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Nelaimės
patirti, atvangiai ir jų talki
ninkai norį taikos, ar ne. Ir
tik tuomet pasiūlysianti savo
tarpininkavimą, jei anglai
taikos norėsią. Tokiuo momen
tu, rodos, galima būtų lauk
ti drąsesnių žingsnių iš p. Wilsono administracijos, kuri tiek
gražių minčių prie kiekvienos
progos išreikšdavo apie taiką
ir žmoniškumą.
Gyvenime labai svarbiu mo
mentu. Kas nusvers, kas
laimės: ar taika, ar baisusis
karės siaubūnas. Tuo momen
tu visi turėtume pradėti veik
ti. Turėtume savo susirinki
muose išnešti rezoliucijas ir
siųsti jas p. Wilisonui į Washingtoną reikalaujant įsikiši
mo dėl karės ušbaigimo.
ypač
Mums, lietuviams.
žingsnis, .yra linksmą kad lyg ir pradevokiečiai da vykinties mūsų svajonės,
iglus, ru- Galingieji vokiečiai skelbia vijeigu at- sam pasauliui, jog Lietuva tuiką tuo rėš būti neprigulminga valstisavo mą- ja. Jeigu dar vakar galėjome
jo pašau- skųsties, jog pasaulis lietuvių
nežino, jog juos užmiršo, tai
, . šiandie galime jau konstatuoti
is ang ai
jOg vįsas pasaulis apie
ciojasi is LįeįUVą įr lietuvius žino. Gal
’
duos Dievas, nenueis veltui
unai
i mūsij kruvinos aukos, šioje kapadėtos. ». Mūsų broleliai
.e
u* kad ir svetimose kariuomenėse
1S'
kariaudami, savo gyvastimi
reikti ne- nupirks tėvynei laisvę. Mūsų
ypač A- motutės ir sesutės savo ašaroika spus- tmis išmelš Lietuvai geresnę gasuprasti, dynę. O mes, Lietuvos pabėir annuni- geliai, kad ir neperdaugiausia
;ų anglus ligšiol Lietuvos labui nuveiDeja, kę, bet dabar turėsime suigtono y- remti petys Į petį, kad pasitijų vai- rodžius pasauliui vertais tos
nbina ta- laisvės, kurios mes reikalavo>ač-veikti me ir kuri mums jau yra puža
iti pirma dėta.
TEUTONŲ TAIKOS IŠ
LYGOS.
Lietuva ir Lenkija turi gau
ti nepriguhnybę.
Vokiečiai pasitraukia iš Bel
gijos ir Francijos, bet pasilie
ka Alzaciją ir Lotaringiją.

Vokietija turi atgauti savo
kolonijas be Kiauchau.

Lenkijai jau paskirtas laiki UŽGRIUVO TRAUKINĮ.
nas valdovas, taip vadinamas
Šveicarijoj, traukiniui bė
regentas. Yra tai Austrijos gant Bemina tarpkalniu, nuo
karalaitis Karolius Steponas. ka^no nuslinko didelė daugybė
Gali būt vėliau jis bus patvir žemių, sniego ir užgriuvo trau
tintas lenkų karaliumi.
kinį.
DU SVRABIU KLAUSIMU.

Suv. Valstijų kongresas PIENAS LENKŲ VAIKAMS.
šioje sesijoje turės svarstyti du
Rockefellerio fondas išsirū
NELAIMĖ MAINOJ.
be galo svarbiu klausimu — su pino leidimą gabenti pieną iš
Mainoj
Morąuette, Mich
teikti moterims balsavimo tei Šveicarijos į Lenkiją Pienas elevatorius krito žemyn ir tris
sę ir įvesti blaivybė Suvienyto bus vartojamas tik vaikams.
užmušė, o šešis sužeidė.
se Valstijose.
Moterų balsavimo teisės bi ŽUVO ANGLIJOS LAIVAS
NELAIMĖ SU SUBMARINU.
lius ir prohibicijos bilius jau
Anglijos laivas, gabenęs 6.
priimti svarstymui. Jei tuo
Suvienyti} Valstijų submaridu biliu pereis ir prez. WL’jSon 000 tonų amunicijos tapo nus nas H-3 buvo užėjęs ant seklu
pasirašys, tai iš karto visose kandintas vokiečių submarino. mos Califomijos pakrantėj.
Suvienytose Valstijose mote Amunicija buvo gabenama iš
Gyvasties gelbėtojai išgel
rims bus suteikta balsavimo Amerikos. Nuskandintas Ai bėjo submarino jurininkus.
teisė ir taipgi visose valstijose rijos pakrantėj.
bus uždrausta išdirbti ir par
PERLEIDO ATEIVIŲ SU
davinėti svaiginamus gėrimus.
VARŽYMO BILIŲ.

’Hodge in S s<ar.« Spok0sman-R*view.

karė ir taika pradėjo flirtuoti.

Talkinlkai svarsto

Ligšiol žinomai
kininkų valdžios J
kietijos pasiūlyma
tariasi, svarsto. 1
da derybas.
Visų šalių laikrj
ma, visokiausių d
apie taiką- Voki!
ję priešininkai, s
stoja už karės tęsi

Ligšiol talkini d
Bafcanų klausimas palikti reikia tol kariauti |
išrišimui taikos konferencijoj.
nūs, kol Vokietija
mo ragai bus nulaui
Dabar Vokietijoi
Washingtone skelbi
Visi Amerikos laikraščiai kietija imelu noru i
paduoda žinią iš Šveicarijos a- kos konferencijoj 1
tėjusią apie tai, jog vokiečių ginklavimosi sumai
valdžia buvo pradėjus privers kiečiai sako, jog t
tinai lietuvius gabenti Vokieti be vertės, jei vals
jon.
Tam lietuviai pasiprie tartų sumažinti am
klavimosi.
šino.
Šitaip pranešama?

Į
Nei kiek neužsimenama aį pie suteikimą liuosybės, bent
| autonomijos kokiai nors ligšiol.
“Priverstinas lietuvių gabe
i pirspaustai tautai.
Matome
| tik išplėstas didžias žiotis, rė nimas j Vokietiją sukėlė Lietu
voje keletą maištų*
Dideli
kiančias pripildyti.
buvo sukilimai Samogitijos
provincijoj, Suvalkijoj. Ūki
ninkai kirviais apsiginklavę
atakavo vokiečių karinę komi
siją, kuri buvo atsiųsta mobi
lizuoti darbininkų.
Kituose distriktuose daug
ūkininkų slapstosi miškuose ir
pelkėse.
Daugelyje Lietuvos
miestų ūkininkų būriai suardė
geležinkelius, tiltus ir telegra
fus.“
cJŽEl

NUSKENDO LAIVAS
LAIVAS.

Chicagos Grand Operos 43
daininkai sustreikavo reikalau
dami didesnės mokesties.

Kanados torpedinis laivas
Grilse jūrėse nuskendo su visaiš jurininkais.' Jis išphrtifeęs
negrįžo ir nežinia kur dingo,
Meredith, N. H. — Beede užkaip žuvo.
fudino vakarienę visam mies
PLIEKIA RUMUNUS. .
tu. i Tą darė ne iš malonės,
bet
turėjo taip daryti. Mat
Teutonai Rumunijoj nesus PRASIDĖJO MOTERŲ
prieš prezidento rinkimus ji
tojo veikę. Varosi tolyn. IšBILIZACIJA.
sai
išsitarė, jei republikonų
i naujo perlaužė rusų ir rumunų
Paryžiuje
susidarė
komite

kandidatas
laimės, jei ne tai
liniją ir dabar rumunai apsis
tas,
vedamas
Eimile
Boutrovisiems Meredith gyventijams
tojo Buzen apylinkėje. Buux.
Tas
komitetas
užsiims
užfūdysiąs
vakarienę. Pada
zen yra miestas, kurs prieš
moterų
mobilizacija.
Ims
tik
rė
laižybas
su demokratais.
karę turėjo 25.000 gvv. Tai čia
liuosnores.
Tos
moters
bus
Tai
išva
’
gytino
75 galionų auyra stipriausia rumunų atra
statomos
prie
įvairių
valdiškų
sterių sriubos, 200 svarų kre
ma. Tai vartai į Moldavi
darbų,
kurie
yra
surišti
su
kerių,
110 pajų, 75 tuzinus
ją paskutinę Rumunijos pro
karės
reikalais.
bulkučių,
30 galionų kavos ir
ĮEITŲ Į TAIKOS LYGĄ.
vinciją. Čia subėga trys ge
Rekrutavimo
ofisai
bus
ati

keletą statinių obuolių.
Kaip buvo sumanyta tai ležinkeliai. Jei rumunai čia daryti visoje Francijoj.
algydino 700 žmonių.
kos lyga, kuri sujungtų tau neatsilaikys, tai jie savo že
Beede
gavo “loving cup” su
tas dėl prašalinimo karių. Tai mėj daugiau niekur neatsilai
žodžiais: “Beede, agoodtooVokietijos kanclierius pasakė, kys. Turės burbėti į Rusiją VARŽYS SVAIGALŲ
ser.
”
TOJIMĄ.
jog Vokietija pirmutinė įsto jei teutonai varysis pirmyn.
Buzen, tai paskutinis ir tvirsianti ton lygon.
Francijos valdžia pradėjo IR GI PAKĖLĖ ALGAS.
čiausiS Rumunijos punktas.
svarstyti
apie tolimesnį suvar
Dabar toj vietoj vos prasi
Holbrook. — Čeverykų dirb
žymą
svaigalų
vartojimą. Bus
deda mūšiai. Čia juos spau
džia Vokietijos devintoji armi tame reikale išleistas naujas į- tuvėje pakelta darbininkams
algos. Pakelta ant 10 nuoš.
statymas.
Kadangi talkininkai kalbė jaTa dirbtuvė priguli Sears RoeMažai vilties tėrą kad sudami apie taiką, sako, jog
buck kompanijaj Chicagoj.
PERMAINOS MINIS- '
dėmoraUzuoti,
pakrikdyti Ru
reikią Belgijai ir Francijai at
TERIJOJ.
lyginti už nuteriojimą
tai munijos pulkai galės bent kiek
Francijos ministerijoj įvyko KIEK LAIKO PLAUKIA f
Vokietijos-ambasada Washing- atsilaikyti. Turbūt ir Buzeu
PER PANAMĄ.
>
permainos.
Premieras liko
tone sako, jog tuomet Vokieti frontas truks.
Sudaryta
tas pats Briand. i
ja turi pilną teisę reikalauti at
Gar’ąivis Balboa perplaukė
taip-gi
karinė taryba I & i- per Panamos kanalą per 6 vai.
lyginimo už nuteriojimą ryti
eina premieras ir dar keturi ir 25 iminutas. Tai pirmas
NIEKO NEĮSTENGIA.
nės Prūsijos ir reikaląuti nu
ministeriai.
baudimo tų žvėrių kazokų, ku
garlaivis perplaukęs taip greit.
Karpatuose rusai šokinėja ir
rie papildė piktadarybes Prū daro atakas.
Kuomet kanalas buvo pienuo
Bet be jokių pa
sijoj.
jamas, tai manyta, jog grei
ANGLIJOS DIKTATO
sisekimų.
Jei kįla kalba apie atlygini
RIUS SERGA.
čiausia per 12 valandų per
mą, tai Lenkija ir Lietuva tu
plauks.

svajų klausimu Suv
Vaffijų kongrese.

Neprigulmybė Albanijai.

Tokios tai taikos išlygos tal£ kininkų. kurie giriasi kariaują už tautų principą

DAINININKAI.

na armiją

Turkijai turi būt užtikrin
tas Konstantinopolis.

|

Vokiečių vadas Hindenburg
mažai tetiki į greitą taiką. Sa
ko, jog talkininkai rengiasi
prie milžiniško ofensvvo pava
sarį. Vokiečių karvedžiai ir
gi rengiasi atremti tą ofensvv3-

Francijos vyriausias armijų
Suv. Valstių kongresas per
vadas Joffre tapo atstatytas. į
leido
ateivių suvaržymo bilių,
jo vietą pastatytas gen. Nivell.
kuriame reikalaujama iš ateiLaivyno vadas Fourmet Vivių
mokėti skaityti.
duržeminėse jūrėse ir-gi tapo
atstatytas* Į jo vietą pasta
tytas gen. Gaucher.
SUSTREIKAVO OPEROS

KĄ DARO PREZ.
Prez. Wilson tai
neveikia dėl taikos,
ra apie tai žinių laih
Skelbiama tik, jog 1
tijos Vokietijos notų
kariaujančioms vaisi
patėmijimu, jog ap
duoti atsakymus Vol

ri lygią teisę to reikalauti. Jei GRAIKAI KAPNOJA
vieniems, tai turi būti visiems
KININKUS.
Atlyginimas.
---------------j
Graikijos karalius sutraukė
ANGLIJA UŽTRAUKIA PA- (daug kariuomenės aplink miesSKOLĄ, DIDINA ARtą Katerina. Tas miestas ranMUĄ.------------------- Idasi arti vakarinio kranto SaAnglijos kanclierius Bonar lonikų užlajos. ' Jis yra už 80
Law parlamente apreiškė, jog myliu į pietų-rytus nuo Monasreikią užtraukti naują pasko- tir.
Iš pradžios toje vietoje
lą
Reikią $2.000.000.000.
karaliaus šalininkai buvo susiTai bus jau Anglijos ketu- kirtę su revoliucijonieriais. Bet
riolikta paskola Tai Anglijos atėjo francūzų būrys ir perskykarinė paskola bus $17.660.000. rė.
Dabar atvyko Gi
000.
karaliaus kariuomenės ir iš tcc ’
Kartu kanclieriuB apreiškė, išvijo francūzus.
Dabar tat- į

Anglijos naujas premieras
Lloyd George touj apėmęs augRUBSIUVIAI LAIMĖJO.
štą vietą susirgo.
Dabar nei
New York. — Rubsiuvių fir
na geryn, bet blogyn.
Vis
gi tikisi galėsiąs ateinantį u- mos nusileido ir sutiko rubsiuyiams pakelti $2.00 savaitėje
taminką parlamente kalbėti.
algos ir įvesti 48 va^uidų dar
bo
dieną.
Sustreikavusieji
rubsiuviai pradeda grįžti dar
ban.

tikome ineiti į kcgpitetą to dabar gi -apsnūdimo' laikais sų kolonijos, tai pastebėjų- gų pažiūrų ir pakraipų tai iš tyrimui išrinkta komisija iš se
kiam pat atstovų skaičiuje, vargiai bepriskaitytų ir tūks- sios, ima daryti nutarimus, tokois vienybės išeis chaosas... kančių asmenų: Kum J. Dubu- x
i— • • 1*1—
z •
< j-’* .•
• •
>•
susivenijimo “Įsikinkė kitų syk vežimų žinsko, p. Vinikaičio ir p. Strumkaip ir liberalai; nusileidome tantį narių ir tik tų tūkstantį reikalaujančias
J
vėliau daugelyje kolonijų, ka- Sandara
i
ir tegalėtų atstovauti. visų amerikiečių Lietuvos gel traukti: gulbė, žąsis ir lyde skio.
IL Sesija 2:30 PM.
ka” ir kas iš to išėjo! Bet pada tvartine vietinius Komite Socijalistų Sąjunga turi narių bėjimo reikalais.
Seka kitų komiteto narių ra
Tai labai gražus ir sveikas. aiškins man kas: “visdeltp ga
tus ir tarėmės apie aukų išsiun arti pustrečio tūkstančio ir tik
lima būtų susiklausyti kad ir portai
timą. '
tuos tegali atstovauti. Mato apsireiškimas.
Bet neužtenka nurodyti rei nors viename L- šelpimo dar 1. Dr. J. Šliupas žodžiu pasako
Inpratę iš mūsų pusės vien me tad, kad Am. Liet. Tarybų
aa iš So. Bostono utarninksįs,
utarninkais, ketvergais ir subatomis nuolaidas tematyti kitos sro statyti vienoje eilėje su libera kalą vienybės- Daug svar be” — vadinasi, kodelgi ne ja apie savo kelionę į WashingtoLaidžia Am. Lietuvių Rype Katalikų tv. Juottpo
i _prašalinti
HMMĮ galėtų vienų ir tų patį veži- ną, sutartį su Raudonuoju, Kry
vės iš savo pusės netik nematė lų Sandara ir socijalistų Sųjun biau bus
Darbininką Sąjunga.
kliūtis, trukdančias vienybės mėlį traukti vėžys, lydeka žium ir visai atmeta socijalistų
reikalo nuolaidų daryti, bet ga nėra galima
*
.—
• • • ■> • • \
a * • n •
i
P r e n u m e r a f o s kaina:
ioji kliu- ir gulbė! Atsiminkime
Čentr. jam daromus prikišimus. " Jisai,
dar vis naujų ir naujų nuolaidų
Bet kada prie Am. Liet Ta įvykinimą.
Metams tris kartus savaitėje----------------- ------ $3.00
rija ir L. Dienos Komiteto visus ne sako, tik pranešęs Raud. Kryžiui
iš mūsų reikalauja.
rybos prisidės ir kitų srovių tis buvo srovinė
Užrubežyje metams............ ...................
$4.00
u, ne- taktus ir klaidas ir kaip jis dalykų stovį, ir kada ten parei
Dabar liberaluose pastebia- organizacijos, tuomet ji ir su pretensijos turėti
“DARBIHINKA 8M
e įvyks tik įerzino mūsų visuomenę! Del- kalavo nuo jojo paduoti viską ant
mas krypsnis (vadovauja “A- darys tokių stiprių organizaci gu galima,
(The Worker)
teitis”), kad Amerikos Lietu jų, kuri galės kalbėti ir veikti tuomet, kada vi laikysis tei- ko taip su juomi atsitiko! Ga rašto, jisai tai ir padaręs. Dr.
niekas ne- na, jau ponai, gana! — C- Šliupo pranešimo kopija Raud.
vių Taryba būtų nuslopinta, o varde su viršum šimto tūkstan singumo princi
The Lithuanian tri-weekly paper.
ished every Tuesday, Thursday, and Saturday by kad ateityje visas vyriausis čių organizuotų Amerikos lie reikalaus iš kit itsižadėjimo L. Dienos Komitetas pabaigęs Kryžiui ėsanti C. A. L. Komiteto
’s Lithuanian R.-C. Assoeiation of Labor.
veikimas būtų pavestas tam tuvių.
savo teisių ir k okių nuolai- aukų rinkimo turėtų uždaryti raštinėje.
savo “ofisų,” o ne kokius ten
Dr. Šliupo raportas priimtas su
centraliam k-tui, kurs bū
Josios balsų tada gerbs ir dų.
Subscription Rates:
siąs išrinktas bendrame visų katalikas, ir liberalas, ir sociVisos mūsų onijos turė- susivažiavimus šaukti, nebū tai pastaba, kad jojo pranešimo
Yearly
___________________________________ $3.00
suvažiavime, kuris žadama. jaustas, ir tų balsų išgirs kita tų išnešti rezo ijas,. kad li- damas visuomenės ingaliotu. kopija Raud. Kryžiui būtų pri
6 months _________________________________ $1.50
dėta prie protokolo.
kviesti sausio mėnesį. Reiš taučiai.
O Tėvynei Lietuvai beralų ir socij ų organizaciForeign c ountries:
Jonas Barnabošius.
i
išrinktų
saP. Živatkauskas, kuris kartu
kia norima, kad katalikai išsi■ bus smagu matyti savo ameri- jos kuogreičia
........ ...........................................
$4.00
Yearly
Red. prierašas. Mūsų jau keliavęs su Dr. Šliupu Washingtorikos Lietužadėtų savo augščiausios ir‘ kiečių vaikų vienybė ir lengva vo atstovus į
DARBININKAS,
taip naudingos įstaigos (AL.. bus kiekviename reikale susi vių Tarybų — uo pat ir vie- nieji (anot p. Barnabošiaus) nan Dr. Šliupo raportą pakarto
842 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
žymiai būtų bėgikai, jei panorėtų šiek tiek ja.
T.) Tos saužudystės iš mūsų jie žinoti. Užteks -tiktai kreip nybės
taikinties prie katalikų ir už 2. Kun. Dr. Bartuškos rapor
pastūmėtas p
reikalauja, prisidengdami tau ties į Am. Lietuvių Tarybų.
NEMALONI KLAIDA.
sikrėsti jų greitumtf-— galėtų
tos reikalais.
ir veda prie pagreitinti savo bėgimų, pra- tas, kuriam buvo paskirta duoti
Kas būtų naudinga.
Tik tas
Pereito “Darb.” numerio pastabose redakcijos
“Dėl
aidi} gadynė miklinti kojas. Katalikams atsakymas socijalistų propozici
Ar ne laikas apsižiūrėti.
Lawrence’o atsitikimų”” įvyko žymi ir labai nemaloni korek
Lietuvių Diena parodė aiš vienybės,
joms, kurioms jie prisidėtų prie
tūros klaida, kuri iškreipė visą.* minties bėgį. Sumainyti tre
vis būtų geriau tempti juos Centralio Komiteto. Atsakymas
Dabar mes ir privalome už- kiai vienybės naudingumą. Mū- jau baigiasi.
čias ir ketvirtas pastabos posmas.
kartu su savimi tuo pačiu ke buvo tilpęs spaudoje ir susirinki
siduoti klausimą, ar ir toliau
Po antrojo posmo, kurs baigiasi žodžiais “atsikvietė mums eiti tuo begalinių nuo
liu, negu kad tie broliukai mas jįjį užgyrė.
būrys tamsuolėlių,” — turėjo eiti posmas, prasidedantis žo- laidumų keliu ir pildyti visus
pakeliais iš užtvorių, kaip pa- 3. Pakeltas klausimas ar Centdžiais: Kiekvienas iš tų kunigužių.ir tik po jo turėjo kitų srovių pageidavimus, ar
dvkę vaikai, imtų laidyti ak ralė raštinė teisėtai pasielgė duo
eiti posmas, prasidedantis žoddžiais:i “Tad ir platina...”
menaičiais
• ar purvų gniužu- dama įgaliojinlus kompromisi
pamėginti griebties kitokios
liais į tuos, kurie eina prie niams su socijalistais komitetams,
taktikos, t.y. laikyties tvirtai
tikslo. 'Mūsų nuomone, vie
teisybės ir savo pozicijos.
eji mums lygios nybė, ten kur ji yra galima, kurių surinktos aukos Liet. Die
juk
jūs
vyr
Kadangi
to
klausimo
svars;
Visų-pirma atsiminkime, jog
tymui “Darbininko” redakci- jgarbės nep ėsite, o sviete- visuomet yra labai pageidauja noje bus skiriamos ne pagal Cent.
mūsų pozicija yra visiškai tei
lis iš mūs io sutikimo ir ma. Tik reikia, kad visi, Komiteto nurodymus, bet pagal
singa, kada mes norime, jog ja noriai suteikia vietos savo broliškos
bes tik stebėsis kurie į tų vienybę eina, turė tų komitetų nužiūrėtus asmenis,
ėjusios savais keliais su- savo Amerikos lietuvių Taryba tu laikraštyje ir pageidauja išgir
PORA METŲ ATGAL.
ir kurie suvartos tuos pinigus
fondais, nei kiek nepagerino rėtų suvienyti visas mūsų sro sti kitų tame dalyke nuomones, ir girs m Žinot: vienybė tų gerus norus ir atmestų savo taiposgi tiktai šelpimui dėl kares
Chicagos politiškasai seimas
tai aš štai ką norėčiau pasaky — galybė
Lietuvos padėjimo, o tik žy ves.
tuščių fanaberijų. Kol kas,
rudenį 1914 metų padėjo pa
ikai atsako: — deja, mes to nematome pas ki nukentėjusius lietuvius, kaip pav.
Bet
ti:
miai
pablogino. Kitos srovės
Visuomenės
pajėgos
pasiro

matus mūsų politiškam susiorbroliukai, bet- tas mūsų sroves ir dėlto ta pa Bostono Liet. Dienos komitetas.
1) Kas mum šiandien labiau “Jauni e
parodė savo pajėgas tik agita
P. Šalčius aiškina, kad sulyg
ganizavimm. Buvo nutarta cijomis prieš Tautos Fondą, do vyriausiai per organizaci siai rūpi! Lietuvos šelpimas ir gi jūsų
įas nepaprastas: geidaujamoji vienybė, užuot
jas.
Kviečiame
visas
ameri

kompromisinių
komitetų su soci
politikos veikime, kovoje už
Tautos
Tarybą, kurios tai agi kiečių organizacijas dalyvauti jai laisvės išgavimas. Tajn matote k ųs niekad neda- artinties prie mūsų, vis tolyn jalistais, kaipo jau su įvykusiais
Lietuvos laisvę — remties mū
tacijos, žinoma, turėjo žy- lygiomis teisėmis, kaip savas, darbui varyti turime organiza sivysite, aip ir sakote, bet slenka.
faktais nebuvo galima kitaip elg
sų didžiosiomis organizacijoKT
, . ■ . miai pakenkti visam Lietuvos taip ir kitų srovių. Jei mū cijas : A. L. “ Tautos Tarybą, ’ ’ jei jūs j metės, kad mus
tis
— po gana ilgų diskusijų šia
mis.
Nes nors tų* organizacim
v 
“Tautos Fondų” liberalų fon pralenkt lėsite, taip sal®
!
gelbejimo
darbui.
Tamsių
ano
sų
yra
daugiau,
arba
jeigu
me klausime išnešta sekanti rezo
jų didžiumos uždaviniai, buvo 0
..
ekalbėtumet. Tie
dą ir socijalistų fondą. Jos džiai
.
.
. ....... . - . nelių minios buvo sudemoralimes turime ^daugiau skaitlingi) visos, kaip matome, turi tą sa, gar ms nepavydime, CENTRALIO AM. LIET. K-TO liucija. Centralės raštinės apro
ir yra visupirma kultūriniai.1
tuotos. Daugelis ir ištikrųjų organizacijų, mes negi kalti
arba susišelpimo, tečiau buvo
NUO KA bavimas kompromisijinių su soci
įėmė manyti, ar tik neketina tuo. Mes jau esame susiorga patį siekį ir jų kiekviena tar bet syki umis bėgti neapsi- NUKENTĖJUSIEMS
aišku, kad šiais svarbiais per- į
si lenktynių eidama, katra imame: i jūsų rvstis, jūs RĖS ŠELPTI SUSIRINKIMO jalistais komitetų, kaipo įvyku
į
kunigai
statyti
sau
Tautos
nizavę
politikos
reikalais,
iš

siu faktu susirinkimas užgiria.
PROTOKOLAS.
versmes laikais
ystele bėgsite ir
daugiaus išduos savo darbų patys
4. Sulyg komitetų, kurie dirbo
kultūrinės pajėgos turi stoti Tį fondo pinigais klebonijas, ar rinkdami nuo visų mūsų did vaisių, juda, kruta, veikia. mus ve susilaikyti, o tuo
Susirinkimas įvyko lapkr. 30 d. su C. Komiteto igaliojimais ir pi
svarbių-svarbiausį darbą, ko ba, už poetikai surinktus pi žiųjų organizacijų atstovus; Nei viena nenori apsileisti taip tarpu 1 taip brangus; tonigus pavergti tautą ir nusi lai tą-pat padaro ir kitų srovių
1916 m. 47 Bennett Blog. Wilkes- nigus nesiuntė kur C. A. Komite
kio iš mūsų reikalauja pergypirkti tik kunigų luomui lais didžiosios organizacijos; su svarbiame darbe: Katalikai ki vien ai niekis, tai tik -Barre, Pa.
tas'nurodė, nutarta, kad visi C.
venamasai momentas, būtent
imas. ’ ’
vę. O čia Lietuvoj ‘ ‘ pirmei- eikime visi į krūvą ir dirbki pasekmingiausiai darbuojasi, darbo
A. L. Kom. įgalioti komitetai, ku
Sesija
I.
10:15.
A.
M.
į užtikrinimą Lietuvai gaįimyišku, kad jei nori■» _
,.
v
•
, •
iviai
y
, ” nu.
su tuucį
amerikiečių
jus.xwiu Rimka
xvjuur».ci xi
ir me bendrą darbą. Niekas iš — jie už visus greičiausiai bė
Lorie
rinko aukas Lietuvių Dienoj
Susirinkimą atidarė p. J.
bes plėtoti nevaržomai, 'aisga, nes jie jųu seni, rimti, me ku iausiai surinkti pi.
Račkausku,
(vėliau
prisidėjo
mūsų
nereikalauja,
kad
mes
vai visas savo gerąsias paje-i-r, , ,
’ >•,
x
**
prityrę bėgikai! Nenori ka nigų I s šelpimui, turi- patto prez. Sekretoriauja kun. nukentėjusiems dėl karės ' šelpti
------rr j
- t.
tIBulota su palvdovSmis) nepanuslystame nuo to savo pama talikams pasiduoti ir būrelis me kie s pasilikti prie sa- Dr. Pr. Augustaitis. Sasirinki- lietuviams privalo visus pinigus
gas. Kadangi be politiškos!-.
liovė šmeižti Lietuvių Draugi- įto: nei Dievas, nei Tėvynė, nes
man atvyko visi komiteto nariai. sudėti Raud. Kryžiui ne vėliau,
laisvės to užtikrinti negalima
jų, Centralį Komitetų, Liet. tas pamatas yra teisingas ir tų, kurie iš vardo ir katalikai, vo fo suvienijimas visi] Centralės raštinės pasiūlyta dieno kaip iki 31-NI-1916.
— tad ir buvo pasistatyta prieš
bet ištikrųjų nuo visokio tikė fondų ą sumažintų karšInformacijos Biurų, su kuriais Lietuvai išganingas.
5. Aukų siuntimo nukentėju
akis pirmasai uždavinys: iš
darbe: Kur pa tvarkė priimta.
jimo pasiliuosavę, jiems nesi tumų
išvien Tautos Fondas darbavo
Ir netik neturime nuslysti, nori tikėti amžinoms tiesoms, miaus
I.
Kimiteto
narių
raportai.
siems
dėl karės lietuviams.
kovoti Lietuvai politišką lais
norėdamas savo
si.
bet
mūsų
priedermė
yra
sergė

1)
Apsvarsčius
siuntimo kelius
1. P. M. Šalčiaus II sekr. ir cen
vę. Tą kovą ir turėjo paremti
kurias skelbia Ry-Kat. Bažny fondų ti,aukavo do’priais,
ti
tų
pamatų
tvirtumo.
Mes
visupirma visos mūsų didžio^ A. L. Taryba ir Tautos Fondas.
čia, bet geriau patinka priim dabar suvienytų aukotų tralės raštinės vedėjo raportas. ir paėmus atidon atsargumą nu
šiandien sudarome tautos did ti už tiesą subankrutijusias ry- centai juk dabar mūsų fon- Raportas priimtas su pastaba, kad tarta tuojau pasiųsti $50.000.00
mos organizacijos. Visos mūTečiau nežiūrint tų visų
"sų organizuotos pajėgos turėjo kliūčių ir priešingų žemų agi žiumą- Mes suprantame ir ti potežas ir kreivatikių melus ir do ne dabar tas pats fon- visos sugestijos tenai tilpusios Švedų-Lietuvių komitetan, kuris
i į bendrą darbą. Buvo tacijų — katalikų visuomenė kime, kad kovodami už krik prasimanymus; juos paprasti das v , dabar į jįjį mokės kaip ateityje veikti, būtų iš ra išdalins toms šelpimo įstaigoms ir
pavieniems asmenims, kuriuos C. nutarta steigti bendrą visiems išliko ištikima savo įstaigoms: ščionišką kultūrą, mes dirba žmoneliai vadina stačiai bedie ir ka ir liberalai ir soci- porto išmestos.
me
tautai
išganingą
darbą,
A.
L. Komitetas nurodys.
Pagal
raportą
C.
A.
L.
Komi

Amerikos lietuviams Tarybą, Amerikos Lietuvių Tarybai ir
viais — mokytesnieji iš loty palis tai nuo manės užnes
tikyba
’
ir
dora
yra
neatski

kurion ineitų atstovai nuo vi
niško” liberalais, o iš lietuviš teks ndėjus”... Taip ne tetas išdavė 212 įgaliojimų atski 2) P. Rimkos, “Globos” įga
Tautos Fondui.
riami privalumai ir neatbūtinos ko “laisvamaniais,” arba lais- vien
sų didžiųjų centralinių organi
pagalvos. Lietu- riems komitetams. Gauta žinių liotinio prašymas. Susirinkimas
A. L. Taryba nešė pagelbą sąlygos dėl tautos sveikatos vininkais; patys jie ir nevie- vos- imui nei kiek nepa- ligi 29-XI-16 apie surinktas aukas prašymą išklauso ir nutaria pasių
zacijų be skirtumo pažiūrų jų
Tautos Fondas pagal žymių Tėvynei, varydama pir- ir pažangos. Jeigu mes iš naip save vadina: kitų sykį ken
nanų.
netikt trysf bet ir tiktai iš 181 komiteto. Aukų sti į “Globą” p. Bartkevičienės*
sižadame
didžiumos
teisių,
tuoChicagos seimo minties turėjo> myn čia Amerikoje ir remdaūtų fondų: nes kiek- surinkta iki tai dienai pagal atsi vardu Petrogradan $2.000.00, lie
“demokratais”, kitų-gi tie
rinkti amerikiečių aukas Lie. ma ten Europoje Lietuvos pa- -pat paduodame vadžias žmo siog “tautiečiais” ir viskas. vie vo fondų stengtųsi šaukusiųjų komitetų paduotas ats tuvių civilių iš Vokietijos esančių
Pavieniais Rusijos nelaisvėje sušelpimuL '
tuvos šelpimui ir rėmimui jo. liuosavimo reikalų, tam tiks nėms, nuo krikščionybės nuto- (“Tuteišy, panočkul”), — tai
eiti, ir tokiu būdu kaitas $159.575.36.
lusiems
ir
tuo-pat
išstatome
sa

lui išvien su Tautos Fondu su
sios laisvės reikalavimų.
fondus susirinktų čekiais $1640.00. Išlaidų iš viso 3) “Lithuanijos” prašymas. C.
gi, šneku, ir jiejie nori bėgti; per
Žinoma, ta amerikiečių Ta organizavusi apie $10.000.00; vo tautą ant pražūties pavo nors žino, kad katalikų nie
pinigų; o Lietuvai ikišiol turėjęs Centralis Komite A. L. Komitetas lietuviams belais
Dabar, kada kitos sro kad nepavys, bet leidžiasi ir vis
viams Vokietijon šelpti nutaria
ryba negalėjo tautos gyvenime gi Tautos Fondas Lietuvos su- jaus.
ar tie pinigai at- tas $4296.53.
vės
nori'pastatyti
mūsų
įsteig

Smulkmeniška atskaita visų per “Lithuanijos” komitetą pa
turėti pirmojo balso; galėjo šelpimui pats vienas surinko
jų iš vieno šaltijie. Na ir gerai bėgkite ir Pi
turėti tik antrą balsą, pagel- žymiai daugiau, negu visi ki tą Amerikos Lietuvių Tarybą jūs! SocijaAistėliai, jaunes ni iš dešimties, by tik įplaukų ir išlaidų yra pažymėta siųsti tuojaus $10.000.00
vienoje eilėje su savo sandaro nieji mūsų broliukai, kurių kn usiai jų inplauktų. raporte, kuris tilps spaudoje, 4) Daugiau prašymų nėsant C.
binį. Pirmasai balsas, kaip ti fondai, sudėti į krūvų.
mis ir sąjungomis, ir virš jų kad ir silpnos kojikės, vieapsispręsti, ko reikalauti Lie
jei į tokio suvieny- taiposgi nustojus aukoms plaukti A. L. Komit. nutarta jeigu atsi
Mūsų nuolaidumas.
visų
pastatyti
savo
sumanytą
tuvai - prigulėjo ir visuomet
valdybą patektų lais- ir likvidavus Centralio Komiteto rastų koks pinigų siuntimo urnas
nok-gi ir jie kuduliuoja. Na,
reikalas, ir idant išvengus kelio
gyvenan- ’ Per tuos porų metų karės Centralį komitetą, mes nega gerai, bėgkite ir jūs, broliu
prigulės tėvynėje
ar socijalistai,
tai darbus.
lime
kitaip
į
tai
žiūrėti,
kaip
nės komiteto narių lėšų reikalin
nesykį
buvo
tartasi
su
kitomis
2.
P.
R.
Karužos
dėžučių
komi

tiems lietuviams. Bet
_________
ir tas
ioji visuomenė jaja
kai!. ..
tik
į
pastangą
ignoruoti
ir
už

mūsų antraeilis balsas galėjo srovėmis apie susiėjimų į bend
ėtų.
Tai faktas! sijos nario raportas. Rapoyte de gų suvažiavimui, Centrai? ra
Tai jau dabar mes bėgsime
ingyti labai didelę svarbą iš at rų darbų. Po daugelio tų mė gaulioti. katalikų visuomenę. tryse prie to paties tikslo, kiek
dvasiškija, kuri dau- taliai išrodytas visas veikimas, ka štinė kreipsis laiškais į visus komi
žvilgio į kritišką padėjimą tė ginimų mes galime padaryti Nes tik palyginkime tas įstai vienas savais keliais; pažiūrė
užsiima Lietuvos Sėl da, kiek ir kur išsiristos buvo dė tetų narius tame reikale.
gas,
pažiūrėkime,
ką
jos
at

vynės, į baisius suvaržymus, sekančias išvadas.
iais, atsirastų keis- žutės. Jeigu kur įvyko klaida, 6. Kelionė į Washingtoną susiži
sime, katrie mes būsime grei
1) Iš visų srovių lietuvių ka stovauja.
į karės stovius — ir iš antros
jime:
turėtų ragin- tai, delei vietinių komitetų neap nojimui su Raud. Kryžium aukų
tesni ir gausime garbės vaini
Amerikos
Lietuvių
Taryba
talikų
sr<rvė
yra
mažiausiai
pusės atsiminus mūsų ameri
— katalikus, idant sižiūrėjimo. Iš viso dėžučių bu apyskaitos sudaryti ir pasitarti a- *
kų O tų garbės vainikų no
atstovauja:
partyviška,
•
labiausiai
lįnkusi
kiečių laisvę, gerovę ir galė
e į organizacijų, kuri vo išsiųsta 28906. — Išlaidų ta pie siuntimo kelius etc. išrinkti ■
rėtų gauti visi, ypatingai du
1) Am. Liet. R. K.
yra taipos ir laisva- me reikale^padaryta iš viso $1. Kun. Dr. V. Bartuška ir p. J. Ix>
jimą užtikrinti Lietuvai pinigi į nusileidimus. Prie nuolaidų
mūsų jaunesniu broliu, nes
Federaciją
(priguli
astumdavo
juos
visuomet
dides

nės pašelpos gausų šaltinį.
socijalistų. Tas pats 325.00, — kuri suma yra priskai- patto.
mes senesnieji (katalikai) ne
pie
30
parapijų,
turin

4:45 PM. Kun. Dr. Pr. Augusnė Lietuvos meilė ir noras dirb
imu išgavimo Lietu- tyta prie Centralės raštinės išlai
tiek dėl tuščios garbės kruta
Fanaberijos vaisiai
tartis ir kun. Dr. Bartuška prane- ** ;
ti išvien su visais, kurie tik čių narių, vidutiniš
ės. Daug geriaus dų.
me, kiek dėlto , kad taip
kai imant po 2000)
60.000 mums yra Dievo prisakyta.
Jeigu ne mūsų nelaimingas lietuvio vardų nešioja. .
i ir mes, katalikai, tu- 3., I. ir UI Sekretoriaus rapor ša susirinkimui, kad jie turi ap
2) Susivienijimas L.
2) Tas kartais net perdidesusiskaldymas, jeigu ne kitų
prisisteigę savo, pa- tai jųjų atliktų darbų išduoti ir leisti susirinkimą ir važiuoti bū
2) Ir visi trys pasileidome
R.
K.
Am...
..............
11.000
tinai namon svarbių naminių rei
srovių fondai, įsteigti lyg da 118 katalikų nusileidimas gerų
informacijos biurų, o priimti.
bėgti! Mes, katalikai, to
3) Tautos Fondas —
Beto III sekretorius pranešė, kalų vedami. Jiems išvažiavus
i su “draugais” savus,
rymui konkurencijos Tautoą pasekmių neturėjo. Kitos sro
liausiai už visus nubėgome
10.000 Bet štai pasigirdo garsūs bal o daugiaus tokių biurų kad jisai priėmęs nuo gg. kun. J. susirinkimas vedamas toliaus.
Fondui, jeigu ne fanaberija vės, neturinčios mūsų tautojef apie ........................... .
4)
Lietuvos
Vyčiai.
3.000 sai: “Stoj, stoj”!. Mes su
kitų srovių veikėjų, kuri tai stipresnės atramos, * tuo la
o geriaus. Todėl pats Žilinsko ir M. Yčo judviejų pas Kun. Augustaičio vieton sekreto
5) Blaivininkai. ...
1.100 tojome dairomės, kas
L. šelpimo ir kirtas dovanas tiems rinkėjams, riauja p. M. Šalčius.
fanaberija neleido jiems dėtis biau pūsdavosi ir tuo daugiau
6)
Moterų
Sąjunga.
1.200
Prez. J. 8. Lopatto,
sau
reikalaudavo,
kuo
labiau
ės išgavimo darbo rei- kurie daugiausia surinks aukų
j bendrą Tarybą vien dėlto, kad
šaukia! Mes, mes,
7)
L.
Darbininkų
įSekr. Kun. Pr. Augustaitis.
ratai, progresistai!
idant fondai ir biurai Lietuvių Dienoje.
ją sumanė ir įsteigė katalikai, nusileizdavome. : Nusileidome
1.200 — “Aha, tai jūs mūsų br ovės liktųsi, ir kiekvie- 4. P. V. K. Račkausko tags ir
Protokolo tąsa.
toje Taryboje tu pereitų žiemų, mėgindami su Sąjunga- . . ..................
7)
Svarstomas
klausimas nau-'
daryti
blokų
su
mūsų
libera

raikščių
komisijos
nario
raportas,
rinktūsi
pinigus,
o
taIžai! Bet ir išsimislyk tu m
rėjo būti didžiuma, jeigu ne
•inae viens
•
_ tkitu
• 1 eitų)P.
• » ~ 1 V. K. Račkauskas išduodamas
Išviso.
87.500
su
jos Centralės visiems lietuviams į
(tokius negirdėtus vardus!
ta tuščia .fanaberija, tai šian lais, kada buvome sutikę, jog
Taigi matome, kad Am. Lie-' Tai ko-gi jus norėtumėt!
ių — katras katrą, “su- ant rašto smulkmenišką atskaitą organizacijos. Išnešta Mkautis\
dien pasaulis lietuvių vardą nuo. jų į bendrųjų Tarybų galės
(tagm} ir raikščių klausime. Cen nutarimas:
-■
bilitų daug geriau žinojęs ir ineiti daugiau atstovų, negu; tuvių Taryba, susidedanti da- “Klausykit, broliai, kam m
bar
iš
10
žmonių,
atstovauja
tralis
Komitetas
remdamasiš
vienC.
K-tas
pripažįsta
būtinai
savo organizavienybės, reikia
dabar stengties viens už
su kuom, ty. ar galima Įtik ant p. Račkausko raporto^jo- kalingu dalyku sudaryti
greičiau bėgti, juk broliai
’ ' nusprendimo padaryti negalė 'rišome Am. liet, srovėms
* ,ime visi trys syk u juomi sugyventi ir su- Įkio
jo,
taip kad šitasai visas klausi lę Organizaciją ir paveda
ir visi
[ ir bendrai darbą dir
ses jei susivienytų į krtl* mas atidėtas sekančiam susivažia- Raštinei tuo reikalu sosH
kitam priekin- j rimui, o nuodugniam dalyko iš Am. Liet. Taryba, A
a

Mokinkimes save gerbti.

lo l

dabbininka&

LONDONAS, ANGLIJA.

Veikia.

>ąros

Londono lietuviai pasižymė
jo duosnumu tėvynės gelbėji
mui. Ligšiol visaip buvo ren
kamos aukos, o dabar tai ir
dr-jos ėmė dėti aukas.
Šv.
Kazimiero pašelpinė dr-ja pa
sudainavo aukojo $150, Vytauto pašelpi
nė dr-ja $5, Lietuvių Kliubas
$25.00.
Nuo spalių 21 d. pradėjo ei
ti per Londono lietuvių stubas
rinkdamas aukas.
Maršrutų
jam surengė g. kun. Matulai
tis.
Kartu jis platina ir gerų
literatūrų. Pardavinėja ir už
rašinėja “Darbininkų,” “Išei
vių Draugų,”
“Moterų Dir
vų,”
“Tikybų ir Dorų,”
“Tautos Rytų” ir “Ežį.”

BROOKLYN, N. Y.
Nutarė streikuoti.
Gruodžio 8 d. buvo

ekstra

A. G. W. of A. lietuvių visų tri
jų skyrių susirinkimas.
Delegatai raportavo, kad iš
derybų su firmoms nesusitai
kinta.
Siuvėjų firmos siūlo
tik vienų valandų numušti dar
bo ir vienų dolerį pakelti. O
unijos valdyba reikalavo 2 vai.
numušti darbo ir $2.00 pakelti
savaitėj.
Paskiaus leista balsuoti. Bal
suojant didžiuma nubalsavo,
kad jei neduos $2.00 ir nenu
baus 2 vai. tai stoti į streikų.
Vėliaus buvo savi unijos
reikalai svarstoma.
9 gruo■džio angliškas laikraštis “New
-York Journal” paskelbė, kad
11 gruodžio gatavi išeiti į
srteikų 60.000 siuvėjų 500 dide
lių dirbtuvių ir 800 kontraktorių dirbtuvių.

Unijistas.

Kalėdojimui

Katalikų Bažnyčia

Londono lietuvių katalikų
susipratimas labai auga. Kata
likiški
laikraščiai platinasi.
Skaito visus einančius gerus
laikraščius kaip va “Išeivių
Draugų,” ‘Darbininkų,!’ “Lie
tuvių Balsų.” Katalikiškų laik
raščių ateina į 400- “Iš. Dr.”
120 egz, “Darb.” 50, “Ežio”
50, “Liet. Balso” 30. O kur
dar kiti, kurių po mažiau
skaitoma.

ir pardavinėti.
Ne pro šalį
paminėti, jog 20 kuopa jau iš
pardavė 100 kalendorių.
Tat
mūsų kuopa ne miega, o dir
ba. •
Senkatiems metams išrinkta
šitokia valdyba: Pirm. Anta
nas Repšis, jo pagelb. Antanas
Girdžiunas, prot. rašt. Anta
nas Nausieda, fin. rašt. Juo
zas Karasiauskas, ižd. Bronis
lovas Trečiokas, maršalka Pi
jus Plečkaitis.
Nutarta susirinkimus laiky
ti kas antrų nedeldięnį kiek
vieno mėnesio tuojaus po pa
maldų.
Sekantis susirinkimas bus
tusio 14 d. 1917 m.
Prisirašė naujas narys Pet
ras Mažeika.

Tat tuomi ir išaiškinama,
kad Londono lietuviai pasižy
mi dusnumu.
Mat jie skaito
gerus laikraščius, ,žino apie
lietuvių reikalus, -gražiai yra
paraginami prie darbo, nuro
domi veikimo būdai ir tokiuo
būdu žmonės veikia naudingai. ■

Upelis.

Vienatine Lietuviška

f Krautuvė f

užlaiko visokio ta- *♦*
Draugijos kurios *|* voro;Kurireikalingo
maine- *|*
♦* nieriams.
V
turi “Darbininką” x V. LUKOSEVICIA, Tf
*♦* Minersville. - - Pa. Y
už organą.
V
V

Kp. rašt. A. Nausieda.

BROOKLYN, N. Y.

“Darbininko” Kalėdinis numeris bus 12 pusapių, pilnas
gražių, indomių, naudingų raštų ir žinių.
Bus papuoštas
tinkamais paveikslais.
Agentų, platintojų geros spaudos ir visų prietelių pra
šome siųsti užsakymus išanks to, kad žinotumėm, kiek spau
sdinti.

Kaina S centai

Indomi kun. J. švagždžio
prakalba.
Gruodžio 10 d- Vyčių 41 kp.,’
surengė prakalbas ir pakvietė
kalbėti gerb. kun. J. Švagždį.
Pirmiausia kalbėjo vietinis
klebonas kun. N. Petkus, iš
savo 25 metų kunigavimo. Pa
baigęs, perstatė kalbėtojų kun.
Jonų Švagždį.

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass
Namai parsiduoda,

Pirmoj*savo kalbos dalyje
kalbėjo, kokiais būdais žmo
gus eina prie savo laimės.
Nurodinėjo labai aiškiai, kad
tūli žmonės turi ir mokslo ir
turto, o laimės neturi, ir ga
lop eina prie saužudystės, kad
atradus laimę.
Pertraukoj padeklemavo plės Mažeikiutė ir Martinaičiutė.
Antroj kalboj kun. J. Svagždis kalbėjo apie Vyčių orga
nizacijų, aiškindamas, kad
žmogus ar žmonių organizacija
be tikybos, be religijoj laimės
nesuras.
Privedė, kad* socijalizmas
tai yra akmuo ant vieškelio, i
kurį žmonės eidami šviesos beilaimes ieškoti tik kojas apsi
daužo ir toliaus nuėję skudžiar si savo žaizdoms. Urnai sus
tojęs savo kalboj leidos imti
pašnekesius iš publikos. Gerb.
kalbėtojau sako, kad jam nėr
taip smagu vien tik kalbėti
o neišgirsti kitų nuomonės apie
jo kalbų.-

Užėjo tyla, nieks nieko ii
, publikos nesako, o kalbėtojas
laukia ant estrados. Bet vie-

kambariai purendavojami.

oaurz,

Skf
Didžiausios sa
tų, malevos (paintj
dėl namų statytojų,
stogų dengėjų, gi
tinkuotojų, mašinii
rių.
Spinininkai,
rinkėjai. Sienoms p
Mūsų sankrovos

1

Klebonus

pasiūlijant užsisaky
Artinantis
“Darbininko” knygyno visokių kny

Lietuvių Darbininkų

Kalendorių

•‘DARBININKAS

f Vietines žinios.
Auka Lietuvai.

Didž. Liet. Kunigaikščio
Keistučio Dr-ja paaukojd Lie
tuvių Dienai $50.00. Auka induota Bostono Lietuvių Dienos
K-to pirm. p. J. E. Karusui.
Narys.

f

UŽDRAUDĖ VARTOTI
SVAIGALUS.

WILKES-BARRE ID APIE- PRANEŠIMAS VIETINAMSSEKANTIS NUMERIS BUS
Šiomis dienomis “Darbinin
KALĖDINIS.
LINKIŲ
LIETUVIŲ DOMAI. ko” Administracija gavo įvai
Bridgeport, Conn. — Šio
Sekantis “Darbininko” nu
rių Kalėdoms atviručių lietu
miesto gaisrininkams aštriai įF. A. čemauskas yra “Dar viškais parašais.
sakyta nevartoti jokių svaiga meris bus Kalėdinis. Bus išlei bininko” ingaliotas platinti
Mes žinome, kad lietuviai
lų. Prasižengusis netenka vie
stas gruodžio 19 dieną ir todėl “Darbininką” ir visus jo lei ypatingai vaikinai ir merginos
tos.
e
dinius. Meldžiame gerbiamų prisiperka gana daug ir siun
tikimės, jog ir tolimiausių ko
jų Wilkes-Barriečių ir artimų tinėja savo draugams ir pažįs
NUBALSAVO PAR
lonijų skaitytojai gaus prieš jų apielikių lietuvių paremti tamiems, todėl mes prašome vi
DUOTI.
pono F. A. čemausko prakilnų sų ateiti ir pasipirkti iš “Daršventes.

Lietuviams ir Lietuvaitėms.

J. E. Karosas,

Suv. Valstijų laivyno sekr.
Daniels pataria valdžiai pakel
ti laivyno jurininkams algas
ant $5.00 mėnesyje.
Tas Dė
VYČIŲ SUSIRINKIMAS^
dės Šamo padidintų išlaidas
Ateinantį utarninką, guro- ant $3.000.000 metuose.
džio 19 d., bus metinis Lietu
vos Vyčių 17 kuopos susirinki
mas šv. Petro pobažnytinėj sa REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
lėj.
Pradžia 7:30 vai. vak.
Sutvėrimui. Ačiū už strai
Visi nariai prašomi atsilanky
psnį.
Sunaudosime. Vis dėl
ti, nes bus renkama valdyba
to malonėtame žinoti, kas Ta
ateinantiems 1917 metams.
Valdyba. msta per “Sutvėrimas.” Kitą
sykį kai rašysi pasižymėk sa
vo pavardę ir adresą.
K. K. M. Kearny, N. Y. —
BALSAS IŠTREMTOSIOS.
Apie tą pat vakarą gavome nuo
Gerbiamoji “Darbininko” kito korespondento.
Onai Viselgiutei, Chicago,
redakcija: — Kreipiuosi į jus
III.
— Pranešimą pervėlai ga
šiuo prašymu.
Būkite tokie
malonūs,
siuntinėkite man vome.
J. Miliauskui. — Vyčių aps
vargdienei nors per du mėnesiu
“Darbininką” dovanai.
Aš kričio protoko1^ indėsime, kaip
ištremta iš tėvynės, atskirta tik vietos turėsime.
nuo savo tėvelių gyvenu Rusi
r
joj.
Taip čia liūdnas gyveni
VIEŠA VAKARIENĖ,
mas.
Negaunu nei knygų,
Kurią
rengia L. Vyčių 37-ta
nei laikraščių lietuviškų.
La
I kuopa,
bus nedėlioj sausio 7 d.
bai išsiilgau lietuviškos spau
dos.
Nepalikite manęs var 1917 m. parapijos svetainėje 443
guolės be vilties.
Išklausyki Park Avė., Bridgeport, Conn.
Prasidės 2 vai. po pietų' ir
te mano meldimo.
Juk ame
rikiečiai Lietuvą šelpia visa trauksis iki vėlumai.
Bilietų kaina: porai $2.25; vy
dos.
O dabar esant tokiuose
rams
$1.50; merginoms $1.00.
varguose, tikiuosi neatmesite
mano meldimo.
Kaip aš bu
čiau laiminga, kad nors vieną
“Darbininko” numerį sulauk
čiau.
Nušvistų mano užtemu
sius akys, tarp svetimtaučių
gyvenant.
Nepalikite mano
balso šaukiančio tyruose.
Iš
klausykite, dėkinga būsiu per
visą amželį.
Su pagarba,

Bostono Lt. Dienos K-to
Pirmininkas.

“Žvirblio ”

No 12

Veronė Jurkštaite.
Red. prierašas.

Be abejonės
šimtų šimtai tremtinių lietuvių
kenčia panašų dvasios alki.
Tie, kurie susirašinėja su savo
ištremtais pažįstamais, gimi
nėmis, būtinai siųskite piems
laikraščių ir knygelių.

CAMBRIDGE, MASS.

Naujas prasimanymas.
Mūsij kolonijoj prasidėjo
naujas judėjimas.
Socijalis
tai, bedieviai sumanė steigti
neprigulmingą parapiją. Kaip
girdėtis “bažnyčiai”namas jau
užpirktas. Būk jaunuomenės
choras giedos toje “bažnyčio
je.” Tik dar netari “kunigo.”
Sako, žadą parstiraukti soci
jalistų “kun.” Mockų.

Lietuviai katalikai, kuriems
rūpi tikras tikėjimas, kurį
mūsų tėveliai mums paliko,
privalo suprasti ir nesiduoti
suvedžioti. Reikia saugotis
kreivatikysčių, arba geriau
sakant privalome suprasti klai
dinimus ir apgavystes. Tie,
kurie steigia tokias neprigulmingas parapijas, visai jokiuo
tikėjimu nesirūpina. Jie yra
bedieviai. * Taigi tokiems rūpi
tik pasipinigavimas ir bedievy
bės skleidimas.

Jau išskrydo
iš spaudos
Puikus paveikslai
puošia “Žvirblio”
12 numerį
Turinys labai
įvairus ir
žingeidus

LIETUVIS KRIAUflIUS.
Pasiuvu visokius drabužius *
dinių.
Neužmirškite paremti pagal naujausią madą, vyriškus
ir moteriškus.
Darbą atlieku
katalikų spaudos platintojus ir gerai, teisingai ir pigiai. Taip
užsisakykite pas juos katali gi isprosinu, pataisau, skalbiu ir
kvarbueju.
kiškų laikraščių.

Vietos var

gonininkas yra “Darbininko” PETRAS
agentu.

MAKAREVICIUS,
105 So. Meade Str.,

Svarbus klausimai.
Ar gali atsakyti į šiuos klausimus:
Kiek Suvienytose Valstijose užmušama darbininkų darbuose?
Kiek sužeidžiama?
Kiek darbininkų miršta be laiko?
Kiek iš 1.000 turtuolių vaikų miršta?
Kiek iš 1.000 darbininkų vaikų miršta?
Kiek iš 1.000 gerai uždirbančių darbininkų vaikų miršta?
Kiek darbininkai dėl ligos praleidžia darbo dienų?
Kiek darbininkams vaistai atseina?
Kokia didžiausia darbininkij organizacija Amerike ir
pasaulyje ?
Ką darbininkai priva’o daryti, kad pagerinti būvį?
Ką lietuviai darbininkai turi daryti?
Kur, kada ir kaip prasidėjo lietuvių krikščionių darbi
ninkų judėjimas?
Kokia lietuvitj krikščionių darbininkų organizacija?
Kaip ji atsirado, ką veikia, ką turi?

‘ AR ŽINAI:
Kaip ir kodėl kįla karės?
Ar viešpatijų valdovai sukelia kares?
Ar kapitalistams reikia karių?
Ar kapitalistai turi pelno iš karių?
Ar išnyks karės?
Kada ir kaip prasidėjo didžioji europinė karė?
Kada ir kaip Lietuva tapo užkariauta?
Kada ir kokie Lietuvos miestai teko vokiečiams?
Ko lietuviai tikis iš šios karės?
Kodėl einame ir reikalaujame neprigulmybės?
Kokios didžiausios ir geriausios lietuvių katalikų organi
zacijos ?
Kas tai yra Amerikos Lietuvių Taryba?
Kas tai yra A. L. R, K. Federacija?
Kiek surinko ir kam sunaudojo pinigus Tautos Fondas
Kur geriausia apsidrausti?
Į viršuje pastatytus klausimus turėtų mokėti atsakyti
kiekvienas lietuvis.
Apie tokius dalykus indomu ir svarbu
žinoti.
Į visus tuos klausimus atsako ir visiems suprantamai
išgvildena

Lietuvių darbininkų

Kalendorius.
Viršuj paminėta tik maža dalelė svarbių, visiems žinotinij klasimų, kuriuos nušviečia L. D. Kalendorius. Be to ja
me yra apysakų, eilių, paveikslų, informacijų ir daug visokio
kitokio gero.
- - Visi įgykite L. D. Kalendorių,
rodykite kitiems,
ra
ginkite išsirašyti.
Kaina tik 25c.
Užsakymus siųskite adresu:

“DARBININKAS,”
*

242 W. Broadway,
So- Boston, Mass.
Kaina
atskiro numerio ISava^aš^av^Remki^avuosiuTj
10 centų

Metams 1 doleris

Aklas tur matyti ir durnas
suprasti.

Pasiskaitykime “Drauge”
apie kun. Jankauską, Westville, UI. lietuvių neprigulmingą kleboną, kurs apsivedė ir
ėmė šliubą pas teisėją, o ne
bažnyčioje. Dar pafafej.

| fe

ivo

krikščioniškos

Užsakymus šių
kitę šiuo antrašu

“Žvirblis”

|^nbą.

Odabarliefjl
i taip elgiaLjau ir aklas tur
Inas suprasti, jog
i nė-

242 W. Broad

So. Boston

t

4 AVashington Str.,
Hav Market Sąuare,
Boston, Masą.

Lietuviska-Polska
VAISTINYČIA
Telefonas S. Boston 1194-uu

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pas
mane.

Daktarai dieną ir naktį.

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVĖ.

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.
Norėdami gauti kataogą prisiųskite 10c. kra
sos ženkleliais.
Įvairių maldaknygių,
Eilių ir kitokių pasiskai
tymų.

rai kooperacijos dalykus.
Atsišaukite Į trumpą laiką
šiuo adresu:

L. D. S- Informacijos Biuras,

J. Bernotas,
613 Riverside St.,
AVaterbury, Conn.
j

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoe
1-3 P. M. 7-9 P.M.

do visokias ligas
Priskiria Akinius.

419 Boylston St., Boston, Mass.

JONAS GREBLLATJSKAS,

i
Į

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

J
Tel. So. Boston 270

DR. JOBN MacDONNELL. M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvis? kai.

TeL Oiford 4900.

J P. TUINYLA,

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth St.,
So. Boston, Mass.

Ofiso valandos:
Ryt *is iki 9 vai.
(Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

-lf

536 Broadway, So. Boston.
3

Dykai!
REINKOTŲ DIRBTUVĖ.
Dirbam visokios mados
Reinkotus
Agentams, ii
Krautuvėms ir ant užsaky ii
i
mo
privatiškiems
žmo i
nėms. Užsisakykite Rein- »
kotą pas mus o tikrai
♦
džiaugsitės.

So. Boston Raincoat Co.

♦
♦
♦

344 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

James Ellis Co

Prirenka akinius

< 399

a

Dykai:

ant lengvų
am
leugvų išlygų.
isiygų.
TveiKaiaujaReikalauja• ,
•
• • •
me agentų kiekvienam mieste Su- '
S _ai p giai.
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupI čiams, didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo už
Kampas B ir
25 centus štampų.

Akių Specijalistas.

H. S. Stone,

P

Kalakutas (Turkey) prie
kiekvieno pečiaus pirkto nuo
šios dienos iki Padėkavonės
(Thanksgiving day) dienos.
Keturi daiktai kambariui
išrengimui stalas ir kresės, sėdinės dengtos skūra (Fumed
Oak Misson suite) $16.45.
Vėliausio išradimo pečius
(heater) nikeliavas, pritaiso
mas
su kaminėliu $5.65.
Užlaikom didžiausia krautuvę
Minkštu viršų ir apačia siedeimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo- ninkas (Mattress) $3.45.
Į dam ant bargo ir ant išmokesčių, I
Visi kiti daiktai taip-gi par

Oph. D.

J. P. TUINILA

Broadway, So. Boston.

822 Washington St.. Boston. Mass

B’w&y,

South Boston, Mass.

V

Tel. So. Boston 294

Tel. Main 2483 E. Boston799-W

George H. Shields

Advokatas

r

>
į

DR. JOHN P. JONĖS

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

Ofisaalandos
nuo 2 iki 4. nuo? iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SERGIJUS

392 B-way tarpe E. ir F. gatvitf
S0. BOSTON, MASS.

♦

811-812 01d South Biiilding'

(Jakimavičius)

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

Priėmimo valandom
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

52 MILLBURY STR.,
WORCESTER, MASS.

Boston, Mass.

. Paul J. Jakmauh

SOUTH BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSLA LIETUVIŠKA
APTIEKA.

Sutaisau receptus su didžiausią atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Amerikos. Tel So. Boston 21014 ir
210.13. daktarų. Tai vienatinė lietuviška aptieka Bostone
ir Massachusetts valstijoj.
Gyduolių galit gaut, kokios
tik pasaulyj yra vartojamos.
Galit reikalaut per laiškus, o
aš prisiųsiu per expresą.

1

į
|
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o
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PIRMO* KLESOS

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra irtių.Visą cįarbą gvarantuojame.

469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.

Valandos

Nadiliomi.

nuo 9 vai ryta

anolOnl. ryta

iki 8 nl. Tlkirt.

iki 4 vaL vakare.

Aš Marijona Simonienė po

Dr. Ignotas Stankus
210 S.BrMdSt,PHaddphia, Pa.
PhyMci»a>nd Surgetm (lietuvis Ifvdvbftiges Indmnoa
*i«okiM ligM vy-

ANTANAS

tAPALIS

meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas ,
315 W. Broadway, 133 Bovren St.
SO. BOSTON, MASS.

TutFMONt So.

Boston

605

—

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Howard
Lietuviška pavardė buvo
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadway, So. Boston.

DR.W. T. REILLY

Aptiekorius ir Savininkas ! !
226 Broadway, kampas 0 St., ]!

Bell Phone. Dtekineon 8#9J M.

Telephone So. Boston 605.

e

DANTISTAS

K. ŠIDLAUSKAS

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų eeluloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, kartinas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku pri’-kas link sutarties ir užsakymus atlLru ai cauuū*..
informacijų, kurias skleidžia
inimo
noriu iškiai paaakytfkad virtas darbus darau

Taipgi reikalingas Koope
racijos vedėjas suprantąs ge

C. & P. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS
IR
BALZAMUOTOJAS.

197 Broadway, S. Boston, Mass

(Arti lietuvių bažnyčios)
“Darbininko” Admin. Wilkes-Barre, Pa.

Reikalingas šaltgeležis (kal
vis) mokintis.
Atsišaukite tuojaus, geras
amatas ir uždarbis.

Jonas Berzelionis & Co.

127 So. lst St.,
Rockford, U1,.
(135).

ir nusipirkti “Darbininko” lei-

Su tamstos paveikslu už dyką.
Tie, kurie traukiasi pas mus
fotografijas prieš Kalėdas, kiek
vienas gaus kalendorių su jo pa
ties paveikslu už dyką.
Geriausia dovana Kalėdoms sa
vo draugams puikus paveikslas.
Jūs visi žinote, kad geriausia pa
veikslus daro E. Stanaičio vietoje
JURGIS STUKAS
453 W. Broadway, S. Boston,Mass.

Jog mes atidarom naują 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.
Bostono Tautos Fondo skyriaus
Tariame ačiū už pereitą
ir
Pirmosios komunijos paveiks
prielankumą ir pasitikim atei
lus
galima gauti “Darbininko”
tyjeAdministracijoje.
(143-S).
Pasiliekam su pagarba

Danijoj buvo leistas per bal
darbą ir pagelbėti jam knygų hininko” lietuviškas,
$50.00 nuo Didžl Liet. Kuni
Pasiskubinkite su užsaky ir laikraščių platinime. Jo an
sus klausimas ai- parduoti savo
gaikščio Keistučio Draugijos
trašas:
pusbrolio
Paieškau savo
priėmiau. Pinigai jau induo- salas, kurios randasi viduri mais extra ekz.
nės Amerikos pakrantėse. Tai
Stanislovo Bernoto; paeina iš
ta -Bostono Lietuvių Dienos K-I
F. A. ČERNAUSKAS,
į už pardavimą balsų krito 283.
Kauno gub.; Raseinitj pav.,
•to iždininkui, p. C. Jurgeliu-“
nui Už gausią auką Didž. [«». pnes 157.000. Tas salas
348 Stanton St.,
Šilelii} pav.,
Kutsmų kaimo.
GIRARDVILLE LIETUVIAI!
perka Suvienytos Valstijos.
Meldžiu atsiliepti ant šk.o anLiet. Kunig. Keistučio Dr-jai
Wilkes-Barre, Pa.
Pas
vietinį
vargonininką
ga

trašo:
vardan Lietuvos pavargėlių —
PAKELS ALGAS JURININ
Antanas Vištartas,
nuoširdžiai ačiū.
lite užsirašyti “Darbininką”

KAMS.

PUIKUS KALENDORIUS

Pranešimas

tėvais Valečkaitė iš kaimo ZIobiškio, Šimonių valsčiaus, Kau
no gub., Vilkmergės pav. paieš
kau Petro Buziaus.
Teiksitės
atsiliepti jis pats arba kiti ma
no pažįstami.
Antrašas: Ma

rijona Šimonienė, Pubinsk, Ja
ląvskoji
No. 15 L

GERA PROGAI
Grfl.Tnn.tika, angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .....41.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo.------15«
Naujas Būdas mokyti
rašyti be mokytojo..
Aritmetika mokinau
si rokundų, su pave
slais (apdaryta) ....,

tai gaus visas
pigiau. *

