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Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 

tautos dora bujotų ten, 
tikybiniai principai atmes-

Didelis Talkininkų 
pasisekimas.

TALKININKŲ PASISE
KIMAS.

Talkininkai šiomis dienomis 
smarkiai pasivarė prieš teuto
nus. Pasivarė dviejuose fron
tuose Francijos ir Italijos fron
te.

Francijoj ties Verdunu per 
tris dienas ėjo smarkus bom
bardavimas. Po to francūzai 
padarė ataką 14-kos mylių 
fronte. Veik tuo visu frontu 
turėjo pasisekimą ir pasivarė 
apie mylią pirmyn. Reikėjo pa
imti čia stiprias vokiečių tran
šėjas. Bet dideliu bombarda
vimu pavyko jas apgriauti ir 
išbaidyti gynėjus. Po to jau 
nebuvo didelio sunkumo jas 
paimti. Prie to viso francū- 
zams pavyko paimti apie 5.000 
vokiečių į nelaisvę.

Italai iškirto štuką austrams. 
Fronte nuo Plavos iki Adriati- 
kos 20 mylių ilgumo varė per 
dvi dieni didelį bombardavi
mą. Austrų tranšėjos buvo 
sulygintos su žeme. Po to tai 
italai padarė ataką. Turėjo 
didelį pasisekimą. Italai skel
bia, jog vieną dieną niekuomet 
tiek nebuvo padarę, kaip šiuo 
kartu. Paėmė nelaisvėn 7.500 
austrų. Šitame veikime daug 
prisidėjo Italijos aeroplanai. 
Dalyvavo užpuolime 200 aero
planų.
Vokiečių laikraščiai rašo, kad 

Italijos fronte armotų krioki
mas buvo baisus. Jų esą į 5.- 
000. Praneša, jog austrai tik
rai sužinoję, kad Italijos fron
te dabar veikia didžiausios 
francūzų ir angh] armotos.

Tuo tarpu, kaip francūzai 
ir italai veikė, tai ir anglai 
nesnaudė. Padarė smarkias 
atakas apie Lens. Tuose už
puolimuose anglams daug gel
bėjo jų “tanks.”

mo sprogstančių bombų buvo 
aiškiai matomas kelias, krū
mai, namai. Visą naktį nuo 
šūvių buvo šviesu.

Vokiečiai naudojo savo di
džiąsias armotas. Tų armotų 
yra ypatingi šoviniai ir jie 
sprogdami išleidžia baltą švie
są. Kitų bombų šviesa yra 
raudona. Tai vokiečių di
džiųjų armotų bombos, spro
gdamos ore, aiškiai peršvietė 
savo balta šviesa tūkstančius 
raudonų bliksnojimų. Šovi
nys palikęs armotą, lekia o- 
rą rieždamas-ir palieka milži
niškai ilgas driužles. Oras 
buvo pilnas durnų. O vokie
čių didžiųjų armotų šoviniai 
peršviesdavo ir tamsiusius du
rnus.

MAIŠTAS FINLANDIJOJ.

Didesniuose Finlandijos mie
stuose buvo kilę dideli maištai. 
Gyventojai apiplėšė valgomų
jų daiktų krautuves. Valdžia 
paskui konfiskavo kas liko.

Dabar ten sutraukta dau
giau Rusijos kariuomenės ir 
tvarka įvykdoma.

Įvairiose Finlandijos vietose 
buvo dideli miško gaisrai ir di
deli plotai išdegė.

UŽTALŽĖ VADĄ.

Rusijos premieras Kerenskį 
gavo žinią, jog fronte karei
viai papildė biaurų darbą. 
Vienam kariuomenės skyriui 
buvo pavestas gen. Purgasov, 
kurs šauniai pasirodė karėje 
nuo pat jos pradžios. Viena 
rota atsisakė jo klausyti. Tai 
generolas liepė maištininkus 
suareštuoti. Tuomet maišti
ninkai apsupo generolą ir šau
tuvu galais užtalžė savo vada.

LIETUVIŲ NELAISVIŲ MOKYKLA.

Vatikano organas Osserva- 
tore Romano skelbia, jog aps
kritai imant popiežiaus taikos 
pasiūlijamas gerą Įspūdi pada
rė j pasaulio tautas.

Įvairumai atbalsių buvo ne- 
išvengtini. Pačioj Italijoj tie. 
kurie eina visuomet prieš Baž
nyčią ir popiežių, tai smerkia 
ir dabar popiežiaus pasiūliji
mą.

Giornale D’Italia, kurs iš
reiškia daug-maž valdžios nuo
monę, atsiliepė prielankiai a- 
pie popiežiaus atsišaukimą. 
Bet išreiškia abejonę begu vo
kiečiai sutiktų geruoju sugrą
žinti užkariautas žemes ir nu
siginkluoti.

TURĖS KONFERENCIJĄ.
Anglijos lordas Cecil, bloka

dos ministeris apreiškė parla
mente, jog talkininkai 
atsakysiant popiežiui, 
konferenciją.

KĄ DARYS VCKIEčlAL
Vokietijos kanclierius Mi

chaelis apreiškė Reichstago 
komitetui, jog popiežiaus tai
kos pasiūlijimą svarstys sutar
tyje su savo talkininkėmis. ,

LABAI PASMERKIA 
“TARYBĄ”

“Žmonių Taryba” Ameri
kos socijalistų suorganizuota 
buvo pasiuntus pakvietimą į ją 
įstoti Columbijos universiteto 
prof. E. C. Stowell. Tasai 
profesorius atsakė, jog jis 
greičiau nukirsdintų sau deši
nę ranką, nėgu pasirašytų po 
programų tos “žmonių tary
bos.” Galop pasakė, jog “ta
rybos” veikimas yra judošiš- 
kas, gelbstantis vokiečiams.

Tarpe lietuvių panašią “ta
rybą” organizuoja “Naujienų’ 
štabas.

ŠNEKA JAU APIE SEKAN
ČIĄ KARĘ.

Vokietijos gen. Liebert pasa
kė, jog Vokietija be Belgijos 
pakrančių negali apseiti ir kad 
jei dabar per šią karę jų ne
gaus, tai Vokietija turės reng
tis prie naujos karės.

NELAIMĖ PADANGĖSE.
Toronto, Ont. Ga. — Du

Kanados lakunu skrajojo 800 
pėdų augštybėse. Beskrajo- 
jant aeroplanai susikūlė ir vie
nas užsidegė. Liepsnodamas 
krito žemėn. Lakūnas nusi
laužė sprandą ir buvo labai 
apdagęs. Antras lakūnas su 
savo mašina laimingai susilei
do žemėn.

VISU FRONTU EINA KOVA

Francijoj, nors smarkiausi 
susirėmimai eina ties Verdunu 
ir Lens, bet smarkesni veiki
mai prasidėjo visu frontu nuo 
Šveicarijos rubežiaus iki jūrės. 
Tas frontas yra daug maž 435 
mylių ilgio.

Talkininkai turbut sumanė 
padaryti tokius antpuolius, 
kad sulaužyti visą frontą prieš 
žiemą. Mūšiams patogaus o- 
ro bus dar trys mėnesiai. Po 
to prasidės dideli lietūs, pa
bliurs žemė ir didelių atakų 
negalima bus daryti.

Anglai ir francūzai labai 
sutartinai veikia. Kadangi 
talkininkų jėgos yra skaitlin- 
gesnės, tai jiems drąsiau vei
kti visu frontu. Tuomet vo
kiečiai negalės iš vietos į vie
tą pergabendinėti kareivius, 
nes visur lygiai reikės.

Išvien veikianti Francijos 
ir Anglijos artilerija pagimdė 
baisią ugnį ir neišpasakytą 
trenksmą. Nedėlios vakare 
buvo paskutinis artilerijos pri- 
rengimas prie atakų. Buvo

DUOS DAUGIAU TEISIŲ.

Anglijos valdžia rengiasi 
Maryti reformas valdyme In
dijos. Ketina suteikti vietos 
žmonėms daugiau teisių. Indi
jos provincijos veik tokias tie
sas ingvs, kaip kad turi Ka
nados valstijos.

UŽSAKĖ CUKRAUS.
Suv. Valstijų valdžia užsa

kė 100.000 tom] cukraus ar
mijai. Kainą nustatys maisto 
administracija. Jei nustatytų 
rinkos kainą, tai reikėti] už
mokėti tarp 12 ir 15 milijonų 
dolerių.

NUBALSAVO DALYVAUTI.
Anglijos Labor partija bal

savo ar dalyvauti socijalistų 
tarptautinėj konferencijoj Sto- 
ckliolme ar ne. Tai balsais 
1.234-000 prieš 1.231.00 nubal
savo dalyvauti.

POPIEROS KORTELĖS.
Vokietijos valdžia pasiryžo 

bėgyje poros mėnesių įvesti po
pieros kontrolę. Iki šiol val
džia ragino žmones taupyti 
popierą, bet tas raginimas 
nedaug tegelbėjo ir valdžia pa
siryžo kontroliuoti popierą 
taip, kaip valgomuosius pro
duktus.

RIAUŠĖS.
Ispanijoj, Barcenos mies

te labai didelės riaušės eina 
nuo panedėlio. Riaušininkai 
buvo sulipę ant stogų ir šaudė 
į kareivius ir policiją. Kai- 
kuriuose namuose riaušininkai 
buvo gerai apsiginklavę. Tai 
į tuos namus šauta iš armotų 
ir trys tokie namai buvo iš
griauti.

ĮSAKĖ AREŠTUOTI.
Rusijos valdžia įsakė vidu

rinių reikalų ir karės ministe- 
riams visus areštuoti prieška
rinius agitatorius, ardančius 
naminę tvarkų ir kurstančius 
prieš laisvę, ingytą per revo
liuciją.

MOTERŲ NUOPELNAI.

Ne kartą jau buvo rašyta a- 
pie francūzių nuopelnus šioje 
karėje. Indomu bus sužinoti 
apie šiuos ji] veikimus.

Netoli fronto yra visokių 
laikinų dirbtuvių, kur taiso
ma sugadyti daiktai — šautu
vai, dviračiai, avalai, drabu
žiai ir tt. Ypatingai išsitriksi- 
no francūzės sutaisyti čevery- 
kus ir drabužius. Iš kareivių 
surenkama tūkstančiai sune
šiotų batų, čeverykų, šinelių, 
burnusų ir tt. Tie avalai ir 
drabužiai taip esti sunešioti, 
jog išrodo niekam, o niekam 
netiks. Rodos stebuklo reikia, 
kad sutaisyti. Bet francūzės 
išmoko tokius stebuklus dary
ti.

Tie sudėvėti, suplyšę batai, 
kurie taikos laiku būtų išmesti 
su sąšlavomis, dabar paver
čiami vėl į minkštus dailius, 
tvirtus batus. Francūzės nu
valę juos mirko ypatinguose 
skystimuose ir skūra pasidaro, 
kaip nauja. Paskui prasideda 
lopymas ir tą padaro taip ga
biai, kad batai išrodo, kaip 
nauji. Po viso lopymo, taisy
mo tie batai dar pamirkinami 
verdančiuose taukuose. Po pa
starosios operacijos tuos batus 
nelengva atskirti nuo naujų. 
Vienoj dirbtuvėj tokių batų 
sutaisoma po 5.000 porų kas
dien.

Kitose dirbtuvėse suplyšę, 
sudriskę purvini, kruvini mun- 
dierai pertaisomi į naujus. Pir
miausia tuos skarmalus virina, 
po to sveikosios -vietos išker
pamos. Tos didelės skiautės 
dizinfektuojamos. Ir iš tų iš
plautų skiaučių siuvėjos su ne
išpasakytu gabumu pasiuva 
naujus mundierus. Ir tie mun- 
dierai atgal siunčiami armijon.

Yra “hospitaliai,” kur su
laužyti šautuvai, sugadintos 
armotos, sugedę automobiliai 
ir dviračiai taisomi.

Francijoj ir apskritai Euro
poje dabar toks taupumas, jog 
nei špilkelė, nei skiautelė, 
nei kruopelė nenueina ant nie
ko.

Šioje karėje vartojama to
kios armotos, kokių niekuo
met nebuvo vartojama. Ypa
tingą veikmę turi tie šūviai į 
žmones. Kartais nuo baisaus 
armotų trenksmo kaikurie ka
reiviai pastoja nebyliais. Ki
tiems nebyliams armotų trenk
smas sugrąžina kalbą. Taip 
atsitinka su girdėjimu. Kar
tais kareiviai nuo trenksmo 
apkursta, o antru sykiu at
gauna girdėjimą nuo trenks
mo.

Nuostabiausią atsitikimą pa
pasakojo vienas Francijos ka
pitonas. Jis tėmijo priešinin
ką medyje. Tuo tarpu prie me
džio liemens sprogo baisi bom
ba. Kapitoną nubloškė žemėn 
ir jis gulėjo tūlą laiką be ža
do. Kuomet atsipeikėjo, tai 
be galo nustebo pamatęs save 
Adomo rūbuose. Visi drabu
žiai buvo nudraskyti.

Kitam kareiviui šitaip atsi
tiko. Bomba ekspliodavo prie 
pat jo. Ir nei kiek jo nesužei
dė. Tik nubloškė jo burnusą 
nuo pečių. Paėmęs burnusą 

k-^nuo žemės žiūri, kad jis be gu- , 
zikų.

Vienas Anglijos oficieras bu
vo patekęs tokion vieton, kur 
aplinkui sprogo bombos viena 
po kitai. Bet oficierui nekliu
vo nei skevelda. Po viso pra
garo jis pajuto, jog nei girdi, 
nei gali kalbėti. Žinoma turė
jo būt paleistas namo. Bet kol 
sugrįžo į Angliją, tai atkurto 
ir kalba jam sugrįžo.

LEIDO VEIKTI.
Vokietijos valdžia paleido 

garsų laikraštininką Hardeną 
ir leido jam vėl leisti savo lai
kraštį “Zukunft.” Tame lai- 

debesuota ir tamsi naktis, bet kraštvje buvo minima, jog Vo- 
tūkstančiai armotų be paliovos j kietija turi grąžinti Francijaij 
kriokė ir didelę apielinkę aiš- į Alzaciją Austrija Trieste Ita-j 
kiai nušvietė. Nuo blizgėji-; lijai.

BANDYS SUTAIKINTI.
Darbo sekretorius Wilson 

išvažiavo į Birmingham, Ala., 
kur mainieriai rengėsi prie 
streiko. Sekretorius bandys 
juos sutaikinti su kompanijo
mis.

DIDELIS SEIMAS.
Rusijos seimas prasidėsian

tis rugpj. 25 d. Maskvoje, tu
rės daug delegatų. Maskva ir 
Petrogradas seime turės po 15 
atstovų, kiti didieji miestai 
po 7. Darbininkų ir Kareivių 
Taryba 100, ūkininkų atstovi] 
100, žemietijos 400, kooperati- 
viškos dr-jos 300, pramonės 
120, ūkininkų dr-jų 100, moks
lo atstovi] 100, Durnos 400.

STREIKUOJA LAIVYNO 
DARBININKAI.

New Yorko ir Brooklyno 
laivyno dirbtuvėse nutarė 
streikuoti. Reikalauja $4.50 

Jei nebus reikalavi- 
tai visose lai-

BAISI NELAIMĖ SALO
NIKUOSE.

Graikijos mieste Salonikuo
se buvo ištikęs baisus gaisras., dienoje, 

j Veik pusė miesto išdegė. 80.- mas išpildytas, 
j 000 gyventojų liko be pastogės.; vyno dirbtuvėse bus paskelb- 
*be duonos, be turto.

KAZYS PAKŠTAS.
Jaunas, gabus katalikų vi

suomenės Amerikoje veikėjas, 
Tautos Fondo sekretorius ir 
Loyolos Universiteto Chicago
je studentas.

Rugpjūčio 26 dieną Kazys 
Pakštas sakys prakalbas apie 
Vyčius ir kitus svarbius reika
lus So. Bostone šv. Petro para
pijos bažnytinėje salėje.

Prakalbos prasidės 7:30 vai. 
vakare.

Jauno lietuvių veikėjo pra
kalbų pasiklausyti patartume 
sueiti visiems So. Bostono ir a- 
pielinkių lietuviams. Prakal
bas rengia L. Vyčių 17 kuopa. 
Įžanga 5c.

Netrukus Kazys Pakštas 
pradės lankyti Amerikos lietu 
viii kolonijas Tautos Fonde 
reikalais.

AR TURI VOKIEČIAI DAR 
KOKIŲ GUDRYBIŲ.

Šioje karėje vokiečiai paro
dė daug gudrybės ir sumanu
mo. Parodė savo ginkhj tobu
lumą. Parodė, jog jie perma
tė, kas šioje karėje svarbiau
sia bus turėti. Ar viską, ką 
vokiečiai žinojo, jau pavarto
jo šioje karėje. Ne visų pripa
žįstama, kad vokiečiai pavar
tojo viską, ką žinojo. Kaiku
rie nurodo, jog jei vokiečiai 
būtų nustumti iki pat ji] rube- 
žiaus ir jei talkininkai dar va
rytus, tai iš karto jų armijos 
gali žūti. Spėjama, jog jų pa- 
rubežis yra pilnas baisiausių 
minų ir talkininkų armijoms 
dasivarius iki tų vietų, jos iš
lėktų į padanges.

PALEIDINĖJA KALINIUS.

Austrijoj dėl stokos ir bran
gumo maisto 
kaliniai 
žudžiai.
ma.

paleidinėjama 
Laikoma tik galva- 
Areštavimų vengia-

• Kaip jaučia kareiviai tran
šėjose tas iš dalies pasirodo iš 
jų laiškų.

Vienas anglų kareivis šitaip 
rašo iš Francijos:

Sėdžiu savo tranšėjoj, o virš 
mane lekia bombos su tokiuo 
balsu lyg audimą plėšant. Į- 
stabu, kad karė pastojo tokiu 
paprastu daiktu man ir mano 
draugams. Apie 50 jardų nuo 
mūsų pūva vokiečių lavonas. 
Aš spėju jis buvo pakastas, bet 
bombos išriausė jį vėl.

Kitas šitaip rašo:
Visi dalykai pas mane įgija 

gilesnę reikšmę visais žvilgs
niais. Šeimyniška meilė taip 
sukįla ir aiški pasidaro, kaip 
pieva po lytaus. Tikyba pasi
gilina. Sunkiose gyvenimo 
valandose remiuosi meile liku
sių brangių, myl’mų asmenų, 
kurie toli nuo manęs. Viliuo
si sugrįžti, labai trokštu su
grįžti, tiek daug yra gražių 
daiktų ir veikimų, kuriuos aš 
pildyčiau likusiose dienose, 
dirbčiau prakilnius darbus.

%

/

tas streikas.

NUSIŽUDĖ KAPINĖSE.

•Lawrence, Mass. — Rasta 
lavonas G. Danielso. 65 metų 
amžiaus, Bellevue kapinėse o 
prie šono revolveris. Nusižudė 
dėl nesveikatos.

t
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tuvos tautiškai visuomeniškų 
reikalų kuriems pinigai reika
lingi.
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Lenkiškas laikraštis “Na- 

przod” praneša, kad baronas 
Roppas išvažiavo į Kauną į- 
steigti Lietuvių Tautos Tary
bą. Mat vokiečiai maną at
gimdyti Didžiąją .Lietuvos Ku
nigaikštystę.

Minėtasis baronas Roppas 
turbūt bus buvusio Vilniaus 
vyskupo brolis. Nuo lietuvių 
tautiško judėjimo kaip girdė
tis jis nesišalindavo, kaip kad 
paprastai darydavo kiti Lietu
vos bajorai didikai. O jo dvi 
dukteri sako esančios tikromis 
lietuvaitėmis.

F. V.

LIETUVOS SŪNUI. 
Ačiū tau, Lietuvos sūnau, 
Už tavo taip prakilnius darbus 
Kad duodi galybę mūs’ dvasiai 

[ir kūnui 
Ir sužadini mumyse jausmus. 
Paminklą, kurį tu paliksi dėl 

[mūsų 
Bus pradžia to tiesiojo kelio. 
Tąsyk pažįsim tikybą, dorybę 

[nuo jūsų 
Ir kviesim kiekvieną prie to 

[švento darbelio. 
Šių laikų žmogus, nesuprasda- 

[mas nieko, 
Nežino jų vertės tų minčių iš- 

[reikštų 
Ir verčia tą Tavo galybę ant

[nieko 
Tarytum, kad kas ką blogą 

[jam skelbtų.
Elena šulčiutė.

Į karužę jojant.

Kas girdėti lietuvių kolonijose. HARTFORD, CT.
Sulaukėme savo įstaigos.

TIKRASAI 
INTERNACIJONALAS.

Jeigu šitą pasaulinį gaisrą 
sukūrė žemosios žmonių pajė
gos. tai užgesinti ją įstengs tik 
gerosios ir prakilnios pajėgos.

Būti ta prakilnia jėga, tais 
prakilniaisiais ugnegesiais nuo 
pat pradžios karės stengėsi bū
ti socijal-demokratija. Bet va
dovaujantieji pasauliniam so- 
cijalizmui vokiečių socijal-de
mokratai už pupų bliūdelį (t. 
y. už šiltas vietas, už biznį, už 
valdžią) pardavė kaizerio val
džiai savo idealus. Šiems par- 
sidavus, greitai suklupo ir pa
kriko ir visi kiti. Rusijoje 
žydelių bundas išvien su rau
donaisiais socijalistais ir anar
chistais baigia pražudyti Rusi
jos laisvę.

Ir ne dyvai. Geri ir garsūs 
jie buvo, kol reikėjo griauti 
netikusį surėdymą. Bet kada 
beveik visas pasaulis užlieps- 
nojo baisiosios karės gaisru, 
pasirodė, kad socijalistai į 
ugnegesius netinka: perinen- 
kos jų paipos, o ir tos, kurios 
yra — yra padarytos iš pras
tos medžiagos, sutrūkę.

Tie, kurie ir duoną valgo tik 
iš neapykantos skleidimo, riau
šių kėlimo — negali apčiuopti 
tvirtų gyvenimo pamatų, ku- ’ 
riais galima būtų paremti tau- 
tų ir visos žmonijos ateitį.

Tie. kurie nepripažįsta tau
tystės, negali būti tautų vieny- 
tojais ir tikrojo internacijona- 
lo darytojais.
'■'>> ' *
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Katalikų Bažnyčia nors pri
pažįsta ir remia tautystę, kiek
vienos tautos savarankumą, te
čiau tiki į visi] tautų vienybe 
Kristuje, pagal kurio mokslo 
yra lygūs Dievo akyse ir grai
kas, ir žydas, ir rymietis.

Tad ir tikrąjį tarptautišku- 
mą. internacijonalą galėjo 
skiepyti ir skleisti tik Kristaus 
Bažnyčia.

Ir mes matome, kaip tos Ba
žnyčios matomoji galva šv. Tė
vas nuo pat karės pradžios 
tėvišku balsu kviečia tautas 
atsiminti savo brolystę Dievu- 
je ir paliauti varius žudynes. 
Tris metus žmonija, tarsi ap
kurtus ir pakvaišus, to balso 
negirdėjo. Ketvirtųjų metų 
pradžioje, kada jau mažne pa
springo kraujais, bet-gi išgir
do tą balsą ir ėmė rimtai svar
styti jo turinį. Neatsistebi 
gražumu ir prakilnumu, len
kiasi prieš rimtumą ir teisin
gumą, o bet-gi priimti ir pa
klausyti nenori. Kalbame dau
giausiai apie talkininkus, nors 
ir teutonų pusėje daug randa
si neužganėdintų.

Iš kur tas nepasiganėdini- 
mas Viena, abidvi pusi, ypač 
alijantai dar nepasiliuosavo 
nuo svajonių visiškai sutriuš
kinti priešininką, padiktuoti 
po karės jam valią, prisijungti 
žemių ir tt. Antra, nenori su
tikti ir pripažinti, kad Katali
kų Bažnyčia yra vyriausia tai
kos darytoja ir tautų vienyto- 
ja.

Vieni laukia išganymo iš so- 
cijalizmo, kiti padeda viltį ma- 
sonerijoje. Štai dabar laikraš
čiai susizgriebė rašyti, kad

tarptautiškoji masonerija su- 
krutusi taika rūpinties. Atsi
minė įvykusį prieš du mėnesiu 
Paryžiuje įvairių tautų maso
nų suvažiavimą ir nors tada 
nematė reikalo garsinti maso
nų, kaipo taikos apaštalų, bet 
užtat dabar, pasigirdus šv. 
Tėvo balsui, atsiminė ir aną 
masonų suvažiavimą ir liepia 
laukti taikos iš masonų pusės.

Neįvykins taikos ir masonai. 
Aname suvažiavime dalyvavo 
tik alijautų šalininkai; tad jie 
nepamiršo prijungti prie Fran
cijos Alsaciją ir Lotaringiją, 
paliuosuoti Lenkiją, bet už
miršo pasakyti, kad kiekviena 
tauta turi teisę gyvuoti ir plė
totis, tai-gi ir vokiečių tauta, 
ir kad negudri yra svajonė a- 
pie visišką sutriuškinimą vo
kiečių galybės. Masonerija be
gyvuojanti vien krikščionių še
šėliu ir katalikystės neapykan
ta. nieko didelio ir pastovaus 
nenuveiks pasaulyje. Ji norė
tų vykinti Kristaus mokslą, 
bet !o Kristaus ir Jojo mokslo 
nebepažįsta. Norėti] pasirody
ti pasaulyje naudingesnė už 
Katalikų Bažnyčią, bet neapy
kanta tos Bažnyčios apjakino 
ją ant tiek, kad nebemato tik
rųjų Bažnyčios nuopelnų ir jo
sios pajėgos.

Ar greitai pasaulis paklau
sys balso Krstaus vietininko? 
Tai įvyks tada, kada galutinai 
įsitikins, kad tiesa ir teisingu
mas beišliko ten. kur Petro lai
vas plaukia.

Duok Dieve, kd tai įvyktų 
kuogreičiausiai.

KATALIKAI SUSIPRATO.

“Draugo” No. 192 paduoda
ma žinia, kad Cleveland, Ohio. 
laikraštis “Dirva” dabar y- 
ra vedamas vietinių Vyčių p. 
Ig. Sakalausko ir p-lės O. 
Žvingiliutės.

Ištiesi] tai yra maloni žinia, 
kad Clevelando katalikai susi
prato ir moka taktingai pasiel
gti. Nes kiek biskį pirmiaus 
“Dirva” jau buvo visai bęsi- 
rabantuojanti į laisvamanių 
dausas. O ant katalikų visuo
menės veikėjų užsipuldinėjo 
nei kiek neblogiau už partyviš- 
kus “Keleivius,” “Tėvynes” 
ir kitus jų draugus — o be to 
viso drįsdavo savę vadinti be- 
partyvišku laikraščiu. Bet 
mainosi gadynės, keičiasi lai
kai — ir, teisybė ima viršų 
nors pamaži, bet nesulaiko
mai.

Centralis Lietuvių Dienos 
Komitetas pernai buvo suma
nęs išleisti knygą su paveiks
lais ir aprašymais viso veiki
mo surišto su Lietuvių Diena. 
Bet po žinomų perversmių ir 
intrigų iš laisvamanių pusės 
su Liet. Dienoje surinktais pi
nigais, tos knygos išleidimas 
užsivilko ir turbūt pranyks.

Pirmiausia daug lėšų reikė
tų jos išleidimui, o antra ne
būtų kas ją pirktų, nes visi 
abejotų apie jos teisingumą ir 
bešališkumą. O abejotinos ver
tės raštų skleidimui ir plėtoji
mui lietuvių visuomenė pinigų 
negi norės berti kaip į balą, y- 
pač kad tiek yra svarbių Lie

Dijalogas išreiškiantis Lietuvos jaunųjų atsisveikinimą. Dra
bužiai turi būti lietuviški. Mergaitė pasirėdžius lietuvišku sijonu, 
iakute ir plaukai supinti kasose; galva papuošta rūtomis. Jonas 
apsiavęs batais ir kaklaraištis platus, kryžiavai surištas.

Kambarėlis gražiai pauostas. Uždangai pakilus, girdis pija- 
no liūdna melodija (ta pati gaida, kurią dainuojama solo že
minus). Onutė sėdi prie stalo užsisvajojus. Po gerokos pauzos 
Onutė pradeda liūdnai kalbėti.
Ona. Ak, atsimenu, (atsidusta), rodos tik vakar tas buvo... 

Saulutė tekėjo, o aš bėgau, skuhinaus tekina li- 
nužių rauti (paremia galvą ant rankų ir toliaus kal
ba). Rodos tik vakar jįjį sutikau... Jis galvą len
kė ir meiliai kalbėjo... Rodos tik vakar jam žiedelį 
dovanojau ir pati pasižadėjau jo ant amžių būti........
Kiek tai tuomet buvo džiaugsmo, buvau laimingiau
sia pasaulyje ir maniau niekuomet nereikės verkti, 
liūdėti... Bet, ši nelaiminga karė viską sugadino! 
O, kad aš bučiau žinojus šią nelaimę, nesigailėčiau 
šiandieną praeities (verkia ir kalba).

Ak, dienelės jus auksinės, 
Kur jūs dingot taip ūmai, 
Lig koks sapnas rytmetinis 
Išsisklaidė! amžinai.

(Palengva atsikelia ir tykiai dainuoja). 
Nelaiminga ta vietelė, 
Kur bernelį sutikau;
Pirmą kartą jam širdelę
Ir žiedelį aukavau...

(Antrą punktą kiek linksmiau sudainuoja už sce
nos Jonas.)

Jonas. Stok, žirgeli juodbėrėli. 
Štai dvarelis jau prijot’s; 
Kur uošvelis, žilgalvelis, 
Abrakėliu tave šers...
(Jonui uždainavus, Ona pribėga prie lango ir 

žiūri. Paskiaus eina atgal į vidurį scenos. Kuo
met Jono daina nutilsta, Onutė karštai kalba)...

ONA. Jis atjojo, atjojo paskutinį kartą man sudiev pasa
kyti. (Rankas laužo) O Dieve brangiausias, ar-gi 
ištikro taip yra?! Argi reiks vienai palikti? (Priė
jus prie stalo sėda ant kėdės ir rankas suneria) Tiek 
svajonių supinta, tiek naktelių neišmiegota (Jonas 
barškina į duris ir jai kalbą pertraukia. Ona smar- 

. kiai atsikelia, pribėgus duris atidaro ir pasitraukia 
į vidų scenos. Jonas ineina dainuodamas.)

JONAS. Labas rytas, mergužėle, 
Ar tu lauki čia manę*...

ONA (lenkdamosi). Labas, labas, bernužėli,
O kaip ilgu be tavęs.

(Sveikinasi ir abudu paskui dainuoja duetą.) 
Kiek tai džiaugsmo ir linksmybių 
Meilė teikia dėl jaunų, >
Kada angel’s prie krutinės 
Kužda laimę mūs dviejų.
(Pabaigus dainuoti, Jonas paima Onai už ran

kų ir lėtai kalba).
JONAS. Kaip linksma man būtų ten toli apkasuose, jeigu 

tavo malonus balselis tenai skambėtų. Gal aš tuo
met tiek skausmų neturėčiau?.........(Ona šluosto aša
ras. (Jonas žiūri į laikrodį.) Bet, atleisk man, 0- 
nute, aš čia užtrukau. Atėjau tau pasakyti pasku
tinį kartą sudiev... manės jau laukia tenai. Su
diev... (paleidžia jos rankas ir eina išlengvo prie 

durių).

ONA. Sudiev, sudiev brangiausias. Te laimina Viešpats 
tavo žingsnius. (Puola ant kėdės ir verkia) Jonas 
sugrįžta prie jos ir dainuoja.

JONAS. Vai, neverkie mylimoji, 
Nedžiovinkie sau galvos;
Aš išjojęs vėl sugrįšiu,

Kaip tik karė kad nustos...
ONA. O, aš neverkčiau, neaimanuočiau jeigu žinočiau, kad 

tie tavo saldūs žodeliai, kuriuos man anądien kal
bėjai, išsipildytų, kad tavo prižadas būtų tvirtas.

JONAS. Tikėk man, mieloji, ir atmink, kad aš tą sakiau. 
Dabar uždainuok brangioji, paskutinį kartą ant 
laimingos man kelionės. Tegul išgirsta mano šir
dis tavo malonų balsą, tegul užmiršta ji kas ją 
laukia, tegul nutilsta vargai.

Abudu dainuoja. Ant laimužės, še rankelę — 
Jau sudiev, sudiev, sudiev, 
Gal šis kartas paskutinis, 
Gal ant amžių — visados.

(Kuomet dainuoja: “Ant laimužės,” tuomet pa
siduoda viens kitam rankas, o kaip dainuoja “Jau 
sudiev, tuomet gražiai atsisveikina Prie žodžių. 
“Gal šis kartas paskutinis” Jonas traukiasi atgal 
prie durių ir išeina, Ona rankas ištiesus užbaigia 
viena dainą. Visą laiką pijanas skambina liūdnas 

melodijas.) 4
UŽDANGA NUSILEIDŽIA.

S. Dainius.

WORCESTER, MASS.
Vyčiai smarkiai veikia.
Berods, daugeliui jau ži

noma, kad šios kolonijos Vy
čių 26-ta kuopa, kuri gyvuo
ja apie tris metus, yra pra
lenkus savo veikimu kitas or
ganizacijas kuopas. Apie 
tai paliudija pastarųjų dienų 
nuotikiai. Rugpjūčio 12 die
ną, š. m., aiškiausia pasirodė 
šiuometinis Liet. Vyčių 26-tos 
kuopos darbas.

Paaiškėjo dabar, kad ne
galima susipratusio jaunimo 
darbams priešinties, bet rei
kia jiems karščiausia pritarti.

Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa 
įsigijo šiemet nuosavus namus 
su 12 kambarių, nusipirko 
savo pijaną ir papuošė naują 
stabą puikiais rakandais, ku
rių vertė siekia iki puseptinto 
šimto dolerių. Viename kam
barių intaisė krautuvę, kur 
užlaikoma skanių užkandžių ir 
minkštų gėrimų. Ikišiol Vy
čiai tame name nemažai veikė, 
bet viešai jame pasirodė rug
pjūčio 12 dieną.

Minėtasis namas priklauso 
Šv. Kazimiero parapijai, ge
gužio 24 dieną namą išnuoma
vo Vyčiai ir gyvai jame pradė
jo tvarkyties.

Prie inkurtuvų Vyčai ruo
šėsi smarkiai ir jiems tas pa
vyko.

Rugpjūčio 8 dieną atsibuvo 
nepaprastas Vyčių kuopos su
sirinkimas, kuriame buvo iš
duota šeiminiai raportai, iš 
kurių sužinota, kad tūli kata
likų svietiškiai veikėjai atšal
dė Vyčių energiją prie darba
vimosi krikščionių demokratų 
labui. 5-to Kongreso nutari
mai nepadarė tokio įspūdžio, 
kaip kad kitų seimų nutari
mai. Todėl greit prieita prie 
apsvarstymo kitų dalykų.

Šis susirinkimas buvo beveik 
išimtinai pašvęstas prie na
mo inkurtuvių prisiruošimui. 
1. Nutarta namas išpuošti; 2. 
nutarta užkviesti visus šio mie
sto inteligentus ir pramoninin
kus; 3. nutarta surengti va
karienę su įvairiu programų. 
Prie darbo paskirta tinka
miausi ir gabiausi darbinin
kai.

Vyčių choras laike pasku- 
nių galvatrūkčiais mokinosi į- 
vairių dainelių, kad inkurtu
vių laike susirinkusius drau
gus ir svečius maloniomis dai
nomis pavaišinti.

Už choro išlavinimą garbė 
priklauso p. J. Čižauskui, kuris 
uoliai chorą mokino.

Sulaukus subatos suėjo visi 
išrinktieji darbininkai ir puo
lėsi prie darbo.

Sesutės Vytės pradėjo kepti 
piragus, “piemikus,” kisielius 
maišyti, kambarius puošti, gi 
p. V. Bacevičius tik nurodinė
jo, kur kas reikia padėti, pa
kabinti. Mat, jis buvo užveiz- 
dėtoju.

Vaikinai Vyčiai kviečia sve
čius į inkurtuves, stato raides 
prie namo — Vyčių emblemas 
gamina, gi kiti stalus taiso, 
prie kurių bus mylimi sveteliai 
susodinti ir pavaišinti.

Sulaukėme visi laimingai ir 
nedėlios. Pasimeldėme baž
nyčioje. Po pietų prie namo 
apie 2-rą valaindą susirinko 
visi vyčiai ir gerbiami kunigai. 
Pakelta amerikoniška ir Lie
tuvių Tautiška vėliava. Tai 
pirmą sykį šiame mieste užple- 
vesavo tautiška vėliava.

Pagalios pribuvo fotografas. 
Nutraukė paveikslus - namo, 
Vyčių kuopos ir choro su gerb. 
kunigais ir valdybomis prieša
kyje. Po to trumpai valandai 
visi išsiskirstė.

Apie 6-tą valandą vakare į 
namą pradėjo rinkties Vyčiai 
ir svečiai, o kiek vėliau pribu
vo kuopos dvasiškas vadovas 
kun. J. Čaplikas. Darbininkai 
stojo prie savo darbo. Pir
miausia prie tam tyčia papuoš
to stalo susodino dvasišką va
dovą ir kuopos valdybą.

Staiga prie stalo priėjo ma
ža mergaitė su gėlių bukietu ir 
pradėjo skaityti laišką. Du 
jaunu vaikinu iššaukė iš už 
stalo kuopos pirmininką' p.

Steponkų ir pasisodinę į puoš
nią kėdę, pakėlė jį į augštą. 
Visa publika garsiai suplojo 
rankomis ir sušuko: — Ura-..

Jauna Vytė po to pirminin
kui inteikė gėlių bukietą. Po
nas Steponkus ištarė visiems 
nuoširdų ačiū už prijautimą jo 
pasidarbavimams.

Netrukus ir vakarienė ant 
stalų pasirodė, prieš kurią 
dvas. vadovas kun. J. Čaplikas 
atkalbėjo maldą, o paskiaus 
visu būriu buvo atgiedota Vy
čių Himnas.

Kiek užkandus, prasidėjo 
programas. Kalbėjo kun. J. 
Čaplikas, Kazys Pakštas, se
kė dainos ir deklamacijos.

Laike vakarienės pribuvo ir 
gerb. klebonas kun. J. J. Ja
kaitis, kuris pasakė įspūdingą 
prakalbą.

Vakarienė užsibaigė malda 
ir Tautos Himnu.

Tai taip pas Lietuvos Vyčius 
AVorcesteryj atsirado savo na
mas. Gi prie to jie turi savo 
chorą, krautuvę ir beną.

Dabar rengiasi prie didelio 
išvažiavimo, kuris įvyks rug
sėjo 2-rą dieną. Į išvažiavimą 
užkviesta Naujosios Anglijos 
Vyčių Apskričio kuopos ir cho
rai. Bus užkandžių, minkštų 
gėrimų ant ūkės, o parapijos 
salėje bus puikus programas.

Kas norėtu su Liet. Vvčiu 
26 kuopa susinešti gali kreip
ties šiuo antrašu: LIETUVOS 
VYČIAI, 22 Waverly St., Wor- 
cester, Mass.

Vyčius Mylintis.

BRIDGEPORT, CONN.
Susirinkimas.

Jau pora metų atgal susitvė
rė Lietuvių Kooperatyviška 
Bendrovė ir iki šiam laikui 
stengėsi kuodaugiausia išpar
duoti šėrų. Ir tas darbas iki 
šiol sekėsi, nes išparduoto šė
rų nemažai, apie 120. Apie 50 
yra dar nepapirkusių. Jiems 
duodama proga per 90 dienų 
pasipirkti ir būti bendrovės 
savininkais. Krautuvės atida
rymą trukdė užsakymų išpil
dymas. Bet dabar jau turime 
visus rakandus pagal naujau
sios mados. Kiekvienas užė
jęs pažiūrėti negali atsigerėti, 
taip puikioi viskas ištaisyta. 
Nei viena krautuvė valgomų 
daiktų Hartford’e nėra taip į- 
taisyta kaip Liet. Kooperaci
jos. Dabar krautuvė atidaryta, 
galima jau pirkti po No. 34 
Park Str.

Gužutis.

BALTIMORE, MD.

Kas-žin kas pasidarė mūsų 
miesto kirespondentams kad 
jie jokių žinių į laikraščius 
nerašinėja. Ar plunksną nu
laužė, ar žinias laiko žiemai.

Nedėlioj rugpjūčio 19 d. bu
vo LDS. 30 kuopos susirinki
mas. Nors ne visi noriai buvo 
susirinkę, bet buvusieji gyvai 
svarstė kuopos reikalus ir ža
dėjo smarkiaus veikti.

Prisirašė naujas narys, me
dicinos studentas, p. J. A. Buč- 
nis. Tai stambi žuvis kuopai. 
Dabar 30-ta kuopa turi 25 na
rius ir tai visi parinktiniai 
žmonės. Tai Baltimorės Sme
tona.

Ašara.

L. D. Sąjungos 39 kuopos at
sibus rugsėjo 5 d. 1917 m. šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
Park Avė. seredos vakare 7 v. 
susirinkimas. Bus labai svar
bus, daug turime svarbių rei
kalų apsvarstyti ir apie teatro 
surengimą jau laikas artinas 
malonėkite visi nariai atsilan
kyti ant šio susirinkimo, o ir 
naujų narių nepamirškite at
sivesti prisirašyti.

Kp. Rašt.

BRIDGEPORT, CONN.
Smagi pramoga.

Nedėlioj, rugpjūčio 12 d. 
1917 m. šv. Jurgio parapijos 
bažnytinis choras turėjo malo
nu išvažiavimą. Vieta buvo la- . * • . . . 
bai tinkama arti prie miškelio, 
visas jaunimas linksminos žai
slais, kiti obuolių rinko, o lie
tuviškos dainelės be paliovos 
skambėjo ištisą laiką. Sykiu 
dalyvavo ir pats gerb. kleb. ' 
kun. M. A. Pankauskas. Ant 
pietų nebuvo jokių svaiginan
čių gėrimų, valgiai skaniausi,! 
lietuviški sūriai, užbaigoje bu
vo dar ir šaltos košės. Vakare 
prieš grįžtant namo vargonin
kas p. J. Šaučiūnas su visu cho
ru padainavo keletą smagių 
dainelių ir tt. •
Abelnai mūsų bažnytinis cho

ras gerai gyvuoja. Prie choro 
norintieji prigulėti priimami 
tik su įžanga 25c., mėnesine 
mokesties 10c. Šv. Jurgio pa
rapijos choras susirinkimus 
laiko kas mėnuo.

Lietuvaitė.

SO. MANCHESTER, CONN.
Parodė savo “mokslą.”

Rugpj. 16 d. čia buvo šau
kiami ant ekzaminavimosi už
siregistravę vyrai. Tarpe lie
tuvių buvo du socijalistai. 
Kuomet siegdino, tai socija- 
listo paklausė ar tiki į Dievą. 
Tas pasakė netikįs į Dievą, 
neinąs į bažnyčią neklausąs 
kunigų. Jam atsakė: “mes ta
vęs nevarom į bažnyčią o 
tik klausiam ar tiki į Dievą.” 
Socijalistas atsakė: “Tai mu- 
sėt.” Tuomet klausė: “Kas 
tu toks esi!” Atsakė nežinąs. 
Po to buvo paimtas vertėjas T. 
T. ir išsiaiškino dalykai.

Visas miestelis sužinojo apie 
tokį socijalistą ir visi iš jo 
juokias. i "

Kareivis.

CHESTER, PA.
Kviečiame visus.

Rugpjūčio 26 d. bus LDS. 
19 kuopos susirinkimas. Pa
vasarį buvome užsimokėję iš 
anksto ir dėl vasaros kaitri] 
buvome nutarę neturėti susi
rinkimų. Todėl dabar bus la
bai svarbus susirinkimas, nes 
per tą. laiką įvyko visokių per
mainų. Taip-gi visų narių 
prašome paraginti savo drau
gus prisidėti prie mus kuopos. 
Kartu labai kviečiame atsilan
kyti pas mus ir dvasios vado
vą gerb. kun. Ign. Zimblį. Su
sirinkimas bus 5 vai. po No. 
725 E. 7 st.

Galop priminsiu, jog mū
sų finansų šart. buvo šauktas 
į karuomenę ir tapo priimtas 
į armiją.

J. Mikaliunas kp. rašt.

ST. LOUIS, MO.
Bazaras.

Šv. Juozapo parapija uoliai 
darbuojasi? Kitais metais ren
gdavo bazarą arba (fėrus) žie
mos laiku bet šiemet sumany
ta rengti vasarą nes yra daug 
patogiau ant tyro oro. Bazaras 
rengiamas labai įvairus ir gra
žus. Bus visokių daiktų, viso
kių išlaimėjimų. Užprašyta 
puikiausia orkestrą. Žodžiu 
sakant, rengiama pirmas tokis 
puikus ir turtingas pasilinks
minimas kokio pas mus vasa
ros metu dar nėra buvę. To
dėl kviečiame atsilankyti ir 
gerb. “Darbininko” skaityto
jus, kuriems netoli kaip antai 
Collinsville, III. ir kitur. Baza
ras įvyks 2 ir 3 dd. rugsėjo, 
prasidės ned. po pietų ir baig
sis panedėlį. per “Labor Day.’ 
Taip-gi turiu paaskyti, kad 
bus labai gražioj vietoj. Neto
li bažnyčios, klebono darže.

šv. J. par. Kom.

PITTSTON, PA.
LDS. 32 kuopa turės svarbų 

susirinkimą nedėlioję 26 d. ru
gpjūčio tuoj po sumos Šv. Ka
zimiero bažnytinėj svetainėj.

Prašome visų narių atsilan
kyti ir atsivesti naujų.

A. J. Kižis,
32 kp. rašt j
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CHICAGO, ILL.
(North Side)

Rugpj. 17 d. š. m. LDS. 20 
kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą šv. Mykolo parapijos sve
tainėj. »

Susirinkimas turėji įvykti 
pirmiau 12 d. rugpjūčio, ale 
kadangi žmonės nusikankinę 
miesto dulkėse ir vasaros kar
ščiuose, tai sulaukę sekmadie
nio kaipo pailsio dienos, kas 
tik gyvas stengiasi surasti ra
mią sau vietą arba lauke, arba 
miškuose, kad pakvėpuoti ty
ru oru ir pasidžiaugti gamtos 
gražumu. Todėl susirinkimas 
įvyko paskiaus. Delegatas iš
davė raportą iš LDS. II Seimo, 
visi nariai buvo patenkinti,šio- 
metinis kongresas daug pasi
darbavo Sąjungos reikale.

Po tam kilo klausimas kas 
link surengimi vakaro kaip 
buvo tarta susidėti su vyčiais 
ir jau buvo įgaliota komisija 
tam darbui. Bet dar nieko ne
sužinojo. Tai paskui pasirodė 
atsilankęs iš vyčitj komisijos 
narys tuomi tikslu. Šisai pa
aiškino, kad vyčiai nutarė 
susidėti su darbininkais rengti 
vakarą, bet dabar vyčiai tu
ri jau du vakarus rengiamus 
“Genovaitę” ir antars vaka
ras “Visi trys pralaimėjo.” 
Abudu žada įvykti prieš ad
ventus. tai reikia palikti po 
Kalėdų, taip ir palikta ant 
komisijų nuožiūros kad priei
nama. tada rengti.

Apie tai bekalbant pasirodė, 
kad kai-kam yra daug neaiš
kumų Darbininkų Sąjungoj. 
Vis-gi nemalonu girdėti tokius 
išsireiškimus, o gal dar ir y- 
ra tokių trūkumų, užtad gei
stina kad nei kokių neaiškumų 
nelaikyt paslaptyje, ale grei
čiausia vilkt į aikštę, kad vi
siems būti) aišku, kaip diena, 
nes kitaip ir būti negali.

Tatai nesidrovėkime nieko 
kas mums neaišku, duokime 
užklausimus kuopų susirinki
muose.

Korespond.

HARTFORD, CONN.
Iš Vyčių veikimo.

Rugpjūčio 19 d. L. Vyčių 6 
kuopa laikė susirinkimą, ku
riame delegatai buvusieji 5-ta- 
me L. V. Kongrese išdavė ra
portą.

Labai maloniai būtų delega
tų raportą Vyčiai priėmę^ jei 
nebūtų Kongrese padaryta to
ki ų nemalonių permainų, ku
riomis 6 kuopa nepatenkinta ir 
labai apgailestauja kad taip 
atsitiko.

L. Vyčių organizacijoje bu
vo reikalinga milicijos skyrius 
ir yra gana plati dirva, veikti 
visiem isšvieno.

Nežiūrint to viso L. V. 6 kp. 
su visa energija rengiasi prie 
iolesnio veikimo. Vasaros lai
ku buvo sumažėjęs veikimas, 
bet dabar, kaip girdėti, tai 
visos Hartfordo draugijos ren
giasi prie katalikų spaudos 
platinimo. '

3 aip-gi jau adaryta senai 
lauikama lietuvių kooperacija. 
Dabar hartfordiečiai gali pasi
džiaugti, turėdami taip pui
kiai inrengtą krautuvę, kur 
apsisaugos nuo išnaudotojų. 
Kaip matyti, bus geros pasek
mės, kas dar neturite šėro, ga
lima dar nusipirkti. Naudoki
tės ta proga pakol dar nevėlu.

A. J. P.

BRIDGEPORT, CONN.
L. Vyčių 37 kuopa laikė su

sirinkimą rugpjūčio 12 d. 1917 
m. vakare 7 vai. šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje. Narių atsi
lankė nemažas būrelis, gal rū
pėjo pasiklausyti delegato ra
porto iš 5-jo L. Vyčių Kongre
so ir tt. Apsvarsčius kuopos 
naminius reikalus, pirmas ra
portą išdavė delegatas gerb. 
kleb. M. A. Pankauskas, pui
kiai išaiškino L. Vyčių 5-ojo 
Kongreso nutarimus ir užma
nymus. Raportas vienbalsiai 
priimtas. Paskiaus nutarta su
rengti išlaimėjimo vertės $5.00. 
Pusė pelno paskirta ant baž
nyčios naudos, pusė kuopai. 
Pirm. A. Veličkis rezignavo 
nuo savo darbo, nes jau yra 
pašauktas kariauti. Vytis A. 
Velečkis darbštus doras ir ga
bus veikėjas kuopose bei drau
gijose. Labai dideliam nuliū
dime liko Vyčių kuopa netekus 
gabaus veikėjo.

Vytė.

*

BROOKLYN, N. Y.
Pereitame 44-tos Vyčių kp. 

susirinkime, kuris įvyko 6 d. 
š. m., dėl šiokių tokių nesusi
pratimų ir nemalonumų Vyčių 
tarpe, atsisakė toliau vado
vauti Vyčiams šioje kuopoje 
pirm. Antanas Kivita, į jo vie
tą tapo išrinktas Kar. Aniolų 
parapijos mokyklos mokytojas 
Augustinas Dimta.

Taipgi pranešu, kad tą pa
tį vakarą atsisakė šios kuopos 
Finansų raštininkė p-lė Ona 
Mokaskiutė, į jos vietą tapo 
išrinkta p-lė Marijona Karta- 
vičiutė.

Vytis.

LAWRENCE, MASS.

Vaikų Excursija.

Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos vasarinės mokyklos 
vaikams tapo suruoštas gražus 
išvažiavimas į miškus. Nors 
tas jau būtų ir paprastas da
lykas, bet Laivrence’o žmo
nėms tas buvo didelė naujie
na, nes tai pirmas tokis vai
kams pasilinksminimas.

Vieta išvažiavimo buvo taip 
graži ant kalnelio palei ežerėlį, 
oras malonus ir programas die
nos toks turiningas ir gražiai 
išpildytas, jog viskas tarsi 
liejosi į kokią tai saldžią har
moniją ir linksmybę. Vaiku
čiai žaidė, bėgiojo, linksminosi, 
o senesnieji ir jų tėvai jais 
džiaugėsi. Visam išvažiavimui 
vadovavo gerb. klebonas kun. 
Virmauskis. Jam pagelbinin- 
kavo diakonas Raguckis iš 
Terre Haute, Ind. Prie prog- 
ramo dienos daug prisidėjo 
vietinis šv. Cecilijos parapiji
nis choras, vedamas p. A. 
Gžegoževskio, gabaus muziko 
ir naujo vietinio vargoninin
ko.

Neapsėjo ir be prakalbų. 
Pirmiausia kalbėjo kun. Pr. 
Virmauskis. Paskui kalbėjo 
dijakonas Raguckas, K.. Sčes- 
nulevičius, P. Strakauckas ir 
P. Jakaitis. Visi kalbėjo trum
pai. Suaugusių žmonių buvo 
koki 400, o vaiką 300. Buvo 
ir mickinių, kurie neva atėjo 
pasijuokti ir pasišaipyti iš ka
talikų. Bet nabagai apsigavo, 
nes pamatė, kad Laivrence’o 
katalikai Ickaus nezaležninkus 
toli užpakalyje paliko. Žiūrė
dami į tą vieni, protingesni 
džiaugėsi šiuo progresu, kiti 
•mickiniai keikė kun. Virmaus- 
kį ir kitus iš pavydo, treti gi 
keikė savo Mickų už tai, kad 
jis nieko panašaus nedaro. Ant 
pabaigos buvo sudainuotas 
Lietuvos hymnas. čia tai dau
gumas mickinių ir pasirodė, 
nes nors stovėjo sykiu su ki
tais, bet stovėjo su kepurė
mis. O sakosi, kad jie pri
klauso prie Lietuviškos Tau
tiškos Bažnyčios. Matytis kiek 
Mickus savo žmonės mokina 
tautystės ir kiek jis pats apie 
tautą nusimano.

Buvęs bambizinis.

BROOKLYN, N. Y.

Dalyvaus Bazare.

17 rugsėjo visų trijų srovių 
žmonės susirinko L. Ukėsų 
kliubo name reikale rengiamo 
bazaro kaip kad minėjo vieti
niai laikraščiai. P-as Sirvydas 
buvo to vakaro pirmininku. 
Jisai išaiškino gerai dalyką, 
sakė, kad Chicagoj ir kituose 
miestuose, talkininkai turėjo 
šelpimui nukentėjusių nuo ka
rės europiečių bazarus, tarpe 
kurių sykiu ir lietuviai nebu
vo užmiršti. Todėl girdi ir New 
Yorke talkininkų rengiamame 
bazare ir lietuvius priims sy
kiu ir kviečia dalyvauti ir duo
da tokią pat vietą kaip ir ki
toms tautoms, kaip tai fran
cūzams, rusams, anglams, sy
kiu ir mums lietuviams. Apie 
tai kiek paaiškinęs jis leido

per balsus ar Brooklyno ir New 
Yorko lietuviai rengs tą baza
rą kaipo lietuviai ar nerengs. 
Visi vienbalsiai sutiko rengt. 
Taigi Brooklyno ir New 
Yorko lietuviai su apielinkė- 
mis nežiūrėdami į jokias kliū
tis petys į petį rengs bazarą 
sykiu su kitataučiais New Yor
ke. Pinigus siųs visiems lie
tuviams nukentėjusiems dėl 
karės į Petrogradą, o iš ten 
kur reiks. Siųs Centralis Ko
mitetas, bet prižūrint Bazaro 
komitetui, ir taip greit kaip 
tiktai bus galimą, nors tą pa
čią dieną kada užbaigs bazarą. 
Į bazaro komitetą įėjo visų 
srovių veikėjai ir visi galės 
kontroliuoti pinigus, ir ne vie
ni nei kiti nematysis pažemin
tais. Bazaro surinktus pini
gus nepelėdins kur banke bet 
išsiųs koveikiausiai į paskirtą 
vietą ir atskaitą viešai išduos.

Šiuo tarpu ginčų jokių kąip 
ir nebuvo, o tiktai visi svars
tė kaip geriau išnaudojus ge
rą progą ir kaip geriaus pasi
rodžius prieš svetimtaučius ir 
tuomi kad gerai bazarą išlai- 
mėjus. Tad-gi lietuviai ruoš
kitės, ypač brooklyniečiai. Sy
kiu bus ir paroda, kas ką se
novišką lietuevišką turėsite, 
galėsite nešt parodon ar paro
dyt ar parduot vis vien bile ne 
tuščia vieta. Man rodos cho
rams ar nereikėti) pasirengti, 
nes tikiuosi kad susivieniję 
kiek tiktai yra užtrauks prie 
progos lietuviškų dainų.

A. Dymta.

CLEVELAND, OHIO.
Rugpjūčio 19 d. salėj “Ce- 

dar Point” buvo susivažiavi
mas Cleveland’o ir Detroit Vy
čių. Dėl trumpaus laiko nie
ko ne buvo galima nuveikti. 
Iš Detroito buvo atvykęs ga
na gražus jaunimo būrelis, 
tarp kurių radosi ir svečiai: 
p. L. šimutis ir p. J. K. Mi
liauskas.

Clevelandiečių buvo mažai 
ir tie negalėjo visi sykiu sueiti, 
nes per tokį platumą sunku 
greitu laiku susirasti, bet vis
gi, kurie susiėjo, gana gra
žiai ir meiliai pasikalbėjo. 
Gaila, kad dėl laiko stokos 
nebuvo galima pažaisti nei pa
dainuoti, nes visi to pageida
vo. Ypač Detroitiečiai, ku
rie buvo atvykę pilni gyvumo 
ir džiaugsmo būt išradę kokių 
pamarginimų. Delei trumpo 
laiko užsiganėdino vieni ki
tiems gerais linkėjimais.

Kaip girdėjau, kad gerb. 
svečiai p.p. L. Šimutis 26 d. 
rugpjūčio grįž į Chicagą, o 
J. K. Miliauskas į Brooklvn, 
N. Y.

CHICAGO, ILL.
Lietuvos Vyčių 36 kp. pa

rengė puiki) pikniką nedėlioj 5 
rugpj. 1917 m., Palonia darže. 
Piknikas prasidėjo 12 vai. ir 
traukės iki 9 vai. vak. Publikos 
atsilankė neperdaugiausia dėl 
nelabai malonaus oro, buvo de- 
besiuota ir biskį lijo. Viskas 
buvo prirengta kopuikiausia, 
kas atsilankė, tam tiko, kam 
neteko tas gailėjos. Muzika 
griežė gana puikiai lietuviškas 
polkas. Toliau sekė progra
mas. Liet. Vyčių bažnytinis 
choras sudainavo keletą Unks
mių dainelių po vadovyste p. S. 
Žilio. Pirmą sudainavo: Kai- 

j tink šviesi saulutė, Ko liūdi 
I putinėli, Lietuva tėvynė.

Malonu buvo girdėti, kad to
ksai šaunus choras ką tik susi
tveręs ir jau toli pažengė pir
myn. gal dėl to, kad susilau
kėm jauno gabaus vargoninin
ko p. S. Žilio.

Toliau sekė lenktynės; lenk
tynės buvo vyrų, laimėjo pui
kią knygą 4 kp. L. V. Buvo 
lenktynės merginų; laimėjo 
kendžių skrynią vietinės kp. 
Vytė p-lė Ona Ivinškaitė. Mo
terų lenktynėse laimėjo p-ni O. 
Pudzvilienė knygą. Vaiki) len
ktynėse laimėjo J. Piežis sal
dainių 5 dėžes.

Visas pelnas buvo skiriamas 
dėl vargonų fondo N. P. P. N. 
parapijos.

Tėvynės Mylėtojas.

KEWANEE, ILL.
Rugpjūčio 19, čia susitvėrė 

nauja dr-ja po vardu šv. Kazi
miero karalaičio. Kaip bus 
galima susinešti su Lietuva, ta
da ta dr-ja bus įkorporuota, 
kaipo šaka Kauniškės Šv. Ka
zimiero dr-jos. Į šią dr-ją pri
guli lygiai vyrai ir moterys ir 
moka 25c. mėnesinės mokesties 
ir 5.00 pagelbos ligoje gaus į 
savaitę.

Prie naujos dr-jos prisirašė 
narių iš karto 16. Liglaikiniu 
prezidentu, kol susitvarkys dr- 
ja, pasiliko pats klebonas kun. 
K. Ambrozaitis, finansų sekre
torium p. Šaltis, prot. sekr. K. 
Skrebutis, ižd. p. M. Kvietins- 
ki'enė. Sekantis susirinkimas 
bus ateinantį nedėldienį, t. y. 
26 d. šio mėnesio. iŠ dr-ja tu
rės savo knygyną. Vietinis 
klebonas, žada daug naudingų 
knygų paaukoti šv. Kazimiero 
dr-jai, nes ir jis pats ton dr-jon 
prisirašė ir pats ją uždėjo.

Tai-gi laimingo pasisekimo, 
naujai ir tokiai naudinga dr- 
jai, kuri rūpinas ne tik kūno 
reikalais, bet ir dvasios.

Lakštutė

špokas.

ti. Mes nutarėme keliauti į 
Rusiją, nors tai baisu skirtis 
su šeimynomis. Turim likvi
duoti visą savo darbą, turime 
likviduoti dr-jas, kurias lai
kėme per 23 metus. Reikia ar
dyti “Birutės” keptuvę, nes 
nebus kam duonos valgyti.

Mūsų mylimas klebonas, 
kurs dar nėra senas, o jau pra
žilo, tai vis iš rūpesčių.

Susirinkimų jau nevalia da
ryti. Gyvenimas apmiręs, žmo
nės nusiminę.

J. S.

KAIMYNŲ PASTABĖLĖS.
Nesidyvikite, jei paprasti 

žmoneliai kartais neatskiria 
tarptautiškųjų žodžių. Štai ir 
“Naujienos” neatskiria milici
jos nuo militarizmo. Ir avie
na ir kiauliena — vis per vie
ną.

L. D. S. CHICAGOS 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRM. — J. Poška,
2323 W. 23 Place

PIRM. PAGELB. — S. Šimkus,
638 W. 18-th St.

RAŠT. — M L. Gurinskaitė, 
3347 Auburn Avė. x 

IŽD. — M Mažeika,
1658 Wabansia Avė.

GLOB.: — S. Daunora, 
1922 S. 48 Court,

Cicero, HL
GLOB. — P. Varakulis.
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IŽD. N.

IŽD.
DVAS. VAD. — Kun. F. Kudirka, 

1631 W. North Avė.
Chicago, III.
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HARTFORD, CONN.
Rugpjūčio 12 d. 1 vai. po pie

tų buvo LDS. 6 kp. mėnesinis 
susirinkimas šv. Trejybės pa
rapijos svetainėj. Buvo išduo
tas raportas delegatės sugnžu- 
sios iš seimo. Visi nariai padė
kojo delegatei už jos pas 
bavimą delnų plojimu. Paskiau 
buvo skaitytas protokolas 
ro seimo. Visi nariai tapo ii 
ganėdinti ir pakilę dvasioje, 
kad tiek daug naudingų nuta
rimų padaryta. Ir nekurie nu
tarimai iš protokolo buvo svar-, 
storni, ypatingai kas link S# 
Savaitės. Išrinkta Komisija iš 
keturių ypatų, kuri darbuosis 
laike Katalikų Spaudos Sava\ 
tės. Kas link pasekmingesnio 
platinimo kat. spaudos nutar
ta sudaryti iš visų draugijų. 
Tikimės sudaryti komisiją iš 
apie 30 ypatų. Toliaus nutar
ta surengti išvažiavimą arba 
pikniką, kuris bus 26 d. rugpj. 
Long Grove park, Burnside. 
Tai bus pirmas toks linksmas 
išvažiavimas, nes dar iki šiol 
LDS. 6 kp. neturėjo progos su
rengti kokio nors pasilinksmi
nimo vasaros laike. Tai dabar 
pasitaikius progai rengia pui
kų pikniką ir kviečia dalyvau
ti visas Hartford’o dr-jas.

Tuomi pasirodome visuome
nei, kad lietuviai darbininkai 
po seimo sujudo veikti. Toliau 
nesilankant ant susirinkimų 
vice-pirmininkui ir maršalkai 
tapo išrinkti pirm, pagelb. A. 
Mazalas, maršalka Jonas Ma- 
činskas.,

Kp. Korespondentas.

-
/

Socijalistai ir laisvamaniai 
neleidžia pinigų katalikiškai 
spauda. Tame atvėjuje ir kata
likai turi iki tokio susipratimo 
daeiti, kad - socijalistiškai ir 
laisvamaniškai spaudai nei 
centojąeleistų.

“Tėvynės” korespondentas 
iš Dubois, Pa. apreiškė, xjp» 
“krikščionybei užstojus mot\ 
ris liko pavergta.” Žinoma, tas* 
korespondentas tiki, kad lais- 
vamanybė suteikė moterei lai
svę, nes jis be abejonės žino, 
kad “T.” redaktoriaus pati 
užsimanė kito vyro, tai pagal 
laisvamanybės mokslą ji ir ga
vo, o pagal krikščionybės mo
kslą nabagė jokiuo būdu nebų-U 

išgalėjusi

kitaip Clevelando lietuviai 
katalikai sujudo ir apciviliza- 
vo “Dirvą,” tai taip SLA. na
riai katalikai privalo sujusti ir 
padaryti panašiai “Tėvynei.”

L. D. S. CHICAGOS APSKB.
ORGANIZATORIAI:

M. Mažeika, 1658 AA’abansia 
Avė., Chicago, UI.

S. A. Daunora, 1922 S. 48 
Court, Cicero, UI.

M. L. Gurinskaitė, 3347 Auburn 
Avė., Chicago, UI.

J. Poška, 2323 W. 23 Place, 
Chicago, UI.

S. Šimkus, 638 W. 18-th St. 
Chicago, UI. v

Sumažink pragyveni
mo išlaidas

Kodėl nelaikyti savo namuo
se skrynutę

BORDEN’S 
Malted MilU

IN THE SQUARE PACKAGC 1

ir prirengti su piragaičiais 
arba taip kuo nors. Tai yra 
maistas pats savyje. Būk tik
ras, kad jūs klausite

BORDEN’S MALTED MILK 
ir tuomet galėsite pasakyti 
koksai geras gėrimas pasida
ro.

NUSIPIRK PAKELI 
ŠIANDIENA

Parsiduoda visose vaistinėse.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRIČIO VALDYBA.

Pirmininkas: —
A. J. Čiginskas,

35 Lafayette St., 
AA’orcester, Mass.

Vice-pirmininkas: —
V. Kudirka,/

Šiemet K. Spaudos^Savaitė 
turi padvigubinti katalikų su
sipratimą.

Nei vienas lietuvių laikraš
čių neturi tiek korespondentų 
ir taip geru, kaip “Darbinin
kas.”

Popiežiaus taikos pasiūliji- 
mu nepatenkinti karštieji tal
kininkai ir karštieji vokiečiai. 
Tš to aišku, kad popiežiaus at
sišaukimas yra bešališkas.

“Naujienos” rašo, kad po
piežiaus intekmė dabar maža 
ir jo taikos pasiūlijimas mažai 
svers. Bet tos pačios “Naujie
nos” apie popiežiaus taikos 
pasiūlijimą ilgiausią straipsni 
išpleškino. Apie menkos svar
bos dalykus arba visai nerašo
ma arba trumpai paminima, 
kaip va apie tarptautinį soci
jalistų kongresą Stockholme.

Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk 
ji

Malted Milk Dept., D. A. 
Borden’s Condensed Milk Co.

New York.
Įdedamos už 10c. krasos žen
klelių, gauni atskirai sample 
— užtektinai išmėginimui.
Vardas ........................................... .
Adresas ..........................................

CHESTER, PA.
Rugpjūčio 15 d. 1 distrikte 

priimti kariuomenėn šie lietu
viai :

1. Juozapas Kodis,
2. Jonas Banavičius,
3. Motiejus Lukoševičius,
4. Jonas Česna,
5. Antanas Lipčis,
6. Stanislovas Urbonas,
7. Petras Mulevičius,
8. Antanas Kamarauskas,
9. Simonas Perokas,

10. Vladas Buteikis,
11. Jeronimas Zaksas,
12. Konstantinas Dudonis.

Atsiminkime, .jog LDS. ir 
Vyčiai yra fronte katalikiško 
veikimo.

Mažesnėsės idėjinės organi
zacijos privalo žinoti, jog lai
kraščiai negali vaduotis prin
cipu “Duok ir pabučiuok.”

Jonas Keras.

Socialistai šunis karia.
“Naujienų” No. 197 skaito

me štai kokį kurijozą: “O mū
sų Sąjungos leidžiamas laik
raštis ir jo kontroliuotojai sta
čiai šunis karia.”

— Neužvydėtinas darbas, 
bet ką darys draugučiai kad 
“Naujienos” juos prie to spir- 
te-spiria.

LONDONAS, ANGLIJA

Baisus padėjimas.
Iki šiol mes Londone gyve

nome sunkiai dirbdami, bet ra
miai, nors tik ant pragyveni
mo teuždirbdavome. Manėme, 
kuomet karė pasibaigs, tuoj 
grįžti tėvynėn. Bet štai Rusi
ja padarė sutartį su Anglijos 
valdžia imti visus Rusijos pa
valdinius į Anglijos kariuome
nę, jei ne tai grįžti Rusijon. 
Ir štai liepos 12 d. išėjo įsa
kymas, kad visi Rusijos pa
valdiniai nuo 18 iki 41 metų 
turi stoti į. kariuomenę ir bus 
apmokami, kaip ir anglai, o 
jei važiuos Rusijon, tai turės 
moteris ir vaikus palikti čia. 
Valdžia atsisakė bent kokią 
pašelpą likusiai šeimynai teik- kios kritikos nėra verti.

Naujas socijalistų išradimas.
Jeigu laikraštis ir soeijalis- 

tiškiausias paklius į rankas ne 
socijalisto, arba socijalisto ki
tos pakraipos, tai jisai pasida
ro “negeras” — ne tas as
muo, bet tas laikraštys.

“Naujienos” nemeluoja.
“Naujienos” rašo kad visos 

Kapsuko pasakos esą senai 
tilpusios “Naujienose” ir jos 
nesančios vertomis jokios kri
tikos. — Tai tikrių tikriausia 
tiesa, tiktai reikia dar pri
durti kad ir daug tokių raštų 
“Naujienose” telpa kurie jo-

3 TFranklin St., 
Norvvood, Mass.

Raštininkas: —
V. Brodis,

71 Oakville St., 
\ West Lynn, Mass.
iždininkė: —

I Jadvyga Dimaitė,

J 8 Market St.,
Brighton, Mass.

Iždo globėjai: —
A. Baužinskas,

5 AVesford St., 
Brighton, Mass.

A. Araisiauskas,
14 Moore St., 

Cambridge, Mass.

NEW YORK, NEW JERSEY 
L. D. S. APSKR VALDYBOS 

ADRESAI.

Pirmininkas: —
V.Daubaras,

669 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

Vice-Pirmininkas: —
A. Masandukas,

197 New York Are., 
Nevark, N.

Raštininkas:— '
Pr. Vileikis, 

59Į Brill St 
Newark, N.

Valdybos narys: — 
Kun. J. Švagždvs, 

147 Montgomerv St/, 
Paterson, N. J.

J.
Į

J.

Platinkite "Darbininką”

BIZNIERIAI, JEIGU NORITE PAGERINTI SAVO BIZNI. 
APSIGARSINKITE “DARBININKE” IR L E TUVIŲ DAR
BININKŲ KALENDORIUJE 1918 M.
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“DARBININKO

Spaustuvėje
................... ... t

atlieka

Visokius Spaudos Darbus
Nuo mažiausio iki didžiausiam

Kainos prieinamos

H

Apskaitliavimą už darbą prisiunčiam pareikalavus. 
Reikale visuomet kreipkitės

“DARBININKAS” z

• Naujas Laikraštis. 
“Garsas”

“ Garsas” eina kas ketvergas didelių 8 puslapių 
7 kolumnų formate.

“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių A- 
merikos lietuvių katalikų laikraščių.

“Garsui” sandarbininkauja gabiausieji Ameri
kos lietuvių rašytojai, publicistai, visuomeninkai.

“Garso” prenumerata metams $150, pusmečiui 
$1.00.

Korespondencijoms ir prenumeratai siųsti antra
šas:

“GARSAS,”
456 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.



X
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Vietines žinios
L. Vyčių 17 kuopos susirin

kimas bus panedėlyj, rugpjū
čio 27. dienų pobažnytinėj sa
lėje, 7:30 vai. vakare. Yra 
svarbių reikalų aptarti, todėl 
visi nariai malonėkite atsilan
kyti. *

Valdyba.

LDS. 1-mos kuopos mėnesi
nis susirinkimas atsibus rugp. 
26, 1917 nedėlioję, tuoj po 
pamaldų, parapijos svetainėje.

Visi nariai malonėkite atei
ti ir savo draugus, kurie dar 
nėra nariais su savimi atsives- 
kit kad ir jie prisirašyti} prie 
tos vienintelės darbininkų kul
tūriškos organizacijos, ir dir
btų sykiu savo ir kitų naudai.

1 kp. Valdyba.

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
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.)

Šiaulių,

An- 
Vil-

Prakalbos
SOCIJALISTAMS IR LIBE

RALAMS SVARBU.

už- 

visl

S Tik vienas iš šio būrio 
g sisakė ••DRAUGĄ”, bet “drau- 
u gas” taip indomus, kad 
g užsisakusiojo ' draugai ir prie
is teliai jį nori skaityti.

Kam lysti kaimynams į 
R akis, prašinėjant “DRAUGO” 
jS pasiskaityti, kam kitiems nes- 
g magu mus daryti, kad gali 
w pats sau "DRAUGĄ” išsirašy- 
K ti. Dienraštis "DRAUGAS” me-- 
§ tams kainuoja $4.50, Chicagoje 
g $6.00. Vienas numeris pamaty
si mui siunčiamas dykai.
Ęt Adresas:

“DRAUGAS” 
B Lithuanian Daily Friend 

CHICAGO, ILL. 
iEEB^^^E^^^asassasasa

EDISON PAS PREZI
DENTĄ.

Garsusis išradėjas Edison 
buvo atsilankęs pas prez. Wil- 
sonų ir pas laivyno sekretorių 
Daniels. Edison nuo senai 
daro bandymus, kaip įveikti 
vokiečių submarinus.

BOMBARDAVO MONASTIR.

Bulgarai iš didžiųjų armotų 
bombardavo Monastir, kurį 
laiko serbai. Pereitą, subatą į 
tą miestų nukrito 2000 bombų. 
Ketvirta miesto dalis tapo iš
griauta.

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.

x PARSIDUODA

APTIEKA
geriausioj lietuvių apgyventoj vietoj. Biznis yra iš
dirbtas per 20 metų suvirs ir yra atsakančiai užves
tas pagal naujausios mados.

Savininkas yra senas žmogus ir serga, todėl ir 
parduoda visai pigiai ir ant lengvių išlygų.

Atsakantis aptiekorius ir be pinigų gali atsi
šaukti, nes aš turiu pirkiką kuris šiandienų pasipirk
tų jeigu gautų atsakantį lietuvį aptiekdrių dirbti 
tuoj aptiekoj.

LITHUANIAN AGENCY

A. IVASZKEVICZ
315 W. Broadway, ' So. Boston, Mass.

I

tIf

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 kitokių spau
stuvei reikalingų daiktų.

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

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

Už visą puslapį $14.00 
9 J

99

99

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

Apsvarstykite, tai geriausia 
proga išgarsinimui biznio.

Aj^arsinimų kopijas siųski
te šiuo adresu:

“D a r b inink a s” 
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

4
i
i

puslapio 7.50 
” 4.50
” 2.50

“Darbininko” Administra
cijoj randasi šie laiškai:

A. Kazalewicz, -
D. Zaleck,
M. Gudaitė, ,
S. Zavastaska,
J. Vilkišius,
S. Nichols,
R. Smitzes,
J. "VVaydaka,
J. Kazlauskas,
P. Zakut,
J. Maydaka,
S. Urbon,
J. Paciulutz,
P. Morkūnas,

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRASUS! Ja išdir

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelia 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
pi ėmus raudonus, juodus arba 
i (lakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

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

*

Federacijos Kongresas.
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 (su 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.
i

AR SKAITOTE “MOTERŲ 
DIRVĄ,” lietuvių katalikių 
moterų 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.

Visos Lietuvos 
Žemlapis

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
piu, 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, III.

KIEKVIENAS LIETUVIS, 
NETURINTIS PIRMŲJŲ PI
LIETIŠKŲ POPIERŲ 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
tų paimti į karuomenę. Jeigu 
nesuprantate klausimų, po ku
riais liepia pasirašyti, geriaus 
nesirašvkite, 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.

(Apgarsinjmas)

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-1 kad aš atidariau bučemę ir 
tų didelį sielvartėlį, rengia grosernę Rugp. (Augusto) 25 
milžiniškas prakalbas, kuriose l d. ant kampo 8-tos ir Gatės ga- 
nuodugniai bus išalkinta Vy-! 
čių tikslas ir reikalai. Bus nu- j 
rodyta, koks skirtumas yra! 
tarp socijalistų, laisvamanių ir į 
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- Real Estate & InSUrailCC 
pjūčio 26 dieną, šv. Petro pa- i 
rapijcs bažnytinėje salėje. Pra- 469 Broadway, So Boston 
džia.7:30 vai. vakare. j Pirkdami pas mus nejudi-

Laike prakalbų bus įvairių i namą turtą turėsite prielankų 
pamarginimų. Įžanga visiems j ir teisingą patarnavimą, 
uždyką.

Broliai katalikai, tikimės, į 
tas prakalbas sueis visi, nes to
kių gabių kalbėtojų labai retai 
pasitaiko užgirsti ir tokių pui
kių progų apleisti visai nega- 

' Įima.
Visus į prakalbas kviečia 

Lietuvos Vyčių 
17 kuopa.

TAUTIEČIAI — LIETUVIAI
Turiu už garbę pranešti,

tvių. Kviečiu visus apielin- 
kėje gyvenančius ateiti pas 
mane pasipirkti.

Aš užlaikysiu įvairių daik
tų, kurių pas svetimtaučius 
negausite ir parduosiu daug 
pigiaus ant vietos, kaip kiti 
atveždami į namus. Šeminin- 
kės pasinaudokite proga, atei
kite pas mane nusipirkti rei
kalingų daiktų.

Visiems savo kostumeriams 
duosiu Legal Štampas.

Širdinagi kviečiu visus 
Dominikas J. Olseik, 

314Į 8-th St.,
So. Boston, Mass.

Uždėta 1871

HENRY J. B0WEN

BRIGHTON, MASS.
Šv. Jurgio Draugystės labai 

svarbus mėnesinis susirinki-! 
mas bus rugpjūčio (Aug.- 24 d. 
1917 m. Lietuvių Kooperacijos 
svetainėje, 22 Lincoln St.. 
Brighton, Mass. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Todėl malonūs 
draugai šv. Jurgio draugystės 
būtinai visi pribūkite anŲšio 
susirinkimo, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti, tac 
reikalinga visi draugai.

Širdingai visus kviečia rašti 
ninkas

J. Malukas.

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- 
ta 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 lengvi] 
tfiygu-

Kreipkitės tiesiog pas mane, 
į JUOZAS KOWALIAUSKAS, 
111 Salėm St. y Boston, Mass.

K. J. A.
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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. Kmitas. 
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros 
ir kainuoja tik................................................................................

“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 turi 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 Įiilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs 
lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią kny
gelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina.................

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

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................................................................................ 25c.

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 2e. 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.
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Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIa,

laikraščius:
Draugą,” 

“Žvir- 
“Pa- 
“Mo- M

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios rūšies 
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą.
Užrašinė ju

Darbininką,” “
Žvaigždę,” “Vytį,” 
lį,” “Tautos Rytą,” 

žangą,” “Moksleivį,” 
terų Dirvą” ir “Garsą.

Galite gauti ir pavieniais 
egzemplioriais.

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

Cleveland, Ohio.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ D R-GIJA 

VAKAR. PENNSYLVANIJOJ.

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

Vincą Ramažauską, 
11 South Leonard Str.

WATERBURY, CONN.

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

So. Boston, Mass.
Už vieną sykį 50c.
” du 
” tris

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

“DARBININKAS,”
242 W Broadway, 

SO. BOSTON, MASS.

” 75c.
” $1.00

Prezidentas: —
J. Petraitis,

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

Vice-prezidentas:—
K. Smigelskis,

1 Eilėn St., 
Carrick, Pa., 

Mt. Oliver St.
Protokolų Sekretorius: — 

J. Packevich,
2107 lVharton St., 

S. S. Pittsburgh, 
Finansų Sekretorius: — 

Jos. Daukšvs, 
138 So. 20th St.

Iždininkas: —
B. W. AVoshner,

1514 Carson St.
Direktoriai: —

J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St.

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

M. Bražinskas,
111® Freyburg St.,

J. Kybartas,
2115 Wrights St. 

P. Kildušis,
1811 IVharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis,

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

Janitor: —
J. Tamkevičia, 

2025 Jane St.
Marshal: —

C. Patckevich,
1908 Merriman St. 

M. Bražinskas,
1110 Freybnrg St., 

Pittsburgh, Pa.

Pa

»

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

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

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032 t

l

PIRMC KLESOS

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

nauju išra imy.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

I

Ieškau vietos už gaspadinę 
prie gerb. klebonų.

Turiu paliudijimus jeigu 
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.

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

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

U. S. AMERTCA.

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

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

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

Nedėlioto* 
noo 10 vai. ryta 
iki 4 va), vakare. 4

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.,
Galima msikalbeti ir lietuvfitbai.

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofi*o jdyno* 3 do visokia* liga*
1-3 P. M 7-9 P. M Prtakiria Akin’oa.

419 Boylston St Boston, Mass.

1 Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo v»l«ndo*:
Nuo? iki 3 popiet. Noo 7 iki S vakare 

| 509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Td 602 S. B. 

L——«
11 -

Bell Phone, DicklMon 3896 M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad SL, Philadelphia, Pa. 
IPhysician and Stirgeon (lietuvisgydy

tojas ir chirurgai pabaigė* Indianos 
Universitetą) Gydo visokia* ligas vy ■ 

Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijas 
I Ofiso valandos: >11 rito, i-i po pieš. 
I vakaro, nedėlioto*: >11 rito Hpopiet.


