjo patiems bosams dar
bas atlikt. Tik nelaimė oras 
šiltas ir gal darbas išrodė sun
kus, nes antrą dieną sugrąži
no visus atgal pakeldami po 
dolerį į savaitę.

Darbininkas.

ATGABENO.
Rusijos ex-carą jau atgabeno 

į Tobolską. Apgvendino gu
bernatoriaus palociuje. Tas 
palocius tai namas be moder
niškų įtaisymų 18 šimtmetyje 
pastatytas. Ex-rasa tuose na
muose yra nakvojęs 1891 m., 
grįžtant iš tolimų rytų. Vėliau 
ex-caras būsiąs nugabentas į 
vienuolyną, kurs yra už 20 
mylių nuo Tobolsko.

buvo dirbtuvėse. Be to ne vi
suose budinkuose vienu kartu 
buvo sprogimai. Tai darbinin
kai suspėjo pabėgti.

Kas yra ekspliozijos kalti
ninkas? Tikrų žinių apie tai 
nėra. Spėjama, jog tai buvo 
koks nors suokalbis didžių 
priešininkų priverstino karei
viavimo, dėl kurio tiek ginčų 
kilo Kanadoj.

DARO TĄ, KĄ RUSIJOJ 
PADARĖ.

Vokietijos agentai ir šnipai 
Suv. Valstijose daro tą, ką jie 
padarė Rusijoj. Ten jie pave
dė agitaciją tarp darbininkų, 
kad suardyti Rusijos pramonę. 
Su pagelba visokių socijalistų 
vokiečiams pavyko panaikinti 
tvarką Rusijoj. Dabar jie da
ro tą pat čia. Augštais žmoniš
kumo tikslais veikia tarp tai- 
kininkų, o nenuoramas aidob- 
listus ir socijalistas pasikinkę 
krikdyti pramonę, kelti strei
kus, skleisti nepasitenkinimą 
valdžia ir tt.

Todėl sugrįžęs iš Rusijos 
Elihu Root matęs, ką ten vo
kiečių agentai ir šnipai pada
rė ir kai pamatė, jog jie čia 
tą pat nori padaryti, sakė, jog 
tokius agentus, šnipus, nenuo
ramas aidoblistus ir socijalis- 
tus už visokius prasižengimus 
kuoaštriausia reikia bausti.

Amerikos visuomenininkai 
pripažįsta, jog nuo eivilės ka
rės niekuomet nebuvo tokios 
nevienybės Amerike, kaip da
bar. Sako, jog tą, ką čia vo- 
kiečiai viduje padarė, yra 
daug baisiau, negu Lusitanios 
nuskandinimas, negu varžy
mas teisių ant jūrės, baisiau 
negu siūlijimas Terašo Mek
sikai ir gundymas Japonijos 
prieš Suv. Valstijas.

KALINIAI BUVO SUKĖLŲ 
MAISTĄ.

Ispanijoj, Madrido mieste, 
visi kaliniai buvo sukilę ir 
bandė pabėgti. Kilo kalinių 
ir kareivių susikirtimas. Iš a- 
biejų pusių po keeltą žuvo. Ga
lop kaliniai buvo įveikti. Sa
ko, jog revoliucijonieriai Is
panijoj buvo prirengę kalinių 
prie sukilimo ir su jų pagelba 
norėjo sukelti revoliuciją.

Dabar streikai Ispanijoj ma- 
Darbininkai grįžta 
karštagalvių sūkiai-

UŽSIMENA APIE 
REAKCIJĄ.

Iš Rusijos ateina žinių, skel
biančių, kad senosios valdžios 
šalininkai stiprėja ir jog jie 
vėliau ar ankščiau bandys pa
griebti valdžią į savo rankas. 

Maksimui Gorkiui valdžia 
pagrūmojo kalėjimu, jei jis 
nenustos užsipuldinėjęs ant 
talkininkų savo laikraštyje 
“Novaja Žizn.”

DAŽNAI IŠPLAUKIA
Iš Kopenhageno pranešama, 

jog Vokietijos laivynas dažnai 
išplaukia į šiaurinę jure. Bet 
toli neplaukia, išplaukia vaka
re, o ant rytojaus apie pietus 
vėl sugrįžta.

APLANKĖ LAIVYNĄ.
Kaizeris aplankė laivyną ir 

Helgolandą.

RUSIJOS ARMIJA 
SUSITVARKYSIANTI.

Rusijos gen. Kornilov atvy» 
ko Petrogradan ir ilgai kalbė
josi su premjeru Kerenskio.. 
Gen. Kornilov sakė, jog discip
lina armijoj sugrąžinama ir 
kad Rumunijos fronte praside
da labai dideli kariniai veiki
mai. Sakė, jog ir šiaurinia
me fronte galės būti didelra 
veikimų.

Socijalistų vadai ir revoliu
cijonieriai turėjo susirinkimą 
Michailo teatre. Kalbėjo ten 
garsus revoliucijonierius prin
cas Krapotkinas, Breškovskaja 
ir Vera Zasulič. Šie visi sakė 
prakalbas ir pripažino, jog rei
kia gintis nuo vokiečių tirani- 
jos. Visi buvusieji kalbėtojams 
pritarė.

Švedų-rusų rubežius vėl at
sidarė.

Federacijos Kongresas.

žinasi. 
darban,naktinių darbininkų ant dieni

nių. Todėl ne visi darbininkai dinti.

DIDELIS SUSIRĖMIMAS.
Amerikos socijalistų suorga

nizuotoji “Žmonių Taryba” 
(People’s Council) su kitais 
talkininkais rengia didelį su
važiavimą^ rugsėjo m. Darbo 
Federacija vra labai priešinga 
tai “Tarybai.”

“Žmonių Taryba”kreipėsi į 
išstojusį iš socijalistų partijos 
John Spargo ir prašė jo parė
mimo. Spargo atsakė ilgu lai
šku išrodydamas kaip socija
listai veda vokišką propagan
dą ir kad jie čia tą pat rolę lo
šia, kokią Lenin su savo šali
ninkais Rusijoj lošė.

Visi išstojusieji iš socijalistų 
partijos išleido atsišaukimą, 
kuriame apreiškia, jog tame 
pat mieste tuo pat laiku, kur 
“Žmonių Taryba” turės suva
žiavimą, bus surengtas priešin
gas suvažiavimas išrodymui 
netikusio socijalistų veikimo.

I

Septintasis Federacijos Kongresas šiais metais bus laiko
mas rugsėjo 25, 26 ir 27, Philadelphia, Pa.

Kadangi Federacijai yra paskirta gan plati darbo dirva, 
tai yra, rūpintis lietuvių reikalais aplamai, o Amerikos ypa
tingai. Ir kadangi dar labai žymi dalis tos dirvos teberiogso 
dirvonais,

Todel-gi yra nuoširdžiai kviečiamos visos mūsų garbingos 
organizacijos, draugijos ir parapijos skaitlingai atsiųsti į bū- 
siamąjį Kongresą savo parinktesniuosius atstovus įteikdami 
jiems savo naudingus nutarimus.

Nereikia čia beveik ir minėti, kad mūsų tautos veikėjai ir 
inteligentai pasiskubins į Kongresą, idant sustiprinti silpnes
niųjų dvasią ir veikimą savo'referatais ir šiaip naudingais ir 
protingais patarimais

KUN. J. AMBOTAS,
Federacijos Pirmininkas.

P. S. Į kongresą galės siųsti delegatus: a) parapijos po 3 dele
gatus (ra žinia kun. klebono), b) visos gi draugijos ir centralinių or
ganizacijų kuopos —- po 1. Jei tos draugijos, ar kuopos turi daugiau, 
kaip 100 narių, tuomet gali siųsti nuo kiekvieno šimto narių po 1 
atstovą. Centralinių organizacijų valdybos gali ir-gi siųsti į kongre
sus savo reprezentantus — nedaugiau, kaip po 3.

K. J. A
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Liberalai neturėdami savu 
kalbėtoji} baisiai jų katali
kams pavydi. “Vienybė Lie
tuvninkų?’ iš pavydo net žlim- 
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Bagočių iš socijalistų parti
jos žada draugai su šluota iš

vyti.

Moteris yra pradžia ir galas 
vyriškos nelaimės.

kad kiek- 
reikalauti

$3.00
$4.25

“Tarka” apie garsus tiek 
prišnekėjo, kad visai garsinė 
išėjo.

Be kun. Kemėšio pagelbos 
netrukus liberalų šulai ir išsi
žioti nepataikys.

K. Strumskis,
222 Duffield Str., 

Brooklyn, N. Y.

TEISMAS BUS LENKŲ 
RANKOSE.

NELAIME MANIEBRUOSE.
Anglijoj laike manebrų kari

niame lagere ekspliodavo mi
na ir 6 kareiviai buvo užumšti, 
o 23 sužeisti.

O
1 6

Kipšų Račkauskas, tai tikra 
petelnė. Iš kurios pusės nepa
žiūri — vis juodas.

Vyčiai tarnauja Tautai ir 
Bažnyčiai, o liberalus ir socija- 
listus laisvamaniška kumelaitė 
po dausas dar vis tebedaužo.

“Ateitis,” kalbėdama apie 
Lietuvos Vyčius, perdaug var
toja liberališkų čemeryčių.

Toliau
III.

Išlavink gerai militariškai 
lietuvius, o jų visiškai nebe
pažinsi. Tokių pažangą ims 
daryti visose šakose kultūros.

“Naujienų” Pabraiža žada 
kaikurioms lietuviškoms vei
kėjoms socijalistiškai nugaras 
išbraižyti.

■

Pats būdamas, kaip smala 
juodas, “Tėvynės” Kipšas ki
tus mėgina purvais apdrabstv- 
ti.

mūsų 
prieš

Pa
gali

o tarp Lietuvos Vyčių at- 
kurie tame ne 

nei 
tai

eiti visai kitu 
keliu tarptauti

niu (Vilsono žodžiai, 
viena tauta turi teisę 
sau apsisprendimo).

Turime reikalauti,
1. Lietuviams būtų leista siųsti 

savo atstovai j tarptautinį kon
gresą;

2. kad būtų duota apsisprendi
mo teisė ir

3. laisvai sušaukto Lietuvos 
steigiamojo susirinkimo.

Birželio 2 d.

Jono Kero pastabos “Lietu
vos” Jurgį Spurgį visai 
spirgino.

Ponui Šalčiui atvykus į Bos
ton;), Švilpukų šeimyna padi
dėjo.

“Keleivis” nuo melų ir pra
simanymų baigią socijalistiš
kai nutukti.

Protingų vyrų nesulaukus^ 
“Vienybės Lietuvninkų” re
dakcija bobiškas revoliucijas 
kelti pradėjo.

“Kova” smarkiai dar laiko
si prieš “Naujienų” atakas, 
bet “Laisvė” jau tvirtina, kad 
neišlaikys. Prisieisią ir Vidi- 
kui prieš Grigaitį nusilenkti.

Iš Chicagos į Rytus visi lie
tuviški šnipai sumarmėjo. Kad 
nors vienų p. Keistutis parody
tų. Rods, “Tėvynė” iš to ga
lėtų tik pasidžiaugti.

Lietuviški išdavikai turbūt 
yra panašūs į “Naujienų” 
humbugus, kad jais mūsų li
beralai bijosi pasigirti.

■■

Eina iš So. Boston’o utaminkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 
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MILITARIŠKAS LAVINIMO
SI IR JO REIKALINGU

MAS LIETUVIAMS.
Lietuviai, abelnai imant, 

ra stipraus kūno sudėjimo, 
prie visako gana yra gabūs.

Nors pasaulyje yra tautų ir 
stipresniais raumenimis už lie
tuvius, bet daug yra ir silp
nesnių — lietuviai užima vi
dutinę vietą. /

Bet kad žmogui būti gana 
stipriu, tai neužtenka vien 
prigimties raumenų stiprybės, 
dar reikia tam tikro išsilavini
mo, išsimankštinimo, miklu
mo.

Stipriausi vyrą, jeigu tik 
jisai nėra išsilavinęs, dažnai, 
menko vieko miklas vyrukas 
taip valdo ir suvelia, kad tam 
nėra kada nei vaitoti, nei žiop
čioti.

Nors tas lavinimosi taip la
bai yra mums reikalingas, bet 
jisai pas mus yra ant paskuti
nio pieno — visose mūsų orga
nizacijose — net ir pas mūsų 
Vyčius.

Pažiūrėkime, ką daro toje 
srityje kitos tautos.

Vokiečiai, šio amžiaus milži
nai, kūno mankštinimams a- 
belnai,ir militariam lavinimui
si ypatingai dideliausias su
mas pinigų kas metai išleidžia. 
Vokietijoje mokslainėse netik 
vaikinus, bet ir mergaites mo
kinama militario lavinimosi, 
net mergaites 6-7 metų am
žiaus mokinama militario mar- 
šavimo ir savęs apsigynimo. Iš 
šalies žiūrint, rodosi, kam tas 
■viskas reikalinga, kokia iš to 
kam bus nauda, tik veltui gai
šinimas brangaus laiko."

Taip mums išrodo, bet gud
riems viską apgalvojusiems ir 
permatantiems vokiečiams da
lykai persistato kitokioje švie
soje, jie supranta ir žino kad 
tas yra reikalinga ir naudinga 
ir dėlto tam tikslui nesigaili 
nei pinigų nei laiko.

Pas prūsus pastaraisiais lai
kais taip-pat militaris lavini-* 
masis užvesta daugelyje . mo
kyklų, daug ratelių susitvėrė^ 
kurių programo pirmoje vieto
je stovi pažymėta, kad nariai 
pirmiausia atkreiptų K domą į 
militarį lavinimosi.

Žinoma, niekas nepagirs 
vokiečių militarizmo, kurs 
tautos mintį veda prie užka
riavimų, spaudimų ir išnau
dojimų kitų, kurs visą tautos 
gyvenimą, visas jos išgales 
ir turtus inkinko karuomenės 
užlaikymo ir karių reikalams. 
Tąjį vokiečių militarizmą da
bar veik visa? pasaulis sukru
to griauti. Bet kas kita mi- 
litarizmas, o kas kita milita
ris lavinimasis. Militaris la
vinimasis gali ir turi būti net 
krikščioniškiausiose tautose, 
nes kiekviena iš jų gali būti 
neteisingai užpulta ir bus pri
versta ginties.

Taip-pat ir kitose tautose 
randasi būreliai “skautų” ir 
kitokių tiems panašių, užsi
imančių militariu lavinimusi.

Kuriam-gi iš mūsų nėra ži
nomi lenkų “šok olai,” o ir jų 
svarbiausis tikslas — militaris 
išsilavinimas. Ir lenkai savo 
“sokolais,” ir kiti savo “skau
tai?” didžiuojasi, gerėjasi.

džiaugiasi, o kuomi mes lietu
viai pasigėrėsime, jeigu net 
mūsų Vyčiai militariam išsila
vinimui yra priešingi. (Bet aš 
manau, kad tokių Vyčių tarpe 
nedaug randasi.).

Militaris laviipmosi išdirba 
pasitikėjimą savimi, miklumą 
ir stiprybę eisenoje, judėji
muose, gabume, vartojime sa
vo muskulų spėkos prie tam 
tikrų aplinkybių ir tam tikro
se kūno padėjimo pozose; iš
dirba gabumus vartoti gink
lus. O tas viskas yra vo
kiečiams reikalinga, rusams 
reikalinga, anglams reikalin
ga. ylenkams reikalinga, finams 
suomiams ir švedams reikalin
ga,
siranda tokių, 
tik ką nemato nei naudos 
reikalo, bet dar sako, kad 
yra nereikalinga.

Tai kam dar Vyčio vardą
šioti, velyk pasakytų, kad aš 
noriu būti liurbis ir gana — 
kam man tie visi lavinimaisi ir 
kūno mankštinimai, kad man 
ir taip gerai.

Kaikurie sako, kad militaris 
lavinimosi gali būti pritaiko
mas tiktai Lietuvoje, o ne čia 
Amerikoje.

Tas tvirtinimas yra tikras 
nonsensas arba visiškas neži
nojimas santikių buvusių Lie
tuvoje.

Juk Lietuvoje netik milita
ris lavinimosi skaudžiausia bū
tų buvęs baudžiamas ištrėmi
mu į Siberiją ir į katorgą ke
liems metams, bet kiekvienas 
ginklas buvo nevalia laikyt, 
būtų ir peilius su kirviais iš 
lietuviii atėmę jeigu būtų tik 
kokiuo būdu galima be jų apsi
eiti. Juk nevalia buvo keletui 
susiėjus krūvoje bent ko mo
kytis,- užmegzi bent kokią 
draugijėlę ir dar atsiranda to
ki, kurie drįsta tvirtinti, kad 
Lietuvoje galėjo būti pritaiko
mas militaris lavinimosi.

Čia Amerika laisva šalis, čia 
mokytis, lavintis gali kas tik 
nori. Ir čia Vyčiams lavintis 
militariuose mankštinimuose, 
maišavimuose ir tt. taip yra 
galima, naudinga, ir pravar
tu, kaip kad ir lenkų “soko- 
lams.” Ir tie visi, kurie prieš 
tai agituoja, prasikalsta prieš 
savo tautą, nes mokslas kok
sai jisai tenai nebūtų, visuo
met gali prieiti toksai laikas, 
kad jis bus reikalihgas — o jo 
nebus, jo neturėsime dėlto, kad 
mūsų tautoje randasi tokie as
menys, kurie prieš jį agituo
ja, ar jo vertės nesuprąsdami, 
ar. rasi, kitokius mums neži
nomus tikslus turėdami.

Militariškų lavinimų gerbi
mas ir palaikymas visiškai ne
reiškia militarizmo palaikymo. 
Z'ia yra visiškai skirtingu du 
dalyku ir viens su kitu jokiuo 
būdu maišyti negalima Mili- 
tarizmas yra niekai dalykas ir 
prieš jį kovot visi privalome. 
Bet militaris išsilavinimas yra 
geras dalykas ir gaila, kad at
siranda tokių mūsų tarpe, ku
rie prieš jį agituoja ir jam ne
užjaučia

Militaris išsilavinimas 
stiprina kūną, o stipriame kū
ne, stipri ir dvasia gyvena, o 
ta stiprybė dvasios mums lie
tuviams labai, labai yra reika
linga ir pageidaujama.

F. V.

RUSUOS LIETUVIŲ SEIMAS.

Birželio 1 d. vakaro posėdis.
'' s

• Pasibaigus ginčams dėl man
datų tikrinimo, ėjo toliau kal
bos dėl Lietuvos ateities.
mas kalbėjo Petraškevičius. Jis 
rėmės tais pačiais pamatais, kaip 
ir kiti kairiojo sparno atstovai 
— būtent, kad tiktai eidami iš
vien su kitų šalių demokratijomis 
ir pasiremdami m£sų liaudies, 
mūsų likusiųjų Lietuvoje piliečių 
nuomone, mes tegalime tarti žo
dį dėl Lietuvos likimo., Juk tik
tai rusų nugalėjusios demokrati
jos dėka mes gavome progos da
bar laisvai susirinkti ir laisvai iš
reikšti savo nuomonę. Iš diplo
matijos nėra ko laukti ir todėl 
turime vengti visokių su jąja ry
šių bei pertraktacijų.

Pabaigus Petraškevičiui, savo 
bei rinkikų, bet ne partijos

(liaudininkų) vardu kalbėjo pil. 
Bukevičius. Ilgas vergavimo 
laikas atpratino lietuvius kalbėti 
drąs:ai ir drąsiai statyti savo 
teisingus reikalavimus. Kuo met 
karininkai atėjo Seimo salėn, ro- 
dėąi, kad visi vienu balsu rei
kalauja laisvos demokratinės res
publikos. Dabar gi paaiškėjo, 
kad vieni laiko netaktingu, kiti 
tiesiog bijosi pareikalauti laisvos 
tėvynės. Jau vienas pasakymas, 
kad mes nedrįstame, visa reiš
kia, sako kalbėtojas. Perėjo 
laikai, kada mes mitropolitams 
rankas bučiavome, stovinėjome 
ministerių priangiuose. Dabar 
galime į- turime drąsiai tarti sa
vo žodį.

Apie apsisprendimo teisę ga
na jau buvo kalbėta, tai mums 
jau pripažinta ir nėra ko reika
lauja_  Keista, kad karininkai
išreiškia Kareivių bei Darbininkų 
Atstovų Tarybai tiktai savo nusi
stebėjimo dėl jų tylėjimo lietuvių 
klausime. Reikia prieš tai pn> 
testuoti, o ne stebėtis (plojimas 
iš dešinės). Čia nurodoma viso- 
kių kelių, kuriais eidami geriau 
J>ei tikriau, pasieksime savo tiks
lo. Bet visuomet teisingiausias 
buvo ir bus tiesus kelias į 
idealą, kursai stovi aiškus 
mūsų akis — tai Lietuva, 
siremant rusų demokratija 
būti daug keblumų, kaip dėl di
delio tos demokratijos į partijas 
susiskaldymo, taip ir dėl jos 
visai neaiškios pažiūros į mažą
sias Rusijos tautų pozicijas, jų 
pažiūra į ukrainiečių bei kauka
ziečių reikalavimus.

Ilgas ir karštas dešinėsės pu
sės pil. Bukevieiui plojimas nepa
tiko kitam kalbėtojui pil. Purė- 
nui (soe.-demok. frakcijos).- Pa
sirodo, — pradeda Purenąs, kad 
labai lengva yra Lietuvos ateities 
klausimas išrišti — gana sušukti 
“tegyvuoja laisva Lietuva,” pa
ploti — ir gana. Bet kokia gi 
moralė pajėga rems šitą mūsų rei
kalavimą (balsai iš salės — Sei
mo) ? Taip, bet tas galėtų būti 
tiktai tuomet, jeigu tas Seimas 
būtų sušauktas Lietuvos širdyje, 
o ne svetimuose Nevos pakraš
čiuose.

Be to, mes neturime užmiršti, 
kad į tą Seimą rinko atstovus tik
tai lietuviai tremtiniai, o Lietu
voje gyvena be lietuvių dar ir 
kitų tautų žmonių. Ir su jais 
mes turime skaityties.

Toliaus kalbėtojas kartoja, jog 
negalime pasitikėt diplomatija ir 
kad dabar visai kita nauja pajė
ga, būtent demokratija spręs 
tautų likimą.

Liaudininkas Vaitiekūnas vėl 
išrodinėja, jog mūsų Seimas ne
turįs teisės reikalauti Lietuvai 
nepriklausomybės, to galės pa
reikalauti tiktai Stockholmo su
važiavimas, kur atsiųs savo ats
tovus ir Lietuva su Amerika. 
“Juk Lietuva nėra dabar tiek 
suvaržyta, kad negalėtų tarti sa
vo žodžio — ji turi savo mokyk
lą ir šiek - tiek laisvės, kodėl gi 
mes norime jai už akių užbėgti? 
Tai uzurpacija. Nebūtų jokio 
panašumo tarp ukreiniečių ir kau
kaziečių, kurie atstovauja visas 
savo tautas, ir mūsų Seimo, tik
tai tremtinių atstovų Seimo, rei
kalavimų. Mūsų žodis dabar 
būtų visai neautoritetingas. ”

Šiam kalbėtojui pabaigus, su 
ilga ir, kaip jis pats pavadino, 
teisės pamatais sudaryta prakal
ba išėjo “Santaros” partijos lide- 
ris Leonas.

“Rodosi, kad visiems čia susi
rinkusiems yra bendras reikalas, 
sako kalbėtojas, tai Lietuvos rei
kalas. Reikia ieškoti tiktai ben
drų formų jam išreikšti.

Palaiminti, kurie tiki— Pa
laiminti, kurie mano visa pasiek
ti eidami vien demokratijos ke
liais. Aš santarininkas, senas 
santarininkas — ir suprantu ga
lutiną “Santaros” tikslą kaipo 
socijalizmą. — Toliau gerb. pilie
tis nurodo, kad jo nuopelnai ir 
darbai šiuo krypsniu buvo pažy
mėti ir pačių kairiųjų Vinco Kap
suko rašte. Todėl nedemokra- 
tingu jo tur būti niekas esą ne
pavadins. Bet via tik savo klau
simą rišdami lietuviai — tauta — 
negali remtis vien tiktai demo
kratija. Apsisprendimo teis? 
duodama tiktai toms tautoms, ku
rios turėjo savo valstybes (Ka
reivių ir Darb. Atstovų nutari
mas).

Todėl mes turime taip išreikš
ti savo‘norą, kad pasiremtume 
nevien tiktai demokratija. Apie 
baimę čia visai negali būti kal
bos. Kalėjiman nepasodins, am- 
nistiją lengvai gausime. Ypač 
tai nepritiktų drąsiam p. Januš
kevičiui, kad net baikščioje 
“Santaroje” to nėra (salėje juo
kas). Bet aišku, kad baimė ga
li būti tiktai proto, ir kaip tik 
tokią baimę išreiškė tie, kurie a- 
pie ją kalbėjo...

Ir mes turime būti atsargus, 
nes tveriame juridinį aktą. Ne
teisingu pamatu remiasi tie, ku
rie mažina šio mūsų Seimo svar
bą, sakydami atstovaują vien 
tiktai tremtinius. Bet mes žino
me ir plačiąją lietuvių visuome
nę ir juntame, ko ji noari; ypač 
tai galima pasakyti to dėl, kad 
mes sėdime čia ne kaipo neorga- 
nizutoa minia, bet pasiskirstę 
partijomis.

Nelengvas dalykas sutverti 
tinkamą formulą.

Kad mes ir revoliucijonieriai, 
tai kovojame juk už juridinį pa
matą. .Toliaus kalbėtojas atsa
kinėja “Pažangos” atstovams — 
prof. Valdemarui ir atst. M. Y- 
čui. Jis nesutinka su Valdema
ru, kad dabar yra patogiausias 
psichologinis momentas kalbėti 
apie nepriklausomą Lietuvą. To
kią Lietuvą galima ar apskelbti 
arba jos pareikalauti.

Plačiai aiškina’ Leonas, kodėl 
negalima paskelbt laisvos Lietu
vos.

Tada mes jau nebūtume Rusi
jos piliečiai: atstovai turėtų iš
eiti iš Durnos, kareiviai iš rusi) 
kariuomenės, mokytojai iš vy
riausybės laikomų mokyklų. Ne
būtų ko tarties su rusų vyriausy
be, nes ji mums būtų visai sve
tima. x

Trumpesnis buvo atsakymas Į 
kitą galimą (taip, kaip jį statė 
Yčas) klausimą būtent apie lais
vos Lietuvos reikalavimą.

Mes neturime fizinių pajėgi) — 
sako Leonas - šiam reikalavimui 
paremti, o be pajėgų niekas Į 
tai rimtai nežiūrės.

Juridinis aktas, kurį mes tu
rime sutverti, dvilypis užtai, 
kad mes dar Rusijos piliečiai. 
Tai būtų revoliueijinis aktas, j 
kurį turėtų šiaip ar taip atsakyti 
rusų vyriausybė 
vvzdis).

Todėl turime 
keliu -— būtent,

Birželio 2 dieną pasibaigė kal
bos ir ginčai dėl Lietuvos ateities. 
Be Tautos Pažangos pasiūlytosios 
rezoliucijos, buvo pasiustos dar 
7 rezoliucijos: šoc.-demokratų, 
Demokratų, Tautos Laisvės San
taros, socijalistų liaudininkų, ka
rininkų grupės, krikščionių de
mokratų, Liet. Kat. Tautos Są
jungos ir nepartyviųjų. Tad vi
so 8. Visos pasiūlytosios rezo
liucijos turiniu skyrėsi į dvi gru- 
pi: vienos buvo artimos Tautos 
Pažangos pasiulytajai, kitos — 
Santaros, soc.-demokratų ir soc. 
liaudininkų buvo taip pat arti- 
mos tarp savęs ir darė antrą gru
pę. Tai pastebėjus, buvo pa
siūlyta Seimui pavesti partijų ir 
grupių paskirtiems žmonėms, po 
3 nuo kiekvienos, pasitarti, ar 
nebus' galima sudaryti vienos ar
ba bent dviejų rezoliucijų, 
pasiūlymas buvo priimtas.

Tą patį birž. 2 d. vakarą su
sirinkę visų Seimo partijų ir kuo
pų nurodytieji žmonės į vieną 
kambarį visupirma nutarė pers
kaityti visų Seimui pasiūlytųjų 
rezoliucijų rezoliutyvines dalis ir 
pažiūrėti, kuo jos skiriasi ir į ko
kias ir kelias grupes gali būti su
vestos. Padarę tai susirinkusieji 
rado, kad visos rezoliucijos gali
ma paskirstyti į dvi grupi: vieno* 
grupės visose rezoliutyvinėse da
lyse įvestas Lietuvos nepriklauso
mybės reikalavimas, kitose to rei
kalavimo rezoliutyvinėse dalyse 
nebuvo. Tada buvo paklausta

Tautos Pažangos atstovų, ar jie 
sutinka išmesti iš savo rezoliuci
jos rezoliutyvinės dalies nepri
klausomybės reikalavimą. Buvo 
atsakyta, jog Tautos Pažanga lai
ko pamatiniu ir pirmiausiu daly
ku, kad tas reikalavimas būtų aiš
kiai išreikštas ir kad nuo jo ne
gali atsisakyti. Tada susirinku
sieji nutarė pasiskirstyti į dvi da
li, atsižvelgiant į rezoliucijų arti
mumą, ir pamėginti pirma arti
mąsias rezoliucijas suvesti į dvi, o 
jau paskiau dar mėginti, ar ne
bus galima ir tiedvi suvesti į vie
ną. Taip ir persiskyrė į dvi dali: 
vienoje grupėje buvo: Tautos Pa
žangos frakcija, karininkų kuo
pa, nepartyviųjų kuopa, krikščio
nių demokratų ir Katalikų Sąjun
gos frakcijos; antroje — Santa
ros, soc. liaudininkų ir soc.-demo
kratų frakcijos.

Birželio 3 d. tiedvi grupi iš pat 
ryto susirinkusi ilgai tarėsi. Pir
moji frakcijų ir kuopų grupė 
greitai susitarė ir per porą valan- 
dii sustatė vieną bendrą rezoliuci
ją, į pamatą padėjusi Tautos Pa
žangos rezoliuciją? Antroji gru
pė negalėjo susitarti ir suskilo į 
dvi dali: Santara pasiliko viena, o 
šoc. demokratai ir soc. liaudinin
kai sustatė vieną bendrą rezoliu
ciją. Susitarti negalėjo dėl to, kad ' 
Santaros rezoliucijoje nors ir ne į 
rezoliutyvinėje dalyje, tai bent' 
jos motyvuose buvo paminėta Lie- ■ 
tūtos nepriklausomybė, o sočia-' 
listinės partjos ir su tuo liesuti-. 
ko.

Po tokio atsitikimo apie vienos i 
rezoliucijos sustatymą nebegalėje ' 
būti nė kalbos.

Pasibaigus visoms toms tary-! 
borns ir deryboms tokiu būdu, su-, 
sirinko visas Seimas balsuoti tų I 
trijų rezoliucijų. Pirmoji buvo . 
balsuojama bloko rezoliucija, va- f 
dinas Tautos Pažangos, karininkų j 
kuopos, nepartyviųjų kuopos, 
krik, demokratų ir Katalikų Tau
tos Sąjungos. Soc. liaudininkai, 
soc. demokratai ir Santara pasi
sakė balsuosiančios prieš tą rezo
liuciją.

Balsuojant Seimo daugumos blo
ko rezoliucija buvo priimta. Už 
ją balsavo 140, prieš — 128, susi
laikė nuo balsavimo 4. Kiti dvi 
rezoliuciji nė katra daugumos bal-i 
sų nesurinko. L. N. j

(“Liet. Balsas”)

DAINOS IR MUZIKOS MĖ
GĖJŲ ŽINIAI.

Nuo 17 d. rugpjūčio, 1917 
m., visi p. S. Šimkaus veikalai, 
kurie yra išleisti, pereina į 
mano rankas. Norėdami ku
rias nors dainas dainuoti Į gra- 
mafoną, privalo prieš dainuo
siant, gauti pavelijimą, nes 
visos dainos nuo virš pažymė
tos dienos, yra užkopiruotos 
(“Copyrighted”). Jeigu ka51 
bandytų įdainuoti negavęs lei
dimo nuo manęs, prasižengs 
priešais įstatymus Suv. Vals- 
jų, ir tokie rekordai nebus leis
ti pardavinėti.

Ant kurių dainų nėra pažy
mėta “copyright,” bet daini
ninkai lai neapsigauna, nes 
Washingtone, D. C., yra visos 
dainos užkopiruotos ir tas įsta
tymas veikia nežiūrint, ar ant 
leidinio pažymėta “copyright’ 
ar ne.

Dainos, kurios jau išsibaigę, 
kaip “Kur Bakūžė Samanota” 
ir “Mūsų Dainos,” bus tuo
jaus išleistos antroje laidoje ir 
galima bus gauti chorams ar 
pavieniams asmenims. Norin
tiems dainuoti šias dainas į re
kordus prieš ar po pasirody
mui antros laidos, sąlygos tos 
pačios, kaip kad augščiau pa
žymėjau. Taip-gi trumpu lai
ku išeis iš po spaudos 20 naujų 
dainų kompozicijos p. S. Šim
kaus.

Norintieji gauti šias nauja.* 
dainas arba seniau išleistas p. 
S. Šimkaus, o taip-gi leidimui 
dainavimui į rekordus, teiksis 
kreiptis žemiau nurodytu ad
resu:

“LIETUVOS MEILĖ 
DRILIUS.

Parašė Faraonas. 
(Skiriu mokytojams vasarinių 

lietuvių mokyklų) 
Dalyvauja 20 mergaičių. 5 

pasipuošę baltai, 5 raudonai, 5 
žaliai (šviesiai), 5 geltonai. 
Drapanos turi būti ilgos ir sto
vėti liuosai (Fairy Gown). Iš 
abiejų pusių išeina po 10 mer
gaičių kaip fig. I.
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Pirmutinės mergaitės, atėju
sios pas galą svetainės, grįžta 
atgal viduriu
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FIG. II.
Dabar viena eilė 

miau, o kita paskui, maršuoda- 
mos aplink į “rundą,” sudaro 
"atą. Visos dainuoja ir šoka 
“Aguonėlę.” 
sustoja pagal fig.
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ftg. m.
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0 J
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(žaliai)
5, (geltonai); 

6. 7, 8, 9. 10 (baltai).
šių figūrą sudarant, reikia 

viską tvarkiai suformuluoti. 
Mergaitės, kurios apsirėdžiu- 
sios raudonai ir žaliai, išeina 
iš rato ir pamažu iš akieji) pu
siu eina toliau; baltos sustoja 
ant savo vietos, paskui gelto
nos.

Kaip visos mergaitės sustos, 
mokytojas duoda du ženklu, 
ant kurių mergaitės (baltos ir 
žalios) atsisuka ir žiūri į vi
durį (kryžių). Toliau ant 
dviejų ženkli) visos klaupiasi 
ir iškelia abi rankas augštvn; 
šoninės žiūri į vidurį, o kry
žius žiūri į priekį. Paskiau 
sudaro pagal fig. IV.
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FIG IV.
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(4)

.No 1 raudonos, No. 2 baltos, 
No. 3 žalios, No. 4 geltonos.

Vidurinė mergaitė turi būti 
mažesnė. Visos uždeda ran
kas (vieną) ant vidurinės 
mergaitės galvos, ir ant pa
duotų ženklų sukasi pamaži į 
kairę pusę, paskum į dešinę. 
Visos sustoja. Paskui visos ei
na pagal 
vietos.

0
0
0 
0 
0 

(D
Eilė No. 1 geltonos, No. 2 

raudonos, No. 3 baltos, No. 4 
žalios.

Toliaus eilė No. 1 eina, pas
kum ją, No. 2, 3, 4, ir išmar- 
šuoja lauk.

(GALAS.)
P. S. Muzika visą laiką grie

žia maršą. Tinkamiausiai sta
tyti šį drilių yra viduryj sve
tainės, nes yra daugiau vietos, 
o jeigu ne, tai ant scenos gali
ma statyti.

Nuo rugsėjo mėnesio vokie
čių įsteigtoje lenkų valstybė
je Teismo žinyba pavesta bus 
lenkams. Švietimo reikalus vo
kiečių valdžia siūlė lenkams 
vesti pagal nustatytas taisyk
les. Tai lenkai nepriėmė, nes 
nesutiko su išdirbtomis taisyk
lėmis.v



R

!

į

darbininkas. • 3

v

y

9

r

1

Grįšiantiems j Lietuvą

bo turėsiu
O dabar et. .. vargai

ŽINIOS GRĮŠIANTIEMS 
ŪKININKAUTI PO KA

KARAS LIETUVOJE.
' Pereitu kartu rašiau apie 
tai. kad lietuvis, ’ turėdamas 
$3.000, parvažiavęs į Lietuvų 
būtų ponas; viso pilnas ir lai
mingas, jei tik išmintingai 
pasielgtų, gerai apsiskaitytų 
su savo kapitalu ir netingėtų 
dirbti.

Tų rašydamas, maniau a- 
pie tuos, kurie turi susitaupę 
didesnį kapitalų, o šiandien 
manau bent kiek parašyti a- 
pie tuos, kurie turi Lietuvoje 
palikę ūkius.

Didžiuma lietuvių Lietuvo
je yra palikę ūkius ir išvažia
vę į Amereką pasipinigauti. 
Jie važiuodami manė taip: 
'“Užsidirbsiu šimtų, kitų, do- 
leriii ir grįšiu atgal į Lietu
vą. Pasitaisysiu triobas, įsi
taisysiu geresnes padarines, 
geresnius gyvulius ir gyvensiu 
sau kaip ponas; tuomet, nei 
kiti nelemti galai galvos ne
suks — galėsiu gyventi ir ū- 
kininkauti taip, kaip reikia, 
taip kaip noriu, 
is ko. 
vieni.”

Atvažiavus į Amerikų ki
tam ir pasisekė keletą šimti
nių susitaupyti, bet ne vi
siems.

O dabar, po karės i Lietu
va grįžti visiems reikia. Ir 
tiems, kurie turės daugiau pi
nigų ir tiems, kurie turės ma
žiaus, kas tiktai turi Lietu
voje bent kąsnelį žemės, tai 
tokio kiekvieno yra šventa 
priedermė grįžti prie tos šven
tos žemelės.

Katrie turės daugiau pini
gų, tai tie pasitaisys ūkį taip, 
kaip jie norės ir galės gyventi 
puikiau, o tie, kurie mažiau 
turės ir sunkiau išpradžių, bet 
toliaus prasigyvens, susitau
pys ir apžels. Ant vietos ir 
kelmas apželia, ir akmuo ker
pėmis apauga...

Kaip parvažiavęs į Lietu
vų pamatysi savo prigimtų 
šalį, savo laukelius, dirvas, 
pievas ir visas vieteles, prie 
kurių buvai iš pat mažumėlės 
pripratęs, tai iš džiaugsmo 
apsiverksi taip, kaip jau dau
gelis mūsų brolių ir sesučių 
yra padarę ir paskui už galvos 
nusitvėręs sušuksi: — koksai 
aš negudrus buvau, kad tokį 
laika, taip ilgai Amerikos du
rnuose, dulkėse, smarvėje, 
karštyje ir įvairiose nesveiko
se bjauriose landynėse skur- 
dau, kad daviausi godiems 
kapitalistams čiulpti savo 
kraujų ir kasdiena išsistatinė- 
jau į tūkstančius savo gyvybei 
ir sveikatai pavojų.

Sakysi kur mano buvo pro
tas, kur buvo 
buvA smegenis,

Dėlto dabar 
sveikas drūtas, 
progos kuomet bus jau galima 
važiuoti į Lietuvų ir neatidė
liodamas nei dienos, nei va
landos išsipirk laivakortę ir 
drožk į Lietuvų į šventą mūsų 
bočių žemelę į brangių mie
liausią mūsų tėvynę.

O kolkas, kol dar nėra ga
lima važiuoti, tai brolau ir 
sesele spausk ir kalk pinigus 
— jų tavo kišenėje niekuomet 
nebus perdaug. Juo jų dau
giau turėsi susitaupęs, juo 
tau bus geriau ateityje, juo 
tu daugiaus galėsi ir Lietuvo
je gero nuveikti, kuomet tu- 

t rėsi iš ko, ant ko ir su kuomi.
O rasi kaip kurie mano, 

kad Lietuvėje su mažu kapi
talu nieko nebus galima nu
veikti, nei pragyventi. Tai 
tas netiesa, tas yra klaida, tai 
yra klaidinga ir netikusi nuo
monė. Aš tą prirodysiu pa
vyzdžiais.

Vienas mano pažįstamas- 
žmogelis išvažiavo į Ameriką 
Lietuvoje palikęs jauną žmo
ną. Žmogelis gerai uždirbo 
ir pačiai pinigus pluoštais 
siuntė, o patelė išdyko ir pa
sileido, kaip ubago botagas.

Pats apie tai sužinojęs par- 
drožė kaip žaibas iš Amerikos, 
žinoma, pabarė pačią, paba-

išmintis, kur 
kur širdis!

kol dar esi 
jaunas, lauk

rė... ir ant galo pasibučiavę 
susitaikė ir vėl gyveno, kaip 
žmonės.

Bet kas pasirodė?
Pačibs visi pinigai praleis

ti, o jisai pats nekiek su sa
vimi teparsivežė, savo žemės 
neturi nei šmotelio, o į Ame- 
rikų važiuot ir vėl pačių pa
likti kartų žmogelis pasimoki
nęs neišdrįsta, bet ir jo žmo
na nenori jį nuo savęs paleis
ti... Kaipo amerikonui eiti į 
dvarų už kumetį gėda, tai ir 
ding žmogus kur bedingstųs.

Sumanė žmogelis pasiimti 
nuomon vieno nusigyvenusio 
ūkininko ūkį. Užmokėjo už 
metus apie šimtų rublių nuo
mos, dar šį tų nusipirko rei
kalingo prie ūkio ir skurdo 
žmogutis tris mėnesius kol 
bulvės užaugo fr rugiai nuno
ko. Po trijų mėnesių jaunas 
ūkininkas arba randorius v- 
ra ponas, 
duonos iš lauko ir bulvių ir 
daržovių...

Taip tas žmogelis paskurdo 
ant nuomon paimto ūkio tris 
metus ir prisiaugino gyvulių, 
prisidirbo ir prisipirko pada
rų ir visoko kas yra reikalinga 
prie ūkio ir dar susitaupė 800 
rublių grynais pinigais. Už 
tuos pinigus nuo dvarponio 
užsipirko keturersdešimts de
šimtimi} žemės ir šešias dešim
tines pievos su krūmais.

Aš jo tuomet klausiu, ką 
jisai mano, kur geriaus yra 
gvventi Amerikoje ar Lietuvo
je?

Ir Įspėkite, kų jis man at
sakė.

Jis atsakė: — Amerikoje il
giau gyvena tiktai tie, kurie 
neturi tiek proto, kiek rei
kia, ir, nesupranta, kad' 
Lietuvoje, sti protu gyvenant, 
ir turint šimtų kitų rublių pra
džiai šimtų sykių lengviau ir 
greičiau padarysi pinigus ir 
ne taip greit juos išleisi kaip 
Amerikoje. Ir dar pridūrė, 
kad jo dabar nei su pyragu i 
Amerikų nenuvestų.

Ir buvo žmogus laimingas 
ir turtingas ir su savo žmona 
mylėjosi ir gyveno kodailiau- 
sia.

As tuomsyk apie jo žodžių 
teisingumų abejojau, bet da
bar kaip sau prisimenu, tai 
tvirtai tikiu, kad žmogelis 
kalbėjo teisybę ir iš širdies.

O tokiii pavyzdžių žinau net 
keliolikų.

Tai vis turėdami omenyje 
broliai ir seselės taupykime 
pinigus ir ruoškimės, kad prie 
pirmos progos galėtume grįžti 
į šv. mūsų bočių žemelę į mū
sų brangią tėvynę Lietuvą.

F. V.

jau jisai turi savo

KAIMYNŲ PASTABĖLĖS.

Nesenai buvo pranešta, jog 
maisto bilius stojo įstatymu. 
Tie, kurie tikėjosi, jog tuo bi- 
liir bus valgomųjų daiktų kai
nos sumažintos, tai dabar ma
to, jog klydo, nes kainos tik kį- 
la. Ot ir džiaugkis.

“Draugas” labai indomiai 
gvildena mokyklų klausimų. 
Inteligentai ir darbininkai pri
valo gerai įsiskaityti į tuos 
straipsnius.

“Žvaigždė” pradėjo dėti la
bai indomų veikalų iš Lietu
vių istorijos. Geras daiktas, 
nes lietuviai permažai tepa
žįsta savo istorijų.

Tai Patersono, N. J. socija
listai ir laisvamaniai be bež
džionės kraujo dar turi kito 
aršesnio gyvūno kraujo. Tik
rai nekultūriški sutvėrimai tie 
socijalistai.

Jau vien už šundaktarių pa
garsinimus “Naujienos” užsi
pelno darbininkų reikalų gynė
jo. Juk tie. “specialistai” ne 
vien kišenių palengvina, bet ir 
visas kančias panaikina, nuva
rydami pacientus pas Abrao
mų.

“Kova” rašo, kad So. Bos
tone esąs žulikas, kurs už $25 
žada paliuosuoti. nuo kareivia
vimo. Ar galite įspėti kas per 
vienas tas žulikas?

Tie, kurie žada paliuosuoti 
nuo kareiviavimo, paliuosuoja 
nuo $25, bet su paliuosavimu 
nuo kareiviavimo tai kitas da- 
lvkas.
• «

Geros kloties AVaterburie- 
čiams, kad jie taip uoliai ėmės 
LDS. kongreso nutarimus vy
kinti.

Ar jau visi perskaitėte kny
gelę -'Pažinkime Soči jalizmų. ’

Plačiausiu ir svarbiausiu 
daiktu tebėra kelti ir didinti 
lietuvių katalikėj darbininkų 
susipratimų.

Tai sako, kad Clevelando 
‘ ‘ Dirvoje ’ ’ reVol iuci ja. Per
daug nereikia stebėtis, juk 
gyvename pasaulinių pervers- 
mių laikais.

“Ateitis” ir-taip jau buvo 
šalta, o Šalčiui prisidėjus, tai 
visai apledės.

Nėra abejonės, kad “Darbi
ninkas” išleis nepaprastai dai
lų, indomų ir naudingų Ka
lendorių 1918 metams.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
that on Nov. 1, 1916, the gene- 
rous people of .United Statės of 
America may contribute some- 
thing tovard the suffering Lit
huanian race under the Ger- 
man military yoke;

AVhereas, the organization 
formed by the Lithuanian 
people of the United Statės of 
America knovn as the Lithua
nian Centrai Committee of the 
LTnited Statės of America to 
promote the appeal of the 
President of the United Statės 
of America among the good 
hearted Americans and to re- 
ceive their generous contribu- 
tions for the Lithuanian var 
^sufferers under German mili
tary yoke.

IVhereas, the American Red 
Cross Society of the United 
Statės of America vas chosen 
as a depository for said funds 
and that the American Red 
Cross Society shall help to 
transmit the funds contributed 
by the People of the United 
Statės of America to the 
Committees established by the 
delegates of the Lithuanian 
people of the United Statės of 
America in Stockholm, Swe- 
den and Lausanne, Svitzer- 
land.

Wliereas, the Funds raised 
for the Lithuanian var suffer
ers on November lst, 1916 are 
štili in the possession of the 
American Red Cross Society 
of the United Statės of Ameri
ca and are about to be sent to 
Russia.

TKEREFORE BE IT 
RESOLVED: —

We. the Brandi No.........of
the Lithuanian Centrai Co
mmittee of the United Statės 
of America, vho raised part of 
the said funds nov lield by the 
American Red Cross Society 
of the United Statės of Ameri- 

■ ca for the Lithuanian var 
sufferers in the territory occu- 
pied by the German military 
rule, assembled at ................

JAPONIJA SKOLĮS 
RUSUAL

Japonija ketina paskolinti 
Rusijai $50.000.000.

Tai Grigaitis, - nereguleriš- 
kos socijalistų armijos jenero- 
las, žūt būt užsimanė būti vi
sų socijalistų diktatorium. Ži
noma to nebūtų išdrįsęs dary
ti, jei reguleriškoji socijalistų 
armija turėtų gabų jenerolų.

AMATININKAI
— IR — 

PARBININKAI!!!
' Kas norėtų žinių ir informa

cijų, kas mano grįžti po ka
rės į Lietuvą, kas norėtų už- 
sipirkti Lietuvoje žemės, kas 
norėtų sužinoti, kur Lietuvo
je bus patogiau užsidėti dirb
tuvę vienam ar keletui susi
dėjus, tuojaus rašykite mums, 
nes mes dabar LDS. Seimo e- 
same ingalioti tais dalykais 
rūpintis, tas žinias rinkti, sis
tematizuoti, tvarkyti, o kaip 
tik keliai atsidarys prasidės 
grįžimas į Lietuvų, tuomet vi
si užsirašę pasinaudosite vai
siais mūsų triūso.

Mūsų ingalioti LDS.nariai 
rinks po visas lietuvių koloni
jas tam tikslui reikalingas ži
nias, dėlto meldžiamieji jais 
pasitikėkite.

Kas norėsite žinių ar infor
macijų atrašykite mums laiš
kų pridėdami atsakymui už 4 
centus štampų o' informacijas 
gausite už dykų. .

Adresas:
Grįžimo į Lietuvų Biuras, 

242 W. BR0ADWAY,

Tai Worcesterr ir Mahanoy 
City gali džiaugtis turėdami 
po Cižauskj. . '

Jonas Keras.

NEGAUNA SALĖS.
Socijalistų tarptautinės kon

ferencijos rengėjai Stockholme 
turi daug keblumo su gavimu 
salės. Savininkai didžiųjų sa
lių atsisakė randavoti tokiems 
asmenims. Nors ^socijalistai 
siūlo gerų atlyginimų, bet tas 
nieko negelbsti.

Konferencija būsianti veda
ma anglų, francūzų, vokiečių 
ir rusų kalbose. Pirmininku 
būsiąs Rusijos atstovas Chei- 
dze. •

VALDYS AGITATORIUS.
New Yorke priviso visokių 

agitatorių, kurie gatvėse smer
kia valdžių, karę ir talkinin
kus ir kursto minias neklausy
ti valdžios. Apie kaizerio mi- 
litarizmą nei žodžio nesalto. 
Dabar policija ėmė persekioti ‘5 
tokius pabaldas.

PITTSBURGH,, PA.
Paskutiniu laiku katalikiš

ko spaudos balsai, išrodantie- 
ji Centralio Lietuvių Dienos 
Komiteto neteisingų pasielgi
mų siųsti surinktus Lietuvių 
Dienoje pinigus Petrogradan, 
sukėlė Pittsburgh’o apielinkė- 
je tikrų revoliucijų. Visi bu
vusieji Lietuvių Dienos Komi
tetai kaip Pittsburgh’o, Hom- 
estead, Donorą, Pittsburgh 
West End, Braddock, Ells- 
vorth, Export ir Duąuesne su
judo gelbėti iš laisvamanių 
gabšios rankos surinktus ne
laimingiems šelpti skatikėlius. 
Dėlei geresnių pasekmių vie
tiniai Pittsburg’o apielinkės 
komitetai susitarė veikti iš
vien. Paskyrė komisijų susta
tyti rezoliucijų-protestų prieš 
centralio komiteto pasielgimų. 
Rezoliucijos - protesto komisi
jai išpildžius savo užduotį, vie
tiniai komitetai nekurie suba- 
toje 11 Rugpjūčio, nekurie gi 
nedėlioję 12 rugpjūčio šaukė 
susirinkimus ir svarstė pasiū
lytų rezoliucijų-protestų. Visi 
vietiniai komitetai apsvarstę 
vispusiškai Centralio Komiteto 
nemilaširdingų pasielgimų su 
surinktomis Lietuvių Dienoje 
aukomis, neišteisinamų sutruk
dymų išsiuntimo surinktų , au
kų Lietuvon ;autokratiškų nau
dojimų surinktų vargšams pi
nigų, laisvamanių šalininkams 
šelpti, pavidale gausių algų ir 
kitus Centralio Komiteto ken
ksmingus lietuvių nukentėju
sių nuo karės reikalams pasi
elgimus priėmė ir pasiuntė 
Raudonojo Kryžiaus Dr-jai 
IVashngton, D. C. sekančių re
zoliucijų-protestų :

Resolution adopted at the 
meeting of the Lithuanian 
Centrai Committee Branch No. 
.... on\..........................1917,
at..................................... Pa.

lVhereas the Lithuanian 
People of the United Statės of 
America since the early part 
of 1915 are cut off from all 
direct communication vith 
their brethern in Europe by 
the invasion of the German 
armies in the governments of 
Suvalki, Vilno, Kovno and 
part s of governments of Grod- 
no and Courland.

IVhereas, the Lithuanian 
People of the United Statės of 
America having heard througli 
different sources, that their 
brethern, vvho had no interest 
in this AVorld War, are suffe
ring from vant of shelter, food 
and clothing, under the Ger
man military rule, have sent 
their delegates to investigate 
the situation and to establish 
the means and vay of commu- 
nifieation, that the aid to the 
needv ones may be possible;

Whereas, the delegates of 
the Lithuanian people of the 
United Statės of America have 
visited the above mentioned 
territory, investigated the con- 
dition of the Lithuanian people 
under the German military 
rule and found the condition 
such, that if no immediate 
help vili be forthcoming, the 
Lithuanian Race, in said terri
tory, vili face extermination 
from hunger and disetse;

Whereas, the delegates of 
the Lithuanian people of the 
United Statės of America have 
established various committees 
in Sveden and Svvitzerland. 
through which ft helping hand 
may be extended the Lithua
nian Race, thus saving it 
from extermination;

Whereas, the Lithuanian 
people of the United Statės of 
America petitioned Woodrow 
Wilson, President of the Uni
ted Statės of America, for the 
sake of Humanity, to help to 
save the Lithuanian race 
from extermination by hunger 
and desease;

Whereas, the President of 
the United Statės of America, 
touched by the appeal of the Į apie žmonių visokius princi- 
Lithuanian people of the Uni- ■ pus ir LDS. 
ted Statės of America, appėa- — -
led to the noble American Na-1 Patersono lietuviai katalikai 

j tion for the unfortunate Lithu-pradėję susiprasti, telktis į 
anian Race and designatedsava® katalikiškas draugijas. į-

<

ištvirkėlius 
nes juos la-

matyt viso- 
tai

sisteigę savo prie bažnyčios 
svetainę, chorų sutverę ir tt. O 
tuom tarpu socialistai, kurie 
pirma buvę valdonais; beveik 
visai išnykę. Po tų žodžių 
vienas pradėjo rėkti: “Meluo
ji! meluoji!” Tuomet susitel
kė jų apie pusę tuzino ir pra
dėjo kelti nežmoniškų triukš
mų rėkdami. Tūli net taip 
kvailai pradėjo rėkdami šoki
nėtu kad policija pamačiusi 
tokį “tancių” būtų gabenusi į 
artimiausių beprotnamį.

Vienas jau tiek nebeteko gė
dos, kad pradėjo bliaut tokius 
žodžius, kokių jokis padorus 
žmougs nevartoja. O bliovė vis 
paminėdami socializmų. Mo
terys pradėjo reikalauti kad 
būtų pašauktas policmonas, ir 
suareštuoti ištvirkėliai, bet ka
da policmonas atsirado, jau jų 
čia nebuvo. Ypač buvę ten ku
nigai turėtų tuos 
pašankyti teisme, 
bai įžeidė.

Kiek man teko
kių nepadorių apsiėjimų, 
tokių galviji} žmogaus pavyda- 
le nesu matęs... Atleiskit man 
socialistai ir laisvamaniai, ku
rie išmokinote tamsius mūs 
brolius netikėti į Dievų, ne
klausyti .Bažnyčios, nebijoti 
pabaudos po mirčiai, o neiš
mokinote būti žmonėmis! Tai 
čia vaisiai jūsų mokslo, kad 
mes visi užtai turime rausti iš 
gėdosf

Keikė Krakas su Montvvdu 
prieš mirsiant, kad juos bedie
viai išvedė iš kelio, bet keiks 
dar ne vienas.

Kas jie per vieni, tie iš
tvirkėliai? Vienas augšfas pa
juodęs, tai smuklių Įnamis, 
peštukas, ir dabar pirštas už
rištas, nes besimušant kitas 
jam nukando. O tas gelton
plauki®, kur po akių mėlyni 

[bruožai tai vilniškis dzūkelis. 
Manau sau. tai tokis mokslas 
lengva Įgyti, tai J. Šliupo ir ki
tų jo pasękėjų dėka prasipla
tino tokio “mokslo” sutvėri
mai.

............. do liereby earnestly 
protest against sending of said 
funds to Russia and petition 
hereby Amreican Red Cross 
Society of the United Statės of 
America to send all the funds 
that is now in the possession 
of the American Red Cross 
Society of the United Statės of 
America for the Lithuanian 
war sufferers to the commi- 
ttees organized bv the dele
gates of the Lithuanian people 
of the United Statės of Ame
rica, vi z: in Stockholm, Swe- 
den and Lausanne, Switzer- 
land.

.................... President

.................... Secretarv
Rezoliucijų Komisija.

NEWARK, N. J. 
L. D. S. gegužinė. y

Rugpj. 12 d. įvyko išvažia
vimas LDS. New Yorko ir New 
Jersev apskričio į daržų šalę 
Paterson, N. J. gražioj lietuvio 
vietelėj ant pat Passaic upės 
kranto.

Apie pirmų vai. po piet pra
dėjo rinktis svečiai iš Pater
sono, buvo nevisai mažai ir iš 
Nevarko, bet iš Nev Yorko ne- 
patėmijau nei vieno.

Buvo atsilankę ir gerb. kuni
gai Švagždis ir Dobužinskas. 
Viskas buvo gražiai,'jaunimas 
šoko, dainavo, paskui išėję 
ant pievos pradėjo visokius 
padorius žaislus. Senesnieji 
sau kas viduj, kas ant pievos 
po medžiais susėdę šnekučia
vosi ir žiūrėjo į žaidžiahtį jau
nimų. O tūli jau paaugėję vai
kai sau maudės upėje.

Saulutei jau slenkant link 
medžių viršūnių, gerb. kun. 
Švagždis su p. S. Praniu iš 
Nevarko priprašė gerb. kun. J. 
Dobužinską, Nevarko klebonų, 
kad jis kų nors pakalbėtų. 
Kun. Dobužinskas ir kalbėjo

Kun. Švagždis kalbėjo, jog

S. Pranis.

CHICAGO, ILL.
LDS. kuopos susirinkimas.
Rugpj. 7 d. šv. Jurgio para

pijos salėj buvo LDS. 29 kuo
pos ssuirinkimas, kurį atidarė 
pirm. J. Žakas. Pirmiausia, p. 
A. Nausiedienė išdavė iš LDS. 
seimo raportų. Gerb. ponia ra
portavo ilgai ir indomiai. Kuo
met ji pabaigė, tai delnų plo
jimas buvo gausus. Paskui 
buvo pakeltas klausimas apie'' 
p. K. Sčesnulevičių. Kun. Al- 
bavičius paaiškino svarbų jo 
maršruto po lietuvių kolonijas, 
sakė, jog jis yra studentas ir 
vertas paramos. Tai kuopa 
nutarė padovanoti studentui 
$5.00. Mūsų kuopa išreiškė 
pageidavimų, kad ir kitos kuo
pos nepamirštų studento, kurs 
veikia dėl darbininkų. Pas
kui kuopa nutarė surengti va- , 
karų spalių 21 d. ir išvažiavi
mą rugpj. 19 d.

N0RW00D, MASS.

LDS. kp. susirinkimas.

Rugpj. 13 d. bažnytinėje salė
je įvyko LDS. 3 kuopos susi
rinkimas. Pirmiausia delega
tas išdavė raportų iš Seimo. 
Visi nariai seimo nutarimais 
patenkinti. Paskui tartasi apie 
vaidinimų Betliejaus Stonelės. 
Komisija apreiškė, jog bus 
daug iškaščių. Bet kuopa vis- 
vien nutarė vaidinti Kalėdų 
dienoje. Susirinkime buvo 
moksleivis Rukštalis, kurs da
bar važinėja po Naujųjų Ang
liją rinkdamas katalikiškiems 
laikraščiams skaitytojus ir 
platindamas geras knygas. Vi
si nariai nusipirko iš jo knygų 
ir knygelių. Į susirinkimų bu
vo atėję socijalistų 133 kuopos 
delegatai kviesti mūsų kuopų 
rengti debatus. Mat kuomet 
čia'buvo p. Račkus, tai jie kaip 
pelės nuo katino išlakstė, o kai 
jis išvažiavo, tai vėl lando. 
Mūsų kuopa kvietimų priėmė 
ir bus tariamasi.

Varys agitaciją.
Tautos Fondo 52 skyrius su

manė pavaryti agitacijų visose 
čia esančiose dr-joše ir kuopo
se. Jau rado pritarimo ir per 
susirinkimus bus aiškinama 
reikalas remti Tautos Fondą.

Voveris.

A. M.
i
»

* —————————

PATERSON, N. J.
Įvedė baudžiavų.

Liepos 4 d. (gal rugpj. 4 d. 
Red.) laisvamanių kliubas ir . 
Labdarių dr-ja turėjo pikni
kus. Tai laisvamanių kliubas 
nutarė $1.25 bausmės tiems sa
vo nariams, kurie nebus jų 
piknike. Tai čia pasirodė, 
kad Įvedama baudžiava. Juk 
kaikurie priguli prie dviejų 
dr-jų, kaikurie priguli prie to 
kliubo ir Labdarių dr-jos ir 
verčiau norėjo važiuoti į šios 
dr-jos piknikų, o ne kliubo. Tai 
jau skriauda nariams. Kliubo 
piknikas buvo labai girtas, 
degtinės ir alaus buvo apsčiai. 
Prisiputę kliubiečiai neteko 
proto, ėmė baubti, paskui su
gniaužę kumštis, apsiseilioję, 
ėmė šlitinėti po parkų, parapi
jom; ieškodami. Rėkė, kiek 
galėjo: “Tie prakeikti parapi- 
jonai!” Aš ten buvau ir ma
čiau tų laisvamanių dūkimų.

Atžiela.
______________ j

NEWARK, N. J.
Tautos Fondo 1-mas skyrius 

laikys savo mėnesinį susirinki
mą rugpjūčio 24 d. š. m. 8. vai. 
šv. Jurgio dr-jos salėje. Visi 
nariai malonėkite pribūti. Bus 
daug svarbių dalykų svarsty
mui ir reikės užsimokėti mėne
sines duokles, nes jau neku
rie yra pasilikę už kelis mėne
sius. Kai liepos 20 dieną buvo 
susirinkimas, tai visai mažai 
narių teatsilankė. pertai kad 
buvo labai šilta. Atsilankiusie
ji išviso sumokėjo $11.10. Tą 
mėnesį prisirašė apsiimant mo
kėti mėnesines duokles kol ka
rė pasibaigs šios ypatos: P. 
Daugžvardis 50c., J. J. Dauk- 
šis po 25c.

PHILADELPHIA, PA.
Prikišta Vyčiams svetima 

kaltė.

“Kovos” 32 No. “Vietos Ži
niose” Casinio Buriano aprašo 
Laisvės Klubo piknikų, įvyku
sį 4 d. rugpj. Jis: sako, kad ta
me piknike kiti buvo perdaug 
pasigėrę, kad važiuodami na
mon bandę sustabdyti karą, 
kad tapę suplėšyti motormono 
transferai ir evchange’ai, kad 
konduktorius pašaukęs policis- 
tus, kad jie buvę suareštuoti 
ir užsimokėjo po $12.50.

Kaip ten buvo, kaip nebuvo, 
vieni sako, kad konduktorius 
buvęs kaltas, kiti sako, kad iš 
pikniko važiavusieji buvo kal
ti, bet nei vieno “vyčio” ten 
suareštuoto ir užsimokėjusio 
$12.50 nebuvo, “vyčiai” nieko 
bendro su tuo prietikiu netu
rėjo ir tame piknike nedalyva
vo. Bet vis-gi socialistų steng
tasi prie tos progos “vyčiams* 
įkąsti. Tų atsitikimų aprašy
damas jis įkiša va kokį sakinį: 
‘ ‘ Konduktorius, matydamas, 
kad su lietuviškais karžygiais 
(vyčiais) nieko nelaimės, pasi
šaukė būrį policistų...”

Lietuvių visuomenė gerai ži
no, kad vyčiai reiškia lietuvių 
katalikų jaunuomenės organi
zacijų, tai-gi šiame aprašyme 
pavartotas žodis (vyčiai) meta 
šešėlį ant tos organizacijos na
rių, juos šmeižia, prikiša jiems 
svetimsa kaltes.

v

K. I. Z.

J. J. Liudvinaitis.
Prot. Rašt jTulaba

AKRON, OHIO.

Rugpjūčio 5 d. čia kalbėjo 
p. Kulbickas ir kun. Halabur- 
da iš Cleveland, Ohio. Po pra
kalbų susitvėrė LDS. kuopa. 
Prieš prakalbas buvo parapi
jinis susirinkimas. Išrinkta 
parapijos valdyba. Pirm, liko 
Ignas Termijunas, vice-pirm. - 
Ignas Puišis, kas. K. Tama
šauskas, kasos globėjai M. 
Venskunas, V. Puišis, J. Sa- 
rapinas, kolektoriai M. Kivin- - 
skas, V. Sluosoraitis, maršal
ka A. Bulanavičius, rašt. M.

ir F. Janulevieius.

>
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Vietines žinios
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Rugpjūčio 2 dieną Bostone 

prie Loveli gatvės viena mote
ris lietuvė-našlė pamatė apie 
$800.00. Moteris turi 4-tą ma
žų vaikučių ir dabar yra labai 
nusiminus. Dar sykį reikia pa
žymėti, kad lietuviai pinigų 
prie savęs nelaikytų, bet pa
dėti] juos į saugias vietas. Ge
riausia pinigus padėti į pačtą.

Girdėjęs.

beredoj, rugpjūčio 15 (Leną 
iš namo 3 augsio prie Siiver si. 
iškrito, airių šeimynos vaikas, 
bet taip lainungai puolė že
myn, kad nei kiek nesusižeidė. 
Atsistojo ir nuėjo, nors ir verk
šlendamas, namo.

LAIŠKAI Iš UŽIMTOS . 
LIETUVOS.

“Darbininke” yra laiškai 
šiems asmenims iš užimtos Lie
tuvos:

Ignacui Balčiūnui (iš Mas- 
koliškių sodžiaus, Pasvaliu 
par. Kauno gub.)

Jonui Dapkui (iš Šiaulių, 
Kauno gub.)

Juozui Dailidai (iš Marijam
polės, Suvalkų gub.)

Andriui Adomavičiui (iš Va
rėnos par., Vilniaus gub.-

Alenai Bagdžiutei (iš 
dziūnų sodž., Daugių p., 
niaus gub.)

Liudvinai Šidlauskienei (iš 
Raupaičių s., Kuršėnų p., Kau
no gub.)

!LL------- ------------------------------ - ~~'

Brighton, Mass. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Todėl malonūs 
draugai šv. Jurgio draugystės 
būtinai visi pribūkite ant šio 
susirinkimo, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti, tad 
reikalinga visi draugai.

Širdingai visus kviečia rašti
ninkas

J. Matukas.

DARBININKAS

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 Šts., 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. S. B. 1052 M.

»

Matęs.

PerKūno trenksmas rugpjū
čio JLZ dieną pataikė į vieną na
mą prie u tol. To namo kami
nas į šipulius subirėjo, bet dau
giaus jokių nuostolių nebuvo.

Jis.

Marijos Vaikelių Draugija 
laikė susirinkimą subotoj, rug
pjūčio 18 dieną Sv. Petro para
pijos bažnytinėje salėje. Dau
giausia susirinkime tartasi dėl 
busimojo išvažiavimo, kuris 
rengiama 22 dieną rugpjūčio 
Spot Pond’e.

Kaziukas.

Vedusių vyrų, kurių šeimy
nos negali iš savęs išsilaikyti, 
greičiausia į kariuomenę ne
ims. Vedusių vyrų ėmimui į 
karę esąs priešingas ir prez. 
Wilsonas. Daugelis So. Bosto
no ir Bostono naujokų, kurie 
jau buvo užregistruoti ir ku
rie turi šeimynas būsią paliuo
suoti.

Naujokas.

An- 
Vil-

*•9

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
SOCIJALISTAS.

Marlboro, Mass. — Lietuvis 
A. Naurikas, pašauktas į ex- 
emption board, apreiškė, jog 
jis yra narys “Socijalistų par
tijos, religiškos sektos, kuri 
priešinga karei.”

Boston Herald rašo, jog tai 
turbūt pirmas reikalavimas vi
soje šalyje paliuosuoti nuo ka
riuomenės, remiantis, kad so
cijalistų partija yra religiška 
sekta.

Prakalbos

Rusų valdžios atstovams, ku
rie Bostono miesto majoro pra
šomi, čia atvažiuoja, rengiama 
gražus priėmimas. Bus pada
ryta parodos ir vaišės; taip-gi 
bus parodyta rusų atstovams 
žymiausios Bostono ir apielin- 
kių vietos. Rusų komisija čia 
pribus rugpjūčio 21 dieną. 
Majoras Curlev į svečių priė
mimo iškilmes, rods, užprašė 
keletą žymįj. žydų ir lenkų at
stovų.

Tas-Pats.

Bostone dabar randasi labai 
daug oficierių, kuriuos nese
nai iš Plattsburgo paleido. Jie 
ten laimingai užbaigė mokslus 
ant oficierių ir dabar, prieš pa- 
siuneiant. juos į pulkus, turi 
kelias dienas vakacijų. Išviso 
aficierių išleista iš Platsburgo 
600.

Kareivis.

Reikia susiprasti. Vienas So. 
Bostonietis mums rašo, išjnėti- 
nėdamas kodėl mes neskelbia
me tūlo asmens, kurs nuo ne
susipratusių vaikinų plėšius po 
$25, žadėdamas paliuosuoti 
nuo kareiviavimo. Jis lupąs 
iš nuo socijalistų po tiek pat. 
Mes esame girdėję apie to as
mens “patarnavimus” paliuo- 
saviine nuo kareiviavimo. Bet 
mes jau po daug kartų skelbė
me ir skelbiame, kad panašių 
patarimų reikia klausti pas 
teisingus žmones ir kad tik žu- 
likai lupa pinigus žadėjimu pa
liuosuoti nuo kareiviavimo.

SOCIJALISTAMS IR LIBE
RALAMS SVARBU.

Lietuvos Vyčių organizaci
jos gyvavimu daugiausia susi
rūpino mūsų laisvamaniai ir 
socijalistai. Bepaliovos jie 
klausia: — Kas tie Vyčiai yra, 
kur eina ir ko jie nori? Lie
tuvos Vyčių 17 kuopa, supras
dama laisvamanių ir socijalis
tų didelį sielvartėlį, rengia 
milžiniškas prakalbas, kuriose 
nuodugniai bus išalkinta Vy
čių tikslas ir reikalai. Bus nu
rodyta, koks skirtumas yra 
tarp socijalistų, laisvamanių ir 
Vyčių. Plačiai bus parodyta 
keliai, kuriais Vyčiai skiriasi 
nuo bedievių ir kitokių sutvė
rimų.

Į tas prakalbas kviečiama 
socijalistus ir liberalus ateiti 
ir razumnų žodžių paklausyti. 
Ikišiol jūs apie Vyčius girdė
jote iš “Keleivio” Maikio ir 
“Kardo” ištižusios Brigitos 
lūpų, dabar pasiteiraukite ką 
apie Vyčius sako patys Vyčiai. 
Apsišarvokit visi laisvamaniš
ka ir socijalistiška drąsa ir, 
marš, ant Vyčių 17 kuopos 
prakalbų!

Kalbės Loyolos Universiteto 
Studentas iš Chicagos KAZYS 
PAKŠTAS ir kiti.

Prakalbos bus nedėlioj rug
pjūčio 26 dieną, šv. Petro pa
rapijos bažnytinėje salėje. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Laike prakalbų bus įvairių 
pamarginimų. Įžanga visiems 
uždyką.

Broliai katalikai, tikimės, į 
tas prakalbas sueis visi, nes to
kių gabių kalbėtojų la^ai retai 
pasitaiko užgirsti ir tokių pui
kių progų apleisti visai nega
lima.

Visus Į prakalbas kviečia 
Lietuvos Vyčių 

17 kuopa.
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Marijos Vaikelių Dr-ja daro 
išvažiavimą į Spot Pond’ą rug
pjūčio 22 dieną. Specialiais 
karais vaikai ir jų palydovai 
išvažiuos iš So. Bostono nuo C 
ir Fifth gatvių lygiai 9 vai iš 
ryto. Marijos Vaikelių Dr-jos 
pirmininkė p-lė B. Valentukė 
spėja, kad išvažiavimas labai 
nusiseks, nes visi nariai, o 
daugelis ir tėvų labai išvažia
vimu indomauja.

Vaikai iš namų turi pasiim
ti tiek valgomųjų produktų, 
kad jiems visai dienai užtektai 
ir “iš bado” nereiktų mirti.

Spot Pond’e manoma tą die
ną turėti daug įvairių žaidimų 
ir - itokių įvairumų.

BRIGHTON, MASS. 
Išbėgo duktė nuo tėvų.

Rugpjūčio-Ąugust 12 dieną. 
1917 m. Petro Stoigvilos duktė 
Kazimiera 16 metų amžiaus iš
bėgo su burdingierium V. Bal
čiūnu 26 m. amžiaus vaikinu. 
Abudu išbėgo į kitą miestą. 
Priežastis būk ta, kad vaiki
nas norėjęs apsivesti, bet tė
vai neleido, tai žentas sugal
vojo išbėgimo pieną ir išvažia
vo nežinia kur. Dabar tėvai 
išpirko “varentą” ir ieško. 
Kol kas dar nesuranda. Tai-gi, 
tėveliai, būkit atsargūs su to
kiomis dukrelėmis ir išdyku
siais burdingieriais.

Vietinis.

BRIGHTON, MASS.
Šv. Jurgio Draugystės labai 

svarbus mėnesinis susirinki
mas bus rugpjūčio (Aug.- 24 d. 
1917 m. Lietuvių Kooperacijos 
svetainėje. 22 Lincoln St..

I
X

DIDŽIAUSIOS IR PUIKIAUSIOS

•5*

KAST END CHRISTIAN UNION SALĖJE,
7 Burleigh Str., ' Cambridge, Mass.

PRASIDĖS 7:30 V AL. VAKARE.

Kviečia RENGĖJAI.

/

Rengia Lietuvos Vyčių 18-ta kuopa

Rugpjučio-Aug. 24d., 1917

Kalbės vienas iš geriausių ir garsiausiu 
kalbėtoji] gerb. K. PAKŠTAS, Loyolo Univer
siteto studentas iš Chicago, III., kurio pirmą 
syki turėsite progą išgirsti jo kalbą. Taip-gi 
kalbės V. RUKŠTALIS, Valparaiso Universite
to studentas. Bus daug paįvairinimą: pir
mu sykiu pasirodys vietinės L. Vyčių 18 kuopos 
choras su savo vedėju p. D. Antanavičių. Taip
gi p. M. Karbauskas su solistais iš So. Bostono. 
Solistai ir solistės bus šie: p-lės A. Narinkevi- 
čiutė ir St. Motiejūnaitė ir p. J. Varaitis.

Tai-gi gerb. visuomenė, nepraleiskite pui
kios progos! Visus maloniai kivečiame, o ypa
tingai jaunimas privalo ateiti. Žodžiu sakant 
kas tik nori padoriai ir naudingai praleisti va
karą.

$1.00 $.00
Papuoškite savo knygy
ną “Darbininko” išleis

tomis knygomis.
“VAIZDELIAI” kurioje telpa šios apysakaitės: 

1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis, 
5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Rinitas. 
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros 
ir kainuoja tik........................  30e.

“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ.” Tai naujoviš- 
kiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri tinka ir 
katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir 
katalikams ir socijalistams. Dailiai išleista, ant bran
gios popieros ir kaštuoja tik................    ;

KUR TEISYBĖ? SUKRUSKIME. Parašė kun. F. 
K. Kas nori žinoti kur yra teisybė, tai lai skaito šią 
knygelę. Kaina..........................................................

“SVARBŪS KLAUSIMAI.” Joje telpa šie klau
simai ir į kuriuos labai aiškiai atsakoma: Ar yra Die
vas? Ar Kristus yra Dievas? Ar žmogus turį dūšią? 
Ar žmogus kilo iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų 
Dievo įsakymai? Tą knygelę verta perskaityti kiek
vienam. Paraš F. V. Pusi. 32. Kaina.......................

PATARLĖS ir Išminties Grūdeliai. Surinko P. 
Mulevičius. Tai yra vienatinė tos rūšies knygelė lie
tuvių kalboje. Joje telpa, daugybė trumpių, bet la
bai svarbių minčių. ■ Senas, jaunas, mokytas ir bemok
slis čia ras sau tinkamiausio dvasiško peno. Knyge
lė nemaža ir daili. Kainuoja tik ................................. !

KOMEDIJĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 
pusi. Knygelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kū
mutės, Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Vi
si šie veikalėliai pilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs 
lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią kny
gelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina.............. :

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. 
Parašė UosiB. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mū- . 
sų srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. Pa
tartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina......... 10c.

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS 
1917 M. Išleido L. D. S. Yra vienas iš geriausių pa
tarėjų. Jame rasite aprašymą lietuvių organizacijų, 
visokių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo rasties. 
128 pusi. Kaina

Perkant visas virš pažymėtas knygas, atiduosi
me už $1.00.

Jeigu jau turite tas knygeles, kurios čia įvardy
tos, tai nieko nelaukdami parašykite laiškelį įdėda
mi už 2c. krasos ženklelį ir po kelių dienų gausite 
iš “Darbininko” knygyno katalogą dykai.

Pinigus siųskite iš kalno krasos ženkleliais ar
ba čekiu šiuo adresu:

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

10c.

5c.

10c.

25c.

10c.

25c.

Biznieriai nepra
leiskite progos

APSIGARSINKITE “LIETU
VIŲ DARBININKŲ KA
LENDORIUJE 1918 m.”

L. D. S. n Seimas nutarė 
kiekvieną metą išleisti L. D. 
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
gumą popieros ir kitokių spau
stuvei reikalingų daiktų.

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

Formatas bus6 X 9, mažiau
sia 128 pusi, su įvairiais pa
veikslais ir tt.
APGARSINIMŲ KAINOS: 

visą puslapį $14.00
4
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Nelaukite ilgai, nes jau pra

dėtas rengti į spaudą. Pir
miaus prisiųstus įdėsime pir
moje vietoje.

Apsvarstykite, tai geriausia 
proga išgarsinimui biznio.

Apgarsinimų kopijas siųski
te šiuo adresu:

“Darbininkas” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Už
99

99

99

puslapio 7.50 
” 4.50
” 2.50

AR SKAITOTE “MOTERŲ 
DIRVĄ,” lietuvių katalikių 
moterį] mėnesinį žurnalą? Jei 
ne nelaukie nei dienos, bet su- 
sipažinkie su ja, o tikrai nesi
gailėsi tą padarius. “Moterų 
Dirva” kupina indomiausių 
dalykėlių ir žinelių. Metams 
tik doleris, pusmečiui 65 cen
tai, 1 egzempliorius 10 centų. 
Adresuok:

“MOTERŲ DIRVA,”
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

rūšies

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą.
Užrašinėju laikraščius: 

‘ ‘ Darbininką, ” “ Draugą,
“Žvaigždę,” “Vytį,” 
bli.” “Tautos Rytą,” 
žangą,” “Moksleivį,” 
terų Dirvą” ir “Garsą.

Galite gauti ir pavieniais 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas:
Andriejų Kulbicką, 
7602 Aberdeen Avė., N. E. 

Cleveland, Ohio.

99 

“Žvir- 
“Pa- 
“Mo-

99

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GIJA 
VAKAR. PENNSYLVANIJOJ.

“Darbininko” Administra
cijoj randasi šie laiškai :i

A. Kazalewicz, 
D. Zaleck, 
M. Gudaitė, , 
S. Zavastaska, 
J. Vilkišius, 
S. NĮchols,
R. Smitzes, 
J. AVaydaka, 
J. Kazlauskas, 
P. Zakut, 
J. Mavdaka,
S. Urbon, 
P. Morkūnas, 
J. Paciulutz, 
A. AVenzlauskas.

Visos Lietuvos 
Zemlapis

Taisė M. Šalčius. Kaina 60c. 
Reikalaukite ‘ ‘ Drabininko ’ ’ 
knygne, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

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.

Mylėtojui muzi- 
r-j) Į, "i~. *r dainas 8 
A (* f — — lekcijos lietuviš

koj kalboj išsimo
kinimo (notų) “Gaidų” ant 
visokių įstrumentų kad ir nesi 
matęs gaidų, išmoksi be moky
tojo, kuriam mokėtum 50c už 
1 lekciją. Knygą $1.50 parduo
du už $1.00. Adresukit:

G. A. Baronas,
Post Office, McKees Rocks,Pa.

Paieškojimai
»

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

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c.
9 9

99
du ” 75c. 
tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W, Broadway,

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir- 

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

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

KIEKVIENAS LIETUVIS, 
NETURINTIS PIRMŲJŲ PI
LIETIŠKŲ P0PIERŲ VISAI 
PALIUOSUOTAS NUO TAR

NAVIMO ARMIJOJE.
Jau girdėjome apie tokius 

atsitikimus, kad valdininkai, 
vietoje to, kad išduoti blan
kas išpildymui delei pasiliuo- 
savimo, paduoda pasirašyti 
blanką ant pirmų pilietiškų 
popierių, su tikslu, kad vė
liaus, įstatymišku būdu, galė
ti] paimti į karuomenę. Jeigu 
nesuprantate klausimų, po ku
riais liepia pasirašyti, geriaus 
nesirašykite, bet kreipkitės 
tiesiog pas mane, AŠ JUMS 
PATARNAUSIU KIEKVIE
NAME REIKALE.

NOTARAS IR TAIKOS 
TEISĖJAS 

JUOZAS KOWALIAUSKAS, 
11 Salėm Str., Boston, Mass.

111 SALĖM STR., 
BOSTON, MASS.

(Apgarsinimas)

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

Vincą Ramažauską,
11 South Leonard Str. 

WATERBURY, CONN.

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

PIRMO KLESOS

DANTISTAS

Prezidentas: — ,
J. Petraitis,

1505 Carson St.r
S. S. Pittsburgh,

Vice-prezidentas: —
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. 20tK 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 ‘Vniarton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis,

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

J&nitor: —
J. Tamkevičia, 

2025 Jane St.
Marshal: —

C. Patckevich,
1908 Merriman St.

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St., 

Pittsburgh, Pa.

Pa.

Pa

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

Ieškau vietos už gaspadinę, 
prie gerb. klebonų.

Turiu paliudijimus jeigu j 
būtų reikalinga.

Kam iš gerb. klebonų būtų 
reikalinga, praneškite šiuo | 
adresu:

K. Giedraičiutė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Paieškau vietos vargoninin
kas, moku savo darbą, neve
dęs. Jeigu iš gerb. klebonų 
kuriam reikalingas meldžiu 
kreipties:

B. N.
177 New York Avė., 

Newark, N. J.

SKAITYK ČIA!
“Darbininko” knygyne ga

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

PASAKYK BROLAU, AR 
JAU RUOŠIESI Į LIETUVĄ?

Jeigu ne, tai nekrauk ki
tiems turtų mokėdamas augš- 
tą randą, bet GYVENK SA
VO NAMUOSE, tegul kiti 
tau turtą krauną. UŽ MAŽĄ 
SUMĄ pasipirk didelį MŪRI
NĮ NAMĄ.

Parduodu 4 namus ALS- 
TON, MASS. NN.-20, 22, 24 ir 
26 ant HOOKER ST. kiekvie
nas namas po tris stubas. NA
MAI NAUJI. STATYTI 1916 
m. Parduodu ant labai lengvų 
išlygų.

Kreipkitės tiesiog pas trume. L 
į JUOZAS KOWALLAUSKAS, 
i 111 Salėm St. Boston, Mass.i

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Nedėliota >4 
nuo 10 vai. ryta 
’ki 4 vai. vakare.

Valando* 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare

■ J J

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima tusihalbtti ir lietamsihai. ; 

Ofiso valandos: 
Ryt ds iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 '
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. j

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao adynoa 3?do vtaokta* H«aa
1-3 P. M 7-9 P.M Priskirta Akinta*

419 Boylston St Bestai, Mass.

I
Dr. Paul J. Jakmauh 

(Jakimavičius) 
Priėmimo

N no 2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakar* 
SOS BROADVAY Ccr. G ST. 90. BOSTON 

t*isms.b.
IJ

Bali PImm. Dlekinaro 3S86 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BmJSt.,PHdeiffa,?a 
Phytician ind Surgaon (lietuvi* gydy
toju ir chirurgu pabaigei Indiancej 
Univer*iteta> Gydo visokiai HgM ry - 
ra, moterių ir vaiku. Daro operacija*. Į 
OHeo Taiaado*: Ml rito. l-» po piet. 7-t 
vakaro.jrodeUotM; »ll rito Mpaplep. ]
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