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NEGRŲ VYSKUPAI 
PROTESTUOS.

Naujosios Zelandijos parla
mentas perleido rezoliuciją, 
kurioj pritariama tęsimui ka
rės iki Vokietija bus pergalė
ta.

Kanadoj neramu.

PATARIA VALGYTI 
ARKLIENĄ.

NORĖJO NUNUODINTI 
DARBININKUS.

SUDINAMITAVO 
NAMUS.

RENGIA SCHUILKILLO IR NORTHUMBERLANDO 
LIETUVIŲ KOLONIJOS.

Minneapolis, Min. — Master 
Butchers’ suvažiavime Chas. 
Grismer sakė, jog Amerike 
reikia pradėti vartoti valgiui 
arklieną.

MAISTO BILIUS PERĖJO.
Senate perėjo maisto bilius. 

Pėtnyčioj po bilium pasirašė 
prezidentas ir jis tapo įstaty
mu.

RADO SLAPTĄ INĖJIMĄ.
_ __ ....

Nelaimės.
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Kariniai veikimai

Rusijos fronte karinis veiki
mas sumažėjo. Teutonai pa- 
lengviau varosi. Tas yra dėl
to, kad jie toli nuėjo nuo vi
sokių sandėlių ir turi laukti 
sustiprinimą amunicijos ir 
provizijos. Tai dabar rusams 
yra proga susitvarkyti ir at
silaikyti. Ir Kerenskį su gen. 
Kornilovu kiek galėdami sten
giasi įvesti discipliną armijoj, 
kad ji galėtų muštis su prie
šininku. Anglijos karinis eks
pertas gen. Maurice sako, jog 
dar peranksti pasakyti, kad 
Rusijos frontas pagerėjo. Teu
tonai vijo rusus 90 mylią ir tu
ri atsikvėpti. Reikia dar tą 
atmyti, jog jei vokiečiai kur 
pradeda varytis, tai jie ant to 
yra gerai užsiriktavę. Todėl 
yra labai galimu daiktu, jog 
jie ir dabar yra sutraukę už
tektinai spėką, kad sutriuš
kinti rusą frontą.

Francijoj dėl smarkaus lie
taus nedaroma ataką.

PASKELBĖ KARĘ.
Liberija, negrą respublika 

vakarinėj Afrikoj, paskelbė 
Vokietijai karę. Seniau ji bu
vo pertraukus ryšius su Vo
kietija.

SPĖKOS LIBERIJOS.
Karinės spėkos naujos Vo

kietijos priešininkės Liberijos 
yra 400 kareivių armija ir vie
nas dar nepabaigtas statyti ne
didelis karinis laivas.

BAISIAME PADĖJIME.
Norvegija, Švedija, Danija 

ir TTorandlja atsirado labai j, 
keblame padėjime. Talkinin
kai reikalauja, kad jos neves
iu pirklybos su Vokietija ir 
neleistą maisto į Vokietiją. 
Jei neklausys, tai iš Suv. Val
stijų nebus leidžiama maisto į 
tas neutrales valstybes. Iš ki
tos pusės vokiečiai gąsdina 
neleis toms valstybėms gaben
ti anglių iš Vokietijos, jei 
klausys talkininkų. Tai tos 
neutralūs valstybės turi pasi
rinkti ar geriau joms būtą a- 
teinančią žiemą alkti ar šaltį 
kęsti.

Danijai ir Holandijai ypač 
blogai, nes jos randasi Vokie
tijos šone.

Pagal tarptautines teises ne- 
utralės valstybės gali pirkliau
ti ir nepirkliauti su kuo nori. 
Bet šioje karėje visi sumin
džiojo tarptautines teises.

Visos keturios valstybės to
kiu būdu gali būti įstumtos ka
rėn. TTolandija ir Danija bū
tų teutonų tuoj sumindžiotos, 
jei eitų su talkininkais. Jos 
kryps prie teutoną. Su Nor
vegija ir Švedija didelis klau
simas.

GIRDI ARMOTŲ KRIOKI
MĄ LONDONE.

Nuo Belgijos pakrančio, kur 
dabar baisiai kriokia armotos, 
iki Londono tiesia linija yra 
30 mylią. Tai armotų baubi
mas fronte aiškiai girdimas ir 
Londone. Pietinėj Londono 
dalyje langai dreba nuo oro 
virpėjimo. Oras gi virpa nuo 
baisaus armotų trenksmo.

Nuo karės pradžios Londone 
nebuvo taip aiškiai girdima 
armotų trenksmas.

Dabar anglai spėja, jog Vo
kietijos laivynas gali pasiro
dyti jūrėse ir susikibti su An
glijos laivynu. Mažesnieji Vo
kietijos laivai ėmė pasirodinė- 
ti.

UKRAINA TURI BŪT 
DIDELE.

Rusijos vice-premieras pri
ėmė delegaciją Ukrainos. De
legacija apreiškė, jog į Uk
rainą turi ineiti šios guberni
jos: Kievo, Poltavos, Po-
dolijos, Volinijos, Černigo
vo, Charkovo, Ekaterinosla- 
vo, Chersono, Tauridos 
Besarabijos.

PIRKLYBA KARĖS. 
LAIKU.

1913 metais į Anglijos uos
tus iš viso pasaulio kraštą pre
kių atgabenta 82.149.000 toną 
1915 m. 55.356.000. Išgabenta 
1913 m. 82.661.000, 1915 m. 
51.142.000. O šiemet, siaučiant 
submarinams, Anglijos pirkly- 
ba bus mažiau, kaip pusė tai
kos laiko pirklybos.

Washington.
■t
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Kanadoj neramumas auga. 
Juo aiškiau matosi, jog parla
mentas perleis priverstino ka
reiviavimo bilią, tuo labiau 
Kanados francūzai smarkau
ja. Montrealio majoras Mar- 
tin išleido atsišaukimą, kad 
žmonės valdytą save, kad ne- 
daeitą iki kruvino susirėmimo.

Montreal, Canada. — Lor
do Atbelstane’o rūmai tapo 
sudinamituoti. Tasai lordas 
buvo redaktorius ‘ ‘ Montreal 
Star” ir uoliai rėmė priversti
ną

Chicagoj negrų metodistų 
episkopąlų vyskupai turėjo 
suvažiavimą ir priėmė rėželiu3 
ciją, kurioj protestuoja prieš 
negrų skerdynes. Rezoliucija 
pasiųsta prezidentui.

Šiaur -vakarinės Meksikos 
komendantas gen. Muryia pa
skelbė, jog garsaus Meksiko 
revoliucijonieriaus-bandito Vi
lios pasekėjų skaičius sumažė
jo. Sakė, jog pasekėją turįs 
mažiau, kaip šimtą. Jis tik raz- 
baininkauja dabar ir nemano 
apie vertimą įsisteigusios val
džios.

Italijoj ant Gejnoa Milano 
geležinkelio nuspindo nuo bė
gių trakinys. Žuvo 34 pasa- 
žieriai, sužeista 190.

-----------
NELAIMĖ ANT JŪRĖS.
Netoli Grenlandijos nusken

do 7 Norvegijos buoriniai lai
vai ir prigėrė 90 žmonių. 50 
tokią laivų būva išplaukę į 
šiaurines jūres žvejoti. Ištiko 
audra ir toji nelaimė ištiko.

SUDEGĖ LAIVAS.
Jūrėj sudegė Amerikos 

kinis laivas Navaja. Jis 
vo apginkluotas. Visi žmonės 
išsigelbėjo.
—_________ "V

PASAKĖ PIRMĄ 
PRAKALBĄ.

Suv. Valstiją atstovą rūme 
atstovė Rankin pasakė pirmą 
prakalbą. Ji pasakojo apie 
darbininką reikalus Montana 
valstijoj, kur dabar tokie su
mišimai. Pasakojo apie dar
bininką vajgus ir nurodinėjo, 
kad mainas valdžia turi paim
ti. Kompanijos, sakė, nei kiek 
nesirūpina apie saugumą mai
nome nef apie rinktiną atlygini
mą.

SAKO BŪSIANTI 
PERSEKIOJAMA.

P-lė Rankin savo pirmoj 
kalboj atstovi] rūme išrodė 
Amalgamated Copper kompa
nijos žiaurų elgimąsi su dar
bininkais. Sakė, jog po to 
prasidės Montanoj, baisus ant 
jos užpuolimai. Ji yra atstovė 
iš Montanos valstijos. Ji sako/ 
jog minėtoji kompanija 
valstijoje valdo viską — 
džią, spaudą ir yra pilni 
stijos gaspadoriai. Sako,
visi purvai ir plytgaliai bus į 
ją svaidomi.

Darbininkų reikalais
KOVA DĖL KAIZERIO 

CHICAGOJ.
Chicagos publišką mokyklų 

viename rankvedyje yra strai
psnelis kur apibudinama geros 
pusės kaizerio. Rankvedis bu
vo parašytas prieš karę. Da
bar Chicagos publiškąją mo
kyklą komitetas turėjo karš
tus ginčus apie tai, ką daryti 
su tuo rankvedžiu. >>

Pats straipsnis yra šitoks:
Casselio gimnazijoj kaizeris 

perleido tris metus savo jau
nystės. Jis buvo uolus, bet 
ne šaunus mokinys. Jis buvo 
dešimtas iš 17-kos kandidatų į 
universitetą.

Daug pasaką pasakojama a- 
pie šitą laikotarpį jo gyveni
mo. Viena jį gerai apibudina.

Sako, jog vienas profesorius, 
norėdamas ingyti prielankumą 
savo karališko mokinio iš va
karo pasakė jam graikiškam 
rankvedyje skyrių, kurs bus 
rytojaus pamoka.

Jaunas karalaitis padarė tą, 
ko daugelis mokinių nebūtą 
padarę. Kaip tik ant rytojaus 
klesos kambarys buvo atidary
tas, jis inėjo ir aiškiai parašė 
ant lentos tą, ką pasakė jam 
mokytojas iš vakaro.

Be abejonės kiekvienas gali 
pasakyti, jog tas vaikipas, kui jo teisę ir. dalytis su juo

POPIEŽIAUS ATSIŠAU
KIMAS.

Šventasis tėvas Saldžiausios 
Širdies Lygai nuskyrė ypatin
gas maldas per visą rugpjūčio 
mėnesį. Toji Lyga yra paskli
dus po visą pasaulį ir narių 
turi keletą milijoną. Popie
žius į Lygą atsišaukė, kad na
riai melstųsi per rugpj. mėn., 
idant po karės greitai ir tin
kamai nusistatytą santikiai 
tarp darbdavių ir darbininką. 
Atsišaukime nurodė reikalin
gumą nusistatymo tinkamą 
santikią tarp darbdavių ir 
darbininką. Sakė:

“Šitoji intencija ras atbalsį 
mūsą prieteliuose. Tas klausi
mas po karės bus gyvas. Kle- 
są neapykanta tarp darbdavių 
ir darbininką nuslugusi laike 
karės, atsinaujįs ir padidės 
po karės, jei nebus atsakan
čio santikią nutsatymo.

• Darbdaviai turi žiūrėti, kad 
algos būtą teisingos, darbas 
ir gyvenimas pagerinti; darbo 
valandos sutrumpintos; vienu 
žodžiu su žmogiška spėka rei
kia elgtis bent taip, kaip el
giamasi su mašinomis ir negy
vais darbo įrankiais. Kapita
listas turi pripažinti darbinin-

LAIMĖJO.

St. Louis, Mo. — Arkliu kau
lytojai streikavo vieną dieną 
ir gaus vietoj $3.50 dienoj 
$4.00. Už viršlaikį gaus pa 
$1.00 valandoj. Iš to pasinau
dos 200 darbininką.

t

KIEK IŠ VISO STREI
KUOJA.

Įvairiose pramonės šakose 
Amerike dabar streikuoja 35.- 
000 darbininką. Vakarinėse 
valstijose streikuoja darbinin
kai daugiausia aidoblistą su
kurstyti.

NEBUS BAUDŽIAVOS.
Francijos valdžia buvo ke

tinus įvesti baudžiavą. Ke
tino priverstinai imti visus 
vyrus ir moteris nuo 16 iki 60 
metų amžiaus pagal reikalą 
prie karinių darbą. Dabar 
valdžia atsižadėjo to sumany
mo.

\

BEŽDŽIONĖ PAĖMĖ VĖ
LIAVĄ. ‘

Italijos fronte vienas italu 
kapitonas turėjo beždžionę. 
Kuomet apšaudė italai vieną 
austrų poziciją, tai beždžionė 
puolė į priešininko pusę 
nuo stiebo pagriebė vėliavą 
atidume į savo pusę.

*

REZIGNUOSIĄS SEK
RETORIUS.

Popiežiaus sekretorius Gas- 
’ parri ketina rezignuoti. Po

piežius pats dabar labai tėmy- 
siąs Vatikano reikalais.

PYKSTA ANT RUSŲ.
Francūzai labai nepatenkin

ti rusais. Pyksta, kad nieko 
negali veikti fronte. Apšvies- 
tūnija supranta, jog Rusijos 
naminiai reikalai susipainiojo 
ir fronte sunku ką pradėti. 
Bet liaudis, iš kur paskuti
niai vyrai išimami, labai rūs
tauja ant rusų ir sako, kad ru
sai yra talkininką išdavikai.

Laike neprigulmybės šven
tės liepos 14 d. Paryžiuje mar- 
šavime nedalyvavo rusą ka
riuomenė. Valdžia žinojo mi
nios ūpą ir rusą nekvietė. Kad 
pasirodyti bešališkai, tai ne
kvietė nei anglų, nei belgą 
kariuomenės dalyvauti. Marša- 
vo vieni franūcūzai.

Apie tokį apsireiškimą rašo 
Amerikos kareivis J. N. Hali.

Ayer, Mass. — Louis Sayers 
suareštuotas ir intartas ban
dyme nunuodyti darbininkus 
dirbančius prie statymo lage
rio. Rasta daug nuodą cukru
je, kurs turėjo būti darbinin
ką vartojamas. Jis tarnavo 
virtuvėj. Teismas bus rugpj. 
14 d.

Ryme Eden hotelyj rasta 
slaptas požeminis inėjimas. Ja
me gyveno Vokietijos princas 
Buelow prieš Italijos stojimą 
karėn. Sako, kad tas slaptas 
inėjimas buvo tam, kad kai- 
kurie asmenys būtą galėję pas 
princą ineiti slapta. Princo 
Buelowo rūpesniu buvo sulai
kyti Italiją nuo stojimo ka
rėn.

BISKĮ DAUGIAU.
Pereitą savaitę vokiečių sub- 

marinai nuskandino biskį dau
giau laivą, negu užpereitą. Pe
reitą savaitę nuskandino 23 
garlaivius, užpereitą 21.

BOMBARDAVO IŠ 
PADANGIŲ.

Italijos orlaivių eskadra bu
vo užpuolus ir atakavo Austri
jos udftą Pola. Mestos bom
bos padegė žibalo sandėlius ir 
kilo didis gaisras.

kurs galėjo tokį dalyką pada
ryti, turi šaknis gero būdo, tu
ri tą karžygišką jausmą, kurs 
yra pirmas po religijos, jog jis 
nekenčia žemumą ir pasigeri- 
nimą ir kur tik galima išneš 
eikštėn. Yra jo širdyje palin
kimas prie viso, kas yra tyra, 
vyriška ir prakilna.”

Lapas su tuo straipsneliu 
bus išplėštas. Tai-gi opera
cija bus padaryta 70.000 kny
gų-

ŠUNES POLICIJOS PAGEL- 
BININKAI.

Vokietijos policija išmoki
no šunes susekti maisto speku- 
letorius. Tie šunes suseka 
maisto taisyklių laužytojus.

a^a A^lbA^A A uA AuA A*

Trečioji Lietuvių 
Diena

Lake side (E. Mahanoy Junction, Pa.)

Rugpjūčio 15 d., 1917
Nukentejusiem nuo karės lietu

viams sušelpti.

Prasidės 11 vai. iškilmingomis šv. mišiomis ir pamokslu 
tame pačiame parke. Bus lošiami įvairūs žaislai. 5 vai. po 
pietą koncertas, kuriame dalyvaus Mahanojaus ir aplinkinių 
kolonijų žymesnieji chorai. Kalbės garsūs lietuvių ir anglą 
kalbėtojai. Šokiai prasidės tuoj po pietų ir tęsis iki vėlam 
vakarui.

Puiki gamta! Didelis ežeras pasivažinėti ir išsimaudyti. 
Sveikas tyras oras! Specialiai traukiniai ten ir atgal.

Atvykite netik artimesnieji, bet ir iš toliau.
L. D. KOMITETAS

pelnu pilniau ir teisingiau.
Darbininkai turi auklėti rū

pestį gaminime ir turi dirbti 
kuogeriausia, o ne koblogiau- 
sia, ir ne kuoprasčiausia. Dar
bininkai turi teisę tvertis į u- 
nijas savo teisių apgynimui ir 
parėmimui savo reikalavimų. 
Bet jie turi žiūrėti ir nesi- 
griebti neteisingi] priemonių. 
Jie turi stengtis užmiršti ir 
atleisti už praeitį, nes jie turi 
praeitį užmiršti 
Darbininkai privalo saugotis 
nuo socijalizmo mokslo, kurs 
atitraukia juos nuo bažnyčios. 
Jų reikalavimuose teisingi] al
gą, trumpesniu darbo valan
dą, geresnių sąlygą, pilnesnio 
dalyvavimo pelne jie visuomet 
ras užuojautą ir paramą baž
nyčioj. Bažnyčia visuomet pa
laikys juos kiekviename ją pa
sistatyme prieš neteisybę.* Pa
gerinimai įvykdomi palengva. 
Jie neprivalo pasiduoti grei
tam atitraukimui nuo tiky
bos. Kova už tiesą privalo bū
ti vedama protu ne kulkomis, 
įstatymu, vieša nuomone ir 
malda.”

VĖL SUSIORGANIZAVO.
Kewanee, Dl. — Boilerių 

dirbėjai keletą meti] atgal 
streikavo ir ją unija tuomet 
pakriko. Dabar jie išnaujo 
gerai susiorganizavo.

IGNORUOJA SOCIJA- 
LISTŲ SUVAŽIAVIMĄ.
S. Gompers apreiškė, jog 

Amerikos Darbo Federacija 
iresiąs delegatą j socijatistą 
tarptautinį susivažiavimą Sto- 
ckholme.

Rugsėjo 10 d. Londone bus 
darbininkų vadą suvažiavi
mas. T tą suvažiavimą Dar
bo Federacija siųs delegatus.

NEGRŲ EMIGRACIJA. ~
Negrai pradėjo emigruoti iš 

pietinių valstiją į šiaurines. 
Žymi emigracija prasidėjo jau 
1916 m. Jie apleidinėjo savo 
tenvkščias vietas liuosa valia, 
bet iš dalies taip-gi juos vilio
jo visokios kompanijos, ypač 
geležinkelių kompanijos. Bū
davo taip, jog čieli traukiniai 
negrų buvo atgabenami iš pie
tų. Būdavo taip, jog negrai 
vežikai palikdavo arklius ant 
gatvių, arba metę darbą iš dir
btuvės tiesiog eidavo stotin, iš
girdę, jog negrą būrys važiuo
ja į šiaurę. Kompanijos ir kor
poracijos turėjo agentus, ku
rie mobilizavo negrus pietuose 
ir siuntė joms. Ūmai negrų 
kolonijos išdygo Pennsylvani- 
joj New Jersey, New Yorke, 
Naujojoj Anglijoj. Pennsylva- 
nijoj apsigyveno į 100.000 neg
ru. Dirba plieno, amunicijos 
dirbtuvėse ir prie geležinke
lių.

SUSITAIKYS GERUOJU.
Cleveland, Ohio. — Metalo 

darbininkai sutarė su darbda
viais visus nesusipratimus iš
rišti geruoju. Nuskirtas komi
tetas, ištikus nesusipratimams, 
išriš juosius.

STREIKLAUŽIAI SUSTREI
KAVO. .

Watertown, N. Y. — Stryt- 
karių kompanijos darbininkai 
streikuoja ir kompanija turėjo 
streiklaužių. Bet už netvarką 
vienas streiklaužys buvo su
areštuotas. Kiti streiklaužiai 
dėl suareštavimo sustreikavo.

Žinokite savo teises.
Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs. 
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose. 
Aš samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių. 
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba 

rašykite:

JAMES M. KEYES, Advokatas,
360 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.

■vJ L



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

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

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

Protokolas L. D. S. antrojo 
Seimo

$3.00
$4.25

buvusio 1917 m. 17 ir 18 dd. Liepos mėn. Newark, N. J.

J Į. “DARBININKAS”
f (The Warker)

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

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

Yearly .............................—................................. $3.00
6 months................................................ $1.50
Foreign countries yearly................................. $4.25

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

ūkininkavimo arba griebtasi 
už visoko naujo nemokant ge
rai’ orientuotis, kas, kur ir 
kuomet geriausia gali būti pri
taikoma, ir abiejuose atvejuo
se susilaukta pasekmių, jei 
jau ne blogų, tai gink Dieve 
nei negerų.

Tiesa mes turime Lietuvo
je didesnių ir menkesnių agro
nomų ir turime jų mokslui pa- j 
sitikėti, bet vienas dalykėlis < 
dažnai tą mūsų pasitikėjimą 
labai atšaldo. Dalykas yra , 
tame:

Mūsų agronomai ėjo moks
lus užsieniuose, o neviskas y- i 
ra galima pritaikinti Lietuvo- ' 
je, kas pritaikoma užsieniuo
se ypač persikeitimo laikotar
pyje, kuomet nuo vienos ūki
ninkavimo sistemos pereina- i 
ma prie kitos. Tai čia ir guli 
tas akmuo, į kurį nevienas 
jau dantis atkando.

Žmogelis neapsisvarstęs tin
kamai savo ūkio aplinkybių, 
kaipo tai: ištekliaus atlieka
mo apyvartos kapitalo, ypa
tybių savo ūkio žemės, taip 
sakant geografiškų aplinky
bių, prekyvietės vietinių rei
kalavimų, ir daugelio tokių 
ir tiems panašių iš pažiūros ro
dosi visai menkos svarbos da
lykų, griebėsi galvotrūkčiais 
agronomų karštai nurodomų 
naujų būdų ūkininkavime ir... 
ūkis žlunga... Tuomet keikia 
ir agronomą ir visas naująsias 
madas ir išradimus...

Teisybę pasakius, tai kal
tė visų lygi. Agronomas kal
tas, kad girdamas ir piršda- 
mas ūkininkams ką nors nau
jo stengėsi jiems nurodyti da- 

1 lyko vien gerąsias puses, o a- 
pie blogąsias užtyli, ir ūki
ninkai juomi užsitikėję, o blo
gųjų pusių nežinodami padaro 

’ kokią klaidą ar nenuoseklumą 
pasidaro ivairūs sukomlikuo- 
tl kombinacijų ir dalykų susi
painiojimai ir krizis gatavas.

O iš ūkininkų pusės daž
niausiai pasitaiko klaida, tai 
neapsiskaitliavimas su savo 
kapitalu — daugiau norima 
veikt negu kad kišenius išgali, 
o neduok Dieve kokio nepasi
sekimo ir pusėje kelio pageri
nimai turi būti sustabdyto, o 
tuomet žinoma ūkyje pasidaro 
žymūs nuostoliai ir visos blo
gosios netikusio ūkininkavi
mo pasekmės.

Tai taip buvo Lietuvoje, 
taip buvo Rusijoje, taip bu
vo Lenkijoje, nors labai re 
tai, bet kartais tas pasitaiky
davo net ir Vokietijoje. Nors 
Vokietija tuomi atžvilgiu daug 
geresnėse sąlygose.

Bet prieš karę jau Lietuvoje 
visgi ūkininkystė buvo žymiai 
pakilusi. Lietuvos vidutinis 
ūkis stovėjo visais atžvilgiais 
augščiau už Lenkijos ir Rusi
jos ūkį, o parubežiais su prū
sais tai didžiuma ūkių neikiek 
neblogiau buvo vedamų kaip 
Vokietijoje.

■ O reikia pastebėti ir tai, 
kad Lietuvoje daug sunkiaus 
buvo ūkininkauti dėl stokos 
komunikacijos, stokos pigaus 
kredito ir stokos paramos iš 
valdžios pusės — prūsuose-gi 
tuomi visu ūkininkai naudojo
si koplačiausia.

Bet eikime arčiau prie da
lyko. Kad gerai ūkininkauti 
tai reikia trijų dalykų — že
mės, pinigų ir darbininkų, 
tai yra reikia turėti kapitalą 
nejudinamą, kapitalą apyvar
tos ir kapitalą darbo.

O kas užvis svarbiausia 
tai tarpe tų trijų rūšių kapita
lų išlaikyt proporcijonalę ly
gsvarą, kafl vienas kapitalas 
neprarytų kito. Ir tas daly
kas nėra taip lengva padaryti 
kaip kad atrodo.

Bent kiek tų trijų kapita
lų lygsvarai persimainius ne
kartą net ir senam dantis ant 
ūkio parvalgiusiam ūkininkui 
pakaušį gerokai reikia pakrap
štyti, kol iš krizio išsikopia, 
o ką be sakyti apie neįpratu
sius.

Tai ir dabar, kada manoma 
grįžti į Lietuvą tai ūkininkai 
pirmiausia turėtų visapusiš
kai apgalvoti apie ūkininkys- 
tę ir apie tas sąlygas, kokio
se ta ūkininkystė bus vedama. 
Apie tai parašysiu kitą diena.

T V.

St

ž-C

t ppr j pažįsta ir, bijodami, kad 
aisvoje Lietuvoje negaus vir

šaus bevelija atsisakyti ir nuo 
jolitiškos neprigulmybės savo 
autos. v

KUNIGŲ SĄJUNGOS 
SEIMAS.

Šių metų mūsų Kunigų Sei
mas Niagara Falls, 21 ir 22 
rugpj. kaip tai sužinojome iš 
tikrų šaltinių, žada virsti dide
liu visuotinu mūsų dvasiškijos 
suvažiavimu.

Suvažiavime žadąs skaityti 
referatą visų katalikų gerbia
mas ir mylimas kun. prof. Bu- 
čys “Apie lietuvių kunigijos 
uždavinius Amerikoje arti
miausioje ateityje.” Visi ži
nome, .kokių svarbią vietą mū
sų tautos gyvenime užima mū
ši) gerbiamoji dvasiškija. Ti
kėjimo ir doros dalykuose, — 
mūsų mokytojai ir vadai, tau
tos reikaluose — mūsų naudin- 
giausieji veikėjai ir darbinin
kai — mūsų dvasiškiai šian
dien yra vyriausiais judinto
jais ir tvarkytojais mūsų gy
venimo.

Jeigu kada susilauksime čia 
lietuvio vyskupo, jo asmenyje 
pribus mums vyriausias vadas. 
Dabar, jo nesant, turime žiū
rėti su pasitikėjimu į tą kolek
tyvų moralį autoritetą, kurį 
sudaro mūsų Kunigų Sąjunga. 
Galėtume tik vieno dalyko pa
geidauti, kad apie tą autorite
tą susispiestų visi iki vienam 
mūsų kunigai, kad mūsų kuni
gų taępe galėtų įvykti kuodi- 
džiausia vienybė ir sutartinas 
darbas.

Mūsų katalikiškų organiza
cijų seimuose kartais pasitai
ko skundų ant kai-kurių kuni
gų, kad jie kažkodėl neprijau- 
čią, o kiti net trukdą naudin
gą visuomenišką veikimą savo 
parapijonų katalikų. Tokių 

1 liūdnų atsitikimų nebūtų, jei- 
1 gu mūsų visa gerbiamoji dva

siškija gyvuotų viena mintimi 
ir prisilaikytų vienodos prakil
nios taktikos su visais gražiais 

■ savo parapijonų užmanvmais. 
Tą-gi vieną stiprią mintį ir 

• bendrą taktiką gali išauginti 
tik gera visų kunigų vienybė.

Štai kodėl mes į busimąjį 
kunigų suvažiavimą žiūrime 
su dideliu pasitikėjimu ir dide
le viltimi.

Ypač darbininkai ir jų or
ganizacija LDS. laukia iš savo 
kunigų užuojautos ir para-

LIETUVOS NEPRIGUL- 
MYBE.

Rusijos lietuvių Seimas, at
sibuvęs Petrograde nuo 13 iki 
16 birželio šių 1917 metų Lie- 1 
tuvos laisvės reikale priėmė 
sekančią rezoliuieiją:

“Seimas, atsižvelgdamas į 
tai:

1. Kad prieš karę viena et
nografinės Lietuvos dalis bu
vo Rusijos, o kita Vokios val
džioje ;

2. Kad Rusijos Lietuva per 
šią karę veik visa užimta 
vokiečių kariumenės;

3. Kad jos klausimas todėl 
tapo tarptautiniu ir bus ri
šamas Taikos Kongreso;

4. Kad dėl užimtųjų per ka
rę svetimos valstybės žemių 
yra nustatytas Rusijos Dar
bininkų bei Kareivių Atsto
vų Tarybos ir Laikinosios 
Vyriausybės pripažintas ir 
visiems apskelbtas taikos 
principas — taika be aneksi
jų ir kontribucijų, leidžiant 
pačioms tautoms spręsti, ko. 
jos nori;

5. Kad išskirstytoms tarp 
kelių valstybių tautoms pri
pažinta Europos ir Amerikos 
demokratijų teisė sudaryti 
vieną politinį kūną;

6. Kad Lietuva iki XVIII 
šimtmečio pabaigai turėjo sa
vo atskirą politikos gyveni
mą;

7. Kad esant šioms aplin
kybėms metas lietuviams įvy
kinti senus politinės laisvės 
troškimus ir, remiantis apsi
sprendimo teise, aiškiai vi
sam pasauliui pasakyti, kaip 
jie savo likimą apsispren
džia;

Nutarė:
1. Visa etnografinė Lietu

va privalo tapti nepriklauso
ma valstybė, nuolatiniai neu
trali.

2. Jos neutralumas privalo 
‘ būti gvarantuotas Taikos

Kongreso.
3. Taikos Kongrese turi bū

ti Lietuvos atstovai.
4. Lietuvos valdymo būdą 

ir vidaus tvarką turi nusta
tyti sukviestas visuotiniu, ly
giu, tiesiu ir slaptu balsavi
mu Steigiamasis Lietuvos su
sirinkimas.”

Tai rezoliucijai atidavė sa
vo balsus 140 delegatų nuo 
visų krikščioniškų partijų, 
nuo bepartyvių ir nuo karinin
kų Sąjungos. Priešais tą re
zoliuciją balsavo 128 žmonės Į mos. 
— abiejų socijalistų partijų ir ------
p. Leono Santaros. 4 susilaikė j 
nuo balsavimo. Smulkiau tą 
viską aprašysime sekančiuose 
numeriuose. Čia tik įsitėmv- 
kime, kad už tikrąją tautos lai
svę ir už tikrąją demokratiją 
stovi tie lietuviai, kurie liko 
ištikimi tautybei ir tikėjimui. 
Ne tik socijalistai pabūgo tik- 
rcsios laisvės, bet ir laisvama
nių Santara, vedamoji pp. Leo
no ir Šilingo. Tą pat mes ma
tome ir Amerikoje. Pirmieji 
Lietuvos neprigulmybės reika
lavimą paskelbė lietuviai ka
talikai. Socijalistai pasisakė 
prieš. Laisvamaniai ilgoką 
laiką svyravo. Kuomet tikin
tieji žmonės tikrai myli laisvę 
ir reikalauja jos ne tik sau. bet 
ir visiems kitiems, socijalistai 
ir laisvamaniai laisvę tik sau prisilaikyta senovės gadynių

APIE ŪKININKŲ GRĮŽIMĄ 
PO KARŽS Į LIETU VĄ.
Ūkininkavimas, ypač geras 

racionalis ūkininkavimas, rei
kalauja daugiau mokslo, prity
rimo, ištvermės ir gabumo, ne
gu bile kuris kitas amatas ar
ba užsiėmimas.

Ir Lietuvoje jeigu atmestu
me į šalį politiškais tikslais 
sudarytą ekonominį ūkinin- 
kvstės slopinimą, tai viena 
didesniųjų ūkininkavimo ne
pasisekimo priežasčių yra ne
mokėjimas tinkamai, raciona
liai vesti ūkį kaip didesnį taip 
lygiai ir mažesnį.

Lietuvoje abelnai imant 
daugiausia buvo prisilaikyta 
kraštutinybių, arba perdaug

dą.

nas. Nubalsuota suteikt sprendžiamąjį balsą kaipo delegatui 
vienbalsiai.

Ponas J. Vaitkus iš Woreester sveikina nuo kun. J. Ja
kaičio kaipo Tautos Fondo pirmininko ir nuo Pr. Strakausko 
kiapo “Tautos Ryto” administratoriaus. Priimta pasveikini
mą delnų plojimu.

12., Turėti LDS. savo vėliavą VI kp. Hartford, Conn.
Ponas J. Kovas įneša o visi paremia kad vėliavos spalva 

turi būt tautiška: žalia, balta ir raudona taip kaip kad ir vi
sos mūsų didėsės organizacijos vartoja o ant vėliavos emblema 
gali būti LDS. raidės, paveiksiąs švento Juozapo dirbančio su 
pjūklu arba simbolis kursai yra “Darbininko-” antgalvyje.

Priimta vienbalsiai kad spalvos būtų vartojama žalia-bal- 
ta-raudona o apie emblemas kurią vartot tai palikt galutinai 
dalyką sutvarkyt ir nustatyt centro valdybaL

IX, Centras turi parūpint centrui ir visoms kuopoms vie
nodas knygas su įdedamais lapais kaip kad dabar yra vartoja
ma kitose didelėse organizacijose.

14., Kuopų susirinkimai turi būt teisoti jei ir neatsilanky
tų reikalaujamas 1.3 narių. Nutarta kad tur taip būt kaip ro
do konstitucija.

15., Išleisti visus raštus a.a_ kun. Kaupo. V Waterburio 
fcoopa.

Atidėti tą dalyką ant toliaus nes dabar nėra atliekamo ka
pitalo. Nutarta vienbalsiai.

16., Išleisti brošiūrėles amatų mokinimuisL V kuop. Wa- 
terimry, Conn.

Nutarta tą dalyką sujungti su kalendoriumi ir jeigu at
sirastų rašytojų tuos dalykus gvildenančių tai pasistengti prie 
progos išleisti tokias brošiūrėles.

17., Įvesti savitarpį ligonių lankymą ir paskutinį patarna
vimą. 51 kuopa Cleveland, Ohie.

Vienbalsiai nutarta kad būtų draugiškas patarnavimas 
mirus ir sergant, bet kad būtų daroma Iiuosa draugų valia.

Seimo protokolą ne vien laikraštyje bet atspausti ir ats
kirose brošiūrėlėse įneša N. Y. ir N. J. apskritis.

18., Kad seimo protokolai būtų atspauzdinti atskirose bro
šiūrėlėse ir būtų prisiunčiami kuopų valdyboms ir ant kiekvie
no 10 nrių po vieną egzempliorių nutarta didžiuma balsų.

19., Išreikšta pageidavimas kad iš centro ir administraci
jos duotų tuojaus atsakymus ant laiškų prisiųstų su pinigais.

20., Ingaliota centro valdyba seimo vardu kreiptis į kata
likiškų laikraščių redakcijas prašant kad jos savo laikraščiuo
se garsintų LDS.

21., Garsinti kiek ir iš kur įplaukė į Streikininkų fondą. 
12 kuopa Brooklyn, N. Y. Pritarta vienbalsiai.

22., Garsinti šį-tą apie Federaciją. 12 kuopa Brooklyn, N. Y. 
Pavesta tas dalykas Literatiškai Komisijai.
23., Nuo visi) vakarų skirti bent 10 nuoš. į Streikierių Fon-
14 kuopa Nevvark, N. J.
Seimas tą sumanymą užgiria vienbalsiai.
24., Kad į geležinį kapitalą nuo kiekvieno įstojančio na

rio būtų mokama po 25c. Nutarta vienbalsiai.
25. ,25 centus mokėti ne į Streikierių Fondą bet į agi

tacijos fondą. 13 kuopa Philadelphia, Pa.
Nesvarstyta dėlto, kad jau pirmiaus nutarta palaikyt 

Streikierių Fondą.
26., Pageidaujama kad LDS. kuopų veikėjai susižinotų ih 

palaikytų vienybę su unijomis prigulinčiomis prie vietinio sky
riaus Am. Fed. of Labor o apie Federacijos leidžiamuosius an
glų kalboje laikraščius išreiškė seimas nuomonę kad jie yra 
angliškai mokantiems darbininkams pasiskaityti naudingi. 
Ir jų adresai bus pagarsinti “Darbininke.”

Pribuvo moksleivis p. Aleksandra Račkus.
27., Galutinai sujungti LDS. su Am. Federation of Labor. 

3 kuop. Nonvood, Mass.
Paaiškėjus kad mūsų tikslai kaip kuriais dalykais yra 

skirtingi palikt viską taip kaip buvę. Nutarta venbalsiai.
“Darb.” redaktoriai lai lieka tie patys. V kp. Waterbury, 

Conn.
Vienbalsiai nutarta palikt tie patįs: kun. F. Kemėšis, J. E. 

Karosas ir P. Gudas.
Trumpų žinučių netrumpinti bet verčiau gražinti. 12 kuo

pa Brooklyn, N. Y.
Nutarta palikti redaktorių nuožiūrai.
28., Prieinama prie “Darbininko” reikalų. “Darbininkas” 

turi daugiau rūpintis savo organizacijos reikalais, o ne kitų, 
kad redaktorių įsikarščiavimas neužtrauktų LDS. atsakomybę. 
7 kuop. Worcester, Mass. ir Brighton, Mass.

Daugiau rašyti apie darbus ir darbininkus 12 kuopa Brook
lyn, N. Y.

Apsvarsčius ir paaiškėjus dalykams, nutarta vienbalsiai 
viską pavest redaktoriams ir Literatiškai Komisijai.

29. Sudaryt bendradarbių fondą, neapsunkinant narių di
desne mokesnim. 20 kuopa Chicago, III.

Pageidaujama kad prie LDS. susidarytų fondas apmokė
jimui “Darbininko” bendradarbių. Nutarta vienbalsiai.

30., Padaryt “Darb.” dienraščiu. 22 kuopa Brighton, 
Mass.

Apsvarsčius pasirodo kad kol kas dar to nėra galima pa
daryti iš finansinio atžvilgio.

31., Leisti kalendorių jei ne gražesnį tai bent tokį kaip 
pernai. Brighton, Mass ir V kp. Waterbury, Conn.

Nutarta kasmet leisti tokį kalendorių kaip pernai, o jeigu 
bus galima tai ir gražesnį. Nutarta vienbalsiai.

32., Subatinį “Darbininką” leisti 8 puslapių, Hartford, Ct. 
Nutarta palikt centro valdybos nuožiūrai, bet kaip tik

bus galima tai subatinį leist 8 puslapių.
33., Nesiųsti laikraščio neužsimokėjusiems per 3 mėnesius 

nariams. VT kp. Hartford, Conn.
Nutarta kad laikraštį suspenduotiems nariams nesiųsti.
34., Nutarta kad centro valdyba sudarytų didelius apgar

sinimus “Darbininko” ir LDS. ir kad juos kuopos išplatintų 
savo apylinkėse.

35., Išklausęs seimas 44 kuopos delegato pranešimą nutarė 
prašyt gerb. kun. Bukavecko kad paremtų vietinės LDS. kuo
pos veikimą ir melsti pono J. Kovo tame dalyke patarpininkau
ti. Nutarta vienbalsiai

36. Ateinantiems metams seimui perstatoma Hartford’as ir 
Philadelphia. Slaptu balsavimu balsuojant Hartford, Ct. gauna 
19 balsų gi Philadelphia 5 balsus. Didžiuma balsų nubalsuota 
Hartford, Conn.

Valdybos rinkimas.
Viešai nominuojama slaptai balsuojama
Dvasiškas vadovas išrinktas tas pats kun. F. Kemėšis. Iš

rinktas per aklamaciją.
Į pirmininkus perstatoma šie kandidatai: J. E. Karosas,

M. Mažeika ir V. Vilkauskas' Balsuojant gauna balsų: J. E. 
Karosas 16, M. Mažeika 5, V. Vilkauskas 3. Lieka išrinktais: 
pirmininku J. E. Karosas, vice-piimininku M. Mažeika

Centro raštininkas vienbalsiai per aklamaciją išrinktas F.
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ANTROJI SEIMO DIENA. 3 SESIJA.
% . -

Pradėta sesijos 9 vai. 30 min. ryto. Pirmiausia skaitoma 
laiškai su pasveikinimais: 1, Antanina Bajoriutė iš Baltimorės,. 
2^ 52 kuopos iš Midleboro, Mass.

Pribuvo pavėlavę delegatai: J. E Karosas, A. F. Knei
žis ir Vaškevičiutė.

Eina įnešimai. *
1., Organizuoti amatninkus ir darbininkus grįžtančius į 

Lietuvą įneša: 7 kp. Worcester, Mass., 20 kp. Chicago, Dl., 14 
kp. Newark, N. J., 1 kp. So. Bass.

Bet jau tas dalykas užbaigtas vakar, tai einama toliaus 
prie kitų įnešimų.

2., Rengtis iš anksto prie Spaudos Savaitės ir organizuoti 
Komisijas: 7 kuopa Worcester, Mass ir 5 kp. Waterbury, Conn. 
(18-24 lapkr.).

Pribūva iš Worcesterio delegatas J. Vaitkus.
Pribūva kunigai: Petraitis iš Athol, Mass. klebonas ir kun.. 

Albavičia iš Chicago, III. su kun. Pankausku. Suteikiama de
legatų teisės ir pagerbiama delnų plojimu.

Nutarta Spaudos Savaitę daryt, bet pravest visą dalyką 
visiškai naujais pienais negu kad buvo pernai daryta.

Spaudos Savaitės reikalams išrenkama Komisija iš šių y- 
patų: Kun. F. Kemėšis, kun. Albavičius, V. Vilkauskas ir kun. 
Petraitis.

Seimas įgalioja šią Komisiją susižinot ir tartis spaudos 
platinimo reikalais su visomis katalikiškomis spaustuvėmis, re
dakcijomis, organizacijomis, kuopomis ir pavieniais asmeni
mis kur ir ant kiek tas jų nuožiūra bus reikalinga ir pageidau
jama

3., Stengtis įtraukt moksleiviją į LDS. veikimą 20 kuopa 
Chicago, III. ir 14 kp. Newark, N. J.

Seimas pritaria vienbalsiai: Tuos moksleivius kurie pri
guli prie R. Kat. Moksl. Susivienijimo ir kurie pasirodis nau
dingais savo veikimu, LDS. kuopos turės teisę paliuosuoti nuo 
visų, apart įstojimo mokesčių.

4., Išgvildenti amatų klausimą 20 kuopa Chicago, Dl.
Nutarta vienbalsiai kad: Literatiška Komisiją apskričių 

valdybos ir kuopos keltų ir aiškintų apie tuos dalykus ir nu
rodyti) apie esančias mokyklas ir apie sąlygas įstojimo į jas.

5., Steigti darbininkišką valstybinį banką 20 kp. Chieago, 
ni.

Paliekama nuožiūrai vietinių kuopų ir LDS. apskričių. 
Bet jeigu pasirodytų kad kurioje vietoje tas yra galima įvy
kinti, tai banką steigt kooperacijos pamatais.

6., Išgvildenti kooperacijos klausimą. 20 kuopa Chicago, 
III. ir 14 kuopa Newarko (koop. vadov.).

Palikti tuos reikalus literatiškai komisijai, kuri turės 
juos sistematiškai gvildenti “Darbininke” ir kitokiais būdais 
kurie bus jiems prieinami.

7. Palengvinti prigulėjimą į LDS. narius jų žmonoms. 20 
kuop. Chicago, 111. ir 14 kp. Newark, N. J.

Nutarta kad LDS. narių žmonos mokėtų tiktai įstojimą ir 
į Streikierių Fondą o gautų su savo vyru abudu tiktai vieną 
laikraštį. O nuo nuolatinių mėnesinių mokesnių žmonas pa
liuosuoti. Nutarta vienbalsiai.

Atsilanko kun. Švagždys ir vietinis klebonas kun. Dobu- 
žinskas. Kun. Dobužinskui seimas pripažįsta pilnas delegato 
teises ir pagerbia delnų plojimu.

8., Turėt prie kuopų nuolatinius korespondentus. 20 kuop. 
Chicago, 111. ’

Pasirodo, kad jau daugelyje kuopų toki korespondentai 
randasi tai pageidaujama kad ir visur jie rastųsi.

9., Palikt pusę įstojimo kuopoms. 22 kuopo Brighton, Mass. 
įnešimas atmesta dėlto kad apie tai pernykščias seimas y-

ra praktiškai nutaręs ir kitaip elgiantis būtų Sąjungai nuosto
lis.

10., Turėti keliaujantį apmokamą organizatorių. 6 kuop. 
Hartford, Conn. ir 14 kp. Newark, N. J.

Nutarta taip palikt kaip yra dabar užgiriant centro val
dybą už tai kad ji pradėjo tai vykinti.

11., Mokėti 50 centų į metus į Streikininkų Fondą. VI kuo
po Hartford, Conn.

Po plataus ir visapusiškai nuodugnaus išgvildenimo šio 
dalyko paaiškėjo kad Streikierių Fondas paliekamas po seno
vei. Nutarta vienbalsiai.

a. , kad mokėt streiko laiku streikuojantiems LDS. na
riams po 3 dol. savaitėje kol bus kasoje kapitalo. Nubalsuota 
didžiuma balsų.

b. , iškyla trįs nuomonės kas link pradėjimo mokėt, vieni 
nori kad pradėt mokėt išstreikavus vieną mėnesį, kiti kad iš- 
streikavus dvi savaiti, o treti kad mokėt išstreikavus vieną sa
vaitę. Eina per balsus ir nubalsuota: Kad už mėnesio laiko 
balsai 7, kad už 2 savaičių balsų 18, kad už 1 sav. balsai du.

Didžiuma balsu nubalsuota kad pradėt mokėt už dviejų 
savaičių nuo pradžios streiko.

c. , Įnešama kad mokėt streikieriams pašalpą tiems ku
rie išbuvę Sąjungoje vienus metus laiko. Antras įnešimas, kad 
mokėt išbuvusiems pusę metų. Leidžiama per balsus, už pir
mą įnešimą 16 balsų už antrą 10. Reiškia bus mokama tiktai 
tiems, kurie jau išbuvo vienus metus LDS. nariais.

c., Nutarta kad remti tiktai streikus organizuotus, veda
mus ant pamato organizuotos darbininkų kovos su darbdaviais. 
Nutarta vienbalsiai.

Knygų peržiūrėjimo Komisija išduoda raportą Visos 
Centro ir administracijos knygos vedamos gerai ir tvarkoje. 
Raportas priimtas vienbalsiai.

Skaitymas telegramų ir laiškų su pasveikinimais.
1., Iš Boston, Mass. telegrama M. Zioba.
2., Iš Brockton, Mass. telegrama J. Ramanauskas.
3., Iš Waterburv, Conn. telegrama kun. Valantiejus. 
Laiškai:

, 1., Iš Scranton, Pa. 34 kuopos LDS. valdyba.
2., Worcester, Mass. Pranas Zataveckas ir A. D. Šaltėniutė 

vardu Noujosios Anglijos Vyčių Apskričio.
3. A. Dymta Brooklyn, N.
4. A. S. Kulbickas Cleveland, Ohio.
Tuomi trečioji sesija užbaigta ir einama pietų 12 valandą 

TV SEIMO SESIJA.
Ketvirtoji sesija prasideda 2 vai. po pietų.
Pirmiausia einama nusifotografuoti. Po nusifotografavimo 

pradėta sesija 2:15. Atsilankė veik visi delegatai. Pasirodo 
kad yra pribuvęs svečias moksleivis iš Hartfordo p. Vai teku-

v •

Hi



DARBININKAS. r
Virak’s.

Finansų raštininkas vienbalsiai per aklamaciją išrinkta A. 
F. Kneižis.

Iždininkais perstatoma kandidatais J. Petrauskas ir p-ni 
A. Nausėdienė. Petrauskas gauna 18 balsų, Nausėdienė 4 Iž
dininku lieka J. Petrauskas.

Iždo globėjai išrinkta vienbalsiai: O. Meškauskaitė, Gele- 
žiutė, V. Vitkauskas ir Sereika.

Literatiška komisija: Kun. F. Kemėšis, J. E. Karosas, P. 
Gudas, F. Virok’s. Nutarta vienbalsiai.

Seimas sveikina LDS. kuopas per delegatus.
Vietiniui klebonui dėkavoja už malonų priėmimą.
Taip-pat dėkavoja Newark’o kuopai už visus pritirtus 

malonumus.
LDS. garbės nariais paskirta už pasidarbavimą Sąjungos 

labui kun. F. Kemėšis ir buvęs pirmininkas M. Žioba.
Seimo vedimo valdyba dėkavoja delegatams už rimtą už

silaikymą laike seimo sesijų, delegatai dėkavoja vedėjams už 
nuoseklų ir pavyzdingą seimo vedimą.

Užima vietas naujai išrinktoji Centro Valdyba ir pasiža- 
da uoliai darbuoties LDS. labui ir labui visų darbininkų lie
tuvių katalikų. Tuomi ir užbaigia antrojo LDS. seimo sesi
jos. •

Dvasiškas vadovas atkalba seimo užbaigimo maldelę ir sei
mas užsidaro lygiai 6 vai. po pietų 18 dieną liepos 1917 m. 
Newark, N. J.

Pirmininkas: — M. Mažeika, 
Raštininkas: — F. Virak’s.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

WASHINGTON, CONN. '
Dorų lietuvių būrelis.

Čia yra mažas miestelis, toli 
nuo didelių centrų. Lietuvių 
čia nedaug tėra, bet visi do
ri katalikai ir geri lietuviai. A- 
pie socijalistus čia neužsimink. 
Vienam užsiminiau, tai tas 
greit atsakė, jog čia nėra ar
klių vogti, tai negali būti nei 
socijalistų; girdi Lietuvoj jo 
tėvo geriausią žirgą pavogę 
socijalistai. Aš jam paaiški
nau, jog Amerikos socijalistai 
nearkliavagiauja, bet kitais 
darbeliais pasižymi. Šioje apie- 
linkėje gyvena veik vien kata
likai, yra katalikų bažnyčia 
ir kas nedėlia pilnutė žmonių 
esti. Smuklių nėra, jokių gir
tavimų nėra. Visi dorai gyve
na. Yra lietuvis farmeris E. J. 
Krikščiūnas. Gyvena gerai. 
Malonu būtų, kad ir daugiau 
lietuvių čia apsigyventų. Būtų 
galima sutverti dr-ją arba ko
kių katalikiškų organizacijų 
kuopų. Čia randasi didelis be- 
nas, Krikščiūno vedamas. Lie
tuvių jaunuomenė pavyzdingai 
gyvena.

CHICAGO, ILL.
L. Vyčiu 5 kongreso atbalsiai.

Praėjo L. V. 5 kongresas, 
pasklydo jame dalyvavusieji 
delegatai po kuopas. Jie da
linasi dabar savo įspūdžiais su 
pasilikusiais namie savo drau
gais Vyčiais, išduoda atskaitą 
iš darbo, kurį jie nuveikė per 
tas kelias dienas mūsą bran
gios organizacijos gerovei. Nu
einu ir aš kuopos susirinki
mam Iš kongreso sugrįžęs de
legatas kalba, nariai atidžiai 
klausosi ir godžiai gaudo kiek
vieną jo žodį. Kaž-koks neri
mastis, nepasitenkinimas išsi
veržia iš kalbėtojaus lūpų:

— Perėjo netikęs įnešimas, 
Seime būta triukšmo, Vyčių 
organizaciją pavedėme kuni
gams. . Mes atsisakėme ineiti 
valdybon, valdyba išrinkta ne
tikusi.

Varge tu mano, kiek tai sar
kazmo ir pagiežos tuose žo
džiuose.

Skaudu darosi prisiminus, 
jog tie, kurie tiek spėkų ir e- 
nergijos indėjo į šią organiza
ciją, po tiek triūso ir naktų ne
miegojimo, šiandieną atiduoda 
jai meškos patarnavimą. Ka
me priežastis? Na-gi seime 
balsų dauguma perėjo sulig jų 
nuomonės, organizacijai kenk
smingas įnešimas. Tai ar-gi 
verta vien tik dėlto kesinties 
griauti draugiją? Ar-gi negali
ma palaukti metus ir per tą 
laiką ramiai tėmvti ant kiek 
šis dalykas pakenkia draugi
jai, surinkus faktus perstaty
ti juos ateinančiam kongresui 
ir pasistengti juos permainyti.

Nesinorėtų matyti tame ge
ros valios stokos nes tai grei
čiausia bus tik neapgalvotas 
žingsnis.

Chicagietis Vytis.
Redakcijos prierašas. Vyčių 

5-to Kongreso kaikurie nutari
mai sujudino mūsų jaunimo 
tūlą dalį; jinai išreiškė savo 
nepasitenkinimą dar Kongre
se ir tuomi, rods, savo skirtu
mą apibriežė. Bet mes neno
rėtume tikėti, kad Kongreso 
delegatai stengtųsi savo nepa
sitenkinimais kuopose nesusi
pratimus kelti. Vyčių organi
zacija yra mūsų visuomenės 
įstaiga, jos likimas brangus 
mums visiems, todėl visai ne
pageidaujama, kad Vyčių šir- 
dysna būtų metama pagiežos 
jausmai ir tuomi kenkiama 
bendrai mūsų katalikiško jau
nimo idėjai silpninama jauni
mo pajėga.

Be to mes nematome dar di
delio pavojaus iš padarytų 
Kongrese nutarimų. Jie neam
žini, galima juos taisyti ir mai
nyti ir jei gyvenime bus ne
pritaikomi — be didelės mums 
nuoskaudos bus prašalinami.

Šiuo svarbiu momentu visas 
savo pajėgas turime suvienyti, 
sukoncentruoti ir išsijuosus 
padirbėti jaunimo naudai, kad 
iš jo susilaukus mūsų nuvar
gintai tėvynei skaisčios atei
ties. Gi kas tas pajėgas skal
dys — prasižengs prieš mūsų 
visų bendrą idėją — vienybę.

CLEVELAND, OHIO.
Vietinė LDS. 51 kuopa spar

čiai auga. Na ir veikia kiek 
galėdama. Vos tik du mėne
sių kaip susitvėrė, o narių jau 
yra 60 su viršum, ant kožno 
susirinkimo vis randasi po ke
letą naujų narių pristojančių 
į mūsų kuopą. Susirinkime, 
laikytame 29 liepos taipgi ne
mažai apkalbėta. Pirmiausia 
griebtasi nepabaigtųjų reikalų 
Mėsinės įsteigimas pasirodė 
dar negalimu daiktu. Viena, 
tai neramūs laikai, o antra 
dar ir kuopa neyra ikvalios 
priaugusi, dar jaunutė ir to
dėl kad neinsiklepuoti į nes
magų padėjimą, atidėta. To
liau nutarta surengti perstaty
mą. Surastas veikalas “Pa- 
locius ežero dugne,” bet pa
sirodė, kad ten reikalaujama 
nemažai dailiosios lyties o mes 
dar mažai jųjų teturime. Ta
da nutarta ieškoti prieinames- 
nio veikalo, o jei nesurastų 
tada kreiptis į Liet. Vyčių vie
tinę 25 kp., kad jie mums pri- 
gelbėtų.

Reikia pažymėti, kad tu
rime daug ypatų, kurios ne
mažai atjaučia mūsų kuopai ir 
stengiasi paremti ne vien dar
bu, bet ir medžiagiškai, tai 
yra kurie suaukavo dovanų. 
Kaikurie jų jau pagarsinti.

Čia pridėsiu, kad p-lė Gra
sė Vidugiriutė aukojo paduš- 
kaitę rankų išsiuvinėtą ir var
gonus (fisharmonia) vertės 
$20.00. Kuopa visiems na
riams aukojusiems minėtas do
vanas išreiškė ačiū, atsistoda
mi ir rankų plojimu.

Dabar-gi kviečiame į LDS. 
51 kp. kodaugiausia naujų na
rių o ypatingai pageidaujama 
dailiosios lyties, tai yra pa
nelių ir moterų, nes jos daug 
ko galėtų pagelbėti mūsų vei
kime. Susirinkimus laikome 
paskutiniame nedėldienyje 
kiekvieno mėnesio. Tarpe 
dvidešimts pirmos ir trečios 
gatviij St. Clair Avė.

Kazys štaupas.

O^ESTER, PA.
Smagu mums pasigirti, jog 

mūsų mažutėj kolonijoj apsi
reiškia vis didesnis katalikų 
veikimas. Dabar kas nedėl- 
dienis mus lanko seminarijos 
auklėtinis Ign. Valančiunas. 
Po antrųjų mišių jis skaito 
mums evangeliją ir pasako pa- 
moklą. Jis prisideda prie 
organizavimo katalikų. Lie
pos 15 d. sutverta nauja kata
likiška drja šv. Jono Krikšty
tojo. Iš pradžios prisirašė 
11, o po dviejų savaičių jau 
pakilo narių skaičius iki 58. 
Italų klebonas ir-gi prisidėjo 
prie mūsų dr-os. Jis yra jos 
dvasišku vadovu.

M.

Rugpj. 2 d. ištiko didelis 
griaustinis. Amerikonas Wm. 
Harck stovėjo po medžiu ir jį 
perkūnija sudaužė į šmotelius.

A. K.

ATHOL, MASS.
Nelaimė.

Rugpj. 2 d. traukinis suva
žinėjo T. Maskiaučienę. Dar 
gyveno dvi valandi ir mirė. 
Buvo 48 metų amžiaus. Ame- 
rike išgyveno 24 metus. Vy
ras mirė 12 metų atgal. Pa
liko keturis sūnus ir vieną iš
tekėjusią dukterį. Du sūnų 
yra vedusiu. Velionė gražiai, 
taupiai gyveno. Palaidota 
Rugpj. 4 d. Prigulėjo prie 
Šv. Onos drjos ir prie blaivi
ninkų kuopos.

Svečias.
Rugpj. 5 d. čia buvo s večias 

seminarijos auklėtinis P. Juš- 
kaitis. Per antras mišias pa
sakė gražų pamokslą.

Piknikas.
Tą dieną po pietų buvo šv. 

Onos dr-os piknikas. Labai 
dailiai viskas klojosi. Pelnas 
buvo skiriamas parapijos nau
dai.

Vakare buvo Vyčių kuopos 
susirinkimas. Išrinkta 3 ypa- 
tos platinti geras knygas ir 
laikarščius. Nutarta, kad vi
sokiuose susirinkimuose, pra
kalbose, pramogose būti) par
davinėjama katalikiškos kny
gos bei laikraščiai. Nutarta 
rugp. 19 d. laikyti prakalbas 
su visokiais pamarginimais. 
Vėliau ketinama rengti disku
sijas su socijalistais.

K. G.

CAMBRIDGE, MASS.
Liepos 25 d. vaje C. U. Salėj 

buvo socijalistų prakalbos. 
Kalbėjo Smelstorius. Jo visa 
kalba buvo vien plūdimas. 
Biauriai niekino p. J. J. Ra
manauską, išvadino jį svola- 
čium, šnipu, išdaviku ir tt. 
Mat socijalistai argumentų ne
turi, tai užsiima šmeižimais ir 
plūdimais tokiais žodžiais, ko
kius tik girtas latras vartoja.
Cambridge Vyčiai su So. Bos

tono Vyčiais rengia puikų iš
važiavimą 19 d. rugpjūčio. 
Daugumas nori iš Cambridge 
važiuoti į Vyčių išvažiavimą ir 
tie kurie prie Vyčių nepriklau
so.

LDS. 8 kp. turėjo susirinki
mą 6 d. rugpjūčio. Be kitų 
svarbių nutarimų nutarė reng
ti prakalbas ir pakviesti p. K. 
Sčesnulevičių, kuris dabar lan
kosi po Naująją Angliją. Per 
susirinkimą prisirašė naujų 
narių. Dar nutarė paraginti 
neužsimokėjusius narius, kad 
nevilkintų mokesčių.

Reporteris.

SO. MANCHESTER, CONN.
Šaunios varduvės.

29 d. liepos buvo p-lės Onos 
Karsokiutės varduvės. Svečių 
atsilankė nemažas būrelis, dai
liai besišnekučiuojant, limona
dą begeriant pamatėm, kad 
gerb. klebonas kun. J. Ambo- 
tas ateina. Visi su džiaugsmu 
pasitikom. Valandą kalbėjom, 
šaltakošę valgydami, ir p-lė 
Karsokiutė paprašė gerb. mū
sų kleboną paaiškinti svarbą 
Tautos Fondo. Tuojaus tapo 
sutvertas T. F! skyrius, prie 
kurio prisirašė 11 narių. Geis
tina, kad ir kitos kolonijos pa
sekti) šį pavyzdį.

Aukos naujam skyriui T. F. 
Kun. J. Ambotas $5.00, A. Ur- 
baičiutė $2, M. Karoliutė $1 ir 
O. Karsokiutė $1.

Šie nariai užsimokėjo, kbipo 
į T. F. po dolerį: P. Ambra
sas, A. Kovas, M. Stasinskiutė, 
O. Karsokiutė, J. Ambrosas. 
Kiti užsimokėjo mažiau.

T. F. naris A. A.

rios dalyvavo lošime tos biau- 
rios komedijos, pasielgė la
bai negražiai. Bet šiuom kar
tu neminėsiu jų vardų, nes 
pilnai tikiu, kad tai pirmas 
ir jau bus paskutinis kartas. 
Šis atsitikimas bus Berissie- 
čiams geru pavizdžiu, jie 
daugiaus neužsitikės socijalis
tams, bet patys stos prie vi
suomeniško darbo. Būdami di
džiumoje greitai sumažins jų 
itekmę visuomenės tarpe. 
Tvirkinančius šlamštus surin
kę išmes ir vietoje to pradės 
skaityti ir platinti rimto turi
nio raštus, kaipo tai: “Dar
bininką,” “Pažangą,” “M. 
Dirvą,” “Draugą” ir t.t.

Jorensito.

WANAMIE, PA.
PaAiškinimas

Platinkite "Darbininką"
BIZNIERIAI, JEIGU NORITE PAGERINTI SAVO BIZNI, 

APSIGARSINKITE “DARBININKE” LR LETUVIŲ DAR
BININKŲ KALENDORIUJE 1918 M.

<<

CURTIS BAY, MD.
Tautos Fondo 28 skyrius 

buvo surengęs rugpj. 4 d. va
karėlį. Baltimorės veikėjai 
atvaidino pas mus veikalus 
“Mirga” ir “Dvi Kūmutės.” 
Viskas išėjo gerai.

Topelis.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopa laikys mėne

sinį susirinkimą rugpjūčio 
(August) 15 d. seredos vaka
re šv. Kazimiero parapijos 
svetainėj 20 Wavarly St. Mel
džiu visų draugų ateiti ant su
sirinkimo, nes yra svarbių 
reikalų.

R. A. Račkauckas.

N0RW00D, MASS.
Debatai neįvyko.

Sužinojome nuo p. Račkaus, 
kad jis gavęs atsakymą nuo 
socijalistų, kad nevažiuotų de
batuoti, nes jie nestosią de
batuoti su juo. Taigi dabar 
aiškiai pasirodo, kad mūsų ci- 
cilikučių argumentai visai pra
sti pertai bijo stoti į debatus 
ir apginti gyvu žodžiu savo 
mokslą.

Debatų rengėjas V. S.

ATITAISYMAS KLAIDOS.
“Darbininko” numeryje 87 

korespondencijoj iš Philadelp- 
hia. Pa. (Port Ricbmond) ga
le tos korespondencijos vieton: 
“Per šią savaitę,’ nuo 22-tos 
iki 29-tos liepos”... Turi būt 
pasakyta: “O netrukus gerb. 
D-ras kun.zA. Maliauskas lai
kys konferencijas bažnyčioje 
šv. Jurgio”...

Knapt’aa.

LIETUVIAI ARGENTI
NOJ BERISSO.

23 d. birželio prie gatvės 
Montevideo salione “Sine Pro- 
gres” buvo lietuvii) vakaras, 
kurį surengė L. S. D. “Varg
dienis.” Vaidino du veika
lu: “Kaip kas išmano, taip 
save gano” ir “Viduje klebo
nijos.”

Lošime įvyko keletas klai
kų ir šiaip jau buvo trukumų 
ypač aktoriams nemažai trūko 
artistiškų gabumų. Tečiaus 
atsižvelgaint, kad tie patys 
darbo žmonės lošė, tai dova
notina. Bet nedovanotina tai 
tas, kad dr-ja “Vargdienis” 
skaitosi save bepartyviška, o 
visas veikimas yra1 socijalis- 
tiškas.

Kuomet čia susitvėrė “Ar
gentinos Lietuvių Dr-jos” 1 
skyrius, ‘ ‘ V argdienis ’ ’ tam 
prakilniam darbui nepritarė, 
bet visą laiką ignoravo.

Kilus Rusijoj revoliucijai 
socijalistai pradėjo rinkti au
kas “Vargdienis” pradėjo a- 
gituoti ir net išrinko komitetą 
dėl rinkimo aukų. Mat dabar 
“Vargdienio” dr-joje socija
listai sudaro didžiumą ir snlyg 
savo noro šeimininkauja. Pa
galbaus ar ilgai taip bus? Ar 
nesusipras kiti dr-jos nariai. 
Nesinorėtų tikėti, kad jie il- 
giaus leisis klaidinti. Kuo
met visas pasaulis juda, at
bus, susipras ir Argentinie- 
čiai, pradės branginti savo 
lietuvystę ir katalikystę.

Buenos Aires lietuviai iš
leido į visuomenę atsišauki
mus, kviesdami stoti į kovą 
prieš žmonių suvedžiotojus ir 
mūsų brangiausio tikėjimo 
niekintojus.

Turbūt dauguma žino vei
kalą **Viduje Klebonijos.” Jis 
statoma taip tiktai viešam iš
niekinimui mūsų kunigų ir ti
kinčiųjų žmonių Juk toks 
veikalas nedavė niekam jokio 
pamokinančio įspūdžio, bet 
daugelis tuom pasipiktino. Ar
gi trūksta lietuvių kalboje mo
rališkų veikalų?

Pagaliaus ir tos ypatos, ku-

Nepersenai “Darbininke” 
skaičiau “Vargonininko” at
sakymą ant p. Diemedžio ko
respondencijos, kur buvo ap
rašyta Lietuvių diena, laikyta 
Valley View Parke, Inker- 
man, Pa. Kadangi minėtas 
atsakymas paliečia mane, lai
kau sau už priedermę paaiškin
ti tikrą dalykų stovį.

Redakcija patėmijo, kad 
“Vargonininko” atsakymą ne
galėjo talpinti dėl užgaunan
čių išsireiškimų. Mat, norė
ta nabagėlio prieš visuomenę 
pridengti savo nerangumą 
prieštaraudamas teisybei ko
kiais ten išvadžiojimais.

Dalykas tame: p. Dieme
dis savo korespondencijoje mi
nėjo, kad chorą iš Wanamie, 
Pa., kuris dalyvavo koncerte 
per lietuvių dieną, išmokino, ir 
dirigavo kun. J. Miliauskas. 
Taip-gi pridūrė, kad vargoni
ninko kun. J. Miliauskas netu
rįs. Vargonininkas matomai 
norėjo tą užginčyti, o “Darbi
ninko” redakcija patikėjo 
tam, nes savo “pataisyme” 
aiškino, kad p. Diemedis ne
žinodamas taip parašė, bū
tent, kad kun. J. Miliauskas 
išmokino chorą, kad jisai diri
gavo, ir kad neturėjo vargoni
ninko.

Tai-gi “Darbininko” redak
cijai ir visuomenei noriu pra
nešti, kad p. Diemedis parašė 
teisybę, kad kun. J. Miliaus
kas išmokino chorą. Liudyti 
gali visas Wanamės choras. P. 
Diemedis taip-pat parašė teisy
bę, kad kun. J. Miliauskas di
rigavo chorą, ką liudyti gali 
visi, kurie buvo ant koncerto. 
Vargonininką teisybė turėjau, 
tą patį kuris tą atsakymą pa
rašė. Tai-gi p. Diemedis tik
tai tame klaidą padarė. Bet 
tokia klaida nestebėtina, nes 
visi žinojo, kad Wanamėje vi
sados buvo vargonininkas, o 
kad tą dieną nebuvo jo matyti, 
lengva buvo pamislyti, kad 
Wanamie tuom tarpu neturėjo 
vargonininko.

Keistai, žinoma, išrodė. 
Choras dainuoja po vadovys
te paties klebono, o ką to cho
ro vargonininkas veikia? Gė
dos didesnės nereikėjo. Tai-gi 
nei nestebėtina, kad tasai var
gonininkas užsigavo ir šoko 
teisybei į akis. 1

Bet-gi paties vargonininko 
kaltė. Tas darbas jam buvo pa
vestas, ale atsisakė. Nežinia 
iš kokių priežasčių; ar tai už 
tai kad pavesta jam muzika 
buvo persi/nki sudiriguoti, ar 
tai už tai kad nenorėjo prisi
dėti prie tautos darbo, ar ga
lutinai už tai kad neturėjo lai
ko, ko jam visados stoka buvo 
Wanamėje. Tad-gi pati bu
vau priverstas pradėtą darbą 
pabaigti, kas baisiai sugėdino 
vargonininką.

Ištikro negražu tokiam var
gonininkui, kuris taip pasiel
gia.

Kun. J. Miliauskas.

REIKALAUJA VYRŲ.
Stiprių vyrų dėl sunkaus 

darbo 56 vai. į savaitę.
Nuolatinis darbas, geras už

mokestis ir labai arti jūsų na
mų. Nereikia mokėti carfare. 
Kreipkitės prie Mr. O’Leary.

AMERICAN SUGAR 
REFINING CO., 

49 Granite Street, 
South Boston, Mass.

1
1
1
1 
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Labai naudingos knygos
APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS.

Dvi stambios knygos, po 500 pusL
Drūtai audeklu apdarytos ...........................$3.00.
Popieros viršeliais........................................... $2.50

“DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.”
Audeklu apdarytos.........................................$1.00
Popieros viršeliais...........................................$0.75

Galima jas gauti: 
“DARBININKO” KNYGYNE :

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Ir pas:

KUN. A. STANIUKYNĄ,
2634 W. 67-th Street, Chicago, III.

• •

B

i
i
♦:

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas. S

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios X 
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni- p 
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar- M 
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku M 
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri- 

statau tiesiog į namus. »
A K. MAZALAS, S

94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN. J
TeL Chart er 4235-4. «

0 Skaityk Čia 1
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik- 

m tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
m dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 

stogų dengė jų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų,
|3 tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- aj 

sn
Spinininkai, pinklų aštrinto jai ir raktų pri-

s| rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai. Ęc
sg Mūsų sankrovos randasi šiose vietose: fic

J. J. NcGowan Co.
265 Broadway, -:- -:- So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. Fourth St., -:- So. Boston, Mass. 
941—943 Washington, St, -:- Boston, Mass. 
Peari St, Boston, Mass.
366 Washington St, -:- Dorehester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W

•w. •

®©®®®©®®®®®©®®®®®®®©®®©®®®®®®©®®®®®©©®©©®®®®®©©®®©®©ii
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i: Edward L. Hopkins
:; 362 Broadway So. Boston, Mass:
: i Namai parsiduoda, kambariai parendavojami. j
: • GAISRI,

| SVEIKATOS,
; : SUŽEIDIMO,

APVILKTUS
STIKLUS,

'' (Plate glass)

INSURANCE

e©©®®©®©®®®®®©©®®®©©©®©®©©©©©©©©©©©©®®®®©©®®®®®©©*
GERIAUSIAS KRIAUČIUS 

BOSTON’E.
Siuvu visokius drabužius pa- ; 

gal naujausios mados arba pa- ; 
gal kiekvieno noro. j

KAINA LABAI 
PRIEINAMA.

. Darbą gvarantuoju. 
Meldžiu atsilankyti ir persi-1 

tikrinti !
JONAS BERŽE ZELIONIS & CO.,

• I
4 Haymarket Sq., — 28 Chandler Str., Boston, Mass. ;

Tel. Richmond 1753, or Bech 6184 - R.

Vienatinis lietuvis išdirbėjas akmeninių 
paminklų dėl visų kapinių.

Šiuomi turiu už garbę pranešti ger
biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš 
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant 
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv. 
Valstijose be jokių eztra primokėjimų. Kreip
kitės ypatiikai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.

A. 0EREULA,
75 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.
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DARBININKAS

Klausimui) 
ampelis •

Klausimas — Meldžiu paaiš
kinti:

a) Lietuva tur būti buvo ka
da nors visa katalikiška t. y. 
Didžioji ir Mažoji. Jei taip tai 
delko dabar Dodžioje Lietuvo
je veik visi lietuviai katalikai, 
o Mažojoj tiktai maža dalelė 
bėra kataliką, kiti gi visi e- 
vangelikai liuteronai. Nejaugi 
Vokietijos valdžia galėjo pri
versti katalikus tapti liutero
nais.

b) Laikraščiai ir knygos mi
ni, kad lietuvią kalba yra arti
miausia sanskritui. Ką tas žo
dis “sanskrita” reiškia? Aš 
nesuprantu.

c) Čigoną tauta ar turėjo 
kuomet savo tėvynę. Iš kur jie 
kilę?

d) Nekurie kalendoriai rašo, 
kad 862 metuose įsikūrė Mas- 
kolija ir tais pačiais metais ta
po atskirta Vakarinė Bažnyčia 
nuo Rytinės. Ką tas tą dvie- 
ją bažnyčią viena nuo antros 
atskirimas reiškia?

Labai žingeidus.
Paaiškinimas. — a) Visa Lie

tuva yra buvus katalikiška. 
Kuomet ėmė sklisti Vokietijoj 
protestantizmas, arba liuter- 
izmas, tai jis pasiekė ir apėmė 
veik visą Lietuvą. Tais laikais 
reikia žinoti kad katalikystė 
Lietuvoje labai silpnai stovėjo. 
Lenkai buvo dvasiškiai ir jie 
nesirūpino prigimtoje kalboje 
skelbti Dievo žodį. Kataliky
bė nebuvo įleidus šakną. To
dėl protestantizmui lengva bu
vo plėtotis tarp lietuvią. Bet 
atsirado tikras lietuvią apašta
las vyskupas Merkelis Gied
raitis ir labiausia jo dėka ka
talikybė Lietuvoje atsigavo, 
bet Mažoje Lietuvoje protes
tantizmas užsiliko. M. Giedrai
tis tapo vyskupu 1576 m. b). 
Žodis sanskritas lietuviškai 
reiškia pilnai sudarytas, arba 
pilnai suformuotas. Sanskritas 
yra tai senoviška literatūriška 
indėną kalba. Dabartinė indė
ną kalba žymiai skiriasi nuo 
senoviškos literatūriškos indė
ną kalbos. Indėną literatai pa
gerbdami senovišką literatū
rišką savo kalbos tarmę pava
dino ją sanskrita — tobu
la, c) Čigonai niekuomet netu
rėjo savo valstybės. Pirmiau
sia apie juos užsimenama Bi
zantijos istorijoj. Jie pasiro
dė kaipo raganiai, burtininkai 
ir gyvačią užkalbėtojai. Iš Bi
zantijos buvo išvyti 811 me
tais. Kaikurią spėjama, jog 
jie kilę iš senovės egiptėną. d) 
Penktame šimtmetyj po Kris
taus buvo dvi galingos vieš
patijos — Romos viešpatija ir 
Byzantijos viešpatija su sosti
ne Konstantinopoliu. Jos taip
gi vadinosi Rytinė viešpatija 
(Byzantija) ir Vakarinė (Ro
ma). Romos viešp. buvo varto
jama lotiniška kalba, Byzanti- 
joj graikiška. Bažnyčia buvo 
vienoda, tik skirtumas buvo 
kalboje. Dėl stokos komuni
kacijos, dėl kalbos skirtumo 
ir dėl įvairią kitą priežasčią 
atsirado skirtumą apeigose. 
Galop atsirado Byzantijos baž
nyčioj tokią skirtumą ir nesu
tikimą, jog ji nuo Romos ta
po atskirta. Bet tas neatsiti
ko 862 m.

Ir tas viskas atsiliepia į gyven
tojus ir daro juose skirtumus. 
Bet kad ir gamta būtą vienoda 
ant viso žemės paviršįo, tai 
visvien žmonėse įvairiuose 
kraštuose išsidirbtą savitumas, 
savi papročiai, sava kalba ir 
pasidarytą tautos. Todėl sa
kyti, kad nereikia tautą, ar
ba bandyti jas išnaikinti yra 
taip kvaila, kaip bandyti pa
naikinti perkūniją, žiemos šal
čius, vasaros kaitras, audras 
jūrėse arba kitokius gamtos 
apsireiškimus. Nei-gi būtą ge
riau, kad tauti) nebūtą, t. y. 
kad tik viena tauta tebūtą. 
Juk niekas nenori, kad miške 
vien tik eglės arba vien pušys 
teaugtą, kad miške vien tik 
voverys arba zuikiai tesiveis- 
tą. Nei-gi būtą geriau, kad ant 
žemsė vien lietuviai, arba vien 
žydai, arba vien totoriai tegy
ventą.

Klausimas. — Lietuvią soci
jalistams dažnai prikaišiojama 
sukaizerėjimas, vokiečiams 
prielankavimas. O iš antros 
pusės prikišama mūsą socija
listams pavyzdis Vokietijos so- 
cijalistą. Ar čia ne prieštara
vimas ?

Darbininkas.

Laike registracijos ir šauki
mo į kariuomenę atsiranda 
daug visokią apgaviką, kurie 
pasinaudodami lietuvią nesu
pratimu teisią ir kalbos juos 
kruvinai išnaudoja. "Saugoki
tės ją.

Kasdiena vis didesnė val
džia yra suteikiama Kerens- 
kiui. Ar tik iš jo nebus nau
ja eilė carą Rusijai?

Amerika ir-gi karės šmėkla 
prispausta visą valdžią paduo
da prezidentui. Kad tas tiktai 
nebūtą pavojum demokratijai.

Sčesnulevičius matyt “Nau
jienoms” gerai bakstelėjo pa- 
šonėn, kad jos kasdien šaukė 
“ouch,” o ant galo sušuko 
“gvalt.” Three eheers for 
Sčesnulevičius.

Jau karščiai praėjo. Dabar 
pradėkime vykinti tuos seimą 
gerus nutarimus.

Žingeidu yra paskaityti pui
kius aprašymus apie kareivią 
gyvenimą Europoje, kurie daž
nai yra talpinami “Darbinin
ke.”

Klausimas. — Ar reikalin
gos tautos? Ar nebūtą geriau, 
kad tautą nebūtą?

Brightonietis.
Paaiškinimas. — Tik biuro

kratai, išgamos ir žmonės be 
idealo naikina tautas arba ne
mato reikalo jas palaikyti. Ru
sijos senoji valdžia stengėsi 
lietuviams ir kitoms paverg
toms išplėšti kalbą, įbrukti 
savo kalbą ir pravoslaviją. Pa
našiai elgiasi ir Vokietijos biu
rokratai. Visos didesnės tau
tos saumeiliškais tikslais sten
giasi praryti mažesnias tautas. 
Žmonijos pasidalinimas į tau
tas yra labai naturalis apsi
reiškimas. Klimatas ant žemės 
kamuolio skirtingas įvairiose 
vietose, visokią skirtumą yra 
žemės gamtoje šimtą šimtai.

Paaiškinimas. — Prieštara
vimo čia nėra. Čia taip yra: 
vokiečiu socijalistai yra kartu 
dideli tėvynainiai. Svarbiuose 
tautos reikaluose eina su val
džia taipgi ir su kitais luomais 
išvien. Dabar kuomet prieš 
Vokietiją susitelkė tiek galin
gą tautą, tai socijalistai išvy
dę savo šaliai baisą pavoją ly
giai su kitomis partijomis, 
kaip mūras stoja už savo šalį. 
Dabar jie nekelia klausimo — 
kas čia kaltas, kad tiek prieši
ninką apniko Vokietiją. Gal 
jie ir tiki, kad visam čia kalta 
ją valdžia, bet tokiame kri- 
zyje jie eina su ja. Visi tie 
kurie sako, jog lietuvią soci
jalistai . sukaizerėjo, nesako, 
kad jie yra panašūs į vokiečią 
socijalistus, bet reiškia tą, kad 
lietuvią socijalistai elgiasi 
taip, kad kaizeriui ir Vokieti
jai būti] nauda, o lietuvią 
tautos reikalais nesirūpina ir 
net biauriai pašiepia, niekina 
ir šmeižia veikėjus ir geruo
sius tėvynainius.
g ' r i ■ ■■ ■ —

KAIMYNŲ PASTABELĖS.
Tautos Fondas dirba šventą 

darbą. Kiekvienas mylintis 
savo gimtinį kraštą privalo 
prisidėti prie to darbo.

Mūsą lietuviški korespon
dentai moka labai girti ir peik
ti. Kartais net ir su teisybe 
apsilenkia. norėdami savo 
draugams pataikauti arba ne
apkenčiamas vpatas papeikti.

Worcester’io parapija gerai 
gyvuoja. Turi pilną energijos 
vadovą ir geros valios darbi
ninką.

Nors visi linksmi New Ha- 
ven’o miestelyje ir smagu ten 
vasarą praleisti, bet ten žmo
nės nepamiršta savo vargingos 
tėvynės.

Esport, Pa. saujalė žmonią 
parodė visai Amerikai kokią 
rr eilę lietuviai turėtą turėti dėl 
savo tėvynės.

Leviston’o kolonija nors ir 
netekusi savo dvasiško vado
vo, bet vis gerai gyvuoja. Mat 
randasi ten geru žmonią, kurie 
dirba su pasišventimu.

Ištikro tas-La-svrence’o Mic
kus yra apsukrns, kaip Ickus.

S. Banaitis greitas vaikinas 
jei jis laimėjo lenktynėse 
Rockfurdo Vyčią išvažiavime.

Pranešama, kad susitvėrė L. 
D. S. kuopa Racine, Wis. Tai 
ta kataliką darbininką orga
nizacija auga greitai, o socija
listai smunka.

Rusijoje kasdien vis didesnis 
sumišimas. Gal ištikro rusai 
nepratę prie tokios laisvės, ku
rią jie apturėjo. Nežino ką su 
ja daryti.

Kuomet Sčesnulevičius atsi
dūrė Naujoj Anglijoj, tai 
“Naujieną” šulai šaukia jį į 
debatus. Je, kaizeriui galima 
špygą kišenių j rodyti net Vo
kietijoj esant.

Jonas Keras.

Uždėta 1871

HENRY J. BOWEN 
Real Estate & Insurance
469 Broadway, So Boston

Pirkdami pas mus nejudi
namą turtą turėsite prielankų 
ir teisingą patarnavimą.

L. D. S. NAUJOJI CENTRO 
VALDYBA.

Dvasiškas vadovas: —
Kun. F. Kernais,

50 W. 6-th Str.,
So. Boston, Mass.

Pirmininkas: —
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Vice-pirmininkas: —
M. Mažeika,

1658 Wabansia Avė., 
Chicago, III.

Raštininkas: —
F. Virak’s,,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Finansų Raštininkas: —
A. F. Kneižis,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Idžininkas: —
J. L. Petrauskas,

268 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Iždo globėjai: —
O. Meškauskaitė,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

P. Geležiutė,
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn.
V. Sereika,

21 James St., 
Norwood, Mass.

Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis,
P. Gudas,
J. E. Karosas,
F. Virak’s,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

-’Ą. -A. -A-

Vienatine Lietuviška *|*

1 Krautuvė t 
X
X X 
X X

Minereville.

Moksleivių Seimas
Delei svarbią priežasčią mo- 

ksleivią seimas yra perkeltas 
ant 21, 22 ir 23 d. rugpjūčio, 
1917, Grand Rapids, Mach. Š. 
Š. Petro ir Povilo Draugijos 
svetainė je, 1408 Hamilton A ve.

TVARKA:
21 Rugpj. 9 vai. ryto iškil

mingos gedulingos mišios už 
mirusius Sus-mo narius ir už 
lietuvius kritusius karėje. Pa
mokslas. Dienos bėgyje posė
džiai. 8 vai. vakare komedija 
“Paskubęja,” prakalbos etc.

22 Rugpj.: Dienos laike po
sėdžiai. 8 vai. vakare komedi
ja “Daina be galo,” eilės, pra
kalbos, dainos etc.

23 Rugpj. Užbaigimas seimo 
posėdžią 8 vai. vakare scenos 
vaizdeliu “Ir aš nepaisau,” 
prakalbos etc.

KELRODYS. Atvažiavusieji 
ant “Union” arba “Grand 
Trunk Deport,” arba ant “Jo- 
lland” ar “Muskegon Interur- 
ban” karo, teima W. Leonard 
gatvekarį, einantį į šiaur-va- 
karius. Teišlipa ant Quarry 
Avė., teeina 2 bloku į šiaurius, 
čion užtiks kleboniją 1343 
Quarry Avė.

Vietinioi lietuviai pavaišins 
seimo delegatus bėgyje seimo 
dieną. Visi norintieji apsisto
ti pas lietuvius ar viešbutyje, 
praneškite J. Lipkui, 1128 
Broadway Avė.,Grand Rapids, 
Mich.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

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

99
du ” 75c.
tris ” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
ginakiift iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W, Broadway,

NORIU SURASTI E. Wal- 
>ole, Mass. tokį žmogą, kuris 
galėtą priimti mane ant kva- 
:ieros. Atsiliepkite už ką bū
siu labai dėkingas.

S. Sanavaitis,
Box 177, Westville, III.

Paieškau savo pusbrolią 
Prano ir Leono Bugailą ir švo
gerio Antano Eišmanto. Pir- 
miaus gyveno Duguesna, Pa., 
o dabar nežinau kur. Prašau 
atsišaukti arba kas žinote pra
neškite sekančiu adresu:

V. Jaka vi čia,
37 Jefferson St.,

E. Cambrideg, Mass.

Y
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- y 
nieriams. *♦*

XV. LUKOSEVICIa, ♦♦♦ 
_ ♦!*

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.

Vietine Didžiausia Lietuviška

K R A U T U VE

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus 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, motuš. (M. P-kas)

AMERIKOS LIETUVIŲ

Rymo Kataliką Spaudos Dr-jos
Centro Valdybos antrašai: 

Pinu.: Kun. P. Lapelis, 
10806 Wabansia Avė., 

Chicago, UI. 
Raštininkas J. Tumasonis, 

917 W. 33 St., Chicago, DL 
Iždininkas — Iz. Nausiedas, 

917 W. 33 St., Chicago, UI
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Paieškau kaimyno Prano Ma
čiulio, paeina iš Kauno gub., Uk 
mergės pav., Skapiškiu parapijos, 
Mičiūną sodžiaus. Taip-gi pus
brolių Mikšių, Mikšioka, Antano 
Turiu svarbų reikalą. Ar tamstos 
patys atsiliepkite, ar kas kitas 
šiuo adresu:

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRASUS I Ją išdir

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

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Kasa-

Visos Lietuvos

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilką, 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 muzikališku 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 ir pigiai-

Biznieriai nepra
leiskite progos

APSIGARSINKITE “LIETU
VIŲ DARBININKŲ KA
LENDORIUJE 1918 m.”

L. D. S. II Seimas nutarė 
kiekvieną metą išleisti L. D. 
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
gumą popieros ir kitokią spau
stuvei reikalingą daiktą.

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

Formatas bus6X9, mažiau
sia 128 pusL su įvairiais pa
veikslais ir tt.

Leisime apie 16.000 egz. Ap
garsinimą kainos ant pareika
lavimo.

Nelaukite ilgai, nes jau pra
dėtas rengti į spaudą. Pir- 
miaus prisiąstus įdėsime pir
moje vietoje.

Apsvarstykite, tai geriausia 
proga išgarsinimui biznio.

Apgarsinimą kopijas siąski- 
te šiuo adresu:

“Darbininkas” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

Parodyta'sienos, kokios tu
rės būti laisvos Lietuvos.

Lietuviai iš Kauno, Vilniaus, 
Suvaiką guberniją, Prūsą Lie
tuvos, Kuršo ir Gardino gu
berniją ras savo miestus ir 
miestelius, geležinkelius, upes 
ir didesnius vieškelius.

Kiekvienoje grinčioje turi 
būti Lietuvos žemlapis!

Reikalaukite pas knyginin
kus ir redakcijas, arba kreip
kitės prie sutaisytojo ir leidė
jo. Kaina 1 žem. 60 centą, 
2-ją ir daugiaus po 50c. Agen
tams tam tikros kainos.

M. ŠALČIUS, 
320 — 5-th Avenue, 

New York City.

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

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

Taipgi įvairią
FRUKTŲ-VAISIŲ. 

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

Ji

I

+ Mylėtojui muzi-
7^ (į f ką ir dainas 8

I lekcijos lietuviš-
■

PIRMC KLESOS

DANTISTAS

vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai. Užsakymus siunčiam 
greitai į visas dalis Amerikos ir 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.

Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street,

Kampas Bedford Avė.,
Brooklyn, N. Y. į

Tel. 4659 Greenpoint.

i

koj kalboj išsimo
kinimo (notą) “Gaidą” ant 
visokią įstrumentą kad ir nesi 
matęs gaidą, 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.

I

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Vatendo*
oqo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

m
J

Tel So. Boeton27O

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisrhai. | 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 va).

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. <

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

Vincą Ramažauską,
11 South Leonard Str.

WATERBURY, CONN.

K. tlDLAUSKAS

*4*B©©©©®®®®©©®©©®®®©©©®®® į 
SOUTH BOSTON, MAM 
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIiKA 

APTIEKA.

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per ezpresą.

Aptiekorius ir Savininkas 
Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
226 Broadvay, kampai 0 St,

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofitoadyno- Gt4o vtooHa* Ueaa
1-3 P. M 7-9 P.M. PrtakMa Akinta*.

419 Boylston St. Boston, Man.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

| Priėmimo valandos:
g Noož iki 3 popiet. N no 7 Iki 8 vakara
i 509 BKOADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON 

Tel 503 S. B.

Bcll Phon*. Dičkiam 3996 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BrMdSt.,Miladel|Ua,Pa 
Phytician and Snrgeon (lietuvi*gydy
tojas ir chirurgas pabaigęs Indiaaoa 
Universitetai Gydo visokias ligas vy. 
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Ofiso valandos: UI rito. *-< popiet. 7-9 j 
vakaro. Medei loma; UI rito l-ipoplet.
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