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Pereitų ketvergų atsidarė
Vokietijos Reichstagas. Kai
.z
A
zerio kanelierius kalbėjo, jog
•4
■'
/
Z
greito karės pasibaigimo nega
lima laukti.
Sakė, jog An
glija su kitais talkininkais su
tarė Vokietijų būtinai įveikti,
sumušti jų, nubiedninti jų, kad
Anglijai ji nebūtų kompeticijoj. Tokiuo būdu Anglija ga
lėtų ant visų viešpatauti. Kanclierius toliau nurodė, jog tal
kininkai bandė sumušti sky
rium Austrijų, Turkija ir Bul
garija ir atkirsti Vokietijai kė Į
lių į Konstantinopolį, bet tas
MŪSŲ VEIKĖJAI ŠVEICARIJOJ.
talkininkų pienas vis griuvo.
Nuo kairis į dešinę: 1) Kun. D-ras J. Purickis, Liet. Inf.
Vokietija kariausianti tol
Biuro sekretorius, 2) Dr. J. Bielskis — Amerikos Lietu
kol jos bus viršus.
vių Tarybos pirmininkas ir Am Liet, delegatas, 3) Kun.
Į
dieną Anglijos kaA. Steponavičius, “Lithuania” draugijos karės belais
i tos, kad jį pažeisti. Tuo tar r?s se<
TEUTONAI UŽDROŽĖ
niv.s T loyd-George
pu iš “tanko” bokšto purškia
viams
šelpti pirmininkas, 4) kun. J. Dzimidavičius, Liet.
RUMUNAMS.
ted P • ss koresponugnis. Atsilikusieji anglai pasr.’G
Inf. Biuro Iždininkas.
r ♦
niekuomet
Transylvanijoj rumunai ga pamatė, jog jų “tank’ ’bėdoj. ,k;-ti. •
■ is'reng is prie
vo į kailį nuo teutonų. Nuo Tai daro atakų ant vokiečių ir n-'b’ivo
*
dabar
ir nieko
kare
s,
pat karės pradžios rumunai su dasivaro iki “tanko.” Klausia
LAIMĖJO STREIKĄ PER
užsiminti apie
didžiu smarkumu puolė į Tran kas yra. Iš “tanko” atsako, nežali
15 MINUTŲ.
sylvaniją ir žymiai pasivarė jog gazolino neteko. Tuomet •aiką.
pirmyn, užėmė keletą miestų. I anglų kareiviai atmušinėja vo vi-artos Valstijos, Ispanija VĖL ATAKAVO ANGLIJA.
Pittsburgh, Pa. — SeptvTeutonai, vienok, sutaisė ar kiečius, o vienas anglas nubė arba popiežius bandytų kalbin
I niose šluoti) dirbtuvėse buvo
Pereitos nedėlios vakare 9 sustreikavę darbininkai. Jiems
miją ir ėmė stumti rumunus at go ir atnešė gazolino. Tuo ti prie taikos, tai tas žingsnis
gal. Dabar ten teutonams va met “tank” galėjo trauktis at anglų būtų rokuojamas vokiš vai. pasirodė I ondono apielin- i tik 15 minutų bereikėjo streidovauja gen. von Falkenhayn, I gal ir taip buvo išgelbėtas nuo kos kilmės. Todėl Anglija kėse vokiečių zeppelinai. Pra ' kuoti ir buvo pasaukti atgal į
neklausytų jokios kalbos apie dėjo kriokti armotos ir sprogti darbų su išpildymu reikalavi
buvusis generalio štabo virši patekimo vokiečiams.
bombos mestos iš zeppelinų.
; taikų.
‘amų.
ninkas. Jis vidurinėj Trari- j
mų. Derybos buvo vedamos
Vienan zepp»’l#BHir patelm ang i keturias savaites. Darbinin
•
|
įtūžimas
kariaujančių
vals

sylvanijoj sunnršė d'-lžiąriasr
lų šūvis ir padegė jį padangė
rumunų spėkas. Mūšis tęsėsi ;RUSAI PRADĖJO VARYTIS tybių vis kįla.
se.
It milžiniškas liepsnos kai reikalavo pakelti algas ant
tris dienas. Rumunai panešę
PIRMYN.
30 nuoš. Kompanijos vis ne
kamuolis nušvietė padangę ir
didžius nuostolius ieškojo ke
nusileido. Tai galop darbininGalicijoj gen. Brusilov pra
RAGINA SKOLINTI
krito žemėn, nusviezdamas
lių pabėgti iš karės lauko. Bet
į kai sustreikavo ir jų reikalavi
plačių apygardų.
PINIGUS.
ne juokai jiems buvo pabėgti, dėjo varytis linkui Lvovo Ga
mai buvo išpildyti.
’
kad teutonų vadas buvo gud licijos sostinės.
Atakos daromos vis dažniau.
Vokietijos
augšti
valdinin

Rusai skelbia, jog 30 mv- j
rybę padaręs. O štai ką jis i
Rugsėjo 2 d. buvo ataka ir vielių
į šiaurės rytus nuo Lvovo kai ragina žmones skolinti val . nas zeppelinas buvo nušautas.
SUGRĮŽO DARBAN.
padarė. Perdalino savo jėgas.
džiai
pinigus.
Atsišaukė
Viena teutonų dalis užvedė mū palei Brody Krasne gelžkelio i gen. Ludendorff, admirolas Zeppelinų bombos nužudė 2
Scranton, Pa. — Eagle Šilk
šį su rumunais ties Hermans- rusai stumia vokiečius atgal Scheer ir kiti. Sako “jei žmones ir 13 sužeidė. Rugsėjo
tadt, o antroji dalis aplinki nežiūrint į jų atkaklų laikymų- gyvasčių nesigailim, kad lai 23 d. užmuštų buvo 38, sužeis kompanijos darbininkai sugrį
niais keliais nubėgo rumunams ■ si. Rusai paėmę nelaisvėn 1987 mėti karę, tai kam čia gailė tų 125.
Tuomet du zeppeli žo darban. Streikavo tris sa
■
teutonus.
Rusai
taip-gi
skeliš užpakalio ir užėmė tarpkalnai buvo nušauti. Sekančių vaites. Kompanija ir streiki
tis
pinigii
tam
reikalui.
nį Rothenthurm, kurs randasi , bia, jog į pietus nuo Brzezanaktį vėl buvo ataka ir 36 bu ninkai sutiko dalykus pavesti
15 mylių nuo Hermanstadt. i ny palei Zlotą Lipa paėmę
vo užmušti, o 27 sužčeisti. Bet ti santaikos teismui. Teis
priešininko
pozicijas
ir
paėmę
Tą tarpkalnį užėmė bavarai ir
tuo kartu zeppelinų nebuvo nu- mas jau pradėjo savo tyrinėji
SUNKU KARIAUTI.
mų.
jie neleido antrai rumunų ar ; nelaisvėn 112 oficierių ir 2268
i šauta.
Talkininkai
praneša,
i
jog
mijai ateiti į talką saviems ' kareivius.
labai sunku varytis pirmyn Sa
Vokiečiai
skelbia,
jog
rusai
ties Hermanstadt. Bavarai ėlonikų fronte. Vietos kalnuo
MAŽESNIS UŽDERĖJIMAS.
mė spirginti rumunams taip-gi pajei Brody-Lvovo geležinke tos, o nėra jokių kelių. O
PAVOGĖ
DEGTINĘ
IŠ
lio
tapo
suskaldyti
vokiečių
iš užpakalio. Taip rumunai
kiekvienas tarpkalnis yra bul
Šiemet kviečiai užderėjo ne
POLICIJOS.
ties Hermanstadt atsidūrė tarp artilerijos.
garų apdrūtintas, užtvertus
taip
kaip pernai. Pernai Suv.
Karpatuose
ties
Ludova
au

dviejų ugnių. Tuomet rumu
Gardincr,
Me.
—
Iš
policijos
dygliuotomis
tvoromis
ir
turi
Valstijose
prikulta kviečių 1.nai išvydę negalėsią įveikti strai pradėjo užpuldinėti ant daug paslėptų batarėjų.
nuovados
kaž-kas
pavogė
12
000.0000.000 bušelių, o šiemet
vokiečiu, nei atsitraukti pef rusų ir paėmė nelaisvėn 4 rusų
Tai reikia daug vargo, daug kvortų degtinės. Degtinė bu tik 611.000.000. Truputį dau
oficierius
ir
532
kareiviu
.
tarpkalnį, ėmė visi lakstyti,
darbo, kad paimti tokias po vo sudėta vienoj kamaraitėj. giau, kaip pusė.
kur kliūt. Daugybė jų pate
zicijas. Ypač sunku talkinin Ta degtinė buvo iš laiks nuo
ko nelaisvėn, o kaikuriems
kams Ostrovo ežero apygardoj. laiko konfiskuota, kuomet ji
PASKELBSIĄS KARĘ.
pavyko pabėgti į kalnus. Teu
nelegaliai buvo pardavinėja
PLĖŠIKAI NIEKO NEPEŠĖ.
tonams teko daug karinės me Nors Graikijos ministerijos
ma.
džiagos, maisto ir visos rumu taryba, kur karalius ir kara
Winipeg, Man. — Plėšikai
LONDON IŠRINKO
nų armijos armotos. 300 vago lienė buvo, nutarė stoti karėn
vienoj
didelėj krautuvėj pasi
MAJORĄ.
nų amunicijos teko teutonams. prieš teutonus ir bulgarus, bet
PARYŽIUS SKOLINASI - slėpė ir pasiliko ant nakties.
Londono majoru išrinktas
Rumunijos valdžia pripaži karalius kol kas vis dar lūku
PINIGŲ.
Naktį jie pagavo sargų ir rei
Sir
Wm. Dunn. Jis yra kata
no, jog toji jų armija buvo riuoja ir nepaskelbia. Tai Grai
kalavo
parodyti, kur pinigai.
palikas.
Tai
dabar
trečias
New
Yorke
Francijos
sosti

iš visų pusių apsupta ir įveik kijos revoliucijonieriai ėmė sa
ta.
kyti, jog karalius nemano pa gretom Londono majoras yar nė Paryžius pasiskolino $50.- Sargas privedė prie seifo. Va
katalikas.
000.000.
Tie pinigai bus iš- giliai suplaišė duris, bet rado
Kituose Rumunijos frontų skelbti karę. Bet artimesnie
l
leisti
pastatymui
ligonbučių, tik keletu centų. Pinigų krau
vietose -eina tik artilerijos mū ji karaliaus asmenys sako, jog
I prieglaudų, šelpimui našlių ir tuvėj buvo $20.000, bet jie bu
spalio 2 d. paskelbsiąs karę.
šiai.
vo kitoų vietoj.
Tai vagiliai
bedarbių.

Tuč tuojau paskelbsiąs
karę.

Anglai ir Francuzai
pasivarė pirmyn.

Žuvo zeppelinas.

Tuo tarpu revoliucijonierių
IR INDIJONAI IMA
eilės didinasi. Dabar GraikiSUSIPRASTI.
4
I
joj
susidarė
triumviratas
—
i _ GAUSIAI APDOVANOJO. .
LAIMĖJO ANGLAI IR
I
!
trijų
vyrų
sutartis
vesti
visą
Ligšiol
indijonai
Suvienyto
FRANCUZAI.
revoliucijų.
Tie vyrai' yra se Valstijose nyko, jų Skaičius
T New Yorkų pribuvo gar
Vakariniame fronte Somme Venizelos,
vice - admirolas mažėjo. Bet valdiškas tyrinė laivis Duca di Geneva.
Ant
apskrityje anglai ir francuzai Coundouriotis ir gen. Dauglis. tojas Cato Seles susekė, jog to garlaivio Gionatellio žmona
pasivarė pirmyn.
Paėmė vo Prie revolyiucijonierių prisidė indijonai ima kilti, pradeda pagimdė dukterį. Tai visi 888
kiečių drūtvietes dviejų mylių jo salos Tenedos ir Chios. s
pamesti klojoklinį gyvenimų ir pasažierių suteikė šį tų naujai
fronte.
Anglai paėmė pozici
pradeda kultūriškai gyventi. gimusiai dukrai.
Taip kad ji i
jas ties Stuff ir Schwaben, o
Indijonai pradėjo tautiškai su dabar jau turi gerą pasogų.
francuzai ties Sars ir Flers
IR ANGLAI PASNINKAUS. siprasti, patys susirūpino sa
Anglams daug prigelbėjo
---------- - \
vo tautos išlikimu. *
jų naujai išrastieji šarvuoti va
Anglijos Board of Trade pa
Dabar tyrinėjimai parodo MILIJONIERIUS POLICI
gonai — “tanks.” *tarė valdžiai įvesti vienų die jau, jog indijonų gimimai vir
JOS VIRŠININKAS.
Vienas toks “tank” perei nų savaitėje pasninkų —‘be- šija mirimus.
tų ketvergę buvo pakliuvęs bė mėsiškų dienų.
Tas sulaiky
Indijonai gyvena 24 valsti
Detroit, Mich. — James
don.
Privažiavo prie vokie tų kainos kilimų ant mėsos. jose.
Turi 80 rezervacijas. Causens, žymus milijonierius
čių pozicijos ir sustojo.
Ne Kol kas tai Board of Trade 350.000 indijonų valdo 60.000.- buvęs Fordo kompanijos vice
teko gazolino.
Vokiečiai iš- pataria iš liuosos valios viena.
_ akrų
,
000
žemės
Jų turtas iš- prezidentas, apsiėmė būti pob€&il autam

Veltui jūs statysite bažny
čias, veltui remsite misijM,
veltui steigsite mokykla* —.
visi tie jūsų darbai, viso* tos
jūsų pastangos nueis niekais,
jei jūs nesugebėsite vartoti ap
imtu. ir užpuolimui to tino ginklo, kokiuo yra grytikroji katalikiškoji
spauda.
,
Popiežius Pijus X

be nieko išdūmė .

BROOKLYN, N. Y.

Eina smarki
agitaciją.

Laimėjo streikų.

The American Tabbaco Cc
turi 3 dirbtuves. Visos sykii
sustreikavo iš kžftto ir reika
lavo sutrumpinimo valandi
darbo. Streikuodami sumani
algų pakėlimo reikalauti. Kom
ponija, matydama, kad dar
bininkai ilgiau streikuoja, pra
deda daugiau reikalauti, ta
išpildė darbininkų reikalavi
mų pakėlė algas 10c. ant do
lerio ir įvedė 8 vai. darbo į die
na. Streikavo 3 savaites.
Darbininkai stojo dirbti pa
nedėlį rugsėjo 25 d, š. m.
Šita kompanija budavojž
milžiniškų dirbtuvę Brooklyne
N. Y. ant Park avė. ir kam
pas Nostrand avė. Kainuos
$1.000.000,
Darbininkams įtaisįs maudykles. Jau baigia
budavoti. Reikia ten 2.00(
darbininkų

Prezidento agitacijos eina
karštyn.
Subatoj pradėjo
prakalbas pulk. Roosevelt. Sa
kė mieste Bottle Creek, Mich.
Smerkė prez. AVilsonų

Agitacijinė kova šiemet di
desnė, negu bile kada prieš
kitus prezidento rinkimus. Prie
republikoni) prisidėjo progresistai, tai republikonams tas
daug reiškia. Bet AVlisoną
remia darbininkų organizaci
jos, AVilsonų remia A. F. of
L. prezidentas Gompers. Su
republikonais eina negrai, bet
užtad su demokratais eina žy
dai.
Socijalistų kandidatas Benson ir-gi nesnaudžia. Apva
žiavo jau rytines valstijas ir
dabar išdūmė į San Francisco.

V. A

Indomi kova.
SVARBI KNYGELĖ.
SUDEGĖ 17 AUTOMOBILIŲ. :

Tik ką “Darbininkas” iš
leido
naują labai naudingų, in
Dover, N. H. — Franklin i
Sąuare Garage užsidegė ir su domią, lietuviams reikalingą
degė 17 automobilių. Gaisri knygelę

Į

ninkai nesusupėjo laiku pribū
ti užgesinti.

LIUDVIKAS

Vokiečių
GIRTAS NUKRITO ANT
TVOROS.

ATSIDARĖ GELEŽIN
KELIS.

kiškos

nės

katali

visuome

budintojas.

Brockton, Mass. John Pepoi
Tiktai 5c.
girtas parėjo namo. Gyveno
čia aprašoma vokiečių ka
ant trečio augšto. Išėjo ant
talikų
persekiojimai, susiorpiažzos ir šoko žemyn. Nu I
krito ant tvoros. Persivėrė ganizavimas ir iškilimas. Da
bar nubundant Amerikos lietu
krutinę ir tuoj mirė.

vių katalikiškai visuomenei, la
bai svarbu ir indomu pamaty
ti, kaip vokiečių katalikai ii
SUDEGĖ ŽMOGUS IR 7
pradžios buvo neveiklūs, o pa
ARKLIAI.
skui susiprato, • susiorganizave
Pawtucket, R.I. — Tvartas ir pasidarė didžiausia galybe.
Mums, atgijantiems Ame
užsidegė, kur buvo septyni
rikos
lietuvių katalikams laba:
arkliai ir vežėjas. Nelaimė
atsitiko naktį. Sudegė ark reikalinga pažvelgti į šaunia:
liai ir tvarte miegojęs vežėjas, i susiorganizavusius brolius vo
kiečių ’ katalikus.
Tas bus
mums padrąsinimu, paakstinimu prie veikimo.
Todėl skai
LAIKYS PRAKALBAS.
tykite knygelę Windthorstą ii
Prez. AVilson pasiryžo saky pažinkite veiklius vokiečių ka
ti prakalbas šiuose miestuose talikus.

Omalia, Indianopolis, Chicago
ir New York.
ATSIŠAUKIMAS Į KLE
BONUS
“RAČIŪNO NAUJI JUDA
MI PAVEIKSLAI IŠ SIBERIJOS IR LIETU
VOS PABĖGĖLIŲ
GYVENIMO.
Atsibus:
Nedėlios vak. Spalio (Oct.)
8-tų d. 1916 m. Lietuvių Salė
je 354 Park Str.,_New Britain,
Conn.

Panedėlio vak. Spalio (Oct.)
9-tų d. 1916 m. Conway Sal.
Cor. Main ir Sheldon Strs., j
Vidurinių reikalų ministe- Hartford, Conn.
riu nuskirtas Protopov į vietų
Seredos vak. spalio (Oct.) |
Chvostovo.
11-tų d. 1916 m. Lenkų Sakalų i
Salėje ant West Str., Thomp- į
sonville, Conm

NAUJAS MINISTERIS
RUSIJOJ.

WINTHORST’AS

Į

Malonėkite atsiųsti mums
jūsų miesto ir apylinkės kata
likiškųjų draugysčių sųrašų ii
jųjų valdybų adresus. Mes ga
vome kelis laiškus su atsaky
mais, kad jau jųjų draugystės
sutvėrė komit etus.
Mums rū
pi ne tiktai, jųjų įėjimas į ko
mitetų, bet ir jųjų aukos nu
kentėjusiai Lietuvai — Centralis Komitetas tame reikale ir
privalo į jas kreiptis su atski
rais laiškais.
Su tikra pagarba

Kun. Pr. Augustaitis,
C. A. L. K. Sekret.

CHICAGO,

ILL.

(North Side)
Subatos vak. Spalio (Oct.) Į
14- tų d. Lietuvių Salėje, UPribūkit į susirinkimų.
Alaskoj atridarė valdiškas nion City, Conn.
Taujos. Fondo 43 skyriaus
geležinkelis.
Jis yra 71 my
susirinkimas
atsibus spalio 5
Nedėlios vak. Spalio (Oct.)
lios ilgio.
Jungia anglių ka
d., ketverge, bažnytinėj salėj.
syklas su pajūriniu miestu 15- tų d. 1916 m. Lietuvių Kliu Kviečiami visi delegatai, ku
Anchorage.
Anglys bus ga bo Salėje 48 Green Str., Water- rie yra išrinkti darbuotis Liebenamos iš to miesto garlai- bury, Conn. Taip-gi bus daug

“DARBININKAS.”
Susivažiavimą užbaigiant ’ Lietuvai ne mažiau, ne dau
Į kalbėjo gerb. svečiai kun. J. giau, kaip pilnos neprigulmyJei to paties nori mūsų
Žilinskas, p. M. Yčas, kun. F. įbės.
Kemėšis, kun. d-ras Bartuška, socijalistai, lai pasisako. Gal
d-ras J. Šliupas, p. R. Karuža ! išvien prie bendro tikslo eida
mi greičiau jį atsieksime.
ir kiti.

Viskas keičiasi.

Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos
kaina:
Metams tris kartus savaitėje-------------------------- $3.00
Pusmečiui ”
”
”
__________________ $1-50
Užrubežyje metams.................................................................... $4.00
Pusei metų................................................................................... $2.25
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

“Laisvė” 78 numeryje klau
sia, kur nuėjo Rusijos socijal-revoliucijonieriai ir čia pat
atsako:

Musų vieta
Ligšiol neturėjome aiškaus
supratimo kokią vietą lietuvių
visuomenėje užimame mes, lie
tuviai katalikai. Tautininkai ir
socijalistai visuomet mums
skyrė dešinįjį sparną. Nors
jautėme, kad ta vieta neatsako
nei mūsų idealams, nei troški
mams, nei platformai, bet nuo
jos nemėginome šalinties. Ne
turėjome tikrų nurodymų kas
link mūsų pozicijos ir sutiko
me užimti tą vietą, kokią
mums kiti patiekė. Paskiaus
pasirodė, kad mūsų buvo pa
daryta didelė klaida, kurią
dabar ir pataisome. Mūsų,
katalikų, vieta )va centras
(vidurys). Kodėl ta vieta
mums priklauso, tą aiškiai
pamatysime iš straipsnių, ku
rie pradės tilpti “Darbininke.”
Nuo šio numerio “Darbininke” bus talpinama mūsų
bendradarbio Uosio straipsniai
po bendru antgalviu “Lietu
viai Katalikai ir kitos srovės.”
Tuose straipsniuose gerb. au
torius nurodinės visų srovių
tikslą, kaip jos skirstosi, ko
kią vietą užima ir tt. Visų
mūsų gerb. skaitytojų atkrei
piame atidą į tuos straipsnius,
nes juose išreiškiama naujos ir
begalo svarbios mintys. Lai
kiekvienas lietuvis atidžiai
tuos straipsnius perskaito, ir
pamatys kuomi skiriasi nuo ki
tų srovių lietuviai katalikai ir
kuomi jie yra.

Lietuviai katalikai ir kitos srovės.
Siame rašinėlyje norėčiau nušviesti keletą
klausimą, kurie gyvai rūpi kiekvienam švie
sesniam lietuviui, ypač lietuviui katalikui.
Tie klausimai paliečia mūsų apsireiškusias sro
ves, jų tikslus ir santykius ir jųjų vietas ir rolę
mūsų išeivijoje ir būsimoje laisvoje Lietuvoje.
r
Man rūpi nušviesti šie dalykai:
1. Šis-tas apie mūsų sroves.
2. Kaip mus skirstė kiti.
3. Kaip skirstosi kitur politiškos srovės ir
partijos.
4. Mūsų “tautininkų” veidas ir aspiracijos.
5. Lietuvių katalikų siekiai ir dvasia.
6. Mūsų tikroji vieta — Centras (vidurys).
7. Su kuo mums eiti į bloką (Sutartį, susivie
nijimą).

m.).
Kunigai (Jų permaža vis buvo) turėjo’
sėdėti parapijose ir ganyti žmonių dūšias.
Svietiškių katalikų inteligentų kaip ir nebuvo.
Tad ilgą laiką nebuvo kam priešinties anų
revoliucijos pabėgėlių agitacijai ir veikimui.
Dabar čia 'sukruto ir tikintieji ginti savo ide
alus, bet jau per tą laiką anie suspėjo gero
kai išplatinti savo spaudą ir sustiprinti savo or
ganizacijas.

Dabar Amerikoje mūsų srovės šitaip at
rodo. Didelę didžiumą ne vien palaidų, bet
Rusijos revoliucijonieriai
ir organizuotų lietuvių sudaro tikintieji lietu
teroristai su savo vadovais
viai
katalikai. Jie turi savo parapijas, mo
Savinkovu ir Burcevu galuti
“DARBININKAS”
kyklas, didžiules ir mažesnes organizacijas,
nai supatrijotėjo.
Dingo jų
(The Worker)
rūpinasi rimtai darbininkų būvio pagerinimu,
revoliucijoniškas ūpas ir ne
o
pastaraisiais laikais sukruto plėtoti ir stiprin
The Lithuanian tri-weekly paper.
sigirdi apie jų revoliucijoništi
savo spaudą. Jie netveria čia (kaip ir Lie
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
kus žingsnius....
tuvoje) savo politiškos partijos. Socijalės ir
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Ir tas viskas atsitiko tik
1.
ŠIS-TAS
APIE
MŪSŲ
SROVES.
ekonominės politikos reikalais pas juos apsi
Subscription Kates:
dėlto, kad:
__$3.00
Yearly—
Ne teroras, ne ministerių
Turime siekti į netolimą dar praeitį. Ka reiškia įvairių minčių ir srovių, nors didelė
$1.50
C months.
ir kitų caro bernų daigojimas
da tik ką atbudome, kaipo tauta, nebuvo dauguma mąstančių ir veikiančių katalikų ir
rūpi
jiems,
bet
tarnavimas
Foreign countries:
Lietuvoje srovių skirtumo. Daktaro Basana linksta į krikščioniškosios demokratijos princi
žvėriškiausiai iš visų valdžių.
$4.00
Yearly...
vičiaus “Aušra” tiko kiekvienam: ir kunigui pus, išreikštus Katalikų Federacijos progra
Netikėti “Laisvės” praneši
$2.25
6 months.
ir svietiškiui, ir ponui ir valstiečiui, ir mieste moje. Aiškią partiją čia Amerikoje sudaro
mams nėra pamato. Turbūt
Advertising rates on application
lėnui ir ūkininkui. Kas jau buvo tautiškai tik lietuviai socijalistai. Iki 1915 meti] jie turėjo
ištikro Rusijos socijal-revoliuAddress all communications
gyvas — gaivino kitus; visi kovojo prieš ben tik savo Sąjungą. Nuo 1915 metų ta sąjunga
cijonieriai parsidavė caro val
drą priešą — rusų valdžią, kuri gaudė malda (dabar turi narių apie pustrečio tūkstančio) pa
«
D A R B I N I N K A S,
džiai, jei apie tą viešai kalba
knyges, kalendorius, uždarinėjo bažnyčias, tapo dalimi Amerikos Socijalistų partijos ir tuo
'
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Amerikos lietuvių socijalistų
persekiojo kunigus ir bruko savo graždanką. pat nustojo teisės skaityties lietuvių tautos par
So.
Boston,
Mass.
<
242 W. Broadway,
laikraštis. Ir tą padarė ne
Kovojo ne vien vyrai, kovojo ir moterys, be- tija. Socijalistai toliausia yra nutolę nuo tau
vien tik socijal-revoliucijonie“D A B B I N I N K A S,”
degindamos rusų raidėmis atspaustas knygas ir tos pamatų. Nekenčia tikėjimo ir bažnyčių,
visa kas tautiška ir stengiasi pakenk
riąi. Šiandieną visų kariau
beslėpdamos lietuviškas knygas, atgabentas iš pajuokia
ti
kiekvienam
prakilniam tautiškam veikimui.
I
Prūsų. Tuomet visiems reikėjo ginti savo baž Tai jiems pusėtinai ir sekasi ačiū plačiai papli
įsteigimu savo Žemės, Preky jančių Europos valstijų armi
Susivažiavimas
jose mes matome ir soeijal-renyčias, savo knygas, savo kunigus. Tuomet
bos ir Pramonės bankų.
tusiai jų spaudai. Darbininkų būvio pageri
voliucijonierius ir socijal-dedar niekas nemanė ieškoti priešų savo brolių nimui socijalistai dar neturėjo laiko rimtai pa
suvažiavimas nuta
dėl Lietuvos at- ria,Toliaus
tarpe: grumtasi su svetimuoju priešu; visus
kad pakėlimui ir atstaty mokratus. Europai susiubadirbėti, nes ligšiol daugiausia buvo užimti
vus,
suiro
Vokietijos
socija

vienijo viena bendra Jaunosios Lietuvos idėja. kurstymu neapykantos prieš kapitalistus ir
mui Lietuvos yra būtinai rei
statymo
Tuomet mūsų tautos veidas buvo aiškiai tau- taip-pat kova prieš kunigus ir prieš kiekvieną
kalinga Amerikos lietuviams listai, pakriko Rusijos socijaldemokratija,
italai
socijalistai
tiškai-katalikiškas.
suorganizuoti tam tikrą finan
naudingesnį tautišką veikimą. Į dešinę nuo
savas
idėjas
palaidojo
ir
pats
Rugsėjo 28-29 d. Brooklyne sinę bendrovę.
Ne
ilgai
taip
buvo.
Veikiai
atsirado
nau

katalikų stovi mūsų taip vadinamieji “tauti
To dalyko įvykdinimui su internacijonalas taip susilpnė
įvyko svarbus Amerikos lietu
jos srovės. Kai-kurie džiaugėsi iš to apsireiš ninkai.” Jie susidaro iš žmonių liuosųjų pro
jo, kad vargiai kada jis bevių susivažiavimas, kurio pa važiavimas išrenka tam tikrą atgvs. Idėjos, už kurią dau
kimo. Sakė, kad tai esąs ženklas greito tau fesijų (daktarų, advokatų ir kitokių), iš biz
matiniu tikslu buvo suieškoti komitetą.
tos pribrendimo. Bet man atrodo, kad tos nierių, suspėjusių sušilti iš darbininkų centų,
Kįla klausimai, kokiais pa- guma pasaulio socijalistų gal
būdas, kaip pasekmingiau bus
naujos
srovės atsirado pas mus per anksti. Jei daugiausia gi iš saliūnininkų ir bankininkų.
vas dėjo — žlugo.
galima atbudavoti karės sunai I matais galės susidaryti Amerilietuviai, atbudę, dar bent 20 metų būtų veikę Socijalėje ir ekonominėje politikoje jie yra konSu įvykusiu faktu turime
kintą Lietuvą. Susivažiavi i kos lietuvių bendrovė, koks
sutartinai
— šiandieną mums nebebūtų taip pa servatistai; darbininkų reikalais jie nesisie
skaitytis.
mą sukvietė Amerikos Lietu bus jos viršiausias tikslas ir
vojingi
nei
lenkai, nei rusai, nei vokiečiai. Mū loja, susirūpinę daugiausia tik savo bizniu.
Tempora mutantur et nos
vių Taryba. Kaip išanksto bu ką ji turės veikti.
MOKYKLOMS VADOVĖLIŲ sų gi nelaimei tos naujos srovės atsirado tada, Didžiumą jų nudažė savo dvasia D-ras J. Šliu
Šie klausimai diskusuojami mutamur in iltis.
vo galima tikėties, į susivažia
kada priešas dar tykojo ant pačios gyvybės pas, kurs ir pats yra typiškas atstovas mūsų
REIKALE.
vimą atvyko daug atstovų iš į- gana ilgai. Pagaliaus sutinka
pradedančios stiprėti buržuazijos. D-rą Šliu
Rugsėjo 12-tą dieną, Dievo mūsų tautos.
vairių Amerikos lietuvių kolo ma visų ant to, kad Amerikos
Apveizdos parapijos bažnyti
Blogiausia buvo tai, kad tos naujos sro pą visi žinome. Tad ir mūsų “tautininkai.”
nijų, taip-pat pribuvo nema lietuvių sutverta bendrovė at
nėje svetainėje įvyko Chicagos vės iškilo ne iš tikrųjų tautos reikalų, bet bu Šliupą sekdami, ir gyvenime ir spaudoje pajuo
ža ir mūsų veikėjų. Ant pir sistotų ant biznio pamatų: susi
kia kunigus, boikotuoja bažnyčias ir svajoja
Arkivyskupijos lietuvių kuni vo pripūstos mums iš kitur.
mo posėdžio užsiregistravo ar dėtų iš šerininkų, kurie galės
apie laisvamanišką Lietuvą.
gų susirinkimą? mokykloms
ti 50 delegatų, antrame po pie turėti nuo vieno iki tūkstančio
Pirmiausia
užputę
ant
Lietuvos
svetimas
Indomią poziciją užėmė A. Rimka su savo
vadovėlių reikale. Buvo svars
tų delegatų skaičius pašoko šeri], kiekvienas Šeras 10 do
mūsų tautai bedievybės vėjas. Čia mums pa “liaudininkais.” Jį dar nesenai buvo galima
toma
apie
vertybę
vadovėlių
Socijalistai megia retkarlerių. Bendrovės tikslas bus
virš 70.
sitarnavo kitų šalių materijalizmas ir pozity pavadinti tautiškuoju socijalistų. Patrijotas,
čiais
pasigirti apie savo poli Chicagos Mokyklų Komisijos vizmas, atnešti į Lietuvą per rusų mokyklas: drąsus reformatorius, gana radikalių socijališSusivažiavimą atidarė kun. koncentruoti Amerikos lietupriimtų ir “Drauge” garsina
F. Kemėšis. Kalbėtojais pa ; vių kapitalus ir turėti artvmus tišką sąmonę. Jie dažnai ka mų ir apie Šv. Kazimiero Sese gimnazijas ir universitetus.
Tas mokyklas kų pažvalgų, kietas laisvamanis, — jisai negalė
aiškinimui susivažiavimo tiks * ryšius su Lietuvos žemės pre- talikams prikiša ieškojimą ma rį] sumanymą parengti naujus lankė mūsų moksleiviai.
Grįžę-gi stengėsi jo pritapti nei prie vienos iš esamųjų srovių.
lo pakviesta p R. Karuža, kun. i kybos ir pramonijos bankais, lonių pas šio pasaulio galiūnus vadovėlius, pritaikintus Ame nešti bedievybės dvasią į Lietuvą. Ta dvasia Socijalistams jisai buvo per daug patrijotiškas,
D-ras V. Bartuška, d-ras Šliu ! kurie turės netrukus Lietuvoje ir valdonus ir t.p.
tautai buvo tikroji vėžio liga. Ji apsireiškė katalikams per daug laisvamaniškas, “tauti
Štai pavyzdin, “Laisvės” rikos Lietuvių katalikiškoms jau “Aušroje” Šliupo ir Mikšo laikų; apsireiš ninkams” per daug radikališkas su savo socijapas, d-ras Puskunigis ir inž. susitverti. Bendrovės vardas
mokykloms.
Kaipo
to
svars

Vinikaitis, kurie nurodę šio bus: Lietuvos Atstatymo eBnd- 78 num. suradome šiokią dek- tymo pasekmė, tapo išrinkta kė iš dalies paskui ir “Varpe,” “Ūkininke” lėmis pažiūromis. Ekonomijos ir socijalės po
Susivažiavimo svarbą, palinkė rovė (angliškai Lithuanian De lemaciją apie tautininkų ir kle komisija, susidedanti iš šitų ir ypač socijalistų spaudoje. Tikintieji lietu litikos klausimuose jisai atsistojo tarp kairiojo
jo jam kuogeriausių pasek velopment Corporation) Ben rikalų (taip socijalistai pravar kunigų: A. Staniukvno, M. viai jau tuomet turėjo organizuoti katalikišką sparno (socijalistų) ir tarp vidurio (lietuvių ka
mių. Buvo kviečiamas kalbė drovės pinigais bus superka džiuoja katalikus, nors tam Krušo, A. Ežerskio ir K. Zai spaudą (“Apžvalgą,” “Tėvynės Sargą”, talikų), bet jį vienijo su mūsų dešiniuoju sparti ir p. Kapsukas, socijalistas, mos Lietuvoje įsisteigusių ban jokio pamato neturi) politiš kausko. Kunigų Susirinkimas ‘ ‘ Dirvą-Žinyną, ” “ Kryžių”).
nu, su “tautininkais” Šliupo dvasia, laisvarna
ką nesubrendimą:
bet jis atsisakė, pasiaiškinda kų akcijos.
davė išrinktai komisijai pilną
Kitas svetimas vėjas — buvo socijalizmas. nybė. A. Rimka turėjo pasirinkti vienus ar
Mūsų biedni broliai tautiSutvarkymui Bendrovės iš
mas, kad susivažiavime daly
įgaliojimą
daryti
viską,
kas
Tą vėją pagavo mūsų jaunuoliai moksleiviai kitus: socijalistus ar laisvamanius “tautininnininkai ir klerikalai vis dar
vauja tik, kaipo laikraščių re rinkta liglaikinė iš 12 ypatų
yra reikalinga vadovėlių klau irgi rusų mokyklose bebūdami. Tveriasi slap kus.” Kada jisai mėgino taikinti vienus ir
laukia, kad Betlejaus žvai
j komisija į kurią inėjo: Dr. J.
porteris ir nenorįs kalbėti.
sine, taip-pat matyti Jo Mai. ti socijaldemokratų rateliai, kurie turi daug kitus, jisai neintiko nei vieniems, nei kitiems,
gždelė patekės tai Petrograį J. Šliupas, J. Vasiliauskas,
Arkivyskupą
Mundelein, per vargo, beieškodami Lietuvoje kapitalistų ir to nes per didelio būta tarp vienų ir kitų tarpo ir
Po prakalbų išrinkta susi R. Karuža, kun. Matulai
• de, tai Berlyne, tai Pary
žiūrėti ir užtvirtinti rengia kių proletarų, kurie galėtų reikalauti 8 valan skirtumo; tarp vienų ir kitų buvo visas cent
važiavimo vedimui valdyba:
žiuje.
Bet jau ir jų viltis
tis, kun. F. Kemėšis, J.
muosius Šv. Kazimiro Seserų dų darbo dienos. Veltui jie ieškojo savos bur ras lietuvių katalikų su pažangiu, naudingu ir
D-ras Puskunigis — pirm.; išrvydas, Lukoševičius, D-ras
nyksta — tirpsta, kaip tas
naujus vadovėlius.
p.
Vinikaitis — vice-pirm.; i Bacevičius, Bučinskas ir J.
pernykščių metų sniegas. Ir
žuazijos, (vidurinių gerai pasiturinčių luomų) demokratišku veikimu. Paskutiniais laikais
Rugsėjo
22-ą
d.
minėtoji
kun. Vyšniauskas 1-uoju sekr.; Valukonis.
jie jau pradeda suprasti, kad
kuri tik pastaraisiais laikais prieš karę tepradė A. Rimka aiškiau nuriedėjo prie dešiniojo spar
no, prie “tautininkų.” Tai tik parodo, kad
Kunigi] Komisija matė Jo Mai. jo atsirasti.
p. Strumskis — 2-uoju sekret.
nei Berlynas, nei Petrogra
Skaitoma J. G. Miliausko ir
tam “liaudininkų” vadui tikrieji liaudies rei
Chicagos Arkivyskupą ir jam
Svarstoma žemės parceliaci- j kun. Vyšniausko referatai, ku
das nesivaduoja širdies jaus
Ilgainiui
tie
nauji
pribuišiai
Lietuvoje
kalai mažiau rūpėjo, negu laisvamanybė. dėl
ant
rašto
padavė
kunigų
išrei

.'jos klausimas.
Kalba d-ras riuose nurodoma kaip reikia
mais, bet šalta, kaip ledas
(laisvamaniai
ir
socijalistai)
beveik
susiliejo
kurios jisai pagatavas išsižadėti ir savo plačių
kštus pageidavimus vadovėlių
Šliupas. A. Rimka, R. Ka- j rūpinties Lietuvos atstatymo
politiška ambicija.
4
vieną
“
pirmeivių
”
kūną,
kuris
leido
savo
socijalių reformų. Tokiu būdu mes čia Ameri
-ružfc, Vinikaitis, kun. Dobu- j reikalu.
Turime čia pataisyti brolių, reikale.
porą
—
trejatą
laikraščių,
bet
neįstengė
inkoje matome jau keturias apsireiškusias sro
Jo
Malonybė
priėmė
visus
’Yinskas, kun. F. Kemėšis, K.
socijalistų padarytą klaidą. Atraukti
žymios
dalies
atgijusios
Lietuvos.
Prieš
ves: 1) lietuvių katalikų vidurį (centrą). Tai
I
Komisijos
reikalavimus,
tai
Plačiai buvo kalbama ir apie merikos lietuviai katalikai jau
Pakštas ir visa eilė kitų
karę
“
pirmeivių
”
laikraščiai
turėjo
apie
10.000
be abejonės didžiausioji ir stipriausioji mūsų
j yra, leido Šv. Kazimiero Se
paėmimą pramonės į savas ran
Laike pirmojo posėdžio ap kas, įvairios rūšies amatinin- senai savo spaudoje yra pa- į serims rengti kitiems metams skaitytojų tuo-tarpu kada tikinčiųjų lietuvių srovė. 2) Iš kairės pusės matome socijalistus,
silanko svečiai iš Europos kun. j kų mobilizavimą ir sutvarky briežę, kad malonių Lietuvai iš i nąujus lietuvių mokyklos va- spauda turėjo apie 50,000 skaitytojų.
3) iš dešinėsės — laisvamanius “tautininkus.”
tos ar kitos valdžios nėra ko ti
J. Žilinskas ir p. M. Yčas, ku- Į mą jų „
„
_
kapitalų, agitaciją už kėties. Apie tai nesvkį rašė • dovėlius, kurie pavasaryje tuTuomet svarbiausiu lietuvių skirstytoju 4) Liaudininkai su A. Rimka turi nedėkingą
riuos delegatai sutinka gausiu grįžimą Lietuvon, budus susinurodvdZ rės būti 3° Pažiūrėti ir patvir- vis dar buvo tikėjimas. Iš vienos pusės ėjo uždavinį šokinėti per katalikų galvas nuo soci
delnų plojimu ir pagerbia atsi-, įįI1Qjįrnuį jr ištyrimui Lietuvos ir “Darbininkas,” ■
-1 tinti. Šiems gi metams įsakė tikintieji, iš antros pusės mažiau ar daugiau jalistų prie liberalų“ tautininkų”ir atgal. Pakol
mas, kad lietuviai norėdami j
stojimu. Gerb. svečiai sveikina turtų.
liaudininkams rūpi tikrosios demokratijos rei
sau išgauti politišką laisvę, tu vartoti tuos vadovėlius, ku nuo tikėjimo nutolę. Kitokie skirtumai, ku kalai, jie sėdi tarp socijalistų ir katalikų.
susivažiavimą ir duoda keletą
riuos parapijinių mokyklų Ko rie būtų paremti ant ekonominių ar sociPrie Lietuvos Atstatymo
svarbių patarimų dėl Lietuvos Bendrovės susivažiavimas nu ri veikti, reikalauti, o ne pa misija patvirtino, išskyrus Baljalio sutvarkymo reikalų — beveik dar nesus- Kaip tik jiems pakvips Šliupo dvasia ir laisvasitikėti keno nors malonėmis.
atstatymo.
~ > “*>!“*• P“
^‘min
timorės Katekizmą, kurio ir Sjo apsireikšti, jei nerftaityti mOsŲ soeijalistarė įsteigti Informacijų Biu
Paskelbta Amerikos lietu
Išklausius gerb. svečių pa rą, kuris sužinos, kuris iš ame
tį
kurie
Lietuvoje
niekaip
neįstengė
socijalizA
“
8
”
.
eĮ^Ubnrtlka
kenkta
ir
patiems
kunigų susirinkimas nepripa
katalikų ir tautininkų
tarimų ir dar Kun. D-rui V. rikiečių lietuvių žada grįžti vių
žino už tinkamą vartoti mo mo idėjų pritaikinti ir iSplatinti. Tikybiniai | liaudininkams, ir erzina visas kitas sroves,
Bartuškai nurodžius, kad vo Lietuvon, kokio amato, kiek spaudoje Lausannos lietuvių kyklose ir Jo Malonybė paliuoSuprantu, jog čia išreiškiu visai naujas
kiečiai nori paglemžti Lietuvos kapitalo turi, ir tvarkys visą konferencijos išnešta Neprigul- savo nuo jo vartojimo, palik indiferentai, arba tikybos priešininkai mėgi- į
no
organizuoti
“
Lietuvių
Demokratų
”
(paskui
mintis
apie mūsų srovių vietą ir pasiskirstvmybės
Lietuvos
Dekleracija
vi

žemes, išnešta sekanti rezo grįžimo darbą.
damas
laisvę,
pasinaudoti
ki
“
Lietuvos
Demokratų
”
)
partiją,
kuri
savo
mą.
1
Kad
nebūtų mano žodžiai tuščiu tvirtinisiems gali aiškiai parodyti
liucija:
Išreikšta pageidavimas, kad prie ko eina ta dalis Amerikos tais katekizmo vadovėliais, kol obalsiu pastatė demokratizmą, visokias lais- ; mu, aš
i " pasistengsiu toliau išrodyt! tų mano
Lietuviai susirinkę Brook iš Lietuvos būtų atsiunčiama lietuvių kuriuos “Laisvė” ir jis naujo Katekizmo neužtvir
bet kad jie būtų pasirodę' geresniais da- minčių teisingumą,
Dabar gi dar pakalbėsiu
lyne 29 d. rugsėjo Lietuvos at Amerikon įvairių mokslo šakų kiti socijalistų laikraščiai in- tins.
mokintais ar didesniais laisvės mylėtojais, ne
jo

Skirtingais keliais
einame.

statymo reikale vienbalsiai nu
tarė protestuoti prieš kiekvie
ną organizuotą svetimtaučių
pastangą išpirkinėti ir koloni
zuoti savais žmonėmis Lietu
von žemes.
Lietuvos žemė
priklauso
tiktai lietuviams ir jie pasiry
žk M ginti iki paskutiniosios.
Nora ekonominis Lietuvos plėtojimas ir jos atstatymas ankštal surišti su politiška tautos

specijalistai, kurie .čia organi
zuotų amatninkus ir juos ga
bentų Lietuvon.
Apie kitus
susivažiavimo nutarimus ir jų
svarbą galės Amerikos lietu
viai patirti iš susivažiavimo
protokolo, kuris, beabejonės,
tilps lietuvių laikraščiuose.
Mums svarbu pažymėti šian
dieną.apie įsisteigimą Lietuvos
Atstatymo Bendrovės, kurion dar laike susivažiavimo įsirašė
arti 60 šerininkų, kurie pasi-

taria užkulisinės politikos va
ryme.
Norėtume
paklausti
kiek Lietuvos laisvės išgavi
mui yra pasidarbavę Amerikos
lietuviai socijalistai.
Gal tik
kiekvieno naudingo sumanymo
trukdymu ir ardymu, dar pa
kenkė jai.
Šnektų gražių neužtenka.
Reikia darbo. * O čia kaip tik
ir skiriasi mūsų keliai.
Mes
megiame dirbti,
socijalistai

socijalistai
skirstė ligšiol mūsų sroves ir.kaip politiškos,
nesuspėjo prirodyti. Pagaliaus neįstengė ir žy
srovės ir partijos skirstosi kitur.
mesnės partijos sudaryti.

Kun. A. Staniukynas. gu tikintieji lietuviai — to mūsų “demokratai” apie tai, kaip “tautininkai” ir

WORCESETER, MASS.
Svarbus pranešimas.
A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 4-ta kuopa buvo sumanius
parengti pikniką su serijomis
ir laimėjimu. Dėl nekuriu prie
žasčių piknikas neįvyko.
Bus balius, tai visi, kurie
pirkote serijas nenueis už dy
ką.
To labiaus pelnas yra

Truputį kitoniškai buvo su srovėmis Ame-1
rikoje.
Didžiuma lietuvių ateivių ir čia kaip
pirmiau, taip ir dabar buvo lietuviai, tikin
tieji katalikai.
Jie pristeigė čia apie šimtą
parapijų, pristatė bažnyčių, bet į viešąjį gy
venimą ir veikimą, į savo spaudą jie kibo pas
kutinieji.
Tuo tarpu Čia atsirado daugybė ne
tikinčių inteligentų ir pusinteligenčių.
Ku-1

(Bus toliau.)

“DARBININKAS”
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rinkimas užsibaigė 10 vaL 30 gražią auką savo suvargintai
min. vakare.
tėvynei!
Liet. Darb. Są-gos 25 kuopa
K. Sp. Komisijos rašt.
Lietuvos Sūnus.
turės susirinkimą spalio 9 d.,
,
V.
S.
Matulis.
18 vai. vak. Dievo Apveizdos paCLEVELAND, OHIO.
.
••
1 11 O
1
v
ROCHESTER, N. Y.
kalbą apie dr-jos reikalus. rapijos mokyklos 3-me kamba
Pirmas linksmas vakaras
Prakalba padarė malonų įspū ryje. Į tą susirinkimą nuo
širdžiai
kviečiame visus narius
Prakilnios
varduvės.
dį.
Rugsėjo 24 d. A L. R. K
Deklemavo eiles p-lė A Si- apsilankyt. Taip-pat ir nau
Rugsėjo 23 d. 1916 m. Ma- Moterų Sąjungos 26 kuopa su
jų
narių atsivesti.
majauskaitė — “Atsiliepkit,”
A. Stulginskas, kp. sekr. teušas Zdanevičius apvaikščio rengė linksmą vakarėlį.
- -S _ “Aš

CHICAGO, ILL.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
BRIDGEPORT,

CONN.

L. Vyčių 37 kuopos jauni
mas nesnaudžia. Čia pirmi
ninkaujant p. A. Veličkai vis
kas eina tvarkiai. Žodžiu sa p-lė B. Jevaškevičiute
kant, kuopoj randasi gyvumo grįšiu ten,” p-lė Ž. Blažaitė —
ir veikimo. Rugsėjo 16 d. at “Nurimk sesute,” p-lė V. Vaisibuvo išvažiavimas. Diena čiuliutė — “Stok sesute į dar
buvo labai daili; pasilinksmino bą,” p-lė B. Jevaškevičiute —
lietuviškais žaidimais ir daino “Namas mūsų,” p-lė M. Daimis.
Vakare atsibuvo mene
■sinis susirinkimas. Nutarta lydaitė pasakė fantaziją —
Poeto aidas,” eilės ir fanta
pakviesti kalbėtojas apie ko “
zija puikiai nusisekė.
operacijos reikalus. Tai jau
Sekė Lietuvos Vyčių choro
šiandien matome, kad viskas
dainavimas.
■eina gerai. Lietuvos Vyčių I Programui pasibaigus, gerb.
atsibuvo prakalbos rūgs. 20 d.
N. Pakalnis atsisveikino,
kalbėjo p. K. Pakštas iš Chi kun.
o publika linksminosi ir žaidė
cagos. Žmonių prisirinko vi
liki vėlos valandos ir p-nas I.
dutiniškai šv. Jurgio parap. Čiužas paskambino ant piano
svetainėje. Prasidėjo vakare 7 keletą tautiškų žaislų.
vai ir traukės iki vėlam laikui.
Nedėlioj vakare rugsėjo 17
Pirmiausia pasigirdo balsas d. Šv. Baltramiejaus Dr-jos
kleb. M. A. Pankausko. Trum svetainėje gerb. kun. N. Pa
pai paiškinęs perstatė p. K. kalnis sakė prakalbas apie
Pakštą. Jisai puikiai išdės Lietuvos dabartinį padėjimą ir
tė apie reikalingumą prigulėti kaip mes turim ją gelbėti.
prie L. Vyčių organizacijos ir Taip-gi aiškino apie Tautos
taip toliaus. Baigiant prakal Fondą. Prakalbos buvo ne
bas labai prijuokino publi
išpasakytai indomios ir nauką. Antras kalbėtojas kleb. j dingos. Žmonių atsilankė pilK. Karkauskas iš New Haven, ina svetainė.
Conn. Kalbėjo apie kooperaciRugsėjo 20 d. čia laikė pra
cijos reikalus. Publika ra
kalbas delegatai sugrįžę iš Lie
miai klausėsi. Labai pui tuvos. Gerb. kun. Dr. Bartuškiai išaiškino, kad po prakal i ka ir gerb. Dr. J Bielskis. Pra
bų tuojau prisirašė 20 ypatų.; - —
kalbos atsibuvo miesto svetaiRugsėjo 10 d. 1916 m. atsi-' _.
buvo mėnesinis susirinkimas > %
Tikėdami kad delegatai kal
šv. Jurgio parapijos svetainėje bės ir angliškai, tai atsilankė
Park avė. 18 tos kuopos A. L.
ir keletas svetimtaučių, bet
R. K’. Moterį) Sąjungos. Buvo
gerb. Dr. Bielskis paaiškino,
svarstoma daug reikalų. O kad prakalbos bus vien tik
ypač dėl prisirengimo prie Lie
tuvių Dienos. Prisirašė dvi lietuviškai, tai tuojaus jie ir
naujos narės. Nutarta suren išsiskirstė, Taip-gi buvo aurinkta viso
gti balių, kuris atsibus 30 d. kn ‘ .’i kimas.
$169.00.
rugsėjo 1916 m. Prasidės 7:30
Dvi lietuvaitė'.
vai. vakare parapijos svetainė
je. Bus linksmas balius, mu
zika bus puiki.
BRIGHTON, MASS.

CHICAGO, ILL.
Rengiasi prie Spaudos
Savaitės.

Susirinkime nedėlioj rugsė
jo 24 d., buvo plačiai apkalbė
ta apie reikalingumą spaudos
platinimo. Išrinkta komisija
kuri atsišauks į vietines kata
likiškas draugijas Spaudos Sa
vaitės reikale. Tolesniai pri
eita prie klausimo apie progra
mą Spaudos Savaitės vakarais.
Nutarta surengti tris vakarus
su programų. Pragramą su
tvarkyti pavesta vietos vargo
nininkui p. B. Lauraičiui prigelbstint p. A. Bacevičiui. Li
teratūros Komisija taip-gi iš
rinkta vesti visą kontrolę —
P. M. Mažeika ir p. B. Laurai
tis pasitariant su gerb klebonu
kun. F. Kudirka. Nutarta
laikyti sekantį susirinkimą
spalio 8 d. š. m. Tai-gi ne
pamirškite atsilankyti visi Sp!
Komisijos nariai ir visi spau
dai ' prijaučianti.
Išėjo ant streiko.

Utaminko rytą 26 d. rugsė
jo Chicago and North Western
R. R. Co. apie tris šimtus dar
bininkų sustreikavo, reika
laudami padidinimo algos 5Įc.
į valandą.
Sobra.
ATHOL, MASS.

jo savo Vardo dieną. Gražiam
svetelių būreliui besilinksmi
nant, solenizantas priminė apie nuvargintą tėvynę, skurde
mūsų brolius ir sesutes ten gy
venančius, ir paprašė tam da
lykui sumesti kiek aukų, ku
rias tuojaus pradėjo rinkti: M.
Kulbis ir S. Mataitis.
Aukojo: M. Zdanevičius 1
dol, P. Pabijauskas 1 dol., P.
Praninskas 1 dol., S. Zakarau
skas 85c.; S. Mataitis 52, O.
Zdanevičiutė 50, M. Meškunas
35, P. Orlauskiutė -31, M.
Kubis27, po 25c.: V.Kulbienė, J. Levickiutė, A Kriščiū
nas, A. Pabijauskiene, B.
Griguravičiutė, J. Žėkas.
Smulkių aukų 43c. Viso
surinkta $7.74.
Pinigai atiduoti vietinio T.
Fondo skyriaus iždininkui.
Garbė aukautojams už tą

Pirmiausia vakaro vedėja
p-nia Šukienė paaiškino apie
vakarą ir perstatė kalbėtoju p.
Ig. Sakalauską, kurs išaiškino
svarbumą Moterų Sąjungos ir
ragino kodaugiausia rašyties
prie jos. Toliaus sekė perstatimėlis iš “Komedijėlių” “Dvi
Sesutės,” kurias išpildė p-lės
M. Rakauskaitė ir J. Maragiutė. Atliko gerai ir nemažai
publiką prijuokino. P-nia S.
Greičienė puikiai sudainavo
porą solių. Jaunutė mergai
tė Vytė p-lė B. šerkšniutė pa
deklemavo gražias eilutes
“Lietuvos nelaimė”, solistė
p-nia Greičienė jautriai kalbėjo
apie meilę Lietuvos.
Toliau sulošė “Dvi Kūmu
tes” p-lės O. G. Žvingiliutė ir
B. Skripkauskaitė. Šios arti
stės savo judėjimais ir kalba

(Apgarsinimas)

PINIGAI PINIGUS DIRBA
Gerbiamas skaitytojau, nepasitenkink perskaitęs šio
straipsnio užvardymą ir pasirašiusio vardą, būk aktyviškas
ir geradėjas sau, nuosekliai perskaityk visus šio straipsnio
sakinius. Nors pasirodytų kaip ir sausas dalykas skaityti
statistikas ir paskelbimus; ale žinok brangus tautieti, kad
visada poezijos grože arba saldytais kąsneliais negalima pa
sitenkinti, taipgi reikia pasiskaitymų iš reališko gyvenimo.
Reališkarne žmogaus gv^eSūme daug yra visokių reikalų.
Kiekvienas reikalas reikalauja pinigų. Nors labai yra rei
kalingi žmogaus gyvenimo reikalams pinigai, bet dažniausia
vis tų pinigų trūksta, vis nėra. Dėlto vis tų pinigų neuž
tenka, kad žmogus ne visada žino kaip daugiaus pinigų
igyti.
Jeigu nori daugiaus pinigų turėti ir greitai be vargo
praturtėti, tai sutaupantiems centams, neduok driunyti. Pi
nigus pristatyk prie darbo, kad jie dirbti) dieną ir naktį.
Sąmoningai pinigai pristatyti prie darbo, jie uždirba gyvus
pinigus.
Girdėjote labai dažnai žmones ištariant: “Mat turtin
gam tai pinigai patįs ateina, rodosi kas jam nešte neša krū
vomis.” Kaip turtingas paliko turtingu
Paliko turtingu,
kad žinojo ką daryti su uždirbtais pinigais
Kodėl turtin
gam taip lengvai ateina pinigai? Dėlto, kad jo uždirbti cen
tai yra pakinkyti prie darbo. O pinigai pakinkyti prie dar
bo dirba gyvus pinigus.
Žmogus jokiu darbu tiek pinigų
neužpelnvsi kaip patis pinigai gali.
Štai “Chicago Evening American” rugsėjo 14 d. 1916 m.
paduoda: “General Motors,” $25 už šėrą buvo metai atgal,
šiandien parsiduoda po $750. Tik tarpe vakar ir šiandien:
Vakar naktį užsidarė po $697 ant šėro. Šiandien atsidarė po
$715 ant šėro. Tik per dvi valandas iki $750 pakilo.
Iš to galima suprasti kokį pinigišką pelną įdėti pinigai
seruose atneša.
Čia tiktai vienas iš tūkstančio pavyzdžių.
Jeigu paimsime kaipo pavyzdžiui, kiek žmonės įdėję keletą
dolerių kasyklų pramonijose gauna dividentais pinigų, pa
matysime, kad užsimoka pinigus įnešti pramonijon ypatin
gai kasyklų.
“Mining and Enginering World” No. 10 rugsėjo mėne
syje paduoda sekančiai:
, Suvienytose Valstijose Kasyklų Dividentai aukso, si
dabro, vario, švino, žalvario, gyvsidabrio ir zinko kompa
nijose.

24 d. rugsėjo atsibuvo pas
vietinį kleboną kun. F. Meš
kauską pirmas “Spaudos Ko
misijos” susirinkimas. Į su
sirinkimą atsilankė 19 narių,
Sąjungietė.
kurie
buvo rinkti, beveik nuo
23 d. rugsėjo šv. Jurgio ir
šv. Vincento dr-jos buvo paren visų katalikiškų kuopų ir drau
BRIDGEPORT, CONN.
gę prakalbas. Kalbėtojai bu gijų. Pirm, išrinktas gerb.
/
vo delegatai kun. Dr. Bartuš- klebonas kun. F. Meškauskas,
Sukruto rengtis prie Lietuvių ka ir Dr. Bielskis.
Abudu pagelb. — J. Jasinskas, rašti
Dienos.
įkalbėjo apie vargus mūsų tė- ninku — V Matulis, fin. rašt.
nurodinėjo, kaip ken- — B. Morkevičiutė, kasierium
Rugsėjo 19 d. vakare 7 vai. I yynčs, iiiuvumcjvr,
. So. — K. Griciunaitė Kasos glo
atsibuvo susirinkimas vietos I (^a
bėjais — A. Armakavičius ir
komiteto šv. Jurgio parapijos Bostono bažnytinis choras la- D Karoblis. Pirmuoju kores
svetainėje. Pribuvo delegatų ^ai
tarpais sudainavo pondentu V. Matulis, antruo
ir delegačių ir sukruto ruošties gražių dainelių kas publikai la- ju A. Grigaliūnas..
prie Lietuvių Dienos. Buvo ^a^ patiko.
Pirmą vakarą, 22 d. spalio,
svarstoma daug svarbių reika-: Publikos buvo 300 suviršum. turės užėmusi 4-toji Darbinin
lų. Nutarta suorganizuoti lietiek reikėjo daug aukų su- kų Sąjungos kp. Įžanga tą
tuviai ne tik Bridgeporte, bet rinkti. Bet surinkta vos tik vakarą bus 10c., vietoje tikie.25.
ir aplinkiniuose miesteliuose,
to bus duodamos knygutės. Pa
Buvęs.
kur visai mažas skaitlius lie
nedėlio vakare (23 d. spalio)
tuvių. Tam dalykui apsiėmė;
komisijos nariai lankysis po
NORWOOD, MASS.
gerb. kleb. M. A. Pankauskas
stubas. Ne pro šalį bus pri
ir p. J. Sagevičius pasistengti
minti
kokie kokias vietas at
Uoliai darbuojasi.
ir tenai surengti komitetus ir
lankys. Štai: pp. J. Gailiukiek galint surinkti rinkėjas
Jau bene bus antras mėnuo nas ir D. Karoblis apeis visą
aukų. Šiame mieste pasižadė- j kaip vyčiai sumanė lavintis. Sander St. taip-gi ir Orange,
jo rinkti Lietuvos Vyčiai, Mo- Sumanė, kad1 susirinkimuose Mass. K. Griciunaitė ir G.
terų Sąjungos l<p., Dr. Po Glo Į vyresnieji turi sakyti prakal Likaitė — Main St. A* Ar
ba Panelės Šv. ir k. Nutarta bas, o mažesnieji eiles. Tai makavičius ir A. Grigaliūnas
surengti prakalbas angliškoje visi uoliai darbuojasi ir su pa- — Kabalnojaus kalną. A.
Viso
Išmokėta
kalboje ir lietuviškoje prieš mėgimu lavinasi. Vaikai, ku- Černiauskas ir A. Dargelis — Kompanijos
Iki šiai
rinkimą aukų ir kaip daugiau rie pirma po gatves valkioda- — So. Athol Road. J. Tama Vardas.
1916 m. Dfthai
patraukus rinkėjų. Kores>- vosi, tai dabar mokinasi ei- šauskas — už Sterrett upės vi
pondentas gerb. kleb. M. A. lių. Po programėlio labai są apylinkę. K. Monstavičia Ahmeek.................... IMich.1 200,000 $ 25!$1,200,0001$ 5,250,000
Pankauskas likosi nurinktas linksmai visi dalyvauja žais- ir J. Kvedaras — Charles pi., Ahmeck .................. IMich. i 200,000 $ 251 $1,200,000 $ 5,250,000
talpinti kodaugiausia aprašy- luose.
ir Cutter st. J. Jasinskas ir V. Am. Sm. & R. Co. Į U. S. i 500,000 100! 1,500,000! 30.833,333
mų apie Lietuvą vietiniuose aMatulis
— South ir Pine St. Am. Sm. & R. pf. ] U. S. į 500,0001 100> 1,750,000 56.546,3S6
Pietūs.
merikonų laikraščiuose. IšviUtaminko vakaras yra paves Am. Zinc., L & Sm. | Mo. Į 193,1201 25' 2,414,000! 3,522.825
so matytis, rengiamasi, kad ‘
Sv. Cecilijos choras rugsėjo tas L. Vyčių 10-tai kuopai. Į Anaconda................ !Mąpt]2331,250! 50! 6,993,750’171,251,771
kodaugiausia surinkus aukų ir 24 d buv0 rarengęg pietus
žanga suaugusiems 10c., vai Bute & Superior ..ĮMont.] 272,6971 10Į 5.862,993! 11.383,017
kartu parodžius, kad ir lietu-. bažnytillSj saly
buv0 kams 5c. Visais kitais va Calumet & Heela |Mich.j 100,000] 251 3,000,000’132,250,000
riai moka šelpti savuosius, ražiai papuo8ta gSlėmis. Pa. karais įžanga po 5c. visiems. Champion..................IMich.! 100,000! 25] 4,360,000] 14,360,000
gerbti ir branginti savo tevybnv0 į ^ins
Seredos vakarą mažiems vai Chino Copper.......... |N. M.! 869,980’ 5] 3,044,930) 9,742.925
nę Lietui ą.
, įEjebona5 bun_
Daugis, pa- kučiams, kurie ir-gi turės te- Copper Range Co. IMich.j 394,001| 100! 1,486,2031 16,655,052
dainų. Ketvergo Phelp, Dodge & Co.ĮUS. ]
450] 100] 5,400,000] 53.771,527
Lietuviai ir lietuvaitės ne- rapijos pirmininkas ponas V. atrėlį ir
vakaras
paskirtas
Aušros
Var

St
Marv
’
s
M.
L-.
.IMich.)
160,000
’ 25] 1,760,000] 6,560,000
pamirškite atsilankyti ant va- Kudirka ir visas bažnytiiiis koPėtnyčios vakare Shattuck, Ariz........... f Ariz.] 350.000] 10| 1.225.500] 4.200.000
karėlio renigamo spalio 7 d. mitetas. Pirmiausia choras tų dr-jai.
nuvargintos Lietuvos naudai, padainavo vyčių himną, o pa Blaivininkų kp. turės savo paGalima šimtai daugiaus duoti tokių skaitlinių, ale už
Subatos vak.
Už ge marginimus.
kuris atsibus parapijinėj sve skui prasidėjo vaišės.
teks ir tų.
Tik pamąstyk ir apsvarstyk, kasyklų pramonijos
tainėje, Park avė., bus at- riausius pyragėlius buvo duo ir šv. Onos dr-ja pasirodyB
tik per kelius mėnesius šėrininkams išmoka net milijonus do
Paskutiniame vaka
-vaidinti lietuyiški paveikslai ir damos dovanos. Dovanas ga- ką gali.
re,
tai
yra,
29 d. spalio, L. lerių: milijonus dolerių. Ar supranti ką tai reiškia pinigų
'
vo
p-lė
A.
Klimavičiūtė,
T.
dar ką daugiau mano surengti.
įdėjimas kasyklų pramonijon?
Tam dalykui išrinkta komisi Bartaliutė ir G. Narbutaitė. Ir Vyčių kuopa rengia užbaigtuGal kitas pasakys: “Gerai jiems buvo įdėti pramonijon
kitos mergelės gražiai prisi ves Spaudos Savaitės.
Pali
ja?
pinigus ir iš to praturtėti, kad buvo jiems gera proga,” Mie
Lietuvaitė. dėjo prie pietų surengimo. Pie kta liuosą valia dr-joms ir kp.
las tautieti, Tamstai proga tebėra.
Niekas ant vietos ne
taujant gerb. klebonas sumanė kas link kalbėtojų kvietimo.
stovi
Jeigu
ant
vietos
nestovi,
tai
eina
vienur ar kitur.
-----------aukų parinkti Tautos Fondui Visos įplaukos, kurios bus nuo
Kadangi kultūra ir progresas ne atgal žengia, ale pirmyn žen
LEWISTON, ME.
ir pats aukojo $1.00. Išviso su knygų, laikraščių ir vakarų tu
rinkta apie $8.00.
rės būti skiriamos į bendrą gia, nes įgija daugiaus faktiškų prityrimų. O jeigu žmo
Rugsėjo 16 d. N. P. Panelės
Po pietų buvo dainos, žais spaudos komisijos kasą.
Nu nėms einant pirmynžengos taku viskas tobulinasi, tai dar
*Sv. moterų dr-ja parengė balių
daugiaus atsiranda reikalingų daiktų, kurie reikalingi kas
lai iki pat mišparų.
Buvo tarta prašyti “Aušros Vartų”
su prakalbomis.
Žmonių at
nutraukti paveikslai.
dr-jos, kad ši teiktūsi pavely dieniniame žmogaus gyvenime. Visi reikalingieji žmogaus
silankė suvirš du šimtai, dau
gyvenime reikalai esti padaromi pramonijose.
Kaip vis
Dar turiu priminti, jog ti svetainę dėl Spaudos Savai
giausia jaunimo/ V’ak aro pro
kas gerinasi ir auga, taip pramonijos dirva ir plėtojasi. Dėl
pietų laiku vietinis vargoni- tės apvaikščiojimo už dyką,
gramas buvo įvairus. Pirmiauto Tamstai yra dar geresnė proga prisidėti prie pramonijos.
i ninkas p. V. Sereiko indomių arba nors palengvintų mokes
į■
j?.
<*°nu‘
papajoj
Pramonijų yra visokių ir daug gerų, kuriose įdėti tik ke
:ojo apie muzi- nius. Tvarkdariais išrinkta:
A. Černauskas, A Rolis,

li doleriai atneša didelį pinigišką turtą
A mAnUom
tirą miimanaia i T -rMtlnincrianaia

Bet kasyklų /pra-

niniorn irlžiirrKtf

Tn

HARTFORD, CONN.
A. f A.
•

Mirė p-lė Marijona Mickevičiūte 18 meti), gimusi šio
je šalyje.
'
Buvo darbšti, dora ir pavyzdinga mergina, prigulėjo
prie L. Vyčių ir Šv. Cecilijos choro
Plačiaus apie ją buvo rašyta “Darbininko” No. 113
publiką taip prijuokino, kad žė “Kanklių” orkestrą. Jauni
net šonai skaudėjo Ištikrųjų, mas gražiai galėjo pasilinks
kaip tokios kūmutės atrodė.
minti prie tokios muzikos.
Publikos buvo daug, visi gė-'
Š-nis.
rėjosi iš tokio programo. Grie

jau galėjote patėmyti iš anksčiau paduotų dolerii) skaitlinių.
Štai dabar yra Tamstai, geriausia proga prisidėti prie kasyklų pramonijos, Kingman Zinko Kasyklų. Nusipirk šioje
kompanijoje šėrus pakol dar šėrai pigūs, ir būk akcijonieriu
šios kompanijos. Indėti šion konipanijon keli doleriai gali
atnešti tūkstančius ir šimtus tūkstančių dolerių be jokio triū
so.
Kingman Zinko kompanija yra gerame stovyje; darbas
jau pradėtas, ir produkcija geriausia. Apie kompanijos historiją ir jos stovį jau “Drauge” esame plačiaus aprašę, dėlto
šį kartą nebandysime plačiai aprašyti. Jeigu kas norėtų pla
čiaus apie pačią kompaniją sužinoti, tai kreipkitės ofisan ar
ba per laišką žemiaus paduotu antrašu.
Daugumas bijosi, kad įdėti pinigai gali prapulti. Jeigu
visada bijotum tai niekad ir nelaimėtum. Vėl kiti sako, jei
gu jam prisireikią neatbūtiniems reikalams pinigų, kaip juos
atsiimti. Labai lengva atsiimti. Štai ponas A. Grigas, 1213
Jefferson St., Garv, lnd., pavasaryje pirko 250 šėrų, da
bar jam bėdai prireikus piningų tuos šėrus pardavė kitam ir
uždirbo gryno pelno ant $100, $35.00 tik per keturius mėne
sius. Tas dar nevisas uždarbis. Jeigu jis būtų galėjęs įdė
tus pinigus ilgiaus palaikyti Kingman Zinko kasyklose, tai
būtų netrukus gavęs dividentus ir pati šėrų prekė būtų dar
augščiau pakilus.
Kada proga pasitaiko, naudokis iš jos. Pirk dabar šė
rus Kingman Zinko Kabyklose pakol šėrai dar parsiduoda po
60 centų. Taip kad gali nusipirkti:
Už
99

99
99
99
99
99

99

15 nupirksi
99
30
99
60
99
90
99
120
99
150
99
180
99
210

25 seni Už $240 nupirksi 400 šėnj
450 99
” 270
50 9 9
99
500 99
” 300
100
’A
550 99
'” 330
150 99
99
600 99
” 360
200 99
99
99
650 99
” 390
250
9
9
700 99
” 420
300 99
99
1000 99
” 600
350 99
ir taip toliaus.

Jeigu abejoji apie pirkimą šėrų, arba nori ką sužinoti
apie pramoniją ar kasyklas, gyvenantis Chicagoje arba apy
linkėje atsilankyk mūsų ofisan, mes viską paaiškinsime. Ofi
sas kasdiena atdaras nuo ryto iki vakarui. Seredos ir Su
batos vakarais bus atdaras iki 10:10 vai. Atsilankymas Tam
stai į mūsų ofisą ir pasiteiravimas nieko neprekiuoja. Sako:
“Ieškok, o atrasi.” Taip ir Tamsta klausinėk, skaityk ir
svarstyk, o ko nori atsieksi. Kas toliaus gyvena tą viską
gali atlikti per laiškus.
Tik rašykite ir klauskite mūsų, o
mes išaiškindami atsakysime.
Apsvarstęs ir permatęs kasyklų pramonijoje pinigišką
pasipelnymą, išpildyk žemiaus paduotą aplikaciją ir pasiųsk
mums pinigus, o mes Jums prisiusime sertifikaciją.

A. M. MATHEWS
3329 So. Halsted St., Chicago, III.

Aplikacija
Kingman Zinc Minig Company
AM. MATTHEWS,
. f 3329 So. Halsted St., Chicago, III.
........................................... 191....
Gerb. Tamsta: —
Šiuomi užsisakau.....................................................................
šėrų iš KINGMAN ZINC MINING CO., už kuriuos aš su
tinku mokėti po 60c. už šėrą.
Čia indedu $...................
.kaipo mokestį už tai
Išrašykite cetifikatus vardu...................... «............
Adresas............................................ ................................

Čekius ar money orderius reikia išrašyti vardu

A M. MATTHEWS.
Gerbiami Šėrininkai Kingman Zinko Kompanijos ir kiti,
turime už garbę pranešti, kad dėl plėtojimos pramonijos ir
geresnių komunikacijų atidarėme naują ofisą po No. 3329 So.
Halsted St, Chicago, H.
-Dėlto, kas turėtų kokius reikalus, nuo šio laiko reikia
kreiptis naujo ofiso antrašu.

Taip-gi turiu pranešti, kad paskutinėse dienose likau iš
rinktu antruoju Vice-Prezidentu Kingman Zinko Kompanijos.

DARBININKAS”

kare parapijos salėje (pas kun. SIŲSKITE LAIŠKUS Į LIE PARSIDUODA SPAUSTUVĖ, r <Z*4$^HC*^*^*t**t**t*****t*^^* C. & P. Telephone St. Paul 5347
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N. Petkų). Malonėkite, visi
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naujas
susinėsimo
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visais
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Trys
pre-'
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susirinkti ir naujų narių atsi
*:* Nepaprastas
*:*
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Lietuva.
“
Darbinin

įssai
spausdinimui,
didumo
to

BALZAMUOTOJAS.
vesti.
kas” pagal nurodymo p. J. kie:
SOCIJALISTŲ KONFE
i
Pranešimas.
Pagrobus atlieku pigiai ir gra
P. Pavilonis, — rašt. Augštuolio, švedų - Lietuvių
1. ) didumo 10x10.
liai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
RENCIJA.
Y Geriausia užeiga,
2. )
6x9.
ai. Išsimokomiteto vedėjo, viską susiži
rus graborystės mokslus ir išda
IT švariausioje vietoje,
cO. kinimas “NoSpalio 2 d. St. Omer Hali
3.)
3x6.
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
Paieškau Vinco Jurgelevi nojo api? laiškų siuntimą į už
svetainėje So. Bostone įvyko
kurioje
galima
gauti
12 stalčių raidžių,. kurių y- T
tų” (gaidų) čiaus Suvalkų gub., Naumies imtą Lietuvą per Ispanijos am
lius ir į kitus miestus ir pargabe
V
So Bostono ir apielinkių soci
visokių saldainių, sal
Siųski ra 16 skyrių, ir statymui visi
ant visokių įstru- čio pav., Ilguvos par., Vitgi- basadą Washingtone.
nu iš kitų miestų.
jalistų ir jų simpatizuotojų mentų lietuviškoj kalboj. 8 lekci rių kaimo 5 metai kaip iš Lie te trumpus laiškus į “Darbi kitokie įrankiai.
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Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
konferencija, kurioje kalbėta jose be mokytojo kuris ima 50c. tuvos.
ice cream’o (šaltako- *♦* reikale visuomet kreipkitės pas
ninką,” o mes tuos laiškus išDidelė mašina nupiauti kny
As
apie Lietuvių Dienos reikalus. už 1 lekciją. Visokių notų Knyga
šės).
versime vokiečių kalbon, sut
mane.
Taip-gi
pusserių
Agnės
ir
goms,
kita
mašina
susiūti
kny

T
Konferencija išnešė tuomi rei $1.50 parduodu už $1.00.
varkysime
kaip
reikiant
ir
siu

JONAS GREBLIAUSKAS,
Pristatome ant pa
Petronės Šuopukių Suvalkų
goms.
Daug visokių klišių, T
kalu kelias rezoliucijas, ir be to
sime
į
Ispanijos
ambasadą
Adresuokit:
500
So. Paca Street,
reikalavimo
tiesiog
į
gub. Naumiesčio pav. Ilguvos
vaizdelių pamarginimui spau T
dar nutarė eiti “viėnybėn” su
Washingtone,
Iš
ten
jie
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McKees Rocks, Pa.
Baltimore, M. D.
t namus. Kainos labai
par Žilvinėliu kaimo 14 metų
dos.
“klerikalais” (tą žodį socijapasiųsti
Ispanijos
ambasadon
T prieinamos.
kaip iš Lietuvos.
listai su dideliu pamėgimu i
Savininką priverčia parduo T
Berlinan,
o
iš
ten į Lietuvą.
Apie juos labai norėčiau su
Lietuviai visados
kartojo) ir tautininkais. Su L. D. S. KUOPŲ SUSIRINKI
Šis siuntimo laiškų kelias ti jo nesveikata.
T
MAI.
žinoti,
jie
patis
ar
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kitas
kreipkitės
pas savuo
sirinkimas buvo labai betvarSąlygos labai pigios. Kreip t
yra tikriausias ir greičiausias.
praneškite
šiuo
adresu:
sius.
kus ir triukšmingas.
BROOKLYN, N. Y.
Už laiškų sutvarkymą rei kitės šiuo adresu:
M. M. ANDRIUŠIUTb
T Savininkas visiems
Kazimieras Venys
Kadangi socijalistij ir jų
L. D. S. 11 kuopos susirinki
kia
30c.
Vincas
Matukaitis.
(Andrews)
T
28a Story St.
gerai žinomas
pritarėjų (jie save pavadino mas Įvyks 3 d. spalio, 8 vai. vaVisoT
89 Drayer Avė.,
So. Boston, Mass.
“progresyve” visuomene)kon
k: vidikauskas
i kiems dai
T Leonas Švagždys,
Waterbury, Conn.
ferencijoj buvo padaryta daug
2833
Levingston
Street,
ktams pa
SVARBUS SUSIRINKIMAS.
T 317 Broadway,
nutarimų, paliečiančių Bosto
Philadelphia, Pa.
brangus,
T
Pranešama visiems Frackvillės lietuviams susirinkti BradSo. Boston, Mass.
ne rengiamą Lietuvių Dieną — lės salėje 7 vai. vakar? Ketverge spalių 5 d. Artinantis “LIE įgaliotas rinkti prenumeratas
' tečiaus aš
T
apie ją sekančiame “Darbinin TUVIŲ DIENAI” mums taipos-gi gražus laikas susiorgani- ir apgarsinimus “Darbinin
i nieko neko” numervj paminėsiu pla
kui.
”
1 pabrangiVisi vyrai, moters, merginos ir vaikinai neapleiskite šio
čiau.
“Darb.” Admin. I Jeigu taip, tai nusipirkite Mos| nau.
zuoti aukoms rinkti nukentėjusiai Lietuvai,
LIETUVIS KRIAUČIUS.
ties, kurią išdirba Mentholatum
Reporteris. svarbaus susirinkimo.
Visokias
Pasiuvu visokius drabužius
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai
ATSI ŠAUKITE.
pagal naujausią madą, vyriškus Dreses ir
Naujas “Darbininko” Leidinys
Reikalinga moteris namuose pripažįsta geriausia.
MOTERŲ PRAKALBOS.
ir
moteriškus.
Darbą atlieku kitus rū
Ištepant moste veidą prieš ei
ŽYDŲ KARALIUS.
prie 2-jų vaikų.
pa
gerai, teisingai ir pigiai. Taip bus
Tą pačią dieną, vakare,
Drama krturiuose aktuose bei penkiuose paveiksluose
Apie išlygas galitj sužinoti nant gult per kelis vakarus pada
siuvu ge-

Vietines Žinios

G. A. Baronas

siuvėja

v

Ar nori būt gražus.

Lietuvių Svetainėje buvo Lie
Liuosai vertė
tuvių Gaspądinių Kliubo, praJ. M. Širvintas.
kalbos, Kalbėjo p-ni PlekaviKaina 30 centų.
čienė, p. S. Vitaitis ir DuseVeikalas tinkamas perstatymams, ypatingai Velykų
vičius. P-ni Plekavičienė, it laike.
sniegas, baltais plaukais se
KNYGELĖ 64 PUSLAPIŲ.
nutė, nurodinėjo lietuvių moAgentams nuleidžiame nuošimčius.
terų apsileidimą. Jos kalba
Siųskite užsakymus tuojaus.
daug juokų publikoj sukėlė.
“Darb.” Admin.
Vienas vyrukas net į diskusi
jas su senute norėjo eiti, bet
prakalbų rengėjoms pasisekė jį
L. D. S. KALENDORIUS JAU SPAUZDINAMAS.
nuraminti.
SIŲSKITE UŽSAKYMUS.
P-no S. Vitaičio kalba skam
bėjo rimtai. Plačiai pakalbė
PARSIDUOS PO 25c.
jo apie moteries pareigas žmo
Agentams nuleidžiame nemažą nuošimtį.
nijoje ir, nurodęs lietuvių mo
Pasirūpinkite prieš Spaudos Savaitę užsisakyti ir išplaterų ydas, ragina lietuves tinti savo kolonijoje, nes dar pirmas toks Kalendorius
prie apšvietos. Tarp kitko p. bus iškištas
:
Amerikoje lietuvių kalboje.
Vitaitis prisiminė ir apie krik
Pigus, dailus ir turiningas.
ščioniją. Sako, krikščioni-j
Pardavinėkite kitiems. Siųskite užsakymus
ja iki vidurinių amžių mote- į
“DARB.” ADMIN.
rei nepripažino dūšios. Čia i
tai gerb. kalbėtojas padarė is
DELEGATŲ PRAKALBOS.
torišką klaidą. Visiems yra ži
noma, kad dar pi linuose kri Ned. Spalio 1 d. 2 vai. po pietij
.. Thomsonville, Conn.
kščionijos dienose daugumą į
99 1 d. 7:00 vai. vak
So. Manchester, Conn.
moterų Katalikų Bažnyčia yra Ned.
pripažinus palaimintomis ir I Pan. 99 2 d....... .................
.... Mahanoy City, Pa.
šventomis, ką nebūtų galėjus į
99
.... Poąuonock, Conn.
3, ..........................
padaryti, jei ne būtų mote- [
9 9 4, .................................
....... Meriden, Conn.
rims pripažinus velės.
9?
Dusevičiaus prakalbos ne- i
7. '.......................
____ Fitchburg, Mass.
99 8............................
turėjau progos išgirsti.
... AVest Lvnn, Mass.
99
Rep.
____ Westfield, Mass.
5, ........................
99 6,
__ _ Gilbertville, Mass.
.............

šiuo adresu:
Povis Yaras,

40 Pearl St.,
Charlestovn, Mass.
Paieškau Pranciškaus Jaujavičiaus. Yra svarbus daly
kas kaslink jo provos už sužei
dimą kasykloųe. Advokatas
atrašė porą laiškų. Jis porą
savaičių atgal išvažiavo ir nela žinios apie save. Ko_greicj
‘eičiausia tegul atsišaukia
šiuo adresu:
P. Kemežienė,

Keleivio” 38 num. tilpo
Bostono dr-jų atstovų konfe
rencijos, sušauktos Lietuvių
Dienos reikalais, aprašymas,
kuriame, kaip ir visados, “Ke
leivis” iš “ščyros” širdies pra
silenkia su teisybe. “Kelei
vis” rašo, kad Konferencija
instruktino išrinktąjį Bostono
Lietuvių Dienos Komitetą, pra
šyti, kad majoras uždraustų
socijalistams Lietuviii Dienoje
aukas rinkti.
Bostono Lietuvių Komitetas
jokių instrukcijų nuo Konfe-I
rencijos dėl socijalistų arešta
vimo nėra gavęs ir nieko apie'
tai nežino.
Kaip matyt, “Keleivis” tas Į
instrukcijas iš piršto išlaužė ir
visai “keleiviškai” pamelavo.
Ir tai daroma tokiu momentu,
kuomet net pats “Keleivis” apie “vienybę” su katalikais ir
tautininkais iškilmingai šneka.
Aišku kokia vienybė mūsų
“pažangiąjai” visuomenei rū
pi!

Lietuviams ir Lietuvaitėms.

Jog mes atidarom naujų dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų.
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To
dėl visus širdingai kviečiam
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius
drabužius.
Tariame ačiū už pereitų
prielankumą ir pasitikim atei
tyje.
Pasiliekam su pagarba
Jonas Benelionis & Co.

Holbrook, Mass.

Tklkfhons So. Boston

605

I

Mūsų kainos visados že
mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi
sados yra, kuris parodys
daiktus, kainas ir pasakys,
kaip galima sutaupyti pi
nigus.
Speciališkai išvėdina
mi minkštais viršais ir apačia šienikai (mattress)
su tvirtu audimo,užvalka
lu parsiduoda po $3.00 ir
$3.35 vertės $5.00.

Lietuviškas

ADVOKATAS

Reikalinga Merginu
Mokintis dirbti Guminius čeverykus
ir visokius kaliošus.

okamĮjlaike Mokinimosi!
Gera užmokestis, nuolatinis darbas, nėra bedarbės
pertraukų. Tik už 5c. per 20 minutų laiko galima '
atvažiuoti karu nuo Park St Atsišaukite tuojaus į
mūsų darbo davimo biurą (Employment
office)
šiuomi adresu:

ood Rubber Co.
n«_

r*.
a...

’
WaAaiw

■a. .

Atsiminkitee mimsins
Pastatykite
paminklą ant
amžinos
at
minties.
Lietuviai
kreipkitės pas
mane, nes aš
užlaikau pui
kiausią P A-

IN K L Ų
išdirbystę.
Yra viena iš geriausių.

Telephouv. So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras
indeda telephonus. dengia sto
gus, ir atlieka visus staiiorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadvar. 13? Bmven
SO BOSTON MASS

Tel. So. Boston 270

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .......$1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo......... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo......... 10c
Aritmetika mokinimujsi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ................ 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs ištirpęs šitą ap
garsinimą iš ‘ ‘ Darbininko ’ ’
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visa3 4 knygas 60c.
pigiau.
P. MIK0LA1NIS,

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai.
4

I

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3
^.vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Clift ak rco
r.uo 2 iki 4. nuo7 iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SERGIJUS
Speiališkai atlieka visokius blogiausius
gydymas, ypatingai su aleKtrorr.is.

392 Liccd u c *, ic.jt i. i t .t

t t

J /.

S Tel. Main 2483 E. Boston 799-W

George H. Shields
5

Advokatas

TEL. BACK BAY 4200

I

DR. F. MATULYTIS
Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,

Ofisoadyno*
1-3 P. M. 7-9 P.M.

"7

litras
.*-kimAkn’as

419 Boylston St 3 jston, Mass.

811-812 C’d South Building
Boston, Mass.

‘**~7*******'*Z**«*<;***«*"*«*'‘'Z********Z*
Vienatinė Lietuviška

PIRMO

DANTŲ TAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojsir.e.

♦T*

Krautuve *:*r

Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.

❖

t
Y

r V. LUKOSEVICIA, T
Tr Minersville, - - Pa. Y
Y
❖

DR. W. T. REILLY

South Boston, Mass.

j

(Jakimavičius)
| Priėmimo valandos:
.
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 EROADWA Y Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B,

. 85 Hampshire Street,
(Prie lietuvių bažnyčios)
Cambridge, Mass.

Kampas B ir B’way,
GRYNAIS PINIGAIS
IR
ANT IŠMOKĖJIMO.

Dr. Paul J. Jakmauh

Hampshire St Pharmacy,

VViliiam F. J. Houuard

James Ellis Co
I

! - -------------------------------------------

Gydome visokias ligas,
duodame vaistus, patarimus
dykai.

315 Broadway, So. Boston.

D. L. K. V. B.
MUZIKALIŠKA MOKYKLA.
Mokinama ant smuiko Piccolo
Klarneto
Piano
Korneto
Trombono
Būgnelio.
339 W. Broadway,
South Boston, Mass.

giai iš gerij materijų ir darbą gvarantuoju.
Reikale kreipkitės:
324 E St., kampas Broadvvay
So. Boston, Mass.

LENKIŠKA LIETUVIŠKA
A P T I E K A
(Gydykla)

Vincas F. J. Kavaliauskas

PARSIDUODA 14 trims šei
mynoms stubos Boston’e, palik
tos našlėms, kurios negali prižiū
rėti.
Parsiduoda labai prieinamai,
norinčiam pirkti.
Chapin Farm Agency,
249 Washington St., Boston, Mass.

Į rai ir pi-

j

Nepaprastai pigiai

Komiteto narys.

Pranešimas

Box 36,

Lietuviška pavarde buvo

469 E. South St.,
Wilkes Barre, Pa.

KELEIVIO” PRASIMA
NYMAI.

ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir
išima visokius spuogus ir dėmes- kvarbuoju.
MAKAREVIČIUS,
plėtmus saulės nuodegimus ir la PETRAS
105 So. Meade Str.,
šus. Kaina dėžutė 50c. ir fįsl.OO. :
(Arti lietuvių bažnyčios)
J. RIMKUS,
Wilkes-Barre, Pa.

Užlaikoiu mažiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių.
ant lengvų išlygų.
Reikalauja I
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupčiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo u:
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mis?

469 Brcadway,So. Boston,Mass.

Ahių Specijalistas. !;

Prirenka akinius 1 i

PRIE DORCHESTER ST.
Valando*
nuo 9 vai. ryta
iki 8. vai. vakar*.

Nedėtomis
nuo 10 vai, ryta
iki 4 vai. vakar*.

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADVVAY.

.o

St. Baracevičius

V. P. CINKUS & CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.

M

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

Geriausias grabonus
South Boston’e.
šermenis J
atlieka pigiai, gražiai ir gerai. Važiuoja ir į kitus
miestus, nieko ekstra nerokuodamas.
Šs
368 W. BR0ADWAY.
SOUTH BOSTON mes K

