
.

-

tėję... $1.50
$4.00 
$4.25 

3c.

tvirtai ateilai- 
ų talkininkus 

$sio fronto daly- 
o nuo ežero 
nuo Trentino

augštumų, kur 
kad priešinin- 

i per italų 
i armijas ser-

'I

True translation flled wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 14,1917 
as reąulred by the act of October 6,1917 

ATAKUOJA PETROGRADĄ 
IŠ DVIEJŲ PUSIŲ.

Petrograd, lapkr. 13. — Ke
renskio jėgos žygiuoja Petrog
rado link iš dvieją pusią. Ko
respondentas tik ką sužinojo, 
jog latvių kariuomenės užėmė 
stotį prie Finlandijos geležin
kelio 30 mylią nuo Petrogrado. 
Tas parodo, jog Kerenskį ar
tinsis prie Petrogrado su sti
priomis jėgomis daryti dvigu
bą ataką.

Pranešama, jog Kerenskio 
kariuomenė užiminėja punktus 
miesto apielinkėse. Premie
ro jėgos, kaip girdėti, suside-

; da iš dvieją armijos korpusą 
su sunkia artilerija ir kavale
rija. Eina gandas būk kitos 
kariuomenės ateina jį sustip
rinti.

PETROGRAD RENGIASI 
PRIE MŪŠIO.

Tuo tarpu Petrograd virsta 
į kovos lauką. Dygliuotą vie
lų išklota įvairiose miesto da
lyse ir eilės tranšėjų iškasta 
apielinkėse.

Bolševikai išleido buletiną, 
kur sakoma, jog jėgos ateinan
čios iš Revelio užatakavo Ke
renskį iš užpakalio. Tas, vie
nok, vargu teisinga

Jautimas, kad revoliucijo
niškas komitetas galės išgelbė
ti šalį, yra pesimistiškas. Vie
nok, yra tvirta viltis kaslink 
galutino laimėjimo.

Petrograde scenos yra veik 
atsikartojimas scenų Paryžiu
je laike revoliucijos. Kores
pondentas matė šarvuoto auto
mobili aus oficierą, kurs karš
tai kalbėjo komiteto nariams ir 
kareiviams. Jis bandė įtikin
ti juos sušaukti mitingą ir nu
tarti, kad kareiviai pasiskelb
tų neutraliais. Jei ne, tai kil
sią skerdynės mieste.

Vakar apielinkėse sostinės 
iškasta tranšėjos ir gauta dyg
liuotų vielų pastatymui drūt- 
viečių įvairiose miesto dalyse. 
Išrodo, jog raudonoji gvardi
ja yra pasiryžus priešintis gat
viniams mūšiams. Kareiviai 
išrodo daug taikesni, negu rau
donoji gvardija. Keletas gvar- 
d i jonų vakar korespondentui 
siūlė pirkti konjako, nepapra
stų paveikslą ir kaurą, pavog
tą iš žieminių rūmą.
MASKVOJE RODOS RADI

KALAI ĮVEIKTI.
Iš Maskvos ateina priešta

raujančios žinios. Bolševikai 
tvirtina, jog miestas pilnai ją 
rankose. Žinios iš tos vietos 
skelbia, vienok, jog lapkričio 
9 buvo paskelbtas apgulimas 
ir komitetui išgelbėjimui re
voliucijos buvo įteiktas ultima- 

~ tumas. Tas nebuvo priimtas 
ir anksti ant rytojaus prasidė
jo veikimas. Bolševikai buvo 
išvyti iš Kremlio ir antras tuo
met ultimatumas buvo įteiktas
ir su tokiomis pat pasekmėmis, 
kaip ir pirmas.

Bolševikams pavyko pagrie
bti telefono ir telegrafo ofisus 
ir tuomet pradėjo šaudyti nuo 
stogų. Daug žmonių buvo už
mušta ir sužeista, tarp jų daug 
kareivių. Tuomet gyventojai 
**«ip intužo ant bolševiką, kad 
miestą apvalė nuo jų. Naujau
si pranešimai skelbia, jog Mas-

W ashingt o n.

SU
kva yra pilnai kontr-revoliuci- 
jonierių rankose. Bolševikų 
nuostoliai Maskvoje kaip gir
dėti buvę labai dideli.

Petrograde ūpas labai atsi
mainė. Vakarykščiai nuotikiai 
sukėlė žemiausius žmonių jau
smus ir niekšybių tapo papil
dyta. Vakar anksti konstituci- 
jonalistai-demokratai susidėjo 
su komitetu išgelbėjimui revo
liucijos. Jie užėmė keletą įstai
gų, matyt, tikėdamiesi, kad 
Kerenskio jėgos artinasi ir 
juos parems.

Nors prie telefono stoties 
stovėjo šarvuotas automobi
lius, bet kadetams pavyko už
imti kiemą. Tas pat atsitiko 
prie krasos ir Michael Riding 
mokyklos, kur buvo šarvuotų 
automobilių stotis. Vasarinis 
palocius imperatoriaus Povilo, 
dabar karinė mokykla, ir gi 
tapo užimta

Tuomet kareiviai raudono
sios gvardijos po didelių pas
tangų išvijo kadetus iš minėtų 
vietų ir atsiėmė su nedideliu 
kraujo praliejimu. Bet kitose 
miesto dalyse susirėmimai bu
vo smarkesni, daug žuvo ir 
niekšybių pridaryta.

Vėliau kareiviai prisiartino 
prie Vladimiro karinės mokyk
los ir reikalavo, kad kadetai 
pasiduotų. Tie atsisakė. Ka
detai pasiryžo gintis iš pasku
tiniųjų. Lengvios laukinės ar- 
motos atgabenta ir prasidėjo 
mokyklos bombardavimas. Ko
va tęsėsi nuo 8 vai. iš ryto iki 
3 vai. po pietų. Kadetai šau
niai laikėsi prieš stipresnę 
jėgą ir uždavė didžius smū
gius. Penki ar šeši ambulan- 
sai su sužeistais kareiviais nu
dūmė į Magdeleno ligoninę.

Tuomet didelė laukinė anuo
ta buvo atgabenta ir iš jos im
ta šauti. Tuomi pramušta bu
vo siena ir kareiviai raudono
sios gvardijos įsibriovė. Įvyko 
durtuvų mūšis. Kadetai buvo 
parblokšti ir suimti. Žiaurios 
scenos sekė. Minia pradėjo 
mušti kadetus ir daug jų už- 
talžė. Keletas jų buvo išvesti 
su sargyba lauk. Susirinkę 
gaujos norėjo nulinčiuoti, bet 
įsimaišė bolševikų komisdjo- 
nierius ir vos pats nebuvo nu- 
linčiuotas. Likusieji gyvi buvo 
nuvesti į tvirtovę. Sako, jog 
keletas jų buvo numesta upėn. 
Kitų likimas nežinomas.

Telefono stotis taip-gi buvo 
apsupta ir vartota šautuvai ir 
armotos. Kadetai per keletą 
valandą išlaikė stiprią sargy
bą prie stoties. Juos rėmė šar
vuoti automobiliai. Vienas di
delis šarvuotas vagonas patru
liavo apidinkę. Kol jo nebu
vo, tai bolševikai bandė pa
imti stotį, bet nepavyko. Ga
lop bolševikai atsigabeno ar- 
motą ir kadetai buvo privers
ti pasiduoti.

■SO
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Trne translation filed vrith the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 14,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

BANDO PAGAUTI 
PREMIERĄ.

London, lapkr. 13. — Bevie
liu telegrafu gauta žinia apie 
pilną Kerenskio ir gen. Korni- 
Iovo įveikimą.

Žinia yra šitokia: —
“Vakar po smarkaus mūšio 

ties Carskoje Selo revoliucijo- 
niška armija pilnai įveikė 
kontr-revoliucijoniškas Keren
skio ir Kornilovo jėgas.

Vardu revoliucijoniškos val
džios aš liepiu priešintis ne
prieteliams revoliucijoniškos 
demokratijos ir surasti būdus 
pagųuti Kerenskį. Aš taip-gi 
užginu panaš:as pastangas, 
kurios stato pavojun revoliuci
ją ir revoliucijoniškos armijos 
triumfą.
(Pasirašo) Muraviev, vyriau

sias vadas jėgų, veikiančių 
prieš Kerenskį.”
ISTORIŠKAS NUO TIKI S.
Žinioje toliau sakoma, jog 

istorija paminės naktį lapkri
čio 12.

“Kerenskio pastangos pa
lo nmli f Į -WVTTA)yn vXV <>c

jėgas prieš revoliucijos sostinę 
sutiko nulementį ataskymą,” 
toliau dadedama.

Kerenskį trankiasi atgal ir 
mes darome ofensyvą. Karei
viai, jurininkai ir darbininkai 
Petrograde žino, kaip pasista
tyti ir jie pasistatys su gink
lais rankose, savo valia ir de
mokratijos galia.

Buržuazija bandė atidalyti 
armiją nuo revoliucijos. Ke
renskį bandė ją sulaužyti ka- 
zokijos spėka. Nei pirmai nei 
antram nepavyko. Darbininkų 
ir ūkininkų didis supratimas 
viršenybės demokratijos su
jungė armijos glitas ir užgrū
dino jos valią. Visa šalis pa
matys, jog kareivių ir darbi
ninkų delegatą autoritetas nė
ra tuščias žodis, bet nesimai
nantis faktas reiškiantis dar
bininkų, kareivių ir ūkininkų 
viršenybę.”

Muraviev yra žymus Rusijoj 
vardas. Taip vadinosi įvai
rūs asmenys, kurie užiminėjo 
augštas vietas. Didžiuma jų, 
vienok, buvo sujungti su se
nuoju viešpatijos režimu. Iki 
smulkesnių žinių ateis nebus 
galima susekti, kas tas yra au- 
gščiausysis vadas, veikiąs 
prieš Kerenskį.

True
master at Boston, 
as reąnired by

ITALAI j

filed with the post- 
'— on Nov. 14,1917 

of October 6,1917

ŠINĖJA

Italai, 
ko prieš teuį 
didesnėj -į 
je, besi 
Garda, į pi 
iki Adri iko* jūrės. Praneša
ma apie nedi 
mėjimus ši 
vienoj vietoj pietiniame Piave 
upės gale.

Ant 
buvo bii 
kas gali pe 
frontą ir priversti 
giančias vakarini kraštą upės 
Piave trauktis, priešininkas 

nepasiseki- 
sutiko su 

u ir atmuši- 
is nuostoliais.

ius teutonu lai- 
iame fronte ir

True translation filed wlth the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 14,1917 
as reąnired by the act of October 6,1917 

KAIZERIS ITALŲ FRONTE.
Amsterdam, lapkr. 12. — Vo

kietijos imperatorius atvyko 
nedėlioj italą frontan, kur jis 
susitiko su imperatorium Ka
roliu ir Bulgarijos karalium 
Ferdinandu, kaip telegrama iš 
Gorizijos skelbia. Jis sveiki
no imperatorių Karolių su iš
sigelbėjimu nuo nuskendimo. 
Kaizeris lankė toliau frontą.

Piave trai 
vėl sutiko naii 
mus. Italai i 
paprastu 
nėjo su did
PAUUOSAV0 BELAISVIUS

Ištikro, tie* Canove, į va
karus nuo Asiago. ^aip stipriai 
ir šauniai ' o išpildyta ita
lą k jog gen. Diaz
karii ijo paliuosuo-

Pe
reitą savaitę bebandant užsiau
sti šoną italą, prieš ją sustip
rėjimą.

Į šiaurės rytus nuo Asiago 
vokiečiai praneša paėmę mies-' 
tą Fonzaso ir j šiaurės vakarus 
nuo Asiago ant Setle Commu- 
ne apgikluotas vietas kalno 
Longara. Prie pietinės iPavos 
tarp kalną San Dona ir Zen- 
son, apie 23 mylias į šiaurės 
rytus nuo Venecijos, prieši
ninkas persikėlė per upę ir pa
sidarė drūtvietę ant vakari
nio Piave kranto. Bet italai 
tuoj užpuolė ant priešininko ir 
privertė pasitraukti iki pat 
kranto.

Kadangi priešininkas atsira
do arti Venecijos, tai pradėta 
daryti viską, kad apsaugojus 
senovės miestą ir jo istoriškus 
namus nuo įsiveržėlio armotų 
šūvių. Apie dožų palocius ir 
Campanile aukštai prikrauta 
smėlio maišų. Be abejonės di
džiuma dailės veikalų, kuriais 
tas garsus miestas pragarsėjo 
jau išgabenta į saugias vietas.

Kituose kariniuose frontuo
se jokių žymių karinių veikimų 
nebuvo.

Prez. Wilson kalbėjo 
darbininkų delegatams

GAISRAS KORĖJOS SOSTI
NĖJ.

Seule, Korėjos sostinėj, su
degė buvusio imperatoriaus 
rūmai. Nuostolių už $500.000. 
Kiti aplinkui stovintieji na
mai buvo išgelbėti tik su sun
kumu. .

PAKARTOJO ŽINIAS APIE 
VILKUS LIETUVOJE.

Itališkas laikraštis Corriere 
detalia spalio 16, 1917 indė jo 
sekančią žinutę.

Ypatingas vokiečių priešinin
ką* užimtojLietuvoj. -

Amerikos laikraščiai prane
ša, kad vokiečių užimtoj 1915 
m. Lietuvoje, be kitų karę se
kančių bėdų, per tuos du val
dymo metu atsirado naujas 
priešininkas, būtent vilkai, ku
rie yra skaitlingi ir išalkę, už
puola ne vien pavienius žmo
nes, bet net ir būrius vokiečių 
kareivių, taip kad neretai tie 
vilkai pasirodo ir vokiečių 
tranšėjose, bandydami, ką 
nors surasti ėdamo.

Būdavo taip, jog aiškioje 
dienoje peralkę žvėrys užpuldi
nėdavo mažus vokiečių būrius. 
Vokiečiai bandydavo nuo jų 
gintis troškinamu gazu, šau
tuvais, lengvomis anuotomis ir 
net kulkosvaidžiais.

Dėl stokos galvijų, karės 
sunaikintų, neranda maisto ir 
alkio varginami vilkai šimtais 
užpuola žmones.

Kauno, Vilniaus, Minsko ir 
apskritai Baltikos pakraštyje 
išbadėję užpuolikai taip įsi
drąsino, jog vietose arti miš
kų ir šlaitų niekas negali atsi
tolinti nuo savo namų, nerizi
kuojant būti užpultas.

True translation flled with the port- 
maater at Boston, Mass. on Nov. 14,1917 
as reąulred by the act of October 6,1917

Kopenhagen, lapkr. 13. — 
Telegramoj laikraščiui Berlin- 
gske Tindende sakoma, jog 
Eric Hjorth, švedų direktorius, 
kurs apleido Petrogradą suba- 
toj ir atvyko į Haparanda. 
tvirtina, jog padėjimas Rusi
jos sostinėj baisus. Faktiškai 
neliko jokios valdžios, valdi
ninkai liovėsi ir bandyti tęsti 
savo darbą. Bolševiką, karei
viai ir jurininkai siaučia po 
miestą, kaip razbaininkų gau
jos. Dasileidžia visokią pikta- 
idarybių ir niekšybių. Maisto 
I « V • a m S * • 1 • a « •
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Trttp tmnslntkin flled wlth the povt- 
master at Boston. Ma*. on Nov. 14.1917 
as reąnired by the act of October 6,1917

ATSISAKĖ REPREZEN
TUOTI.

Paryžius, lapkr. 13. — Laik
raščio Temps korespondentas 
iš Italijos fronto praneša, jog E labai trūksta ir kainos tokios, 
buvusia Italijos armiją vyriau- jog negalima mokėti. Veik vi- 
sysis vadas Cadorna atsisakė si gyventojai laukė atvykstant

True translation flled wlth the poat- 
maater at Boston. Mum on Nov. 14,1917 
aa reąnired by the act of October 6.1917

FRANCUOS MINISTERIAI 
REZIGNAVO.

Paryžius, lapkričio 13. — Šį 
vakarą rezignavo ministeriai. 
Jie rezignavo kuomet parla
mentas balsais 277 prieš 186 
nubalsavo prieš juos.
TVĖRĖ TIK DU MĖNESIU.

Prof. Pairi Painleve suorga
nizavo kabinetą rugsėjo 14 ir 
užėmė A. Ribot vietą kaipo 
premiero, kurio ministeriai re
zignavo rugsėjo 7.

TARSIS NELEISTI SVAIGA
LŲ I MAINE.

Augusta, Me. — Valstijos ir 
federaliai valdininkai turės 
konferenciją ir tarsis, kaip ne
įleisti svaigalą į Maine valsti-

LAIKAS BRANGUS.
Artinasi Kalėdos. Išgar

sink savo biznį “Darbininke,” 
kuris eina tris sykius į savaitę, 
o tuomet atėjus Kalėdoms da- 
ryk-pelningą biznį.

“Darbininko” skaitytojai 
visuomet remia tuos biznierius, 
kurie garsinasi “Darbininke.”

Nelauk rytojaus, bet šian
dieną pasiąsk apgarsinimo ko
piją “Darbininko” Adminis
tracijai ir pamatysi, kad iš to 
turėsi naudą.

Apgarsinimų kainos ant pa
reikalavimo.

“DARBININKAS”

Trne translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 14,1917 
as reąnired by the act of October 6,1917

KALBĖJO PREZIDENTAS 
IR GUBERNATORIUS.

Buffalo, N. Y. Lapkr. 12. — 
Prez. "VVilson, kalbėdamas A- 
merikos Darbo Federacijos 
metiniame suvažiavime, išreiš
kė dalyką Amerikos pilie
čiams, ypač darbininkams, 
o kaip daugelis mano, tai ir 
kariaujančioms Europos tau
toms, ypatingai Vokietijai, 
Austro-Vengri jai ir Rusijai.

Jis aiškiai ^apreiškė, jog jis 
yra priešingas visokiai belai- 
kinei taikai su Vokietija Sa
kė, jog nepakenčiąs taikinin- 
kų.

“Aš trokštu taikos,” sakė 
jis, “bet aš žinau, kaip ją pa 
siekti, o jie ne.”

Sakė, jog pasiuntė užsienin 
pulk. House dalyvauti konfe
rencijoj, kur bus svarstyta, 
kaip laimėti karę.

“Ir jis žino, kaip ir aš kad 
žinau,” sakė jis, “jog tai tik 
tuo būdu galima taiką pasiek
ti, jei jūs jo* norite ant ilgiau, 
negu ant keletos minutų.”

Prez. Wilson kvietė Ameri
kos darbininkus prigelbėti lai
mėti šią karę. Prie progos jis 
pagyrė Samuel Gompersą, A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentą už jo patriotizmą. 
Priminė, jog p. Gompers pri- 
gelbėjo valdžiai išdirbime ka
rės programo. Sakė:

“Bepigu man veikti su tuo, 
kurs moka pasikinkius vežti. 
Arkliai, kurie spiria per viržį, 
turi būti nuvesti tvartam”

Prezidento atsiliepimas apie 
p. Gompersą buvo sutiktas 
gausiu delnų plojimu.
NEI ŽYMĖS PASIPRIEŠI

NIMO.
Ėjo gandai apie socijalistų ir 

talkininkų pasipriešinimą 
Gompersui, bet to neįvyks. 
Tas matėsi suvažiavimo atida
rymo dienoje, nors rinkimai 
teesti pačioje suvažiavimo pa
kaboje, po dviejų savaičių. 
Jei jų yra, tai jie tik laukia 
galo...

Kaip dabar matosi, tai p. 
Gompers ir~He, kurie susijun
gė su juo karės rėmime, pasi
liks savo vietose. Pirmoje die
noje viskas krypo jų pusėn, o 
vpač prez. Wilsono prakalba, 
dėl kurios jis buvo apleidęs 
Washingtoną. Kuomet prezi-

dentas pasakė, jog savo širdžia 
pritaria taikininkams, bet sa
vo protu priklinasi jais, nes 
tuo tarpu, kaip jis žinąs kaip 
gauti žodį, o jie nežiną, tai 
visa publika atsistojo baisiai 
plojo. Visi taip-gi gausiai 
plojo, kuomet prezidentas gy
rė p. Gompersą, kaipo vyrą 
“patriotiškos drąsos,plačių pa- 
žvalgų, su diplomatišku suma
numu kas reikia daryti.” Vi
si plojo, kuomet prezidentas 
atsišaukė, kad visos klesos ir 
darbininkai ir darbdaviai pri
valo veikti išvien, nes tai pa
matinis reikalas idant laimėti 
karę.
Delegatams ypač patiko, kuo

met prezidentas pasakė, jog 
ginčuose dėl išlygų darbinin
kai yra dvigubai nuosaikesni 
už kapitalistus. Delegatai ma
loniai sutiko prezidento užrei- 
škimą, jog “niekas neturi tei
sę pertraukti darbą iki visi su
sitaikinimo būdai nebus išsem
ti.”

Prezidentas savo kalboj aiš
kiai nušvietė tuos dalykus, kur 
darbininkai galėtą statyti-pa- 
sipriešinimą energingam karės 
vedimui. Pradėjo išdėstymu 
pavojaus iš pusės militariškos 
Vokietijos ramiai pramonei, 
pirklybai ir darbininkams vi
sose šalyse, o paskui išreiškė 
nusistebėjimą nesusipratimu 
Rusijos bolševikų, kurie tiki, 
jog laisvos reformos gali kles
tėti Vokietijos galybės šešėly
je, užsiminė apie kvailumą A- 
merikos taikininkų ir privedė 
prie to, jog laisvės užtikrini
mas bus tai saveikime ir išti
kimybėje visos Amerikos ener
gijom

KALBĖJO GUBERNATO
RIUS.

Po prez. Wilsono prakalbos 
kalbėjo New Yorko valstijos 
gubernatorius. Po gubernato
riaus kalbėjo A. A. Sanden, 
Buffalo Chamber of Commerce 
prezidentas.

PLATYS PREZIDENTO , 
KALBĄ.

Iš Washingtono pranešama, 
jog prez. Wilsono prakalbų, 
laikytą Amerikos Darbo Fede
racijos kongrese būsianti iš
versta į įvairias kalbas ir iš
platinta tarpe įvairią Europos

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.___________,_w___________ „___ J-
reprezentuoti Italiją tarptalki- Kerenskio kareivių, kuria iš- p* Dalyvaus gub. Milliken ir
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MŪSŲ ŽODIS.
Lietuviškų liberalų nusmu- 

kimą mato aiškiai kiekvienas 
atidžiai gyvenimą tėmijantis 
žmogus. Negalėdami nieko sa
vo sutverti, jie paprastai pa
ramos ir užuvėjos ieško sau ar 
pas socijalistus ar pas katali
kus. Tų parodo mums Ameri
kos lietuvių gyvenimo pasta
rųjų kelių metų nuotikiai.

Lietuviams katalikams 1914 
metais šaukiant politiškų sei
mų Chicagoje, mūsų libera
lai numarmėjo Brooklvnan pas 
socijalistus, kurie juos taip 
skaudžiai apskuto, kad Šliupui 
reikėjo nuskriaustuosius išves
ti iš socijalistų nevalios, bet 
žaizda tebėra gyva ir dar šian
dienų jinai liberalams neduoda 
ramumo.

_ Lietuvių Dienos reikalu libe
ralai prisišliejo prie katalikų, 

z Jie čia tiesa, katalikams neap
sižiūrėjus, užgrobė į savo ran
kas surinktus pinigus, bet už
tai visai neteko užuojautos ir 
paramos visuomenės. Libera
lų netikusiai taktikai išreikšta 
papeikimas ir šiandieną dar 
griežtai reikalaujama, kad 
Wilkes-Barre suvažiavimo nu
tarimai būtų išpildyti.

Sandara liberalams vėl nie
ko gero nepagamino. Nesuve
dė jų į krūvų, o nemalonių in
cidentų, rods, nemažai patie
kė “vidurinei sriovei.” San- 
dariečių tėvas, o dabar jų ats
tovas Rusijoj, Dr. Šliupas 
juos užvylė. Deja, rinko pini
gus savo politikai pravesti, o 
daktaras paėmė ir pradėjo lie- 
tuviškai-latviškas respublikas 
tverti. Lietuviškų liberali] 
nepasisekimų galėtume visą 
virtinę priskaityti, bet juos 
visi jau žino, tad neverta lai
ko gaišinti.

Verčiau pažvelgkime dabar, 
kaip liberalai mano ir rengia
si savo paįrusią situaciją gel
bėti. O-gi liaudį nutarė pa
sigauti ir demagogišku būdu 
ją pamokinti, kaip liberalų 
politikai pasitarnauti. Nema
tydami iš niekur pagelbos ir 
žinodami, kad pralaimėti nie
ko nepralaimės, o naudos sau 
gali ir susilaukti, per savo a- 
gentus paleido obalsį, kad rei
kia būtinai dabar sušaukti A- 
merikos lietuvių seimas ir sei
mą turi šaukti ne kas kitas, 
bet liaudis. Obalsis paleista 
gana gudrus, bet su juomi pa
sivėlinta. Liaudies ant meš
kerės nepagauta.

Pirmiausia naujam sumany
mui patys inicijatoriai smar
kiai pakenkė, kurie tūlose ko
lonijose (J. Strimaitis New- 
arke, N. J.) taip negudriai iš
sišoko, kad ta pati liaudis, ku
rią jis mėgino užhipnotizuoti, 
privertė jį rezoliucijas į kiše
nių pasidėti ir uždyk burnos 
neaušinti. Antra priežastis ve
danti sumanymą prie iširimo, 
tai perdidelis liberalų šulų 
stipčiojimas už liaudies pečių. 

"Liaudis neva seimą šaukia, 
.$ liaudis rezoliucijas gamina, o 

“šeina — katarinką” suka vis 
. tie patys liberalų vadai. Iš 
to matyti, kad liaudis prie to 
sumanymo visai neina, bet gal

>

iškil- 
seimo 
veikti

jam ir priešinga.
Mūsų lietuvių liaudis nėra 

palaida minia, bet organizuota 
pajėga, tai-gi vargiai pamins 
po kojų tas organizcijas ir į- 
staigas, kurias pati pagamino 
ir kurios liaudies norų ir su
manymus išreikia. Naujus 
reikalus surasdama pirmiausia 
kreipsis į savo įstaiga ir tenai 
juos svarstys, o ne liberahj 
kreivtakiu eidama.

Liberalų laikraščiai 
mingų sutartinę dėl 
traukia., ragina liaudį
jų mintin, skatina nuo vadų 
atsikratyti. Gi patys jau net 
perdaug aiškiai savo gramoz
diškų letenų ant liaudies mė
gina uždėti.

Obalsiai naujo seimo prijau
timo, kaip ir buvo galima ti- 
kėties, pas Amerikos lietuvius 
nerado. Didžiuma kolonijų to 
sumanymo net nesvartsė ir 
vargiai jį svarstys. Tiesų pa
sakius, nėra net reikalo ir pa
mato tokiam seimui užimti 
vietų šiandieną.

Kas buvo reikalįnga ir Lie
tuvai naudinga jau nutarta 
praeituose seimuose, o kas 
nedasakyta, galima papildyti 
per tam tyčia sudarytas įstai
gas. (Čia turime omenyje A- 
merikos Lietuvių Tarybų, ku
ri yra atsakanti ir užsitikėji- 
mo verta įstaiga ir gali visus 
kįlančius klausimus kuogeriau- 
sia išrišti. Jon ineina visų 
katalikiškų organizacijų ats
tovai. Tegul ten savo ingalio- 
tinius pasiunčia priešingos dvi 
srovės ir galės rimtą Lietuvai 
darbų varyti.).

Kiek laiko atgal mes gavo
me Binghamtono, N. Y. lietu
vių rezoliucijų dėl seimo šau
kimo. Rezoliucija buvo neaiš
ki. Nepasakyta net kas pasi
rašiusius po rezoliucija inga- 
liojo ją išnešti. Neradome rei
kalinga tą rezoliuciją į laikra
štį dėti.

Dabar mums Rochesteriečiai 
savas rezoliucijas (labai suvė
lintas), prisiuntė ir prašo sa
vo nuomonę išreikšti. Apie 
tas rezoliucijas “Garsas,” ku
ris jas turbūt gavo ankščiau, 
savo žodį tarė. Mums tik pa
silieka “Garso” redakcijos 
mintį paremti, nes kito išėji
mo Rochesteriečiams nemato
me, kaip palikti tas rezoliuci
jas be pasekmių.

Šaukti seimą vien dėlto, kad 
liberalus patenkinti, būtų juo
kinga. O ką-gi tas naujas sei
mas padarys ar pasakys.' Tas 
pats atsikartos, kas buvo pra
eityj ir visas triūsas nueis ant 
niekų. Gal liberalams pasitai
kintų kiek progos pogražby- 
liauti ir savo jausmus ant jo- 
marko pastatyti, tai ir viskas. 
Bet tam mes pritarti negalime. 
Lietuvai šiandieną reikia rim
tų darbų, o ne bereikalingo 
blaškymosi po naujus seimus, 
kuomet praeitųjų darbai dar 
neužbaigta.

Seimui, kokį mums siūlo li
beralų spauda ir tos rezoliuci
jos esame priešingi iš princi
po, nes jau išanksto permato
me, kad jis būtų didžiausiu ne
pasisekimu. Savo liąųdį gerai 
pažįstame ir gerbiame, tad ne
galime prileisti sau tos

ties, kad jinai eitų vergauti 
liberalams.

Esame daugiau kaip' tikri, 
kad liaudis sudariusi organi
zacijas ir viešas įstaigas, ne- 
spiaus ant jųjų, kaip to nori 
liberalų politikieriai, bet per 
tas įstaigas savo norą išreikš, 
nes tas įstaigas pati liaudis ir 
veda

Prie šio mūsų žodžio dar no
rime porą patarimų suteikti. 
Liberalai, jei jie nori pasek
mingai Lietuvai patarnauti ir 
sykiu pripažįsta demokratizmo 
principus, kuriuos mes kata
likai gerbiame ir jų laikomės, 
lai ineina per savo atstovus į 
Amerikos Lietuvių Tarybą. Sa
vo “unarus,” gerbiamieji, pa
dėkite į šalį ir nors sykį su di
džiuma pradėkite rimtą dar
bą. Nereikės tuomet liaudies 
demagogijomis drumsti, gi 
Lietuvai vis didesnė nauda 
bHS, jei savo nors ir nedideles 
pajėgas prijungsite.

Rezoliucijų-gi gamintojai tik 
tegul kiek atidžiau pasvarsto 
savo rezoliucijas, o prie to pa
žiūri kiek rimčiau į sutvertų 
jau katalikų darbų, aiškiai pa
matys, kad šiandienų ne laikas 
rezoliucijas naujiems seimams 
rašyti, bet vykinti kuogrei- 
čiausia gvveniman praeitų sei
mų nutarimai.

Pradėdami naujus seimus ir 
seimelius šaukti, patapsime, 
kaip tai atsitiko su lenkais, 
minkšta tešla, kurių kas no
rėjo minkė, o pirago niekas ne
iškepė.

Tai mūsų žodis.

DRŪČIAI PAMELAVO.
“Tėvynės” 45-tame numeryj, 

peržvalgos skyriuje tilpo labai 
melaginga žinutė. ‘ ‘ Tėvynės ’ ’ 
Redakcija iš blogos valios ar 
kokiais kitais tikslais skelbia, 
kad “Darbininkas” pirmas 
pranešė apie kunigo Viskonto 
prasižengimus prieš lietuvių 
tautų.“Lietuva”-gi, anot “Tė
vynės” Redakcijos paaiškini
mo, tų pranešimą patalpinus 
daug vėliau.

Buvo kaip tik atbulai. Apie 
tai žino, spėjame, ir “Tėvy
nės” redaktorius, nes vis-gi jis 
turėjo sekti mūsų spaudų, bet 
paskiaus gal iš meilės prieš 
“teisybę,” pamelavo.

“Lietuvoje,” o ne “Darbi
ninke” tilpo pirmiausia Švei
carijos lietuvių pranešimas, 
apkaltinantis kun. Viskontų.

“Darbininkas” paskui tal
pindamas tą patį pranešimų, 
net pasakė, kad “Lietuva” 
škubokai, dalyko neištyrusi, 
pranešimų indėjo į laikraštį. 
Tuo reikalu “Lietuva” per 
kelis numerius net aiškinosi. 
Be to “Darbininko” Redakci
ja pastaboje pažymėjo, kad ap
kaltinimas neaiškus ir kol ne
bus grynų kaltės faktų, kuni
go Viskonto prasižengusiu tau
tai pripažinti negalima.

Taip buvo su tuo visu reika
lu. Negalima suprasti kokiu 
tikslu “Tėvynė” faktus krai
po ir negražiai meluoja.

Pažiūrėkime dabar ar turės 
“Tėvynės” redakcija tiek drą
sos, kad tą neteisybę atitaisy
ti.

KAREIVIŲ GLOBOJIMO DR-JAI PA
AUKOJO f5.0Q. KUN. J. J. AMBO
TAS IŠ HARTFORD, CONN 15.00. IŠ
VISO^ AUKŲ JAU TURIME fZį.90. 
AUKOTOJAMS TARIAME NUOŠIR
DŲ ACIC.

IŠ LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
GYVENIMO.

CAMP LOGAN, TEKĄS.
Pakliuvus man į Suv. Vals

tijų kariškas stovyklas Camp 
Grand, III., pasirodė, kad Dė
dei Šamui tarnauti nėra visai 
lengvas dalykas^- Ypač-gi ki
tataučiams, kaip va: lietu
viams, lenkams ir kitiems, į 
kuriuos čia žiūrima kiek išauk- 
što. Maistas kareiviams duo
dama taip sau. Bet šiuose la
geriuose teko būti tik 5 savai
tes.
Spalių 26 dienų iš mūsų kom

panijos iššaukė 75 kareivius ir 
išsiuntė į Texas. Tarpe tų ir aš 
buvau.

Į kareiviškus-Camp Logan 
lagerius, kurie guli netoli 
Houston miesto atvykome spa
lių 29 dienų. Sutiko mus ofi- 
cieriai ir kapelionas linksmai 
ir garsiai su muzika ir sulydė- 
jo į lagerius. Ten atradome 
kareivius anglus, kurie pasi
rodė esą geros širdies žmonės. 
Skirtumo tarp vienos ir kitos 
tautos žmonių čia nedaroma. 
Dėdei Šamui tarnaujame visi 
lygiai. Užtai čia ir gyventi 
smagiau. Be to maistą gauna
me gerų.

Keliamės iš ryto 5:45 vai.; 
pusryčius valgome 6:15 vai., o 
po to einame driliuoti iki 11 
vai. Paskiau pietūs, vėl dri
bai ir 6 vai. vakare vakarienė. 
Žinoma, drilių laike leidžiama

Kazarmių šiuose lageriuose 
nėra, tai miegame visi “palat- 
kose.” Oras šiltas. Nuolatos 
pažemiu stovi dūmai ir dulkės, 
pertai ir mes gerokai apdulka
me. Žemė išimtinai smiltynai.

Dienos, kaip sakiau pirma, 
čia karštos, bet naktys labai 
atvėsta. Lietaus jau senai bū
ta, nes niekur drėgnumo ne
galima patėmyti.

Gyventojai nigeriai daugiau
sia užsiima vatos auginimu. Iš 
to gal pragyvenimų sau daro. 
Dar kerta girias.

Kaip ir kituose Suv. Valsti
jų kareiviškuose lageriuose, 
taip lygiai ir čia reikalaujama 
daug įvairių amatninkų. Dau
giausia mašinistų, dailvdžių, 
siuvėjų, kurpių, kalvių, šofe
rių ir kitokių.

Houston’o miestas randasi 5 
myliose nuo mūsų lagerių. Gy
ventojų priskaito 120.000. Yra 
daili ir didelė katalikų bažny
čia Čia taip-gi esama daug 
lenkų. Apie lietuvius dar ne
sužinojau, bet jaučiu, kad ir 
mūsų tautiečių randasi nema
žas būrelis.

Tho. F. Bichusas.

bet visai nedaug. Ne vienas! 
sakė, kad jei ir toliaus taip 
bus, tai čia bus tikras pikni
kas. Visų pageidavimu buvo 
kuogreičiausia gauti gražias 
kareiviškas drapanas, kurias 
netrukus ir gavome.

Jau tikru kareiviu būdamas 
nuvažiavau savo draugų į At- 
holį aplankyti, o antrą syk ir 
sudiev pasakyti, nes gavome 
pranešimą, kad netrukus išva
žiuosime į Georgia valstiją.

Spalių 26 dieną jau pasiekė
me Washingtonų, kur marša- 
vome gatvėmis, o prezidentas 
Wilsonas mus peržiūrinėjo. 
Washingtonas miestas dailus, 
bet neilgai mes jame svečiavo- 
mės. Po trijų valandų buvimo, 
jau traukėme geležinkeliu to
liau.

Spalių 27 dienų privažiavo
me Augusta miestų, jau gu
lintį Georgija valstijoje. Čia 
taip-gi margavome. Augusta 
mums patiko, bet kuomet iš 
Augustos važiuodami jos pa- 
krančiais pastebėjome juodukų 
apygardas, tai labai nustebo
me, nes jų stubos mažai kų ski
riasi nuo vištinyčių.

Atlanta privažiavę pasiekėm 
savo paskyrimo vietos. Čia 
guli kareiviški lageriai Camp 
Gordon ir čia mums dabar rei
kės apsigyventi gal ilgesniam 
laikui. Apie kitus nuotikius 
pranešiu vėliau.

. Albinas Armanavičius.

JAUNUOMENEI ŽODY
NĖLIS.

Didelės svarbos ir vertės 
| knyga, kurią vos du vyru pa
kelia, randasi popiežiaus rū
muose Vatikane. Tai yra Bib
lija (Šventas Raštas) hebraiš- 
koje kalboje, ranka rašyta. 
1512 metais po Kristaus užgi
mimo laikais popiežiavimo Ju
liaus II žydai norėjo tą kny
gą nupirkti nuo Vatikano siū
lydami tiek aukso, kiek ta 
knyga sveria.

Vatikanas. Taip vadinasi 
rūmai, ir tas visas plotas, kur 
Popiežius gyvena. Tuose vi
suose rūmuose yra vienuolika 
tūkstančių kambarių.

Danijoje, nėra nei vieno 
kalno, šalis lygi ir vaisinga. 
Medžių daug, veik visi vaisin
gi-

Pirmutinis garlaivis perp
laukė per AtlMitiko didmarį 
1819 metais.

Pirmutinis orlaivis išleista 
į padanges 1783 metais Mont- 
golfier brolių. Jie buvo dori 
katalikai.

Morse išrado telefonų (tol- 
rašį) 1835 metais.

Ant žemės skritulio randasi 
240.000 visokios rūšies vabalų.

LIETUVIO KAREIVIO 
ĮSPŪDŽIAI.

Iš Athol, Mass. jaunimas, 
draugai ir prieteliai palydėjo 
mane kareiviauti gražiu vaka
rėliu ir puikiomis dovanomis. lietuviški} knygų ir laikraščių 
Už tai draugams tariu ačiū.

Atsiskirti nuo savųjų buvo 
liūdna bet kų darysi, reikėjo 
važiuoti. Į kareiviškus Devens 
Camp lagerius kaip atvažiavo
me, tai mums davė vakarienę, 
o po to nuėjome gulti.

Ant rytojaus pradėjome gim
nastikos ir muštro mokinties,

LABAI REIKALAUJA 
KNYGŲ IR LAIKRAŠČIŲ.

Meldžiame mums prisiųsti

skaityti. Čia turime daug an
gliškų, bet norėtume savoj kal
boj literatūros pasiskaityti. 
Lietuviški laikraščiai daug 
smagesni. Aš turiu kelis nume
rius, tai po kelis sykius per
skaitau juos ir vis nenusibos
ta. Kareivis A. A.
Camp Gordon, Atlanta Ga.

Kiek yra daktarų pasaulyje.
Sulyg prancūzų laikraščio 

“Record Medical” dabar gy
dytojų su diplomais visam pa
saulyje yra 230.000 asmenų. 
Tame skaitliuje, Europoje 
162.000, iš kurių gyvena An
glijoje 34.967; Vokietijoj 22,- 
518; Rusijoje 21,489; Pran
cūzijoj 20.348 ir Italijoje 18,- 
345.
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IŠ DEŠINĖS Į KAIRĘ STOVI: 1. Jonas Šarkus, 2. Stasys Viskau- 
skas, 3. Jonas Jokubauskas, 4. Jonas L. Petrauskas, 5. Damas Anta
navičius, 6. Vaclavas Ivanauskas. Visi iš So. Boston, Mass.

Dabar Jie randasi kariškuose Camp Devens lageriuose Ayer, Mass.
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Jaunimo danelis.

NEWARK, N. J.
Newarko ir apislinkrų^ lietir- 

viams, Lietuvos Vyčių 29-tos 
kuopos Benas rengia antrą me
tinį didelį balių, kuris įvyks 
subatoje, lapkričio-Nov. 24 ji., 
1917, šv. Jurgio svetainėje, 
180—2 New York Avė., New- 
ark, N. J. Pradžia 7:30 valan
dą vakare. Įžanga 25c. ypatai. 
Šokiai trauksis iki vėlumai.

Gerbiamieji lietuviai ir lie
tuvaites, kviečiame visus, o y- 
patingai jaunuomenę ateiti į 
mūsų rengiamą balių. Mes ti
kimės, kad atsilankiusieji sve
čiai būsite užganėdinti, nes L. 
Vyčių Benas deda visas pas
tangas, kad šis balius būtų 
puikiausias. Taip-gi dalyvaus 
vietinis lietuvių benas ir grieš 
amerikoniškus ir lietuviškus 
maršus. Taip-gi bus ir orkes
trą, grieš visokius šokius, po 
vadovyste K. Kasaičio. Žodžiu 
sakant šis balius rengiamas 
vienas iš puikiausių.

kviečia Komitetas.
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DIEVE, GELBĖK TĖVYNĘ.
O, Dieve geriausias, mūs’ gelbėk tėvynę 
Tenykšte jos priešai pikti,

Jie naujų, bedievišką kelia gadynę 
Ir nor, kad juos gerbtų visi..

Pakelkie Tu sielą žmonių, kuri miega
Ir ugnį uždegkie švie sos, 

Te priešai nuo žemės šventosios nubėga 
Ir gale pražūva tamsos...

O, Dieve; Tu gelbėk m ums brangių Lietuvų, 
Lai tiesa joj skleidžias skubiai,

Lai viena bažnyčia ir Dievas joj būva, 
Ir maldos tekįla augštai.

NARSŪS LIETUVOS 
VAIKAI.

Ar tai vėtros žiaurios kaukia, 
Siūbuoja girios ąžuolai?

Ar tai išalkę žvėrys staugia,

Liūtai, meškos ir vilkai?.. 
Tai ne vėtros žiaurios ūžia,

Tai ne meškos,' ne vilkai — 
Tai broliai joja į karužę

Tai ten žvengia jų žirgai. 
Tai joja vyrų minių minios,

Tai narsūs Lietuvos vaikai. 
Tai liuosybę nor įgyti,

Dėl Tėvynės — jos vaikai! 
■ J

nežinojo vaistų, kaip galima 
būtų juos prie atsakymo pas
katinti. Kad man taip, būtu
mėt tuoj prisipažinę, — pasa
kė motina.

— Ačiū Dievui, kad mama 
ne mokytoja, — sušuko Ka- 
ziuks.

DAR NEI VIENAS 
NEATSILIEPĖ.

Puodų ir bliūdų išdirbvstė 
Lietuvoje gerai galėtų sekties, 
nes tam dalykui įvairios me
džiagos Lietuvoje yra perpil- 
nai.

Lietuvoje menkų puodų dir
btuvėlių yra įvairiose vietose 
nemažai, bet didesnių, tai vi
siškai nedaug ir tos pačios da
žniausia dirba vien čerpes pe
čiams statyt, taip vadinamus 
“kokulius.” Tų “kokulių” iš 
kaip kurių dirbtuvių, ypač iš 
dirbtuvės grafo Zubovo nema
žai išvežama net į Maskoli jų.
Bet kiek Lietuvoje girdėjau iš 

suprantančų tuos dalykus žmo- 
nių kalbų, tai tai išdirbystei 
daug ko trūko. Esu nesama 
tinkamai žinančių savo darbų 
darbininkų, o tas labai blogai 
atsiliepdavo ir visos išdirbys- 
tės pasisekime.

Kad su laiku toji išdirbystes 
šaka Lietuvoje išbujos, tai 
menkiausios abejonės būti nu
gali, bet klausimas yra, kas 
jų išplėtos ir pastatys ant tin
kamo tobulybės laipsnio?

Niekas kitas, kaip tik patys 
lietuviai.

Į “Lietuvon Grįžimo Biurų’* 
jau atsišaukė įvairių įvairiau
sių rūšių amatninkų, specijalis- 
tų ir darbininkų, bet apie tos 
šakos darbininkus, kol kas, 
dar nieko nesigirdi, ar-gi jų A- 
merikoje nebūtų? Tam neno- 
rėtusi tikėti. Dėlto gerbiamie
ji atsiliepkite, ir jūs—juk kiek
vienas amatas ir specijališku- 
mas Lietuvoje yra reikaliingas, 
o mūsų visuomenei taip-pat bū
tų indomu ir svarbu sužinoti su 
kuo jūs manote Lietuvon grį
žti, kokį prityrimų žadate par
vežti tėvynės naudai, kuri la
bai jūsų laukia, o kas svarbių 
svarbiausia tai kiek jūsų kur 
randasi ir kiek mano po karei 
grįžti į Lietuvą.

Lauksime žinių tikėdami kad 
tamistos atsiliepsite.

J. V. K ji.

žeu

J• V. K... s.

Tas
jie

r. v.

Ki-

P. ZAUNYS.

SUNKUS UŽDAVINYS.
Savickų Kaziutis kartą pa

rėjęs iš mokyklos pasakojo sa
vo mamai, kaip juos mokyto
jas daug klausinėja, ir sako:

— Zinai mama, šiandien į 
mokytojaus klausimus niekas 
neatsakė.

— Tai ką-gi jis tokio klausė? 
— teiravosi motina.

— Nugi klausė, kas išmušė 
mokyklos lango stiklą.. Visi 
vaikai nebiliai "pasidarė, nei 
vienas neatsakė.

GRŪDŲ GINČAI.
Labai senai tai buvo, 

tąsyk Kvietys Miežis ir Aviža 
susiginčijo, katras inlindęs^į 
žemę išbus per žiemų. Rude
niui atėjus, visi trys sulindo 
į žemę ir tuno sau. Atėjo di
deli šalčiai, miežis ir aviža 
raižosi nuo šalčio ir kenčia 
kiek galėdami, o kvietys iŠ 
juodviejų juokiasi. Kų žie
ma tolyn, tai šaltis didyn; 
jau miežis ir aviža nebeišken
čia ir pradėjo bėgti namon. 
Kvietys išlaimėjo ginčus, o 
pasivijęs anuodu, miežiui in- 
kyšo lazdų į pasturgalį, o a- 
vižų apdovanojo lėle, 
bausmės žymes ir dabar 
nešiojasi.

.0C ———

Tiek pat.
— Kiek bus mylių nuo 

mės iki dangui?

— Nedaugiau, kaip nuo dan-

Nauja Knyga
Ką tik išėjo iš spaudos Joa- 

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

.'MA
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WORCESTER, MASS. 
Sandariečių prakalbos, v

Spalių 28 d. buvo Sandarie
čių prakalbos. Kalbėjo koks 
~en studentas net iš Maskvos, 
kaip jis pats «akėsi. Kalbėjo 
nekaip ir pats tlumočinosi, 
kad negalįs gerai prakalbų 
sakyti. Po prakalbos buvo 
klausimų. Atsistojo vienas su 
raudona nektaiza ir raudonais 
akiniais ir sako: “Dabar čia 
Amerike steigiasi Bendrovės 
ir kooperacijos Lietuvos atsta
tymui. Bet ar nebūtų geriau, 
kad laisvoj Lietuvoj įsisteigtų 
socijalistiška valdžią žmonės 
suskolintų jai pinigus ir val
džia viską paskui aprūpintų, o 
ne bendrovės ir kooperacijos.” 
Kalbėtojas aiškindamas pasa
kojo, kad socijalizmo idėja e- 
santi gera ir kad anarchizmas 
esąs šventas vardas. Bet ne
tikę žmonės tais vardais pasi
vadinę, pridarę niekybių ir to
dėl dabar žmonės jų nekenčia 
Po to atsistojo nedidelis, žilas 
žmogelis ir sako: “Socijalistai 
šaukia laisvės, laisvės. Mes vi-, 
ei norim laisvės, bet turime 
suprasti, kokios laisvės nori
me.” Čia socijalistai ėmė šnir
pšti, staugti, alasavoti, kad 
trukdyti žmogelio kalbą. Iš to 
socija'listų pasielgimo jau ma
tosi, kokios jie laisvės nori. 
Bet prakalbų vedėjas nutildė 
cicilikus ir žmogelis toliau ši
taip tęsė kalbą: “Kas iš tos 
laisvės nemokantiems ja nau
dotis. Jei ūkininkas paleis 
išdykusį kumelį ir tas belaks
tydamas pievoj išsilauš koją 
Antras dalykas. Jei socija
listai Lietuvoj imtų gaspado- 
riauti ir laisvą blyną kepti, tai 
kasžin ar visi lietuviai jų lais
vą blyną panorės valgyti, nes 
vilniškiai mėgsta grikinius bly
nus, suvalkiškiai tarkinius, o 
kauniškiai vėl kitokius.

Sandariečių kalbėtojas prię 
tų žodžių nieko neįstengė pa
sakyti.

Gi su 
O pas

Pakeleivis.

LAWRENCE, MASS.
Kun. Virmauskis aplankė 

lietuvius kareivius.
Subatoje lapkričio 10, gerb. 

kun. Pranas A. Virmauskis ir 
vietinis vargonininkas p. An
tanas Gzegoržauskas buvo nu
važiavę į Camp Devens. Aver, 
Mass. ten aplankyti lietuvių 
kareivių. Šioje vietoje randa
si nemažas lietuvių kareivių 
būrelis, kurie buvo paimti ka
riuomenėn iš įvairių kolonijų 
Naujosios Anglijos. Kun. Vir
mauskis nuvežė kareiviams do
vanų didelį glėbį lieutviškų 
knygų ir maldaknygių, kurias 
išdalįs lietuviams kareiviams 
chaplain O’Connor, kuris yra 
katalikų kareivių dvasiškas 

^vadovas. Kun. O’Connor daug 
^^urėjo ką apie lietuvius karei

vius pasakyti ir juos išgyrė už 
jų dorišką užsilaikymą ir už jų 
darbštumą Jie pasakoją kad 
oficieriai .yra labai lietuviais 
užgnėdinti ir kad jie juos gi
ria už jų greitą išmokimą mi- 
litariškos disciplinos. Ir fiziš
kai lietuviai esą geriausi karei
viai iš visų kitų tautą

Pėtnvčios vakare, lapkričio 
16, kun. Virmauskis vėl aplan
kys Camp Devens ir tą vakarą 
klausys išpažinčių. Lietuviai 
kareiviai džiaugiasi, kad ir jie 
nėra savo kunigų užmiršti.

Jonas Keras.

CHKJAGO, ILL.
LDS. Apskritys.

Kaip ir-kuomet Liet. Dar
bininkų Sąjunga susitvėrė arba 
susiorganizavo, tai tas daug 
maž žmonėms žinoma. (Žiūr- 
rėk Kalendoriuj 1917 metams)

Kad LDS. gyvuoja ir stip
rėja, tai neužginčijamas fak
tas. Tą ir socijalistai pir
miau ją ignoravę, dabar pri
pažįsta ir pradeda su ja rokuo
ti s. Juk Sąjunga yra šarvuo
tą ir tai šarvuota ne kuo ki
tu, kaip tik Teisybe, 
teisybe eina ir Lygybė,
socijalistus to kaip tik ir nėra. 
Vieni pas juos žino tikrumą ir 
paikumą socijalizmo, bet ant 
tiek patvirkę, idealą senai pa
metę, pramato sau žemišką 
rojų, didelį pinigišką pasipel- 
nijimą jei vis tikrins savo 
aklus pasekėjus, trumpare
gius, apie tai į ką jie patys 
nei krislelio netiki. Ir tie so- 
cijalistai, tie vadai, kiek jie 
dūmų nepučia ant Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos, kaip jie 
ją nemėgina apjuodinti, ap
šmeižti, bijodami, kad jų ap
dumti pasekėjai prasiblaivę ne
pamatytų savo klaidingą ke
lią, o vistiek nieko nepada
ro. Socijalizmas su savo pa
sekėjais yra ne kas kitas, kaip 
tik ‘ ‘ Tamsa. ’ ’ Būdamas tam
są negali apkęsti L. D. Są
jungos, nes ten viešpatauja 
Šviesa ir teisybė. Tamsa su 
neteisybe jungias, o teisybė su 
šviesa. Bet, tamsa su švie
sa nesijungia.

Užtai socijalizmas neapken
čia minėtos sąjungos kaip tam
sa šviesos, nes pramato tame 
savęs sumenkėjimą susilpnė
jimą. Tame pasirodo Lietu
vių Darbininkų Sąjungos svar
ba. Jos priešai, tamsybės 
skleidėjai ir palaikytojai, pri
pažįsta jai svarbą ir su ja mė
gina kovoti. Ir tas sustipri
na sąjungiečių dvasią ir su 
didesniu uolumu kovoja kar
žygiškai už darbininkų luomą, 
jo pagerinimą ir tobulinimą.

Kaip organizacija taip ir jos 
kuojos veikia. Gi kuopos, dė
lei pasekmingesnio veikimo, 
susitelkia ir padaro Apskritį. 
Vienas toks apskritys gan ge
rai gyvuoja Chicago’je. Ir 
kur negyvuos, kad jame yra 
susispietę geriausi, smarkiau
si veikėjai. Labai šis apskri
tys pradžiugo kuomet jis su
silaukė gerb. kun. F. Kemėšio. 
Dabar vienu žodžiu galima ap
rašyti apskričio susirinkimus, 
tai veikti ir veikti.

Gvildenama apskričio susi
rinkimuose svarbiausieji daly
kai, kaip va: Suorganizavi
mas grįžiančių Lietuvon, la
biausiai amatininkų ir su di
desniu kapitalu; paskaitų lai
kymas apie tai po aplinkines 
kolonijas; kooperacijų steigi
mas ir nurodymas amatų mo- 
kinimosi svarbą nurodant ko
kias mokyklas lankyti. Nors 
p. Keras gan gražiai nupiešia 
dalyką tame, bet vis nurodi
nėja mokyklas rytiečiams (ry
tinių valstijų). Užtai gerb. 
kun. Kemėšis trokšdamas ir 
Chicagiečiams tą gerą prašė 
Apskričio tuo dalyku pasirū
pinti. Gi rašytojas šių žod
žių likos Apskrčio nuskirtas 
tuo dalyku rūpintis. Apie tai 
bus “Darbininke.”

DETROIT, MICH.
Lietuvos Vyčių 79-tos kuo

pos mėnesinis susirinkimas į- 
vyko Lapkričio 7-tą d., Šv. 
Jurgio bažnytinėje svetainėje. 
Susirinkimą atidarė vice-pirm. 
P. Gervilis. Buvo duotas įne
šimas, kad vyčiai nusipirktų 
savo yeliavą Visi tą inešimą 
vienbalsiai patvirtino, komi
sija dėl nupirkimo vėliavos su
sideda iš: P. Bizausko ir P. A- 
bišalo. Po to buvo inešta, 
kad Vyčiai surengtų vakarėlį 
dėl išplatinimo Katalikų Spau
dos Lapkričio 11 d. visi tą su 
noru inešimą nariai priėmė. 
Prie bufeto išrinkta gaspado- 
riumi P. Grigaliauskas jo pa- 
gelbininku P. Gustaitis prie 
durių ir tikietų prie ėmimo P. 
Stankevičius ir P. Petkevičius. 
Buvo nutarta kad prie bufeto 
pirktų pinigais, o ne tikietais. 
tuos pinigus priims P. Akačiu- 
nas.

Įžanga to vakarėlio bus vy
rams 25c. o moterims ir vai
kams 10c. Nutarta vaikų 
valdytoju nuskirti P. Medinį. 
Nutarta paimti tuos pačius mu
zikantus, kurie grajino ant 
paskutinio vakarėlio. P. Abi
šala apsiėmė pasamdyti muzi
kantus. 'P. Krištapaitis pa
darys ir iškabys ženklus “No 
Smoking” po visą svetaipę.

Parapijos pirm. P. Bizaus
kas paprašė Vyčių prisidėti ir 
darbuotis dėl busiančio parapi
jinio bazaro, kuris prasidės 
24 d. šio mėnesio. Po to P. 
Bizauskas ragino Vyčius prie 
vienybės, kad pirktų namą ir 
užsidėtų kooperaciją ir parduo
tų šėrus. Vsi tą labai atjau
tė.

Tuomi susirinkimas baigėsi.
Rutytėlė.

HARTFORD, CONN.
Nepamiršo Lietuvos.

Spalio mėnesį čia apsivedė 
p. Jonas Buividas su p-le Kar- 
sukote, iš So. Manehester, Ct.

Nors nedidelis būrelis sve
čių susirinko, visi padoriai be
silinksmindami, prisiminė ir 
apie tėvynės Lietuvos vargus. 
Aukojo šios ypatos:

Jaunavedžiai Buividai $2.50; 
po $1.00 A. Zanauskas, S. Kli
mas, T. Žemaitis, A. Buivi- 
das, Z. Buividas, K. ir V. Ta
mošiūnai ; kiti po mažiau.

Iš viso sudėjo $11.60.
Pinigai tapo priduoti kun. 

J. Ambotui. Tautos Fondo 33 
skyriaus iždininkui.

T. F. 33 skyriaus rašt.

Pranas Zdankus.

CHICAGO, ILL.
Vyčių Apskritys Stato 

Rūtvilę.
Kaip Chicagos Vyčių Aps

kritys veikia, tai tik džiaug
tis reikia. Jisai yra išgarsi
nęs mūsų tautos vardą, suorga
nizavęs, geriaus sukoncentra
vęs veikimą šios apielinkės 
kuopų. Dabar statys scenoj 
veikalą “feutvilė.” Statys ji 
lapkričio 18-toj, š. m. C. S. P. 
S. svetainėje 1126-8W. 18-th st. 
Chicago, UI. Pradžia bus a- 
pie 4:00 vai. vak.

Nors tasai veikalas užims 
keletą valandų, bet vie-gi ti
kimos rasis laiko ir pašokti, 
pasilinksmintu

Kiekvienas tėvynainis tą va
karą eis matyti tą veikalą ir 
džiaugsis Lietuvos praeitimi ir 
persiims didesne tėvynės mei
le, pakils jo dvasia ir uoliau 
stos kovon už savo brangiąją 
tėvynę Lietuvą

Pranas Suknadz.
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W. FITCHBURG, MASS.
Spalio 28 d. čia buvo K. 

Spaudos Savaitės prakalbos. 
Kalbėjo gerb. kun. A. Petrai
tis iš Athol. Mass. Laike pra
kalbos cicilikai pavirto į gyvu
lius ir pradėjo baubti. Bet 
šiaip taip buvo, numalšinti. 
Dar jie kibo paskui su klausi
mais, bet gavę tinkamus at- 
saymus dūlino per duris. Šiaip 

viskas buvo gerai.
“ Čionykštės laisvos moterė- 

labai pradėjo rudį traukti. 
G -dėti, jog ir laisvą meilę 
praktikuoją Juk sakoma: 

Kas nustoja poteriauti.
p' Tasai ima girtuokliauti. 

SvirpBa.

HUDSON, MASS.
Labai darbuojasi

LDS. 56 kuopa darbuojasi 
kiek išgali. Kiekviename su
sirinkime vis kas nors naujo 
nutariamą Pereitame susirin
kime nutarta lankyti sergan
čius narius su broliška pagel- 
ba. Taip-gi nutarta platinti 
katalikišką spaudą Nutarta į- 
steigti kuopos knygynėlį, kad 
nasekmingiau būtų galima ap- 
Svietą platinti tarpe darbinin
kų. Nutarta surengti agitati- 
viškąs prakalbąs. Darbas ei
na gerai dėlto, kad turime uo- 
’ų pirmininką

NASHUA, N. H. 
Gerai nusisekė.

Katalikų Spaudos Savaitė 
čia buvo surengta nuo lapkri
čio 4 d. iki lapkr. 11 d. Sekė
si labai gerai.

Lapkr. 4 d. ir 11 d. buvo su
rengtos prakalbos ir progra
mai. Tame pasidarbavo L. 
Vyčių 20 kuopa. Pirmą vaka
rą kalbėjo Pr. Gudas, o antrą 
A Kneižis. Abu kalbėtojai 
daug naujų ir naudingų daly
kų pasakė. Prakalbomis ir 
programų visi buvo patenkin
ti. Abu sykiu buvo daug žmo
nių. Katalikų susipratimas čia 
kįla labai greit

Žvirblio Marti.

CHICAGO (Bridgeport).
korespondenciją ypatingai ski

riame tam -tikslui, idant nušvietus ry
tiečiams p. Porkaus-Porkevičiaus ypa- 
tĄ, kuris pirmiau gyveno Chicagoje 
(Brigeporte), dabar “nurandiavojo” J 
Bostoną, pirmlaus tanrave pas p. Gri
gaiti “Naujienose,” — “evoliucijos ke
liu” persikėlė į tarnystę pas p. Balu
ti 1 “Lietuvą,” iŠ “Lietuvos” sugrjžo 
i Amerikos Bostoną, iš Bostono nuke
liavo jau J “Ateltj.” >

^Nuo tūlo laiko, Bostono lai- 
svamanių laikraštukas “Atei
tis” pradėjo rašinėt melagin
gas žinias apie Chicagos lietu
vius Bridgeporto kolonijoje. 
Nors* “Ateitis” teisingumu 
niekuomet nepasižymėjo, bet 
žemus šmeižtai ypač prasidėjo 
nuvykus į “ Ateitį”-iš Chica
gos, tūlam p. Porkui-Porkevi- 
čiui.

“Ateities” No. 42, tilpo ži
nią” kad būk Bridgeporte į- 
vykę laidotuvės kokio ten žy
delio, kurį per klaidą lietuviai 
parsivežę iš ligonbučio. Nieko 
panašaus mūsų parapijoje ne
atsitiko, tai melas!!!

“ Ateities”-gi_44-tame num. 
pasirašęs “Jurgių draugas,” 
ponas Porkus-Porkevičius,pra
pliupo su ilgiausią tulžies pil
na, ‘ ‘ korespondencija ’ ’ apie 
Chicagos lietuvius, ypač lai
svamanišką širdį jam, kaip 
peiliu skrodžią gražus katali
kų sugyvenimas ir pasekmin
gas darbavimasis mūsų koloni
jos prakilnių ir darbščių ku
nigų sutartinai su parapijo- 
nais, tad ir plūsta mūsų Por
kus-Porkevičius ant visų kata
likų. tikinčiųjų tėvynainių, 
pradėdamas nuo pat šv. Tėvo 
— baigdamas ant šv. Jurgio 
parapijos parapijonų. Dova
not jiems negali už tą kad šv. 
Jurgio parapiją apvaikščioda
ma savo parapijos sidabrinį 
jubiliejų, surengė šaunų haza- 
rą, iš kurio gryno pelno liko 
parapijos reikalams suvirš $5.- 
000.00, į savaitę laiko!

Melagingai rašo, kad mūsų 
bazare lįuvo apgauliojami žmo
nės, beturi nei tiek džentelmo- 
niškumo nei išauklėjimo, kad 
susilaikius bent nuo šmeižimo 
moterų. Meluoja užsimerkęs, 
tvirtindamas būk parapijos 
frankietas atsibuvęs su “gožal- 
komis ir rudžiais” kuriame ir 
jis buvęs ir kaip tas pasakoje 
žmogelis, taip ir p. Porkus- 
-Porkevičius nusiskundžia kad 
jam nors “per barzdą taukai 
varvėjo — burnoje kąsnio ne
turėjo.”

Šv. Jurgio parapijos bankie- 
te dalyvavo suvirš 400 svečių 
ir visi gali liudyt, kad ban- 
kietas buvo BLAIVUS, bet p. 
Porkus, be mažiausios sarma
tos drįsta šmęižti ir žeminti 
mus — ir kokiu tikslu tai daro
ma! Už ką? Nebent vien iš 
pagiežos, kad kaipo laisvama
niui, skauda širdelę, kad netik 
neišsipildė jų tėtušio Šliupo 
pranašavimai apie išnaikini
mą bažnyčių ir iškorimą kuni
gą bet dedasi kaip tik prie
šingai. Akis laisvamaniams 
bado kįlantis lietuvių katalikų 
susipratimas, plėtojimasis ka
talikybės, pasekmingai augan
čios parapijos, kurios net jau 
apvaikščioja 25 metų gyvavi
mo sukaktuves ir tikisi lai
mingai sulaukt 50 metų sukak
tuvių! *

...Ponas Porkus-Porkevičius 
būdamas Chicagoje, nepasižy
mėjo nei rimtumą nei pasto
vumu, blaškėsi nuo ciciliku 
prie laisvamanią prieš išva
žiuojant į Bostoną matyda
mas, kad jo karjera griūva 
Chicagoje, buvo mėginęs kiek 
net prisiplakti prie katalikų, 
nors žmonėms ir bijojo tiesiai 
pažvelgt į akis, suėjęs su ka
talikais, jausdavosi nesavyję, 
akutėmis kaž-ką mėgindavo 
gaudyt iš debesų... ir taip veid
mainiaudamas laisvamaniams 
saldliežuvavo katalikams, net 
ir šv. Jurgio parapijos bazare 
buvo reguleriu “kostumeriu” 
ir kas vakaras bazaran atsi
lankydavo ir džiaugdavosi jo 
gyvumu.,. Katalikai mūsų ko
lonijos, nors atsargiai, bet vi
suomet su p, Porku-Porkevi-1 
čiu r' mandagiai. tari

jo šmeižimai “Ateityje,” pa
rodė jį esantį labai žemos sie
los žmogiuku. Gailą kad tokių 
išsigimėlių randasi mūsų tau
toje... bet ką-gi daugiau ir ga
lima tikėtis iš laisvamanių va
duko! Koks-gi išrokavimas ir 
būti laisvamanių, jeigu jis ne
būt laisvas nuo tikėjimo, lais
vas nuo sąžinės, laisvas nuo 
doros, laisvas nuo teisybės, lai
svas net ir nuo savvgarbos. P. 
Porkus-Porkevičius kaip tik ir 
yra tipas tikro laisvamanio, 
laisvas nuo visų virš minėtų 
doros dalykų — tai laisvama
nis pilname savo “laisvame 
žydėjime!

Užtai-gi patariame rytie
čiams, ypač Bostoniečiams, 
kurie dabar turite tą “garbę” 
turėt p. Porkų-Porkevičių sa
vo mieste, apsisaugokit nuo jo, 
ypač katalikai neįsileiskit jo 
į savo tarpą nes tinkamiausi 
vieta tokiems Porkams-Porke- 
vičiams tai vien sau lygių lais
vamaniu vardelyje.

Bridgeportiečiai.

SO. MANCHESTER, CT.
T. Fondo 92 skyriaus lap

kričio 8 d. teikė susirinkimą. 
Nutarta surengti dideles pra
kalbas ir pakviesti garsius kal
bėtojus. Išrinkti bariai rink
ti kolektas po stubas. Tą at
likinės Petras Ambrasas ir 
Marijona Stasinskiutė.

A. Alubecki.

Palangos Mergele

Tvirčius ir Sietynas.

Vyturėlis gieda, —
Net linksma klausyti;

Augštai išsikėlęs 
Padangėj matyti. 
Dievui garbę siųskim, 
O Jis mus palaimins.

Jau saulutė teka, 
Karveliai burkuoja;

Gaili rasa krinta, 
Mergelės dainuoja.

Dievui garbę siųskim 
O Jis mus palaimins.

LAWRENCE, MASą.
Prapuolė nezaležno “vysku- 

. po” vakaras.
Po šią kolonją pasklido gan

das, būk vikaras “vyskupo” 
Mickevičiaus pabėgo. Tas vi
karas, kuris tik nesenai buvo 
to paties Vilatte šventintas, ku
ris švenino Strazdelį, Mikalau
ską Jankauską ir kitus vos 
tiktai keletas mėnesių atgal. 
Vikaras nuo pat savo šventi
nimų iki šiam laikui tarnavo 
prie Mickevičiaus.. Pirmiau 
jis 1913 m. dirbo Liudviko Ku
rilos saliūne Chicagoje po No. 
33 Wood St. Iš ten sakoma jis 
buvo pravarytas už paėmimą ■- 
pinigų, kurių jis nebuvo uždir-, 
bęs ir kurie kitam prigulėjo.

Žinoma jis be priežasties ne
atsitraukė. Jis nebėgo dėl to, 
kad jam įkirėjo Mickevičiui 
tarnauti. Visai ne. Bet štai , 
dvi savaiti atgal vienai ištiki
mai, žinoma nevedusiai para- 
pijonkai gimė kūdikis. Ta mer
gelė tvirtiną kad vikaras yra 
to kūdikio tėvas. Jis neprisi
pažįsta. Mergelė išėjusi iš 
kantrybės pasakė vikarui, kad 
ji ims “varant’a.” Tuojaus 
po to vikaras apleido.

Jonas Keras,

(Tąsa)

4-toji SCENA.

Tie patys ir Birutė, Rūtelė,

JAUNIEJI dainuoja:
Jau aušrelė auštą 
Šviečia pazarėlis,

Girioj’ paukščiai čiulba.
Gieda vyturėlis.

Dievui garbę siųskim, 
0 Jis mus palaimins.

Ant dangaus žvaigždelės
Kaip žiburiai gęstą

Jau mėnulis leidžias
Už marelių krašto.

Dievui garbę siųskim 
O Jis mus palaimins.

SENIŪNAS. Labai malonu girdėti jūsų linksmas dainas 
ir pasidžiaugti jumis.

RŪTELĖ. Jaunos būdamos dainuojam. Ir dievai mums 
padės, nes mes jų meldėme, kad šiandien būtų giedra.

SENIŪNAS (linksmai). Ar gali būti?..
BIRUTĖ. Taip, tėveli. Mes dabar pareiname iš žinyčios. 

Ten sykiu su vaidvlais ir vaidelytėmis prašėme nuo dievų pa
laimų.

SENIŪNAS (linksmai). Žiūrėkite, kokie jie geri, Dievų 
paramos meldė... Vaikai, giriu jus už sumanumą ir gudrumą. 
O dabar klausykit, pasakysiu, kas kur turi eiti. Jūs vyrai 
sykiu su talkininkais eisit į kviečių lauką Žiūrėkit, kad dar
bas eitų pasekmingai. O jūs, merginos, motinai pabaigtuvių 
vakarienę padėkit pagaminti. Prausiuke ir Klastuke perbėg
iu it per gatvę ir sukviesk it mergaites nušluoti kiemą ir smil
timis išbarstyti. Prisirengkime gražiai. Tegul kaimynai ma
to, kad mes jų laukiame.

VISI. Tildysime tėvelio paliepimus gerai. (Už scenos gir
dėti klegesiai,, juokai).

TVIRČIUS. Ant gatvės renkasi kaimo jaunimas. (Girdisi 
jaunimo alasai, daina).

RŪTELĖ (nudžiugus). Tai puikiai užtraukė sutartinę, net 
miela klausyti. (Daina girdėti aiškiau, Plovėjai, grėbėjos ren
kasi ant kiemo su pjautuvais ir grėbliais).

PIOVĖJAJ (dainuoja):
Kad aš jojau per žalią girelę, 
Nusilaužiau putino šakelę. (Du-svk)

Kad prijojau uošvelio dvarelį; 
Išein’, išein’, manoji mergelė.

Vadin’ mane už balto skomelio, 
Duoda gerti žaliojo vynelio.

Gražios uogos putino medelio, 
Dar gražesni mergelės veideliai.

5-TA SCENA. 
Tie patys ir talkininkai.

SENIŪNAS. Labą rytą, brangūs sveteliai. Ačiū kad 
skaitlingai atsilankėt.

VISI (garsiai) Visi atėjom Seniūno kviečių pjauti. 
SENIŪNAS. Ačiū, ačiū, jumis nuoširdžiai.
BIRUTĖ. O aš padėkosiu vaikinams ir merginoms už gra

žią sutartinę. i
SENIŪNAS. Myliu ir aš dainas, nors jau senas esą bet 

jums padėkoti nesuspėjau, Birutė iš manęs tą garbę paveržė 
(Visi juokiasi.). Ną brangieji, tai jau laikas bus prie darbo. 
Lauksiu jūsų su pabaigtuvėmis. Tik einant prie darbo ir pa 
reinant nepamirškit padainuoti.

VISI (triukšmingai). Padainuosime, taip padainuosime, 
kad net laukai ir girios skambės.

SENIŪNAS. Jau rasa nukrito. Laikas vaikai, prie dar
bo. Ankščiau pabaigus, bus ramiau pasilinksminti pabaigtu- 1 
vėse. - ■ . .-r?’

VISI. Einam, einam.
SENIŪNAS. Mano vyrai parodys jums tvarką O dabar 

su daina ir pradėkime darbo dienelę.
VISI (dainuoja stovėdami ant scenos).

• S • w ■
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maistų, kuris priduos Jūsų silp
noms kūno dalims sustiprinimų. 
Maistas, kuris turėtų būti užlai
komas gerame stovyje.

GERK PO VIENĄ STIKLĄ PIRM 

ATSIGULSIANT.

JiVBIPIRK PAKELI A1AKDIBH

Parsiduota visose vaistinėse.

BORD01S

Ar esate senas ir 
silpnas?

Jeigu taip, tat atrasite

TSpildyk i| kuponą Ir pasiųsk jj
Malted Milk Dept., D. A. 
Borden’s Condensed Milk 

Co., Newe York.
IdMamoa ni 10c. kmot ženkle
lių, gauni atskirai aample — už
tektinai lžmOgtnimui

Vardaa ..................................................

Adresu ............. ...........................
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Kaip gražu, kaip ramu 
Dainų paklausyti,
Kaip jaunim’s tik užtrauks— 
Kas gal apsakyti.
Vargiai kas nesupras 
Mūs’ dainų grožybes;
Tik reik stoti ir dainuot, 
Laikytis vienybės.
Bus gražu, bus ramu
Dainų paklausyki,
Kad jaunim’s tik užtrauks 
Kas gal apsakyti.

Linksminuos, dainuoju; 
Aš retai nuliūdęs.

Niekados nestoviu
Pakampėj’ užsnūdęs.

Laimė man, arba ne —
Mažai ką atboju.

Linksmas vis aš esu,
Ir sau bedainuoju.

Mūs’ šalyj, Lietuvoj, 
Visur dainos skamba: 
Ir laukuos ir miškuos 
Ir sodybų angoj.

(Su daina išeina iŠ kiemo į lauką)

6-TA SCENA.
Tie patys kaip 4-toje scenoje, tik be Tvirčiau^ ir Sietyno.
SENIŪNAS. Pradžia darbo jau sutvarkyta. Talkininkai 

išėjo į kviečių lauką Jūs dabar negaiŠuokit, kiekviena eikit 
prie savo liuobos. Pabaigusios darbą galėsite bėgti į lauką 
pas pjovėjus ir padėsite kviečių vainiką parnešti.

VISOS.(sykiu). Ačiū tėveli ui. Padarysime kaip liepi. (Mo
tiną paskui ją merginos ir mergaitės išeina Seniūnas vienas 
kalba).

SENIŪNAS. -0 gal dievai ir padės pasekmingai darbą nu
veikti. Indomu ką reiškia šios nakties mano sapnas. Rodos, 

mačiau ant savo kiemo didelę obelį, jos viena šaka buvo pa
auksuotą o ant šakos kabojo neišpasakytai gražus obuolys. 
Aplink obelį rinkosi būriai žmonią lygino pievą ir džiaugėsi 
vaisiumi. Buvo daug svetimtaučių. Vieni iš ją kepures nu
siėmę, prieš gražų obuolį galvas lenkė, o vokiečiai ištolo sto
vėjo ir raukėsi. Bijojo artyn prieiti. (Pamąstęs.). Kad tik 
kas tokio nepaprasto neatsitiktų. Reikės nueiti į žinyčių pa
siteirauti pas žynius ir vaidylaą

UŽDANGA.
(Bus daugiau)



Vietines žinios
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OverkotaiSiutai

į^iznio reikalai

PIRK RAKANDUS PAS

Lietuviškas Lietuvos

HENRY J. B0WEN 
Real Estate & Insurance

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
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SERGANTI

RICHMOND’S
Sutaupįsi pinigų.

Rakandai pirmos rūšies ir kai
nos labai žemos.

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

♦♦♦ 673 Was- 
*t* hington st.

VYRAI IR MOTERIS 
EIKITE PAS MANE!

Su bent kokia chroniška, nervų arba šiaip kokia liga, kuri reika-

LIETUVIŲ KATALIKŲ SPAUDOS SAVAITĖJE 
RENGIAMI 3 VAKARAI PITTSTON, PA.

PIRMAS VAKARAS:
Prakalbos ir koncertas atsibus nedėlioję, Lapkričio 25 d., 

19T7 m., pobažnytinej šv. Kazimiero parapijos svetainėje. 
ANTRAS VAKARAS:

Didelis balius su šokiais prie puikiausios muzikos at
sibus seredoje, Lapkričio 28 d., 1917 m. Senoje Armory salėje 
North Main St., Pittston, Pa. >
TRECIAS VAKARAS:

Prakalbos su įvairiais pamarginimais atsibus nedėlioję 
Gruodžio 2 d., 1917 m. pobažnytinej šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje.

Visi vakarai rengiami iškilmingai. Kadangi kalbėtojai y- 
ra užkviesti geriausieji tat-gi yra kviečiami kaip jauni taip it 
seni pasiklausyti. Apart to, kaip choras taip ir pavieniai solis
tai parodys savo gabumus ir išpildis dar niekur negirdėtas dai-

Atidarė savo ištaigu naujoj vietoj. 
Nueikite pasižiūrėt.

M.įt. AJiDREWS 
(M. if. Andriušiutč)

44 Boyltton Si., ■ Boston, Mats. 
Room &

(Tarpe Wasbington ir Tremont)

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Muzikos Mylėtojams
TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS

ST. ŠIMKAUS DAINOS:
AŠ JOJAU PER GIRELĘ ..........................................................30c.
VAI TU ŽIRGE-ŽIRGE................................................................30c.
NESIGRAUDINK MERGUŽĖLE............................................... 30c.
SĖDŽIU PO LANGELIU .............................................................. 30c.
GERKIT BROLIUKAI VISI APLINKUI.................................30c.
VAŽIAVAU DIENĄ.......................... 25c.
Visos šios dainos yra išleistos paskirium su pridėjimu po vieną 

dainą iš seniau leistų, to paties autoriaus “Mūsų Dainos.” Imant 
chorams didesnį skaitlių egzempliorių duodu didelį nuošimtį.

Perrašinėjimas, kokiuo nors būdu, šios dainos yra griežtai už
drausta. Teiksis kopijuotojai įsitėmytį. Adresuokite:

DR. F. MATULAITIS
Of>«oodyao> OAkMrttdfe*
1-JP. M7-8P.M PrtakMaAkM«>.

419 Bsylstoi St Bestai, Nml
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