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ITALŲ FRONTE.
True translation filed with the post- 

master at Boston, Mass. on Nov. 26,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917 
.Italijos .fronte .gen. Diazo 

kariuomenės daugiau, kaip at
silaiko prieš baisias austro-vo- 
kiečių atakas nuo ežero Garda į 
rytus iki upės Piave. Po pe-i 
reitbs savaitės atmušimų, įsi
veržėliai po nuostoli!] pavarė 
ofensyvų į Asiago augštumas, 
bet ir čia buvo italų sulaiky
ti ir nei jardo žemės nelaimė
jo.

Atakų sekė kontr-ataka ir 
be uždavimo smūgių italai dar 
paėmė dvi kulkosvaidžių bata- 
rėjas. Susirėmimai palei Pia
ve upę iki Adriatikos jūrės bu
vo menki, bet vienoj vietoj, kur 
priešininkas bandė pereiti pon- 
toniniais tiltais, tai gynėjų 
anuotomis buvo atmušti.

Dabar pirmu kartu po ke- 
letos savaičų tylėjimo šiauri
niame Rusijos fronte prasidėjo 
veikimas. Nežiūrint į netikrą 
dalykų stovį Petrograde ir ki
tose dalyse rusai atsilaikė. 
Ties Jakobstadtu vokiečiai bu
vo pradėję smarkų bombarda
vimų. Rusai atsakinėjo tuo 
pačiu. Pietuose)ir tap-gi Ru
munijos fronte prasidėjo vei
kimas, veikiama iš tranšėjų ir 
daroma apžvalgymai pozici
jų-

KONFISKUOS BAŽNYČIŲ 
TURTUS. /

Pietinės Amerikos respubli
koj Urugvąj praleidžiamas įs
tatymas, kuriuo bažnyčia ati
dalinama nuo valstijos ir kon
fiskuojama bažnyčios turtai.

REMIA TALKININKUS.
Grafas Romanones, Ispani

jos ex-premieras, Madride 
Laisvės partijos bankiete sakė, 
jog Ispanija privalo prisidėti 
prie talkininkų ir prigelbėti į- 
veikti vokiečius. Svečių buvo 
1.000 ir visi jam plojo už to
kį užreiškimų.

SUDEGĖ PALOCIUS.
Ispanijos sostinėj sudegė 

Medinaceli palocius. Daug di
delės svarbos dailės veikalų 
išgelbėta.

Kaip protas, taip ir patyri
mas nriddta mama tflrttia, 
kad tauta dora bujotų ten, 
kur tikybiniai principai atmau
ti.

— Waahington
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Lietuviai, rodos, nebuvo lig
šiol lengvatikiai Ir todėl tik 
stebėties reikia, matant, kaip 
mūsų socijalistams pasiseka in
gyti pasitikėjimą nemažo skai
čiaus lietuvių.

Mes nesistebime, kad šią va
sarą ir rudenį apie pusantro 
tūkstančio mūsų jaunikaičių, 
kad išsigelbėti nuo kariuome
nės, įstojo į Socijalistų Sąjun
gą (Žinoma, užsivylė). Sako
ma yra, kad skęstantis žmo
gus ir šiaudo ar britvos grie
biasi.

Bet mes galime stebėties iš 
to, kad tiek daugelis draugi
jų sumarmėjo į p. Grigaičio už
statytą bučių, (Darbininkų Ta
rybą, kad kai-kurie rimti lietu
viai balsuoja už socijalistų 
kandidatus rinkimuose, kad 
daugelis gerų lietuvių remia jų 
spaudą. «

Tiesa, socijalistai visuomet 
buvo gudrūs tuo, kad mokėjo 
užgrajyti ant labai supranta
mų ir opių stygų: ko tik ka
da žmonės pajuto trukumą, ko 
labiausiai troško, tą soeijalis- 
tai iš visos širdies ir pažadėda
vo ir dfugi užtikrindavo, kad 
tą viską tik jie suteiks, o ne 
kas kitas. Dabar žmonės dar
bininkai kenčia daug nuo ka
rės, nuo pragyvenimo brangu
mo, nuo išnaudojimo kapitalis
tų. Štai socijalistai ir pasiki- 
ša su savo dovanomis: jie, ir 
tik jie ir taiką pasauliui suteik
sią, ir darbininkų būvį page- 
rįsią, ir laisvę visiems duosią, 
ir kapitalizmui ragus nulaušią.

Bet įsižiūrėkime gi šiek tiek 
arčiau, ar mes galime sulaukti 
iš jų visų tų malonių.

AR PAGERINS JIE 
DARBININKŲ BŪVĮ?

Taip, jie pagerins būvį, bet 
tik savo. Gerino jie per kelias 
dešimtis metų darbininkų būvį 
Vokietijoje, susikrovė dešim
tis milijonų markių, įsigijo 
pelningas vietas, o kada ka
rės pradžioje kaizeris pagrasė 
jiems (vadams) visa tai atim
ti, socijalistai išsyk nuleido 
sparnus ir nuėjo į karės lauką 
skersti brolių darbininkų iš ki
tų tautų.

Ir Amerikos soeij&listai jau 
senai “gerina” darbininkų bū
vį. Jie eina į darbininkų uni
jas, kad jų rimtą veikimą su
trukdyti savo kerštingomis a- 
gitacijomis, kad prisižvejoti 
jų tarpe narių savo organizaci
joms, rėmėjų savo spaudai. 
Bet nei vieno gero streiko jie 
dar rimtai nepriruošė ir neiš- 
laimėjo. Jie eina į kooperaci
jas, bet ir-gi dėl agitacijos ir 
užtenka pašeimininkauti soci- 
jalistams keletą metų kokioje 
kooperacijoje, kaip ji žlunga.

Jau keliolika metų, kaip ir 
mūsų socijalistai “ gerina ”toū- 
sų brolių darbininkų padėjimą. 
Bet kokios gi pasekmės? Jie 
prisisteigė laikraščių, spaustu
vių. išleido visus kalnus šlam
štų. užlaiko visą virtin? 
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apmokamų redaktorių, agentų; 
tūli socijalistai, kaip Michel- 
sonas, Bagočius ir kiti prie 
didelių turtų priėjo, bet... 
kas iš to darbininkams? Už 
tą visą jiems lieka tik į že
mišką rojų tikėti. To rojaus 
kampelį jau išvydo socijalistų 
vadai, bet darbininkams?., oi 
dar kaip toli jisai.

Ar pagerins darbininkų pa
dėjimą p. Grigaičio įsteigtoji 
“Darbininkų Taryba?” Lau
kite, sveiki, jeigu netingite. 
Kad ji galės pagerinti p. Gri
gaičio ir “Naujienų” padėjimą 
— tai labai galimas daiktas. 
Bet darbininkai vargiai ar iš 
jos pasinaudos. “Naujienų” 
235-ame šių metų numeryje 
Laisvės mylėtojas atvirai rašo, 
kad nieko blogo tame nebūtų, 
jeigu “Naujienos,” 
vis,” “Laisvė” būtų 
zavnsios Darbininkų 
visų-pirma dėl savo
Kas, girdi, bloga būtų, jeigu 
“Naujienos” gautų 40.000, ar 
50.000 naujų skaitytojų, taip- 
pat “Keleivis” ir “Laisvė?” 
P. Grigaitis jau davė suprasti 
savo skaitytojams, kaip jis ge
rins darbininkų būvį per Dar
bininkų Tarybą. Girdi, val
džia, persekiojanti socijalistų 
spaudą, gal ir visai turėsią pa
liauti ėję jų laikraščiai. Tad 
reikią' organizuoties išanksto, 
kad, tokiai nelemtai valandai 
atėjus, palaikyti darbininkų 
dvasią kitokiais būdais: pas
kaitomis, knygomis ir tt Su
prask, kad duoti darbo ir duo
nos socijalistų vadams, nes, 
anot p. Grigaičio “Ponas Die
vas tolyn vis šykštesnis darosi; 
inteligentų socijalistų jisai be
veik netvaria.”

Drąsiai imamės paprana
šauti,. kad draugijos, prisidė
jusios prie Darbininkų Tary
bos, jeigu dar negavo ligšiol 
pasiūlijimo iš “Naujienų” pir
kti “Naujienų” Bendrovės Še
rus, imti “Naujienas” į orga
nus, tai neužilgo gaus. Ir bus 
tai tikras darbininkų būvio 
“pagerinimas.” Tiesa ne visi 
darbininkai iš to pasinaudos, 
tik vienas-kitas vadas; bet kur 
tu čia visiems išteksi Lai mi
nios džiaugiasi nors ponų vadų 
sočiais pilvais.

O ar-gi “nepagerino,” dar
bininkų būvio socijalistų šu
lai, kurie surinko didžiau
sią krūvą dolerių iš tų dar
bininkų, kurie norėjo susi
žinoti su savo giminėmis Lietu
voje, nors jie tas žinias ga
vo per žydų draugiją už dyką? 
Ar “nepagerino” darbininkų 
būvio “Laisvė” kuomet šį pa
vasarį šūktelėjo ir paprašė au
kų Rusijos Revoliucijai. Dar
bininkėliai kaip bematant stei- 

' liepė ir sumetė... kieki nei pa
tys socijalistai nežino. Vieni 
sako, kad $700.00, kiti, kad 
$1500.00. Kodėl toks skirtumą- 
skaitlinėse? Mat “Laisvė” 
berinkdama rovo?*nevsi.
Tt.iršo ir savęs. Rinko savo

bendrovės Šerus, rinko į popie-1 
rinį fondą. Bet ką čia sakyti. 
Aišku, kad tai buvo didelis 
“pagerinimas” darbininkų bū
vio. "

O ar-gi nebūtų pagerintas 
darbininkų būvis, jeigu p. Gu- 
giai ir kiti patektų į teisėjus ir 
kitokias pelningas vietas ? Tuoj 
“Naujienos” būtų sotesnės, in- 
gytų stipresnį rėmėją, gautų 
daugiau valdiškų pagarsinimų, 
visokios paramos, apsaugoji
mą nuo įvairių pavojų. Ale ką 
čia ir sakyti. Tik aklas nema
tys to didžiausio pagerinimo 
būvio... tiesa, ne darbininkų, 
bet., “darbininkiško” laikra
ščio, kurin, kaip bedugnėn dar
bininkai kiša savo Šerus, o iš 
kurio pelnosi socijalistai bur
žujai. Ir štai dabar supranta
me, kas tai yra “socijalistiškai 
protaut.” P. Grigaitis savo 
laikraštyje vieną sykį(236-ame 
No.) prasitarė, kad “reikia 
juos išmokinti socijalistiškai 
protauti.” (Suprask vargšus 
darbininkus).

Žiūrėk, kad kas lieka nuo Į 
tavo stalo, niekam kitam ne- 
atiduotumei, kaip tik socijalis
tų vadams.

Rūpinkis, kad tų vadų bū
vis būtų kogeriausiai aprūpin
tas.

Kad jie gardžiai valgytų, 
gražiai nešiotų ir dar ant sun
kios dienelės grašelių prisi
krautų;

Kad jie patektų į šiltas val
džios vietas;

Kad socijalistų redakcijos ir 
spaustuvės būtų aprūpintos 
skaitytojais, ėmėjais ir viso
kiais kostumeriais;

Kad jų laikraščių leidėjai 
vieni po kitų galėtų gražiau
sius namus statyties.

Jeigu Tu, vargše darbinin
ke, tuo visu rūpinsies ir tam 
visam dirbsi, tai Tu parodysi, 
kad jau moki “socijalistiškai 
protauti.”

Mes, tiesą pasakius, visai ne
sistebime, kad socijalistai tik 
tokiu būdu “gerina” darbinin
kų būvį. Juk jie čia elgiasi 
nuosekliai pagal savo mokslo. 
Juk, anot jų, pilvo reikalai, 
tai ašis, aplink kurią sukėsi vi
sa žmonijos istorija, tai moto
ras, judinantis, inkvepiantis 
visas žmonių mintis, jausmus 
ir darbus. Pavartojus moks
lišką terminologiją yra tai 
“mąterijališkas istorijos su
pratimas, “ekonomiškas de
terminizmas,” “turtų koncen
tracija” ir tt. Ar-gi tad dyvai, 
kad socijalistai virto didžiau
siais materijalistais, vien savo 
bizniu susirūpinusiais. Darbi
ninkų vargų užjausti jie nebe
gali, nes išdžiūvo jų širdys, iš-i 
seko jų idealizmas. Jeigu jie 
kalba, neva su užuojauta, apie 
darbininkų vargus, skurdą, 
skriaudas, tai žinok, kad tai 
tik deklamacija, o ne rimta 
kalba, kad tai krokodilius lie
ja ašaras, nes tuo pačiu laiku 
tas deklematorius galvoja, kaip 
iš to vargšo darbininkėlio dar 
sau dolerinę išlupus.

Mes net nesistebime, kada 
matome, kaip jų pačių laikra
ščiai tarp savęs riejasi ir pjau
nasi. Pąvienių kapitalistėlių 
leidžiami laikraščiai “Naujie
nos,” “Keleivis” ir “Laisvė’^ 
veda kovą prieš “Kovą”; grą- 
so net socijalistų sąjungos pa
krik dym u. Kode! jie kovoja f 
O kodėl šunes pjaunasi, kada 
jiems šeimininkas išmeta kau
lą? Socijalistams kaulas, tai 
darbininko doleris. Tuo dole
riu jie ir negali ramiai pasida
lyti. Paklausykime, ką sako 
jų pačių šulas, dėdė Baltrušai
tis “Naujoje Gadynėje”: “Vi
sos šitos mūsų kovos padelkos, 
tfu sočijalistiškų laikraščių iš
likimo ir pragyvenimo klausi
mas.”

Lai darbininkai atsimena,
kad ant jų yra uždėti mokės-j 
niai. kurie turės parūpinti ge
rą pragyvenimą visiems socija
listų vadams, redaktoriams, 
kalbėtojams, veikėjams, iš ko 
ir bus “pagerintas” darbinin
kų būvia

Kitą kartą pakalbėsime, ar 
duos mums socijalistai taiką ir 
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UARBININKaa.

Atbudime ir griebkimes geresnės 
tvarkos.

U iš D.

SUSIVAŽIAVIMAS.
Lietuvos Vyčių Conn. Aps

kričio 6-sis susivažiavimas į- 
vyks 6 d. sausio 1918 nu, Wa- 
terbury, Conn. Sesijos prasi
dės 1 vaL po pietų Šv. Juoza
po parapijos svetainėje po No. 
49 Congress Avė. Visos Ap
skričio kuopos teiksitės išrink
ti atstovus į šį susivažiavimą, 
mes turime daug svarbių daly
ki įvykinti, kaip tai suorga
nizuoti naujas Liet. Vyčių kp., 
kur jų dar nėra, sustiprink sil
pnesnes ir kitus naudingus 
darbus dėl jaunuomenės.

Be to turime apkalbėti kaip 
geriaus galėtume pasidarbuo
ti abelname lietuvių apšvietos 
reikale.

Visi atstovai privalo turėti 
savo kuopos paliūdinimus, su 
parašu kuopos valdybos ir dva
siškojo vadovo, nesant gi lie
tuvio kunigo užtenka kuopos 
valdybos parašo.

Conn. L. V. apskr. rašt. 
K. P. čibirka,

P. S. Labai geistina, kad ats
tovai su savim atsivežtų ir mo
kestis už savo kuopas į apskri
čio iždą už pereitų ir ateinan
čius metus. Kurios kuopos ne
užstok ės už 1917 metus, tai 
skaitysis suspenduotomis aps
krityje ir laike VT-ojo apskri
čio suvažiavimo tų kuopų dele
gatai neturės balso.

rimsta. Išėję iš kantrybės Tu
ščiai užklausia kuopos valdy
bos: “kas yra?” Gauna atsa
kymą: “Nežinau. Su C. Val
dyba negalima susirašyt Ma
tomai visi užimti griovimu šė
mos tvarkos, o statymu nau
jos.”

Per vieną, kitą susirinkimą 
kuopos viršininkai dar šiaip 
taip ir savę ir kitus nuramina, 
o po tam jau meta viską. Sa
vo darbą kitam palieka. Val
dybai maihanties, mainosi ir 
kitos aplinkybės. Kuopa ne
auga, bet nyksta. Visų jėgos 
nusilpnėja, viskas pradeda 
džiūti iš pašaknų. Visi Seimo 
nutarimai, rezoliucijos, priža
dėjimai nueina niekais. Kodėl 
taip stojas? Todėl, kad tą pra
kilnių organizacijų galvos — 
Centrų Valdybos — neprisilai
ko jokios geistinos tvarkos. O 
kada organizacijos galva ne
tvarkoje, tada negalima tikė- 
ties, kad jos kūnas būtų tvar
koje. Gerai būtų, kad C. Val
dybos atmintų, kad Tvarka y- 
ra Dangaus pirma tiesa, o ne
tvarka yra pragaro močiutė. 
Kas yra seimų nutarta, tą reik 
pasistengti kuogreičiausia iš
pildyt. Kas yra reikalinga dėl 
organizacijų gerovės, tą reik 
visad turėti. Ką kuopos užsi
sako, tą reik joms kuogrei
čiausia prisiųst; o reikalaujant 
atsakymo, nereik jo pavydėti 
Būtinai prižiūrėt reikia, kad 
organas išeitų kas kartą pas
kirtu laiku ir dieną — nevė
luotų. (Skaitau nemaža sve- 
timtautiškų laikraščių, bet ne
galiu sakyt, kad nors vienas iš 
jų kada nors suvėluotų. Ateina 
vis ant laiko. O mūs lietuviš
ki laikraščiai — išėmus tik ke
letą 
neateina paskirtu laiku) .Mums 
tad, žodžiu sakant, reikia vi
sur, visada ir viskame tikros 
tvarkos. Tame dalyke matyt 
mes toli gražu atsilikę nuo pa
žangesnių svetimtaučių. Kuo- 
greičiau mes prieisime prie ge
resnės tvarkos, tuo greičiau 
pradėsime eiti sparčiai pirmyn. 
Be tvarkos nėra pažangos, o be 
pažangos mes nestovime ant 
vietos, bet einame atgal, ir 
taip patys kenkiame gerovei 
savo organizacijų. Aišku kiek
vienam. kad taip ilgai negali 
būt, jeigu nenorime būti pa
tys sau niekadėjais. Užsiėmi
mas kitais prakilniais darbais 
neišteisina nei vieno. Kiek
vienas paėmęs organizacijos 
vadeles į savo rankas, turi vi- 
sųpirmiausiai pasirūpint, kad 
atlikus savo priederystę kas- 
link organizacijos, o paskui jei 
galima griebtis ir kitų prakil
nių darbų.

žodžiai: “Atbustame ir grieb- 
klmes geresnės tvarkos” tiks 
abelnai visoms mūsų orgariza- 
cijų C. Valdyboms, bet ypatin
gai nekurioms. Tos kaikurios 
C. V. iškarto gal kiek susigrau
dins, o paskui supyks už iškė
limą aikštėn minėtos betvar
kės. Bet užtikrinu, jeigu yfflos 
C. V. rimtai perskaitys viršmi- 
nėtą straipsnį, tai turės prisi
pažinti prie savo kaltybės, že
miau pasirašęs turėjo reikalus 
su beveik kiekviena mūsą or
ganizacijų C. V. ir tik persi
tikrinęs, kad betvarkė tarp jų 
gimdo daug nemalonumų kuo
pose ir kenkia mūsų organiza
cijoms, buvo priverstas mėgin
ti atsiekti tikslą viešai per lai
kraščius, kurio negalėjo at
siekti ypatiškai per laiškus. 
Ką čia parašiau, tai tiesa, nors 
nemylintiems tiesos ji nepa
tiks. Mylintys tiesą pasakys, 
kad jau senai reikėjo kam nors 
išdrįsti ir pasakyti tą tiesą. Ir 
tikrai, jeigu mes tą tiesą pa
mylėsime ir pagal jos praša
linsime iš savo tarpo betvarkę, 
o įvesime tikrai geistiną tvar
ką, tai užtikrinu, kad ateityje 
ant seimų neturėsime tiek už- 
metinėjimų, skundų ir kitų 
priekabių nuo kiekvienos kuo
pos delegatų. Viskame bus su
tikimas ir ramybė.

Užtad, kas gyvas atkasti-

VIEŠAS PRANEŠIMAS.
Gerbiamieji: —

Meldžiu patalpinti “Darbi
ninke” mano pranešimą vi
suomenei, kad 18-tą dieną rug
pjūčio 1917 m. visą “Draugo” 
redakciją perdaviau jos sekre- 
torui. Direktorių prašomos ne
skelbiau to fakto viešai, bet 
dabar aplinkybės mane ver
čia pranešti, kad po 18-tos rug
pjūčio dienos tik už tuos 
“Draugo” straipsnius teimu 
atsakomybę, po kuriais yra 
padėtas mano parašas.

Su tikra pagarba
Kun. Pr. Bučys. 

929 Erie Avė,
Sheboygan, Wisc.

22 Lapkričio 1917.

0 TEMPORA, 0 MORES!
Skaitydamas “Darbininką,”, 

patėmijau keletą sykių M. Pet
rausko tai vienur, tai kitur 
rengiamus koncertus, lošimus, 
kuriuose labai tankiai daly
vauja Scranton’o Šv. Juozapo 
lietuvių katalikų parapijos var
gonininkas. P-as A. Sodei
ka. Sakytum kas čia įdo
maus... Juk tai mūsų tautos 
dailė-menas. Taip, tai taip. 
Ar jau negalima katalikių pa
rapijos vargonininkui dalyvau
ti koncerte, kurį rengia žmo
gus kitokių pažiūrų. Na, sa
kykite, kad jis būtų ir ne lie
tuvis. Žiūrint kaipo į dailę 
kiekvienas sutiks, kad tas gal 
būt prakilnus darbas. Bet at
sižvelgiant į dvasią visų tų p. 
M. Petrausko rengiamų vaka
rų, turim patėmyti, kad kata
likų parapijos vargonininkui 
neturėtų būti vietos ten, kur 
laike koncerto yra platinami 
biaurūs šlamštai, kaip tai at
sitiko Clevelande, — visokie 
“Kardai,” “Keleiviai” etc. 
Kaip čia galima suderinti dai
lę su purvynu? Manding pa
našūs p. Petrausko koncertuo
se atsitikimai nepirmutiniai. 
Tuom tarpu, kuomet katalikai 
rengia, kaip antai pereitą 4 d. 
liepos šių metų lietuvių dieną, 
naudai nukentėjusiųjų mūsų 
tautiečių šioj baisioj karėj, tai 
tas pats vargonininkas atsisa
ko jame dalyvauti, nes tos 
dienos komitetas negali sutikti 
ant jo eariškų reikalavimų. 
Mažko, ką pats nedalyvavo, 
bet yra prirodymai kad prie
šingai da dirbo, ypač pareika
lavo sugrąžinimo gaidų nuo 
Pittston’o vargonininko, kurios 
buvo reikalingos tos dienos 
koncertui Mat, vargšas manė 
atsiimsiąs gaidas, bus keblu
mai su koncertu. Gaidos, tei
sybė, buvo sugrąžintos; bet 
nežiūrint to, koncertas vis-gi 
įvyko ir pavyko, ir lietuvių 
diena atnešė gryno pelno apie 
aštuonioliką šimtų dolerių. Pa
sirodo, kad Scranton’o katalli- 
kų lietuvių parapijos vargoni
ninkui daugiau rupi laisvama
nių koncertai, begu lietuvių 
katalikų Tėvynės labui rengia
mosios dienos ir koncertai

O Tempora o mores! Kas-žin 
kaip žiūri į tai tojo vargoninin
ko klebonas?..

Beskaitant mūsų lietuviškus 
laikraščius, knygas ir knyge
les, o prie to dar karts nuo 
karto atsilankant ant gerų pra
kalbų, žmogus manai, kad jau 
visa mūsų lietuviška visuome
nė atbudus iš ilgo miego ir sal
džių sapnų, tiek kruta, tiek 
dirba, kad jau geriau nerei
kia. Ir tikrai, jeigu kas pa
sakytų, kad taip nėra, gautų 
melagio vardą. Nes jau kaip 
tas sakė, ir aklas gali matyt, 
kad lietuviai šiomis dienomis 
visur kruta, kaip darbščios 
skruzdės. Visokių Sąjungų, 
Susivienijimų, Organizacijų ir 

jtt. prisitvėrė devynios galybės. 
Tų visų organizacijų kuopų 
pridygo kiekvienoje Hetuvių 

| kolonijoje, kaip, nelyginant, 
grybų po gero lietaus. O tos 
visos kuopos ir kuopelės, ro
dos, veikia kiek gali. Viena 
su kita lenktiniuoja. Neapsi- 
leidžia. Prakalbos ant prakal-

|bų, vakarai ant vakarų, o su 
j jais dainos, žaislai ir visokie 
j pasilinksminimai. Geresnių, 
naudingesnių ir linksmesnių 
laikų, rodos, nieks jau nei ne
pageidauja. Vienok kada tas 
viskas tarp mūsų dedasi, nega
lima sakyti, kad jau viskas vi
sur ir viskame yra geriausia
me padėjime, pageidaujamoje 
tvarkoje, ir kad niekur jau 
nesiranda jokių kliūčių, kivir- 
čių ir trukdymo mūsų prakil
nių darbų, užsiėmimų ir drą- 

! saus žengimo kasdieną pirmyn. 
Į Ne! Ir delko? U-gi dėlto, kad 
kada dauguma iš mūsų išsijuo
sę darbuojasi ir stumia gerai 
pradėtą darbą pirmyn, tai ne
kurie mūsų svarbūs veikėjai, 
užsisapnavę dienos sapnais, 
trukdo tą prakilnų darbą — 
stumia jį atgal. Jie gal to ne
mato ir nepripažįsta sau jokios 
kaltės. Vienok taip yra. Jei- ; 
gu taip nebūtų,f tai žemiau pa
sirašęs neturet^progos apie tą 
rašyti. Štai kame dalykas: 
Mets po metų visos musų pra
kilnios organizacijos turi sei
mus. Na, o per tuos seimus 
kas ten nėra išvilkta aikštėn? 
Koki neaiškumai, netobulu
mai ir nesusipratimai nepraša
linami? Kokios ten rezoliucijos 
neišnešamos pagerinti visos or- 
nizacijos stovį, patobulinti jos 
veikimo būdus; žodžiu, kad 
pastatyti ją ant geriausių, tvir
čiausių pamatų, pakelti ją iki 
augščiausio laipsnio — kad ji- 
jė augtų, bujoti), plėtotus, ša
kotų, žaliuotų ir žydėtų kuo- 
puikiausia. O prinokus, kad ji 
neštų visiems laimę, džiaugsmą 
ir ramybę. Prigėrę gardaus 
tų rezoliucijų kvapo, delegatai 
atstatę krutinės, kiūtina namo 
su džiaugsmu; Parvažiavę 
viską maloniai apreiškia savo 
kuopoms. Tos i džiaugiasi ir 
laukia apsireiškimo prižadėtų 
malonumų — vaisių gerų rezo
liucijų ir nutarimų.

Palaukę kiek laiko, tuoj iš
girsta per savo organą ar per 
kitą, kad naujoji Centro Val
dyba nesurado nieko tvarkoj 
— raštininkas knygų, iždinin
kas pinigų, pirmininkas ko ki
to. Senoji C. Valdyba lieka iš
peikta, naujoji išgirta. Lau
kiama tad nuo naujosios valdy
bos ko geresnio. Bet, deja, 
praslenka mėnuo, du ir trįs, o 
vis kaip nematyt nieko, taip 
nematyt Kuopos sa savo rei
kalais kreipiasi- į C. Valdybą, 
bet jokio atsakymo negauna. 
Siunčia vieną laišką ir kitą, in- 
dėję ir konvertą su krasos žen
kleliu dėl atsakymo, bet nie
kas nei krust, nei balso. “Kur 
toji C. Valdyba,” užsiklausiaį 
ne vienas kuopos raštininkas, i 
“ar dar ji kur gyvuoja, ar gal 
kur jau kojas pakratė?” Kuo
pos užsisakę konstitucijų, žen
klelių jų negauna. -

Žino, kad jų organizacija iš
leidžia savo mėnesinį ar dvisa
vaitinį ar savaitinį organą, bet 
nusiuntę pinigų, jau iškalno už 
mėnesį, du ar tris, jų niekaip' 
negali pamatyt Ima mėnesį, 
pusantro ir du mėnesius laiko,: 
pakol sulaukia to, ko senai ti- Į 
kėjos. Nariai nekantrauja, ne-

Į

K. Č.

tai jau beveik niekad

WATERBURY, CONN.
Vyčių veikimas.

Mūsų jaunimas nenuilstan
čiai veikia. Lapkričio 21 d. 
L. Vyčių 7 kp. parengė vaka
rą su įvairiu programų.

Pirmiausia mergaičių cho
ras sudainavo keletą dainelių. 
Paskui duetas iš P. Dulkės ir 
B. Digrio dainavo “Baltoji Ju
ra” ir Solo J. Bružas “Mano 
Dainutės.” Po tam buvo at
lošta dviejų atidengimų persta
tymas “Linksmos Dienos.”

Visi savo užduotis atliko ge
rai, nors ir taįip nesitikėjom, 
nes viskas btrvo' padaryta 
trumpam laike. Veikalas bu
vo pamargintas, su žaislais, šo
kiais ir dainomis.

Tarpe vaidinimo padekle- 
mavo eiles “Saulė” mažas vai
kutis P. Zailskutis, jis visuo- 
mes visus užganėdiną savo 
eilėmis. Ant pabaigos mažas 
būrelis merginų ir vaikinų-su
dainavo “Varpas gaudžia.”

Tuom ir užsibaigė vakaras. 
Svetainė buvo pilnutė žmonių. 
Lapkričio 28 d. (tą vakarą 
prieš Dekavonės dieną) Vyčiai 
atvaidins “Tarp Dilgėlių Ro
žės.” Pelnas skiriamas Tau
tos Fondui.

Brooklyno Mažiukė.

TAUTOS IŽDO VALDYBA
PIRMININKAS - 

Kutl F. Kemėšis, 
3230 Anburn Avė., 

Chicago, IU.
PIRM. PAGELB. - 

Kun. J. J. Kaulakis, 
324 Wharten Str., 

Philadelphia, Pa.
RAŠTININKAS- 

L. Šimutis, 
3230 Anburn Avė., 

Chicago, IH 
TŽDININKAS —

Kun. 8. J. Čepanonis. 
318 So. Fonrth Str., 

Homestead, Pa 
IŽDO GLOBĖJAS —

Kun. P. Jakštya, 
421 Cleveland Ava, 

Harrison. N. J.

■

DETROIT, MICH. 
“Nepasisekė Marytei” scenoj.

Lapkričio 18 d. Liet. Vyčių 
(Šv. Jurgio parap.) jaunųjų 
choras, rengė puikų teatrą ir 
koncertą. Pirmiausia p. Al. 
Aleksandravičius pasakė trum
pą prakalbėt?. Paskui vai
dinta veikalas “Nepasisekė 
Marytei,” deklamavo p-lė B. 
Jaugutė, dainavo choras.

Viskas labai gerai nusisekė, 
geriau negu buvo tikimasi nuo 
jaunučių Vyčių.

Bet pirmiausia priminimi, 
kad Detroito lietuviai privalo 
džiaugtis, kad sulaukė tokio 
darbštaus vedėjo p. Aleksan
dravičiaus, kuris nenuilstan
čiai darbuojasi bažnyčios, jau
nimo ir tautos naudai Po vi- 
hako buvo blaivus bufetas, kur 
dirbo mažieji Vyčiai, ir šo
kiai. Svetainė buvo pilnutė 
publikos, net ir daug turėjo 
stovėti. Pelno padarė pusėti
nai. Iš to Vyčiai paaukavo 
$50.00 naujai bažnyčiai

________ _ X
CICERO, ILL.

Šv. Kmimiem Lietuvių Kny
gyno Dr-ja turės savo prieš- 
metinį susirrnikmą gruodžio 4 
d. utarninke 7:30 vai. vak. šv. 
Antano o parapjos svetainėj. 
Kviečiami visi nartai atsilan
kyti, nes yra daug svarbių rei
kalų, tap-gi ir valdyba bus 
Kama ant sukančių 1918 m.

I Kviečiama ir nauji nariai 
. . i J. N
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Musų kareiviai.
DARBININKAM

IŠ LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
GYVENIMO.

Fort Wodd, N. Y.
Senai rengiausi Tamstoms 

nors trumpą laiškutį pabriežti, 
aprašant apie savo likimą. Bet 
persimainius gyvenimo aplin
kybėms, laukiau kad ūpas 
pasitaisytų. Ir šiek-tiek min
tis sukoncentravęs, nors pa
viršutiniai — aprašysiu apie 
savo, kaipo kareivio, gyveni-

ALBINAS ARMAKAVTCIUS.
L. D. S. 4-tos kuopos ir ki

tų katalikiškų Athol, Mass. 
draugijų narys. Karštas lie
tuvis ir patrijotas. Būdamas 
dabar kariuomenėje atidžiai 
temija lietuvių veikimą, o 
taip-gi daug gražių žinučių pa
rašo “Darbininkui” iš lietuvių 
kareivių gyvenimo.

Tarnauja Camp Gordon, At
lanta, Georgia.

JONAS L. PETRAUSKAS
LDS. Centro iždininkas, L. 

D. S. 1-mos kuopos pirminin- 
kas ir daugelio kitų So. Bosto
no katalikiškų draugijų narys 
ir uolus veikėjas katalikų vi
suomenės dirvoje. Dėdės „Ša
mo pašauktas, dabar tarnauja 
kariuomenėje Camp Devens’e, 
Ayer, Mass.

LIETUVIŲ KAREIVIŲ 
PASITARIMAI.
Camp Dix, N. J.

Infirmary Mess-Hall, 310 
Infantry lapkričio 11 dieną į- 
vyko lietuvių kareivių susi
rinkimas, kuriame tartasi, kaip 
surasti būdus susižinoti su vi
sais lietuviais kareiviais, esan
čiais Camp Dis’e ir vėliau 
juos paraginti prie Lietuvos 
reikalų parėmimo.

Šiame susirinkime labai daug 
reikalų apkalbėta, kurie bus 
lietuviams kareiviams naudin
gi^. Po susirinkimo atsisvei- 
nom su tais draugais, kurie iš
važiavo į Camp Gordon, Ga.

Jie prižadėjo mums iš tenai 
parašyti ir pranešti, kaip jiems 
tenai seksis. Taip-gi tarėsi 
ten sudaryti lietuvių kareivių 
draugijėlę, jei bus galima

Pereitą savaitę į Camp Gor
don išvažiavo: J. Orlaitis, P. 
Martinka, S. Aniskaitis, S. 
Dambrauskas, Ig. Matulis, M. 
Stelnukas, J. Šeštokas, P. Ku
činskas, A. Balaišis, K. Simai
tis, J. Kotkauskas ir keli kiti, 
kurių vardų dar negavam

Susirinkimo valdyba buvo 
sekanti: Jonas Yotautas, pirm. 
Co. A. 301 Infantry; Aleksan
dras Ropa, vice-pirm., Machi- 
ne Gan Co. 312 Infantry; V. 
Vaškevičius, raštin., Reg. San. 
Dėt 310th Infantry; 2-ras rašt. 
Jonas Zableckas, Co. B. 312 
Infantry.

Nutarta dar, kad valdyba 
laikytų susirinkimą' sekančios 
seredos vakarą ir apkalbėtų 
apie rengimą lietuvių kareivių 
vakarienės ir apie kitus nau
dingus dalykus.

mą.
Dar prieš pašaukimą į ka

riuomenę, pasitaikė man pa
tirti, jog profesijonalai foto
grafai yra reikalingi kariume- 
nėje prie Signal Corps.” Bet 
kadangi jau buvau priskirtas 
prie “Engeneers Corps” ir 
“drafto” paliestam, buvo man 
sunku kitą vietą sau pasirink
ti. Ir “Local Board,” nelei
do to daryti.f Tai-gi teko ir 
man visa ko patirti.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs apie “Local Board” komi
siją, kuri susidėjo iš čekų. 
Man pradėjus jų prašyti, kad 
pagelbėtų man patekti į ‘ ‘ Sig
nal Corps Photographie Divi- 
sion,” jie man atsakė: “Pervė- 
lu, lauk dienos, kada būsi 
pašauktas į tokią organzaciją, 
(Engeneers), kurion visi šio 
distrikto vyrai eis. Nesinori 
tau su “ševeliu” ir “pikiu” 
kasti frenčius... tai niekis... pa
prast”

Pasiunčiau aplikaciją į Wa- 
shingtoną, prašant paskyrimo 
į minėtą vietą.

Gavęs prielankų atsakymą 
ir pažadėjimą, nieko nelaukda
mas, jau pasiduodu pats liuo- 
sanoriu, nelaukiant kol būsiu 
pašauktas.

Ir dabar, jau man turint iš 
Washingtono dokumentus, vėl 
“Local Board” ėmė man kliu
dyti ir neduoti transportacijos 
popierų.

DETROIT, MICH.
Liet Vyčių 79-tos kuopos 

susirinkimas įvyko lapkričio 
14 d., Šv. Jurgio svetainėje. 
Susirinkimą atidarė vice-pirm. 
P. Gervilis. P. Aleksandravi
čius /paaiškino, kad visi Vy
čiai privalėtų dalyvauti prie 
apvaikščiojimo pašventinimo 
naujos Šv. Jurgio’ bažnyčios 
lapkričio 29 d. Paaiškino, kad 
jaunimas privalo laikytis vie
nybėje prie Vyčių laike ap
vaikščiojimo; paaiškino, kad 
pirmiausia eis dvi mažos Vy
tės su Amerikoniška Vėliava, 
paskui dvi mažos mergaitės su 
Lietuviška Vėliava su Vyčių 
ženklu, pankui jas eis mažie
ji Vyčiai. Toliau seks dvi 
mergaiti iš didesniųjų taipgi 
su Lietuvos Vėliava ir Vyčių 
ženklu, paskui kiti Vyčiai.

Po to p. Al. Aleksandravi
čius patarė Vyčiams nešioti 
po baltą rožę ant krūtinės kai
po ženklas jaunystės. Ponia 
Gaugininkė prižadėjo nupirkti 
rožes.

Paskiaus buvo kalbama a- 
pie busiantį parapijinį bazarą 
ir surinktus daiktus, buvo įne
šta, kad reikalinga raštininkas 
surašymui daiktų ir tam išrin
kta p-lė Kvietinskaitė. Po 
tam p. Aleksandravičius paaiš
kino, kad apleidžia mūsų kuo
pą veiklus narys ir maršalka 
p. Grigaliauskas, taipgi ap
leidžia p. Budrevičius. Jie 
pašaukti Dėdės Šamo armijon. 
Su jais atsisveikino visi liūd
nai. Buvo įnešimas, kad Ka
lėdų laike Vyčiai nepamirštų 
savo draugų Vyčių, kurie yra 
kariuomenėje ir kad nupirkę 
savo dovanas sudętų į vieną ir 
nusiųstų į lagerinis.

Žibutė.



Prasidės 7:30 vai. vakare

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS

EIKITE PAS MANE!

B. Jakutia.

Lietuvos Dukterų Draugijos po globa 
Motinos Švenčiausios ~

Pakliuvęs į baisaus vanago 
(spaudos) nagus “Žvirblis” 
taip pasipūtė, kad iš puikybės 
paėmė ir pavėlavo biskutį. 
Bet dabar jau jo širdelė atsi
leido ir skrenda jis, kaip ta 
nelaboji kulipka, pas savo 
draugus ir prietelius juos nu
raminti.

Naujas “Žvirblis” atrodo 
taip gražiai, kad saulė prieš jo 
skaistumą, temsta, o čirškia 
taip smagiai, kad lakštingalės 
daina, tai niekis. Tik paklau
sykit apie ką “Žvirblis” čirš
kia:

L Kataliką Spaudos Savai
tės nuotakiai, (piešinys).

2. Prarastas rojus (poema).
3. Brangus “Žvirbli” (eilės)
4. “Žvirblio” juokas.

_ 5. Spaudos Savaitė (pieši
nys).

6. Ciciliką diskusijos (nau
jos rūšies ir turinio teatra
liškas veikalai).

7. Stasio vargai (piešinys).
8. Lietuviški karžygiai (pie

šinys).
9. Mano mergelė (eilės).

10. Parėmė (vaizdelis).
11. Rudeniui atėjus (eilės).
12. Laisvamanią žiedai.
13. Brooklyno tautiečiu puota 

(piešinys. )
Reikalavimus siąskite tuo

jaus. ‘ ‘ Žvirblio ’ * pavieniai 
numeriai — 10 centą; ant me
tą — $1.00.

Dr. Paul J. Jafmauh 
(Jakimavičius)

Priamtm n t«1—dnr
i Nool iU8 peptot. Nno7 fld Snbn 
|W» EPOArMAT Ccr.G ST. SO. BOSTON.

Tai SU 8. B.
PIRMCS KLESOS

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

naują išra imą.
Visa darbų gvarsntuojame.

DR. W. T. REULY
469 Broadwsy.Se. Boctoa,Mtts.

P1UR »X’RCR«ST»B8T.

nno°val. ryta ryta
iki 8 vai. vakaro. V ‘M *vaL Vakar*.

Išviso___________$25.00

Aukos jau perduotos So 
Bostono Tautos Fondo sky
riaus iždininkui p. Andriui Za 
lieckui.

Aukotojams ačiū!

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savo gi

mines ar pažįstamus prisiąsk 
paieškojimą į “Darbininką.”

Už vieną sykį 50c. 
” ,du ” 75c. 
” tris ” $1.00

Ui paieikojiinu pinigus 
siąskite ii kalno. 

•<n4vwrwnnr a a >«

Broadwsy.Se

