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Pienuojama Vokiečių ka
talikų valstybė.
VOKIEČIAI KATALIKAI
VIENIJASI.

KARALIUS LANKĖ
FRONTĄ.

ŽADA ATSIMESTI NUO
KAIZERIO.

Francijoj dabar yra Angli
jos karalius ir karalienė. Jiedu
aplankė visą anglų ginamąjį
Pasklido
ypatingos žinios, frontą. Karės fronte išbuvo 11
skelbiančios, jog Austrijos ir dienų.
Vokietijos katalikai vienijasi,
žada taikintis, atsimesti nuo
kaizerio ir įsteigti neprigulmingą vokiečių katalikų vals
UŽĖMĖ PEKINĄ.
tybę.
Chinijos respublikonų armi
Austrijoj visi vokiečiai yja užėmė Pekiną. Užėmė tik po
ra katalikai, Vokietijoj bava
rai, saksonai yra katalikai. mūšio. Bet žuvo tik 10 karei
vių ir 30 sužeista. Civilių bu
Tai susivieniję atsimestų nuo
protestantiškos Berlino val vo užmušta 30 ir daug jų su
džios ir įsteigtų neprigulmin- žeista.

gą vokiečių katalikų valstybę.
Dabar imperatoriaus kariuo
Eina gandai, jog Vokieti menė nuginkluota ir paleista.
jos katalikų vadai yra sutarę
su Austrijos valdžia varytis
prie to.
Vokietijos katalikų
TRŪKSTA TABOKOS.
vadai buvo Austrijoj ir sugrį
žę Reichstage tuoj passtatė
Francijoj labai trūksta ta
prieš kaizerio valdžią.
bokos.
Rūkytojai jau rašo
Austrija labai skatina prie valdžiai prašymus, kad dau
taikos atkiutusi Rusijos armi giau parūpintų tabokos, nes
ja. kuri brukasi į Galiciją
Francijoj valdžia turi tabokos
Apie Austrijos ir Vokieti monopoliją.
Bet valdžia at
jos katalikų jungirhąri ir ple- sakė, jog negali daugiau pa
navimą įsteigti vokiečių kata rūpinti.
Vidutiniškai imant
likų valstybę yra visam pasau francūzai suruko per mėnesi
liui tikra naujiena.
6.000 tonų tabokos.

Kaizerio gale stiprėja.
SUMIŠIMAS DAR
NEPASIBAIGĖ.
visi ministeriai Vokiejoj dar permainyti. Bet vė
liausios žinios praneša, jog
kanclierium (ministerių pirm.)
nuskirtas Michaelis, kurs yra biurokratiškos valdžios ša
lininkai. Vokietijos laikraš
čiai juomi labai nesidžiaugia.
Tik pan-germaniškiėji
laik
raščiai jį savi naši. Į užsienio
reikalų ministeriją nuskirta1
grafas Rantzan. Jis tuomi pa
sižymėjęs, jog labai norėjo iš
vengti karės su Amerika Šiaip
jis yra biurokratas.
Todėl tai iš to matosi, jog
kaizerio vieta stiprėja, jog
nėra vilties, kad Vokietijoj
žmonėms būtų suteikta dau
giau laisvės.
Bet Reichstagas nėra dar
nuramintas. Priešingieji val
džiai atstovai tebsilaiko savo.
Katalikų, radikalų ir socija
listų atstovai priėmė taikos re
zoliuciją O toji rezoliucija yra šitokia:
Kaip rugpj. 4 d. 1914 m.,
taip dabar stovėdama prie
slenksčio ketvirtų karės metų,
vokiečių tauta tiki kaizerio
pasakytiems nuo
sosto žo
džiams — mes nepradedame
karę, varomi užkariavimo go
dumu.
Vokietija griebėsi ginklo, idant ginti savo laisvę, neprigulmybę ir čielvbę savo žemių.
Reichstagas darbuojasi
dėl
susiklausymo ir dėl pastovios
taikos tarp visų tautų. Prie
varta prijungimas žemių, po
litiški, ekonomiški ir finansiški nuskriaudimai
neveda

prie tokios taikos

Reichstagas priešingas su
darymui ekonomiškoš bloka
dos ir kėlimui keršto tarp tau
tų po karės. Laisvė ant jūrių
turi būt užtikrinta. Tik eko
nomiška taika gali pagaminti
dirvą draugiškiems santikiams
tarp tautų.
Reichstagas energingai rū
pinsis įsteigti tarptautines teismiškas organizacjas. Vienok
kol priešininkų valdžios nepri
ims tokios taikos, kol jie grū
mos Vokietijai, ir jos talki
ninkams užkariavimu ir nuskriaudimu, tol vokiečių tau
ta laikysis vienybėje, kaip
vienas vyras, laikysis ištver
mingai ir kovos už savo teises
ir savo talkininkų, idant užtik
rinti gyvybę ir laisvę plėtojimuisi.
Suvienyta
vokiečių
tauta nepergalimą
Reichstagas žino, jog su šiuomi paskelbimu sutinka visi,
kurie gina tėvynę; didvyriško
se kovose jie žino, jog užsi
pelno amžiną pagarbą visos
tautos.”

KARĖS LAUKE.
Galicijoj rusų veikimas dėl
blogo oro truputį apsistojo.
Francijoj prasidėjo tuo tarpu
smarkesni veikimai. Francūzai
daro atakas ir po biskį pasiva
ro pirmyn. Champagne aps
krityje francūzai paėmė ne
laisvėn 360 vokiečių.

NUSIŽUDĖ CIGARŲ
. DIRBĖJAS. .
New York. — Solomon Guggenheim,
kuriam nesisekė
biznis su cigarais, šoko nuo
trečių lubų ir užsimušė

Mass.,

under the Act of

Maruli 3,

1879.”
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L
; nimą svaigalų, idant išgelbėti i
Sveikinam L. D. S. II kongre tautą nuo degeneracijos.
Kodėl caras
Reikalaujame, kad kuogreibūtų statomi darbinin
so delegatus ir linki:mė jiems čiausia
kams namai.
TIK DABAR RUSIJOJ IŠReikalaujam laisvės auklėji
gerų pasekmių. f
TIKRO ĮVYKSTA
mo vaikų. (Mat valdžia verčia

Kartu velijame geros oties
Blaivininkų Seimui

Iš judėjimo Argentinos
darbininkų. |
__
į
BUENOS AIRES,
ARGENTINA.
Didelės darbininkų organizacijos
milžiniškas apvaikščiojimas.
Nors Argentinos respublika
vadinasi katalikiška šalis ir
laisva, bet čia buvo įsiponiavoję liberalai ir jie valdydami
šalį laimi susiaurino katalikų
teises ir suvaržė katalikų vei
kiau]. Bet varžymai ir teisių
siaurinimai negali išplėšti iš
žmonių tikybą ir atitraukti
juos nuo pildymo katalikiškų,
priedermių.
Partijų partijėlių čia yra be
galės. Bet rimtų, idealių ne
daug tėra. Visos partijos par-

tijelės turi ilgaliežuvių agita
torių, kurie daug žadą o nie
ko nedaro. Prieš rinkimus į
kongresą visokių reikalą rei
kalėlių iškelia. Po rinkimų vi
si snaudžia.
Tarpe tų partijų partijėlių,
draugijų draugijėlių 25 metai
atgal užsimezgė darbininkiška
organizacija Circulo de Obreros. Tai nėra politiška orga
nizaciją o rūpinasi savo na
rių medžiagine ir dvasiška ge
rove, kėlimu krikščioniškos
apšvietos ir doros.
Pereitą pavasarį štai praby
la toji organizaciją jog gegu
žio 20 d. jai sukanka 25 metai
ir jog narių turi 28.000 ir 82
kuopas visose Argentinos pro
vincijose.
Organizacijos įsteigėju buvo
padre Grat. Nereikia aiškinti,
jog jos pirmieji metai buvo
sunkūs. Iš visų pusių buto
bombarduojama liberalų ir so
cijalistų pašaipą pajuoką pa
nieką šmeižtais, pravardžia
vimais. Bet ji buvo pastatyta
ant uolos, o ne ant smėlio, ant
krikščioniškos
demokratijos
pamatų. Nepaisė ant užpuo
limo, o tik veikė, šelpė na
rius nelaimėse, teikė juridiš
ką pagelbą, kėlė blaivybę, kū
rė mokyklas amatų, piešimo,
muzikos ir tt. Ar-gi dyvai,
kad socijalistai ir liberalai tą
organizaciją
bombardavo!
Kaip tiems gaivalams gali pa
tikti uolus pozitiviškas darbas.

Iki pat paskutinių metų bū
davo net baugu prisipažinti
prigulįs prie Circulo de Obre
ros, nes tuomet liberalai ir so
cijalistai niekįs labiau, negu
paskutinį valkatą O apie pri
klausančius kunigus, tai nė
ra ko nei sakyti. Tos darbi
ninkų organizacijos prieteliai-kunigai būdavo gatvėse apipikdžiodžiuojami, išdergiami.
Bet tas viskas nesustabdė
pradėto naudingo darbo, nepakrikdė organizaciją o tik
užgrudino jos prietelius. Dar
bas buvo varomas tolyn. Per
pastaruosius 15 -mėnesių orga
nizacija buvo surengus du šim
tu propagandos susirinkimų ir

vaikus leisti į viešas mokyklas,
kur tikyba neišguldoma).
Reikalaujame nemokamų dar
bo biurų, gana išnaudotojų.
Reikalaujame laisvės tverti
amatninkiškus skyrius ir tver
ti kooperacijas. (Šis sumany
mas buvo kongrese atmestas,
balsais socijal-kapitalistų ir
biurokratų kapitalistu).
Ir tt.

560 konferenciją, kurių klau
Minios leido taip-gi įvai
sė 160.000 žmonių.
rius obalsius. ašukė tegyvuo
Tuose susirinkimuose ir kon ja Bažnyčia ir jos vadovai, lai
ferencijose tarpe kito ko buvo gyvuoja tėvynė, lai gyvuoja
varomas defensyvas ir ofensy- meilė tarp visų ir šeiminiško
karė
vas prieš liberalus ir socijalis- gyvenimo pagerinimas,
žmonijos
priešui
alkoliui
ir
tt.
tus. Be kito prirodė, jog kon
Prie Sutvertojaus bažnyčios
greso atstovai-socijalistai Jus
to, Roppeto ir Digman (du žy buvo daugybės dvasiškių. Mardai, išskiriant Roppeto) yra šuotojai juos saliutavo delnų
milijonieriai, jog jų nuosavy plojimu, it armotų trenksmu.
Linksma buvo žygiuoti su
bė siekia tryliką milijonų, jog
tokia
minią kiekvieno dvasia
jie yra baisūs darbininkų iš
buvo
pakili. Matėsi lietuvių.
naudotojai. Socijalistai šūkau
ja apie apšvietą Pasirodė, jog Bežingsniuojant prisiminė ge
jie neturį nei jokios mokyklos gužės 1 d., kuomet raudonieji
ir be agitacijos nieko daugiau alasavo. Koks skirtumas. Kiek
nedaro. O katalikų rankose' jų riksmuose buvo neapykan
randasi 130.000 vaikų, kuriuos tos, keršto. Bet tamsios min
katalikai sSVo lėšomis katali tys tuoj išsiblaškė, nes dide
kiškai auklėja. Ar ne puikūs lių orkestrų garsai susiliejo ir
apšvietos mylėtojai tie socija jau žengėme į milžinišką pla
listai. Jų visa apšvieta tame, za Congresa. Gražu buvo žval
kad niekinti, kas gera ir gra gytis į būrius ir kuopas dar
bininkų, kurie tvarkiai stovė
žu ir meluoti.
jo it pulkai kareivių. Lietuviai
Dabar prie apvaikščiojimo. ėmėme šnekėtis tarp savęs. Sa
Viršuje minėjau, jog darbi- kėme: kada mes savo sostinė
ninikška organizacija Circulo je Vilniuje panašią manifesta
d e Obreros gegužio 20 <1. ap ciją padarysime; sakėme ar ir
vaikščiojo 25 metų sukaktuves. mus tėvynėje liberalai ir soci
Apvaikščiojimas prasidėjo iš jalistai pradžioj užviešpataus,
anksto. Gegužio 17 d. katedroj kad prisieis sunkiai kovoti,
buvo pašventinimas vėliavos. kad katalikams atgauti savo
Šventino popiežiaus delegatas teises. Juk iš mūsiškių sociarcivyskupas Vasalla Farre- jalistėlių ir laisvamanėlių ma
grassa. Pamokslą sakė orga tosi, jog jie tik sau pripažįsta
nizacijos dvasiškas direktorius laisvę. Ir sakėme, jog jung
pralotas de Andrei. Apeigose sime spėkas ir iš pat pradžios
dalyvavo respublikos vice-pre- darbuosimės, kad neužsileisti
Bet šauksmai
zidenta= ir kongreso katalikai netvarkėliais.
Viva!
Viva!
pertraukė
mūsų
deputatai. Jau tą dieną darbi
kalbą.
Minios
sujudo
iš
vietų.
ninkų ūpas buvo labai pakilęs,
gatvėse, plazose buvo laiko Dabar patraukėme linkui pre
mos konferencijos. Visi dien zidento rūmų ir ėjome per Aviraščiai pranešė apie maršavi- nida de Mayo. Muzikos ir
mą sostinės gatvėmis gegužio dainų garsai liejosi. Ėjome pro
redakcijas
laikraščių
“La
20 d.
Epoca” ir “La Prensą” Nuo
Apvaikščiojimo dieną apie 1
balkonų liejosi balsai, sveiki
vai. po pietų žmonės pradėjo nanti manifestantus. Manifes
rinktis į paskirtas vietas ir ei
tantai dėkojo delnų plojimu.
ti ant pfeza Congresą o pas
Dailioji lytis nuo balkonų žėrė
kiau maršuoti svarbiausiomis
gėles.
sostinės gatvėmis. Aš su savo
Priėjome prie prezidento rū
draugu, kaipo organizacijos
mų. Du deelgatu inteikė peti
nariai atėjome į nuskirtą vie
ciją. Prezidentas priėmė ir
tą ir stojame į eilę it karei
prižadėjo išpildyti.
viai. Visi su ženkleliais, kurių
Po to pasukome į Plaza San
kryžius viduj o aplink žodžiai
Martin. Beeinant puikiausia
Dios, Patria, Hogar
gatve Florida nuo balkonų
— Dievas, Tėvynė, šeimyna
snigte snigo gėlėmis. Dailioji
— 1892-1917.
lytis nesigailėjo gėlių darbi
Maršalas duoda ženklą eiti.
ninkams. Ir be paliovos šau
Vėliavos plevėsuoja, muzika
kė: viva los circulos de obre
griežia, tūkstantinė minia už
ros! O mes gaudėme gėles ir
traukė darbininkų himną ir
puošėme jomis krūtines.

Štai

kaikurie

Reikalaujame prideramo at
lyginimo sužeistiems.
Reikalaujam pensijos sene
liams darbininkams.
Reikalaujame^ kad kongre
sas tuoj svarstytų atstovo Dr.
Cafferatta bilių apie panaiki-

greso deputatai ir daug kitų.
Po visų prakalbų užgaudė orkestros ir iš daug tūkstančių
darbininkų pasiliejo darbinin
kų himnas.
“La Epoca” rašė, jog ma
nifestacijoj dalyvavo 45.000
žmonių.

JEI ĮVYKTŲ PROHIBICIJA.

Jei Suv. Valstijose būtų už
daryti bravorai ir saliūnai, tai
nemažo*
United Press Staff korespon pramonijoj įvyktų
dentas Wm. G. Shepherd pra i perversmės.
Kaip “The AVorld’s Work”
neša, jog iki revoliucijos Ru
už
liepos mėnesį skelbia, įvy
sija nebuvo sausa. Bet apie tą
faktą cenzūra jokiems kores kus prohibicijai štai kas įvyk
pondentams neleido pranešti ių.
Užsidarytų 1.500 bravorų.
užsienio spaudai. Dabar tikras
Užsidarytų
650 alkolio dirb
dalykų stovio aprašymas gali
tuvių.
mas.
Į 8O.O4M) darbninkų iš tų dir
Dabartiniai valdininkai suse btuvių būtų paleista.
kė, jog carui labai rūpėjo nu
Užsidarytų 200.000 saliūnų.
duoti didelį blaivybės šalinin
U žsidarytų 7.000 svaigalų
ką ir senieji valdininkai daug sandėlių.
kalbėjo apie caro pasitarnaviIš saliūnų ir sandėlių būtų
mą, kad jis nusmaugė baisi]
paleista
1.000.000 darbininkų.
smaką alkolį.
Bravorų
uždarymas labai
Dabar paaiškėja, jog caras atsilieptų į kitas pramonės ša
tą smaką buvo tik prismaugęs. kas. Apsistotų darbai bačkų,
Nuo to smako buvo apgynęs butelių, kamščių, stiklų, lan
darbininkus ir sodiečius. Bet kų ir tt. dirbtuvėse.
turtingieji visokių svaigalų
Valdžia įplaukų netektų
galėjo gauti kiek tik norėjo. $341.600.000 per metus.
Brangių vynų ingabenimas ne
Pasiliktų 52.000.000 bušelių
siliovė. Šampano buteliui mo miežių ir 15.000.000 kornų. Iš
kėdavo po $25 ir augščiau. Ho- rugių, kurie dabar eina deg
teliuose, didesnėse valgyklose tinės išdirbimui būtų galima
vyno galėdavai gauti iki so daryti 208.200.000 duonos ke
ties.
palų, ir jų užtektų New Yorko
Revoliucija, vienok, galu miesto gyventojams per 100
tinai pasmaugė smaką. Už pra dienų.
Bet šiais laikais tokia pra
sižengimus skaudžiai baudžia
mi ir retame kotelyje tegauna moninė revolucija mažai ką
ma vyno už baisius pinigus. reikštų. Darbininkai, neteku
sieji darbo prie girto biznio,
Vyno įgabenimas liovėsi.
greit rastų darini kitose pra
Rusai įsitikinę, jog revoliu
monės šakose.
■
' •• x l '%*•
cija buvo dėlto be kraujo, kad
revoliucijonieriai buvo be svai
KĄ MANO APIE PR0HI-\
galų. O daugelis Rusijos vadų
BICIJĄ.
tvirtina jog revoliucija galėjo
kilti tik dėlto, kad žomnės bu
Anglijos lordas Northcliffe,
vo nublaivinti. Nusigėrusi, su kurs dabar yra Amerike pa
šliurusi senoji Rusija jokiu bū klaustas, ką jis mano apie
du nebūtų galėjusi taip įsisiū svaigalų uždraudimą
sako,
buoti, kad nušluoti biurokra jog nuo biedno žmogaus nepri
tizmą.
valu atimti alų,
jei turtin
giems bus leista vyno gauti.
Vienas socijalistų vadas mi
nėtam korespondentui pasakė:

BLAIVYBĖ.

MOTERS VEJA VYRUS Į
ARMIJĄ.

“Viena didžiausių caro klai
dų buvo tai ta, kad jis leido
Rusijos moters tariasi išda
i
sodiečiams išsiblaivinti.
Jis vinėti valdžiai pabėgėlius iš
ėmė ir nublaivino sodiečius, jis armijos.
Tambovo guberni
juosius aprėdė mundierais, da joj kareivių pačios turėjo su
vė po šautuvą ir išmokino šau važiavimą. . Jos vienu balsu
ti. Jis manė, jog jis verčia so nutarė išdavinėti visus karei
diečius į kareivius, bet širdy vius pabėgėlius, net savo vy
je jie liko - sodiečiai. Kuomet rus.
atėjo patogus laikas, tai tie
Kozlovo mieste 10 smarkių
sodiečiai atsuko tuos ginklus moterų suėmė tris pabėgėlius
prieš jį.”
ir atvedė į rekrutavmo ofisą

ŽUVO DIDIS LAIVAS.

Liepos 9 d. Anglija turėjo
didelė nelaimę. Ant šarvuočio
Vanguard ištiko ekspliozija ir
laivas tuoj nuskendo. Tik trys
jurininkai teišsigelbėjo, o žuvo
banguoja linkui plaza CongreAnt plaza San Martin buvo 733 žmonės. Laivas stovėjo
sa. Ant didelės vėliavos buvo
tribūnos. Nuo jų buvo sako uoste ant įkaro, kuomet išti
išrašyti katalikų darbininkų
mos prakalbos. Kalbėjo kon ko sprogimas.

reikalavimai.

sosto neteko

ŽUVO GARLAIVIS.
St. John’s N. F. — Norve
gijos garlaivis užėjo ant seklu
mos prie Newfoundlando salos.
Ant jo buvo 1.200 pasažierią
Garlaivio nebuvo galima nu
traukti nuo seklumos ir visus
pasažierius reikėjo iškelti. Ne
laimė atsitiko dėl tirštos mig
los.

Tasai šarvuotis buvo vienas
VAIKŠČIOJA BASI.
didžiausių- Anglijos karinių
Berline bankų klerkos paro
laivų. Buvo 19.500 tonų įtal
dė pavyzdį patriotizmo ir tau
pos, buvo 536 pėdų ilgio.
pumo. Pradėjo gatvėmis vie
Nuo karės pradžios Anglija šai vaikščioti basi. Gražiau
neteko 14 didžių karinių laivų. siomis gatvėmis žvguoja be
Iš jų didžiausias buvo Auda- jokio avalo. Vokietijoj baisiai
pritrūko odos.'
Ignas. cious (23.000 tonų įtalpos).

'"JI""! ’ ~
Plačioji Vokietijo® .visuome
nė pritaria tiems reikalavi
mams, bet kovoti su Vokie
tijos valdžia yra antrini, nes
ta valdžia yra gudri, labai, patrijotiška, daug gero padariu,si savo šaliai, gerbūvis kles
tėjo Vokietijoj prie šios val
a So. Boston’o ntarntnkais, ketvergais ir žabalomis. džios, visi luomai be galo pa.goduoja kaizerį.
Nekur paLeidžia Am. lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
saulėj nebuvo tautos,
kuri
taip sąmoningai gerbtų savo
Prenumeratos kaina:
valdovą, kaip dabar kaizerį.
$3.00
Metams tris kartus savaitėje...........................
$4.25
Užrubežyje metams...............................................
Negalima įspėti, kaip bai

“DARBININKAS”
(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rates:
Yearly ...................................... .........................
6 months............................................................
Foreign countries yearly.............................

$3.00
$1.50
$4.25

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.

LIETUVIŲ VYSKUPO
REIKALE.

Po to susyk nusmuko Cahenslyistai.
Suv. Valstijų valdžia iš to
labai nudžiugo.
Tuolaikinis
prez. Harrison, nors uolus protestonas, bet dėkojo popiežiui
už tokį nusprendimą.

Amerikos lietuviai gyvai
svartė lietuvių vyskupo klau
simą.
Vargu bau tas klausi
mas yra, užgesęs.
Amerikos
lietuvių vyskupo klausimu
Šiais laikais amerikonai dar
rūpinosi A. L. R. K. Federaci
su didesniu pasigerėjimu mini
ja.
Bet bene tik priseis to
apie laimingą to klausimo iš
klausimo nekelti daugiau.
rišimą, nes kitaip dabar bū
Birželio 3 d. laikraštis New- tų didelis Amerikoje susiskal
York Timees indėjo indomų dymas.
straipsnį apie katalikų Bažny
Dabar tai matome, jog di
čios nusistatytmą Amerikoje.
džiausios pastangos ingyti lie
Išrodyta, kaip buvo daroma
tuvių vyskupą būtų be vaisių.
pastangos suskirstyti Ameri
Lietuvių vyskupo Amerike
kos katalikus pagal tautas ir
kad kiekviena turėtų savo vys neturėsime, tik galime tikėtis
kupus ir išrodyta, kaip ir ko kada nors susilaukti lietuviško
dėl tokį judėjimą pasmaugė vyskupo, tai yra lietuviškos
šlovngas kardinolas Gibbons. kilmės vyskupo, kurs užimtų
kokią nors dieceziją, o ne vien
Nuo 1890 metų prasidėjo di
lietuviams tarnautų.
dis judėjimas, kad ateiviai Amerikoje grupuotus pagal tau
tas, turėtų savo draugijas,
DĖL NUOTIKIŲ VO
mokyklas, vyskupus, vienu žo
KIETIJOJ.
džiu, kad ateiviai kuolabiausia
Pastaromis dienomis iš Vo
laikytųsi savo tautystės, savo
papročių ir stengtųsi nesusilie- kietijos pasipylė žinių, kaip
Tos žinios
ti so amerikonais Viso to ju iš gausybės rago.
skelbia
apie
tenykščias
poli
dėjimo vadu buvo vokietis PetKol kas
ras Cahensly. Kad tą judėji tiškas perversmes.
žinios
ateina
labai
prieštarau

mą įsiūbuoti buvo suntverta
jančios.
Ėjo
gandai
būk
kai

Arkaniolo Rafaėlio dr-ja. Drja ūmai ingijo priratėjų tarpe zeris nuo sosto atsisakęs ir jo
vokiečių, italų, lenkų. (Minė vietą užimąs sūnus Joachimas,
to straipsnio autorius mini ir būk visi ministeriai rezignuo
lietusius). 1890 m. Cahensly- ja. o į jų vietas paskiriami
istai kongrese Lucernoj (Švei laisvesni ministeriai, vėl pra
carijoj) nutarė inteikti tame nešama būk į dabartinio kancreikale memorialą Šventajam lierio vietą skiriamas Michae
Tėvui.
Sekančiais
metais lis, maisto kontrolierius, ir
(1891) buvo inteiktas popie žinomas aršus biurokratas.

žiui

dar platesnis memorialas.
Buvo prašoma popiežiaus, kad
kiekvienai tautai Amerike bū
tų skiriami vyskupai tos pa
čios tautos.
Tuo laiku Amerike vieninte
lis kardinolas buvo Gibbons.
Jo žodis turėjo nulemti klausi
mą.

gsis dabartinis Vokietijoj vi
durinis krizis.
Ar jis išsi
verš į laisvesnę valdžią ir pagreitys taiką ar sustiprįs kai
zerio galę ir atitolįs taiką.

\

Protokolas
AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOS POSĖDŽIO
Posėdis įvyko Fort Pitt hotelyje Birželio 22 dieną 1917,
Pittsburgh, Pa.
Posėdį atidaro A. L. T- pir
mininkas Dr. J. J. Bielskis.
Maldą
pakviestas
sukalbėti
kun. N. Petkus.
Posėdyje dalyvauja šie A. L.
Tarybos nariai:
Dr. J. J. Bielskis, pirm.
Kun. F. Kemėšis, vice-pirm.,
Kun. Dr. Pr. Augustaitis,
sekretorius,
Nariai:
P. Julius Kaupas,
P. A. Nausėdienė.
Be A. L. Tarybos narių po
sėdyje
dalyvauja
American
Relief Fund’o for war widows
and orphans of Lithuania ir
T. Fondo atstovai.
Sekretorius perskaito dviejų
paskutinių A. L. Tarybos susi
rinkimų protokolus, kuriuos
vienbalsiai priimta.
Šiame posėdyje padaryti se
kantieji nutarimai:

ta, tai yra, kad junkerio vie
Popiežius XIII pabaigoje nas balsas nesiskaitytų trimis
1891 metų atsiuntė kardinolui ir kad valdžia paskelbtų, jog
Gibbonsui pranešimą, jog ne- taikinsią su priešininkais be
pildįs Cahensly’o prašymo.
prijungimo naujų žemių.

žl

Pr. Augustaitis.

Vokietijos katalikų centras
eina prieš kaizerį! Socialistai
eina su kaizeriu. Ir vis dar
socialistai šaukia, kad jie yra
militarizmo priešininkai.

Socialistai paskelbė Rusijoje pilną liuosybę. Net nuogi
žmonės gatvėmis vaikščioja.

Kiniečiams taip patiko val
džia savo mainyti ir revoliuci
jas kelti, kad kas savaitė be
veik ten girdisi nuvertimas ar
respublikos arba monarchijos.

ne iki birželio 15 d., išmo
kėti $150.00 ir kelionės
lėšas.
b) Dr. J. J. Bielskis A. L.
Tarybos yra įgaliojamas
veikti Washingtone Lie
tuvių reikaluose iki rug
sėjo mėnesiui 1917 m.

c) Svarbiuose politikos žvil
gsniuose atstovas privalo
pasitarti su tarptautinės
diplomatijos žinovais.

4. ' Parūpinti kiek galima
greičiau Lietuvos istoriją ang
lų kalboje.
5. Susitarti su kun. Dr- Viskontu sulyg jojo veikalo “La
Lithuanie et la Guerre” išlei
dimo anglų kalboje. Kun. Dr.
Viskanto minėto veikalo per
žiūrėti paskirtas kun. Dr. Pr.
Augustaitis.
6) Kun. Vilimavičiaus pra
šymą sušelpti lietuvius moks
leivius Šveicarijoje nutarta pa
siųsti T. Fondui su patarimu
išklausyti.
7. Nusiųsti telegramą “Lie
tuvių Tautos Tarybai” Petro
grade šitokio turinio: Am. L.
taryba pritaria ir remia Liet.
Tautos Tarybą josios veikime
išgauti Lietuvai pilną neprigulmybę.

Rusai socialistų vadovauja Naujosios Anglijos darbinin
mi piovėsi tarp savęs, dabar kai užmezgė apskritį. Dabar,
jau pradėjo savo proletarus vyrai į darbą.
brolius Austrijoje skersti.
Nepraustbumis Neviackas įdavė
kailį Račkui. Tam šakiNabagai tie aidoblistai. Nėr
kur jiems apsistoti. Iš vieno ninkui ilgą metą niežėjo kai
miesto išvyti į kitą, bet ir ten lis. Dabar gal truputį jis ra
žmonės išgirdę apie nekviestus miau pasėdės.
svečius apleido savo
kad išvyti juos lauk.

BRIDGEPORT. OONN
L. p. Sąjungos 39 kuopa
laikė nepaprastą susirinkimą
utarninko vakare liepos 10 d.
šv. Jurgio parapijos svetainė
je. Nariai atsilankė veik visi.
Tai-gi net smagu apie tai pra
nešti. LDS. 39 kp. jaunutė,
ale darbšti, smarkiai veikia.

geriu Skyrių.” Tuomet “Atei
tį” skaitys ir nigeriai ir jai ne
reikės po keletą bendrovių
steigti per vienus metus.

Montello, Mass., vardas pra
dėjo skambėti “Darbininke”
tankiau. Bet tas miestelis turi
se nutaria, kreiptis į kitų
daug ko rašyti. Yra tenai daug
srovių organizacijas su pasiūko gero, bet dar daugiau ne
lijimu paduotą sumanymą ben
taip gero.
drai įvykdinti.
Pastaba: A. L. Tarybos sek
“Daug-Matąs” išgyrė Waretorius atliks susižinojimo
terburv, Conn. vyčius. Aš tą
darbą su kitomis srovėmis ne
pagyrimą paantrinu, nes tie
pirmiau, negu gaus A. L. Tavyčiai ir vytės yra pilnai užsi
rybos narių pritarimą.
pelnę to pagyrimo.
9. American Relief Fund’o
for war widows and orphans
Bostono, Norvoodo, Hyde
of Li$huania prezidenuti kun.
Parko ir tt socialistai atsisa
Dr. Pr. Augustaičiui atsisa
ko stoti su katalikais į deba
kius jojo vieton Am. Liet. Ta
tus. Who’s next?
ryba išrenka p. J. Miliauską,
Pittsburgh, Pa. Sekretoriauti
Michelsonas gerai pasakė
tame fonde pakviesti p-lę A.
Cambridgeio lietuviams, kad
Sutkaičiutę. Iždininku-gi iš
socialistams ne tautystė rūpi,
rinktas kun. Čepanonis.
tik supuvęs socializmas ir lai
10. Amerikos Lietuvių Tary
svoji meilė.
bos prezidentu sekantiems me
tams išrinktas Dr. J. J. Biels
Argentinoje ir ten randasi
kis, vice-pirmįninku kun. F.
Kemėšis, sekretorium p. J. Mi mūsų brolių. Girdėti, kad jie
liauskas, Pittsburgh, Pa., 1910 pradeda veikti. “Lietuviai vi
so pasaulio, vienykimės.”
Carson Str.
Posėdžio vedėjas:
Vokietijoje didelis sujudiDr. J. J. Bielskis,
mas. Dėl talkos ?
Sekretorius:

KAIMYNŲ PASTABĖLĖS.

S. REIKALAI.

“Ateities” vienas bendra
darbis rašo, kad lietuviai vietej LDS. verčiau būtų sutvėrė
tarptautinę uniją kurion ir ni
gėriai būt galėję prigulėti. Aš
patariu “ Ateičiai” įvesti “Ni

Ko ta senelė “Žvaigždė”
Vokietijos
kabinete
taip,
pradėjo
karščiuoties ant “Dar
1. Dro A. K. Rutkausko pa kaip S. Valst. socialistų parti
bininko?
” Kaip senelei pri
siteisinimas pinigų išsiuntimo joje — didis sumišimas.
valėtų tykiai savo kampelyj
užvilkinime delegatams kun.
Lai gyvuoja Lietuvių Darbi sėdėti ir tylėti, nes kitaip
Drui Bartuškai ir Dr. J. J.
karštligės pavojus gręsia.
ninkų Sąjunga!
Bielskiui priimtas.

2. Antro atstovo siuntimą
nuo Amerikos Lietuvių Euro
pon atidėti. Kun. Dr. V. Bar
tuškai pasiųsti tuojau įgalioji
mą atstovauti A. L. Tarybą
Šveicarijoje Lietuvių Tautos
Taryboje ir
Pildomamjame
Komitete.
Europos lietuvių
veikimo centras yra Šveicari
joje, tečiaus antras atstovas,
jeigu bus reikalas, galės būti
pasiųstas Europon tokion vie
ton, kur jis bus labiau reika
Taigi vienos žinios skelbia
lingas.
apie
susidarymą laisvesnės
3. Pripažinta
vienbalsiai
valdžios,
o kitos praneša apie biurokratizmo sustiprėji- nuolatinio lietuvių atstovo rei
kalingumas Washingtone. Ats
mą.
tovui algos skiriama mėnesiui
Vėl pranešama, kad Aust$300, kurį alga pagal reikalą
rijos ir Vokietijos katalikai
gali būti padidinta.
sumanė atsiskirti nuo protestoniškos Berlino valdžios ir įs
a) D-rui J. J. Bielskiui, kuteigti vokiečių katalikų vals
risai iki šiol vedė lietu
vių
reikalus Washingtotybę.

Kardinolas Gibbons gerai tėmijo Cahenslyistų judėjimą.
Jis taip-gi giliai susipažino su
Taip tai tos žinios yra la
Suv. Valstijų konstitucija, į- bai margos ir kurios pasitvirstaigomis ir valdžios tendenci tys, tai dar nežinia.
ja. Matė, jog čia tikybos lai
Nors kol kas nieko tikro
svė nėra tuščias žodis.
Kar
nežinoma apie perversmes, bet
dinolas taip-gi įsitikinęs buvo,
tas parodo, jog ten kas nors
jog visvien ankščiau ar vėliau
svarbaus dedasi.
ateiviai čia paskęs tarp "ameri
Vokietijos valdža turi daug
konų. Toliau jis matė, jog
Ministeriai
atsako
Katalikų Bažnyčia susiskal valios.
tik
prieš
kaizerį,
ir
ministe

džiusi pagal tautas labai nema
loni būtų šios šalies valdžiai, riai yra paklusni kaizerio tar
Jei dabar susidarė Vo
Bažnyčia tuomet būtų svetima nai.
kietijoj
priešinga valdžiai sro
įstaiga. Toedl tai kardinolas
Gibbons popiežiui Leonui XIII vė, tai reiškia čia einasi apie
išdėjo dalykus, nurodydamas, aprubežiavimą kaizerio val
Buvo kritikuojami mi
jog dėl Bažnyčios labo negali džios.
ma paremti Cahenslv sumany nisteriai, bet kadangi minis
mą. Išrodė, jog Katalikų Ba teriai yra kaizerio tarnai, tai
žnyčia turi Įleisti šaknis į a- išeina, kad jei visuomenė ei
merikonus. Gi jei ji susidės tik na prieš ministerius, tai eina
iš ateivių, tai amerikonai į tą ir prieš kaizerio valdžią, nes
įstaigą žiūrės su panieka. Ka ministeriai yra kaizerio valios
talikai visuomet janstūs sveti pildytojai.
mi, Katalikų Bažnyčia būti)
Priešingi valdžiai gaivalai
čia it persodintas ir neprigijęs
reikalauja, ktfti ifdnisteHai už
medis. Katalikai nebūtų pri
savo darbus atsakytų prieš atsirišę prie šios šalies, o ištiki
’ stovus (Reichstagą), kad rin
ro reikia auklėti meilę savo ša
kimų sistema būtų reformuo
lies.

8. A
Lietuvių srovių b«n-..
dro viešo veikimo klausime
padaryta
ę^oliucijaj Ka
'
dangi Am. Lietuvių bemaž vi
sų srovių yra politikos sieki
nys. Lietuvos neprijgulmybė,
kadangi srovės iki šiol nėra su
dariusios vienos bendros orga
nizacijos, kuri galėtų veikti
ir kalbėti visų Amerikos lietu
vių vardu, todęlei Am. Lietu
vių . Taryba didesnės veikimo
svarbos ir pasekmės delei svar
besniuose politikos žingsniuo

/darbą,

Matosi visose LDS. kuopose
nepaprastas gyvumas.
Dar
Worcester’is greitu laiku prie to gabus kalbėtojas p.
pastos muzikantų centras. Ten Sčesnulevičius prisideda savo
prakilniausi koncertai ir daini gerais patarimais.
ninkai.
Marijos Vaikelių dr-ja pui
kiai
veikia So. Bostone. Kitos
Japonija pradeda ant S. V.
kolonijos
tėmykite ir sekite
zurzėti. Ar tik nebus ir susi
gerą pavyzdį.
rėmimo.

A. M. RAČKUS,
garsus kalbėtojas darbininkų
reikaluose. Dabar lankosi
Naujoj Anglijoj.
MELROSE PARK, ILL.
Susitvėrė L. D. S. kuopa.

Pono M. Mažeikos dėka čia
buvo surengtos p. K. Sčesnulevičiui prakalbos.
Gerb. kal
bėtojas aiškino apie darbinin
kų reikalus.
Po prakalbų cicilikai matydami, jog čia su
sitvers LDS. kuopa, svetimose
Galop buvo rinkimas valdy
prakalbose ėmė elgties, kaip
bos. Pirmininkas B. Vyšniau
ilgaveidės bulvėse — ėmė kelti
skas atsisakė nuo savo darbo,
triukšmą, šaukdami klausimų.
jo vietoj išrinktas pirm. A. VaJiems
buvo pasakyta, kad
leckis, ižd. E. Baltušytė, rašt.
klausimus raštu paduotų. Vie
U. Matuzaitė.
nas cicilikutis klausimą atneša
Darbininkė.
virpančia ranka.
Kas-gi do
klausimas, indomaujam, kad
N0RW00D, MASS.
ranka tur virpėti.
Kalbėto
jas skaito ir išskaito, kad rei
LDS. 3 kp. nepaprastas susi,
kalaujama paaiškinimo apie
rinkimas įvyko liepos 9 d. Šv.
Macochą ir Šmitą.
Kalbėto
Jurgio parapijos salėje.
Šia
jas prirodė, jog tie 'smenys
me susirinkime padaryta daug
buvo cicilikai.
Žinoma, tas
svarbių nutarimų kas link di
mūsų cicilikams nepatiko. Čio
desnio veikimo.
Taipgi tapo
nykščiai cicilikai jau ne kartą
iškelta keletas svarbių įneši
buvo gerai apsvilinti.
Pir Į
mų į busiantį LDS. seimą ir
mą sykį p. Račkus apsvilino,
tapo išrinkta delegatu į LDS.
o dabar p.
Sčesnulevičius.
seimą V. Šereika.
Taipgi nu
Kuomet pradėjo narius į L. 1).
tarta atlošt istorišką veikalą
S. kuopą rašyti, tai tie aky- Į
“Betliejaus Stainelė.”
Tam
plėšos net kumštimis ėmė grū
tapo išrinkta komisija; kurt
moti.
Nežiūrint į tuos begė
tą darbą sutvarkys.
Pažydžius, kurie svetimuose susi
mėtina, /kad šiame susirinki
rinkimuose
netvarką daro,
me daug gyvumo matės pas L.
buvo sutverta kuopa iš 9 na
D. S. narius.
rių.
Valdyba išrinkta šito
Dr-jos Šv. Jurgio Kareivio
kia: pirm. M. Šimanskis, rašt.
metinis
piknikas buvo 4 d. lieA. Jonča, ižd. A. Junča.
Po
Žmoto A. Zapolskis iš Batavia. III. pos East Dedam, Mass
Buvo
inešė, kad kuopos pradžiai nių mažai teatsilankė.
Kubūtų padaryta kolekta.
Fž- tikėtasi daug daugiau,
manytojas dėjo 50c.. po 25c. rie atsilankė buvo užganėdin
Atsižymėję bėgime gavo
M. Mažeika, A. Jonča, J. I'r- ti.
dovanas
J. Kamila laikrodėli
belis, K. Kasputis, M. Varnagiris, J. Narsutis, A. Jun ir špilką; p-lė Klimavičiūtė
ča,
M.
Šimanskis.
Išviso moterišką špilką. Virvės trau
kimą laimėjo nevedėliai, nes
$2.50.
Susirinkimai nutarta laiky geroką galą vilko paskui sa
ti ka« pirma mėnesio nedėldie- ve ženotus, taip kaip rusų ka
reiviai kanuoles.
nį.

KOLEGIJOS FONDAS.

atvykimo. Dabar jau gali iš
savo veikimo pasigerėti.

Niagara Falls, N. Y. susilau
kė sau lietuvio kunigo. Ir pra
dėjo veikti dėl visuomenės la
bo. Bet turės padirbėti, kad
nusikratyti bedieviškų laikraš
čių.
/

V. Draugunaitei. — Apie L.
D. S.-kuopos susirinkimą ga
vome žinutę nuo kitos kores
Esperantininkai veikia, bet pondentės.
Žagarui. — Apie tą radome
ar tas darbas^tik nebus per nieir vietos laikraščiuose.
ką?

aplinkybės.
Tiesa, su tūks
tančiu Kolegijos nepastatysiTam yra reikalinga mil
me.
žiniška pinigų krūva, tam yra reikalinga^ žmogus bei žmo
nės ką tuom dalyku tik užsi
imtų jam pasišvęstų.
Tečiau
nūdien varomas darbas, tie
skatikai rankiojami Kolegijos
Fondan nėra tai tuščias darbas
ir juokai, kaip tūli mano, bet
yra tai prirengimas dirvos bu
simiems Kolegijos įsteigėjams.
Teplaukia ir toliau aukos Ko
legijos Fondan, nes jau nebe
toli tas laikas, kuomet Kole
gijos klausimas bus pirmuoju
čia Amerikoje.
Aukas malo
nėkite siųsti antrašu:

Kun. J. Misius,
EUsworth, Pa.

•Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu —

Pažinkime Socijalizmą”

iii

Jonas Keras.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

A. Vaveris.

Rast. A. Jonča.

Bostono
hotelių
veiteriai , “Gevolt,” šaukia Bostono
Antra
moksleivių kuopa
laimėjo streiką dėlto, kad jų socialistai, “Račkus Bostone
ir
apielinkėse
teisybę
apie
mus
Valparaiso, Ind. prisiuntė per
streikas nebuvo socialistų ve
kalba.”
A. J. Rakauską pelną nuo su
damas.
rengto
Chicagoje Kolegijos
SLRKA.
auga,
kaip
anga
mū

naudai vakaro $10.00. Kun. J.
Montello, Mass. vis dar ju
Didinkime A. Paškauskas surinko Chica
da, kruta ypač po p. Račkaus ši} susipratimas.
susipratimą!
go, III. $20.25. Pirmiau bu
prakalbų.
vo............................................. 1124.99
Kaip linksma skaityti apie Amatninkai jau pienuoja grį
Dabar viso labo yra 1155.24
Iš pradžios,
Kewanee. Ten tai ištikro mū žimą į Lietuvą.
Jei tokiame laike kaip da
sų tautos žiedai. Neužmiršta draugučiai, geriau laukdami bar Kolegijos Fondas vis-gi
suteikti savo vaikeliams gryno čia daugiau pasilavinkite savo po truputį auga, atsiranda
lietuviško mokslo vasaros lai amate.
vis daugiau ir daugiau asme
ke ir dar taip puikiai pasirodo
nų
ne tik užjaučiančių Kolegi
Kas ten girdėties i§ Philair veikia išvieno su svetimtau
jos
idėjai, bet ir dirbančių
delphijos padangių. Toks kly
čiais.
\
ksmas, toks vaitojimas. Gal jai, tai kas galėtų abejoti,
kad
Kolegija
yra būtinai
Detroito Vyčiai subruzdo vokiečių orlaiviai užpuolė? Vi
mums
reikalinga
ir kad ji įveikti po p. Aleksandravičiaus sai ne, tik Račkus paleido
vyks.
Tegul tik persikeičia
keletą šūvių į socijalistus.

Didis veikėjas lietuvių tar
pe iš Brooklyno p. Jonas Mi
liauskas dabar važinėjasi po
lietuvių kolonijas. Jonas Ke
ras linki jam geriausio pasise
kimo išjudinti kitus, kaip jis
sujudino savo apielinkės lietu
vius.
-H----------Lai gyvuopja vyčių 80 kuo
pa St. Louis} Mo.

Yra šioj kuopoj keletas smar
kių narių vaikinų ir merginų,
kurie drba iš širdies, kad tik
daugiau pritraukti narių ir tt.
Daug svarbių dalykų apkalbė
ta ir nutarta surengti prakal
bas dėl padidinimo ir pagerini
mo kuopom. Jau ir kalbėtojas
yra užprašytas gerb. kun. F.
Kemėšis iš So. Bostono, Mass.
Žada atlankyti su prakalba lie
pos 25 d., seredos vakare. Tai
gi maloniai meldžiame atsilan
kyti kodugiausia. Kūn. Kemė
šis dar nėra kalbėjęs Bridgeporte. Nutarta išsimokinti teatrėlis, jau ir knygutės yra
partrauktos “Tėviškė.” Nu
tarta pasiųsti
pasveikinimo
laišką 2 seimui. Dėl menkumo
kuopos iždo negalime delegato
siųsti į seimą.

Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.
Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri
tinka ir katalikams ir socijalistams. -Iklšiol dar niekas nebu
vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata
likams ir socijalistams.

I

J

J

. -DACTTNTKKia.

Kas girdėti lietuvių kolonijose
BBOOKLYN, N. Y.
Iš siuvėjų veikimo.
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5 d. liepos, siuvėjai turėj.o
ekstra susirinkimą Tautiška
me name 103 Grand St. Tiks
las buvo apkalbėti kaip atgau
ti žiemą išstreikuotąjį dolerį.
Delegatas Bekampis prirodi
nėjo, kad warehousės 'senai
prižadėjimą išpildė ir kontraktieriai gauna viršaus, tiktai
darbininkams neatiduoda, pa
tarė visiems darbininkams bū
tinai išreikalauti nuo bosų.
O jei nenorėtų bosai atiduot
gera valia, tai sakė imsimės
streiko. Tai nežinia ką jie
darys girdėjau, kad bosai
kaip tiktai ir nedavė. Toliau
Bekampis išnešė rezoliuciją ir
protestą prieš priverstiną ėmi
mą kariuomenėn. įnešimas,
nors po ilgi] užsi varinėj imu
priimtas. Toliaus Bekampis
kreipėsi su prašymu aukų re
voliucijos reikalams tuoj nekuris parėmė ir inešė šimtinę
paaukaut, bet ant galo pas
kirta $25. . Toliaus Bekampis
pliekė tautiečius kiek tik no
rėjo kol jam atsibodo. Po to
^•dar išnešta rezoliucija prieš
-organizatorius tautos tarybos,
o labiausiai prieš Sirvydą, Liutkauską. Ainraziejų ir kitus.
O tas siuvėjų tarpe visai leng
va. ką nori tą gali daryt jie
sutinka ir anie kuo daugiaus
kaip patėmijau jie neįdomau
ja nieku, kaip tik rudžiu ir
cigarais. nes mitingą užbaigia tiktai komitetas ir dūmų
pilna salė, o veikėjai visi už
baro.
B lyno Ilganosis.

remta ta pati.. Prie kuopos
prisirašė 4 nauji nariai, dar
buvo imta paveikslai Vyčių
kuopos.
"U - y

gyvenimo.

Lietuvaite.

VEIKSMAS U.
PHTLADEPRTA, PA.

Uoliai

SCENA I.

darbuojasi.

Birželio 24 d. Apaštalys
tės Maldos dr-ja turėjo savo
susirinkimą. Buvo kalbėta
apie platinimą katalikiškos
spaudos.
Pripažinome, jog
kaip mūsų dr-ja nešioja apaš
tališką vardą, tai ir darbai
privalo būt apaštališki. Šiais
liakais tikras apaštališkas dar
bas tai yra platinimas doros
katalikikos literatūros.
Juk
stebėtina, kad tarpe katali
kiškų dr-jų narių randame
skaitančių bedieviškų, socijalistiškų raštų.
Minėta dr-ja aukojo $20.00
Šv. Kazimiero vienuolynui.
Povilas Kuisis aukoj® $5.00
tai įstaigai; tasai vyras yra
geras katalikas ir uolus tėvy
nainis.
Žvirblio Kumutė.

JONAS. Matomai tamstos mėgstate svečius!
KAZYS. Dar ir, kaip...
ROŽE. Taip, daugiaus įvairumo.
(į Kazį) Na, Kazį, ar
daug ką naujo!
Kaip nusisekė tau ant seimo! Ar
daug ką nuveikėte!
Valdyba liko ta pati!
KAZYS. Viskas nuosekliai klojosi, daug naujų nutarimų,
daug permainų.
Visa valdyba beveikę nauja. Net
ir mane prikinkė.
ROŽE. Ar taip!! Na ir kuomi tave aprinko!
KAZYS. Neva pirmininku!., (juokiasi).
ROŽE. Labai malonu girdėti. Linkiu gero pasisekimo. (į
Joną) Bet aš labai atsiprašau pono daktaro, mes
Ant sienų keletas didečia kalbame savuosius dalykus, o tamstai nusibodo

Šadvių puikiai apstatytas kambarys.
puikių paveikslų.
Petrone sėdėdama kažką neria.

lių,
di prie stalo ir skaito knygą.

Ona sė-

ONA. (užbaigusi skaityti) Mama! Jau užbaigiau skaityti
visą knygą. Puiki apysaka. Taip indomiai, taip
puikiai nupiešia mūsų lietuvių protėvių patrijotizmą.
PETRONE. Taip, taip vaikeli. Labai gera knyga. Aš
du kartu ją perskaičiau. Net apsiverkiau skaityda
ma. (atsidūsta, girdisi durų skambutis). Kas-gi
dabar čia galėtų būti?
ONA. (pašoksta) Kazys! tur būt Kazys?! (ieina Už durų
girdisi balsai).

SCENA n.
PETRONE, (atsikeldama
bus parvažiavęs.

greit Aa... mat ištikrųjų Kazys

klausyti... Matote aš labai indomauju viskuomi...
KAZYS. Jonas taipgi indomauja...
•JONAS. O taip!... man labai indomu...
KAZYS. Beja. Buvau pamiršęs. Aš tau dovanų parvežiau
iš seimo.
ROŽE. Indomu kokias ten dovanas, (prieina prie piano) O
čia naujų kompozicijų yra. .. puiku.
KAZYS (ineina). Štai tokių dar neturėjai.
Tai Kudirkos
“Nemuno vilnys.”
Girdėjau pas Žadeikius, labai
man patiko, tiesiog mane užžavėjo ir būtinai pasi
ryžau gauti.
ROŽE. Ačiū!... Aš dabar ją pabandysiu... Ponas daktaras
nieko neturėsite prieš tai.
JONAS. Labai meldžiu! Muziką labai mėgstu.
KAZYS. Sakau, tai puikus veikalas.
JONAS. Aš jo dar negirdėjau. (Rožė skambina. Kazys su Jo
nu atidžiai klausosi.
ROŽE. Ištikrųjų tai puikus veikalas ir graži melodija... net
man patiko.
KAZYS. Tiesiog žavėjanti.
JONAS. Užžavėjo ir mane. Tiek jausmų, tiek poezijos. Taritum matai tą puikų Nemunėlį banguojant tarpe augštų krantų.
ROŽE. Kaip tamista gražiai kalbi.. . tamsta turbūt poetas ..
KAZYS. Taip... taip...
ROŽE (atsikelia). Atsiprašau, aš tamistą apleisiu ant valandė
lės. (Išeina.)

DŽIAUGSMAS RUSIJOJ
Visuose Rusijos miestuose
kįla didžiausias džiaugsmas
dėl pasisekimų Galicijoj. Ka
riuomenėj karinis ūpas labai
pakilo. Fronte dalys kariuo
menės, kurioms nėra įsakymo

pradėti ofensyvą su nerisčiu
laukia įsakymo. 97-tas pulkas
nubalsavo atsisakyti dirbti ant
ūkio ir pareikalavo, kad jį sių
stų kruvinon kovon. Sako:
“Mes čia fronte išmirsime nuo
ligų ir nepatogumų, kol Pet
rogrado svajotojai nutars ar
daryti ofensyvą ar ne. Mes
norime tuoj eiti kovon. Rei
dą šautuvus panaudoti prieš
tuos, kurie mus nori sulaiky
tu Respublika pavojuje. Vie
nintelis kelias ją išgelbėti yra žengti prieš priešą.”
Krasos ir telegrafo ministeris Ceretelli perspėjo telegra
fistus, kad geriau dirbtų. Sa
kė, kad darbininkai turi at
siminti, kad jie turi teises, bet
turi taip-gi ir priedermes.

SCENA m.
įeina Kazys, Jonas, Ona.
KAZYS Labo vakaro, motuše!...
PETRONE. Kaip sveikas, vaikeli, ar laimingai?... Bet tu
NORI SUTRUKDYTI.
ne vienas?... (Ona priima drapanas ir ryšulius).
KAZYS. O taip! Tai mano jaunystės draugas Dr. Jonas
Vokiečių šnipai padvigubino
Kalvaitis,
čia
mano
motušė...
(sveikinasi).
Rusijoj
savo pastangas, kad
BRIDGEWATER, MASS.
PETRONE, (nustebusi) Oo... jeigu aš neklystu, ar ne bus
tik sutrukdyti rusų žygius
Liepos 12 d. čia buvo deba
tik Juozų iš pakalniškių sūnus...
Tonte. Kaizerio socijalistai va
tai. Debatavo katalikai pp. J. JONAS. Taip! Tas pats... Bet visgi mane pažinote, o tiek
ro agitaciją Rusijoj tarp dar
J. Ramanauskas ir A. Račkus
meti] nesimatėme.
bininkų ir kareivių apie tai,
su vietiniais socijalistais. Tu ONA. Meldžiu arčiau. Prašom sėstis, p. Daktare... (Jonas
kad Rusijos darbininkai nepri
SCENA IV.
riu pabriežti, kad debatų ren
sėdasi su Petriene ir šnekasi, gi tuomi tarpu Kazys
valo skersti Vokietijos darbi
gėjai apsižiūrėtų su rinkimu
su Ona kalbasi tyliai).
(Jonas giliai užsimąsto, Kazys nusišypsojęs prieina ir su ninkus. Pasakoja, jog Vokie
balsų, kaip teko pastebėti, tai PETRONE. Daug, daug atsimainęs esi... Visgi tikras tė duoda per petį.
tija sutinkanti taikintis ant
cicilikai vogė balsus. Vienas
vo pavydalas. Nekartą su tavo motute apie tave KAZYS. Užsisvajojai!.. Išblaškyk juodąsias mintis... (Juo Rusijos išlygų.
padaro kelis balsus. Ant pa
šnekėdavom, apsiverkdavo nabagė tankiai, girdi,
kiasi) o gal ir nejuodos tave mintįs paglemžė. Jei
baigos kilo trukšmas, iš kur
nieko, o nieko, nei jokios žinios nuo savo Jonuko,
gu taip, tai gerai. Tik dar kartą tau sakau stengkis
taip daug balsų, kad žmonių
turbūt jau jo nėra gyvo.
viską užmiršti.
tiek nebuvo, ir sėdynių tiek JONAS (sumišęs, nerviškai) Taip?... Kaip tai galėjo bū JONAS. Viską užmiršt, sakai?.. Sunku! Širdį baisiai sopa,
UŽPUOLA ATEIVIUS.
nėra, kiek balsų. Patartina
ti?... aš... aš manau kad koki klaida buvo įvy
kovoju su savimi. Čia vėl naujas smūgis. Tavo mo
debatų rengėjams paadryti
Flat River, Mo. — šiame švi
kus. .. Aš taipgi nuo jos negaudavau jokios žinios...
tutė daug papasakojo apie mano užmirštus namiškius.
korčiukes kitokios spalvos po
no
kasyklų centre buvo pogro
O ar tamsta senai atvažiavote pas Kazį.
Nupiešė motutės vargus, ašaras. ..
ATHOL, MASS.
pieriaus. Bridgewater’e žmo PETRONE. O jau gana senai, prieš pat karę atvažiavau. KAZYS. Viskas bus gerai!. . Turėk tik kantrybės. Sugrįši mą* ateivių. Amerikonai mainėms pirmu kartu teko girdėti
Apsivedė.
Kaziukas dagirdęs kad karė prasideda parsikvie
greit prie normalio gyvenimo. Susipažinsi plačiau, nieriai ateiviams darė veik tą,
tokius debatus. Katalikai de
tė mane pas save.
pradėsime veikti ir nusiraminti. Aš su visa šeimy <ą E. St. Louis, III. darė nigeLiepos 4 d. p. Petras Kučin batus laimėjo iš visų atžvilgių.
na darbuojuosi kiek galėdamas. Prigulime beveik riams. Huliganai užpuolė atei
skas vedė p-lę Magdeleną An- Socijalistai tapo išmušti iš sa JONAS. O mano varšė senutė, kasžin kaip skursta.
PETRIENE.
Mačiausi
išvažiuojant.
Labai
prašė,
kad
ta

prie visų vietinių idėjinių draugijų, dalyvaujame va vius, išvijo iš namų, apiplėšė
driliunaitę. Abu yra pasižy vo pozicijų, dabar vaikščioja
vęs paieškočiau ir jeigu rasiu, kad viską papasako
karuose, teatruose, prakalbose ir kitokiose pramogo jų namus, apvogė turtą. Mo
mėję veikėjai jaunimo tarpe, nabagai nosis nuleidę, rodos,
čiau. Daug turiu ką pasakyti, bet apie tai kitą
se. Ir tokią didelę dvasinę naudą turime, kad nega teris su vaikais paliko be duo
P. Petras Kučinskas yra čia kad sarmatijasi žmonių
syk.
lime tiesiog atsidžiaugti. Ir tu, Jonai, drauge dar- nos. Taip tai išvvaikė 1.000
augęs vaikinas ir tikras lietu Kad būtų daugiau tokių kal
..... ..... /
:ų. Paskui
ONA.
(išeidama)
Atsiprašau,
aš
turiu
jus
apleisti...
buosies su mumis. Sužadinsi savo prakilnumą, jaus ateivių darbininkų.
vis. Uolus veikėjas vyčiuose, bėtojų, kaip pp. Račkus ir Ra
moters,
vaikais
nešinos
ir veVISI. Labai prašom...
mus, darbštumą, energiją ir pats nepasijusi, kaip
blaivininkuose ir LDS. kuopoj. manauskas, tai socijalizmas
dinos, bėgo ieškodamos vyru.
KAZYS. Taigi, matai, motute. Radau tą Jonuką, apie
užmirši praeitį.
Meilaus gyvenimo naujai pore nuetų ant šuns uodegos
Keletas tremtinių vagonų
kurį taip daug rūpinaisi...
lei.
Rep. PETRONE. Labai man malonu Tamstą pamatyti, nes dabar JONAS (bent kiek linksmiau.*). Tas tiesa! Pirmais metais A- atvažiavo į St. Louis.
merkos gyvenimo, dirbau išsijuosęs su didžiausiu no
Liepos 8 d. buvo iškilminga
galėsim
Tavo
motutės
prašymą
išpildyti...
ru ir pasišventimu, net tankiai valgyt, nei miego ne
vaikučių pirmoji komunija.
FINAI PASKELBĖ
JONAS.
Man
taipgi
neapsakomai
bus
indomu
ir
malonu
išgir

sinorėjo.
Bandvsiu vėl...
Apie 40 vaikučių priėmė ko
NEPRIGULMYBĘ.
sti
nors
keletą
žodelių
apie
savo
senutę.
..
SCENA VII.
muniją. Tą pat dieną po pie
NUO ADMINISTRACIJOS.
KAZYS.
Jau
ilgai
kaip
nesimatėte.
..
Pereitą
ketvergą
Finlandi

ROŽE
(inbėga
linksma).
Vakarienė
jau
pagaminta.
Prašau
tų buvo Šv. Onos dr-jos pikni
Šiuomi pranešame visiems
jos parlamentas paskelbė savo JONAS. O taip! Keliolika metų.
dabar prie stalo...
kas. Žmonių buvo daug.
PETRONE. Bet laikas taip greit prabėgo, tartum viena va KAZYS- Greita tu, Rožiute, begalo. Gera iš tavęs bus šeimi savo skaitytojams, kurių pre
K A. šalie* neprigulmybę.
landa. Ar senai judu lankėte Šiaulių gimnaziją,
Rusijos visuomenė baisiai
ninkė. (Juokiasi, Rožė išbėga. Į Joną.- Na Jonai! numerata pasibaigė arba jau
baigiasi, kad pasiskubintumė
KAZYSTaigi,
aš
viską
pamenu
taritum
tas
buvo
vakar...
nepasitenkino tuo žygiu. Dar
Dabar eisime ant vakarienės...
BRIDGEPORT, CONN.
te atnaujinti, nes mes kaip tik
bininkų ir Kareivių Tarybos JONAS (atsidusęs) O! kas gali tas jaunąsias moksleivių JONAS. Valgyti nesinori...
linksmas
dienas
pilnas
gyvybės
ir
laimės
užmiršti..
.
pirm.
Ccheidze
tuoj
išvažiavo
KAZYS. E, ką tu čia vis verki... (Ima Joną už rankos ir ve išsiuntinėjame pranešimus ir
L. Vyčių judėjimas.
PETRONE.
Esiu
Onutei
pagelbėti.
O
judu
sau
pasišneku
į Helsigforsą, idant sutaikin
da). Viskas bus gerai-.. Pavakarieniausime — pasvar negavę jokio atsakymo, turė
Smagu man pranešti, jog ti nesusipratimus.
sime sustabdyti siuntinėjimą
čiuokit (išeina).
stysime. (Išeina.)
Bridgeporto Vyčiai smarkiai
“Darbininko.”
Rusijos laikraščiai labai pei
UŽDANGA
darbuojasi. Jau turime kuo kia finų žygį.
Taip reikalauja pačtas, o an
SCENA
III“Rieč” skel
poje netoli šimto-narių ir ti bia, jog finų parlamento žy
tra pabrangus popierai negali
kimės, kad Vyčių dvasia ne gis nepakenčiamas. Kiti lai KAZYS. Na, kaip tau viską* išrodo?... Jauskis visai kuo
me siuntinėti ant abejo.
sai, visai kaip namie. Čia visi saviškiai, visi džiau
FRAGMENTAI MINTIES.
grius. Nedėlioj liepos 1 d., kraščiai rašo, jog jei geruoju
Kaip gaunate žinią tuojaus
giasi iš tavo atvažiavimo.
Kur yra laimė? Klausia daugum’s.
1917 parengė puikią gegužinę neatšauks savo žygio, tai rei
pasirūpinkite prisiųsti money
Kas sugebės j tai atsakyt?
Šv. Jurgio parapijos svetainė kės ginklo griebtis. Finlandi JONAS. Ačiū tau. Kazy! Nesirūpink, aš greit pradrinsiu.
order arba čekį.
Matysi
(bando
juokties,
bet
išeina
labai
nenaturaAr
turte,
šlovėj
’
,
grožybėje
kūno
je buvo žaidimai, dainos o jos general-gubernatorius Ru
Jeigu to negalite padaryti
liškai). Bet tu visgi aristokratiškai gyveni, o
Galima laimę matyt?
prie svetainės ant tyro oro bu sijos valdžios nuskirtas neten
parašykite nors kada prisiusi
gal tu ir ant piano skambini?
vo prirengta puiki vakarienė. ka ką veikti.
te pinigus.
Nuo jo visos KAZYS. Ne. Mano žmona skambina, o daugiausia tai
Kas
yra
laimė?
Kas
tą
supras?
Surengimui vakarienės puikiai teisės atimtos.
Pasitikime, kad mūsų skaity
'
žmonos sesuo Rožė. Ji tai beveik visą laiką praIr čia ant žemės jos būtybę ras?
pasidarbavo pirm. p. A. Veletojai
ir rėmėjai paklausys ir
M. Tokoi, Finlandijos par
leidžia skambinant. Ji lankosi muzikos konserva
Diev’s yra laimė, taria išmintis —
čkis ir gabiausio Vytės p-lės lamento narys, pasakė: Mes
nevilkins prisiuntimą.
torijoj. gyvena pas mus, nes tėvai jos jau pasimirę.
Čia laimės nieks nematė, ir nematys.
1
U. Matuzaitė, E. Baltrušytė nenorim užvesti naujų santi“Darb.” Administracija.
JONAS,
(atsikelia
ir.tėmija
į
paveikslus)
Bet
kokie
puikūs
ir poni T. Šaučiunienė. Bu kių su svetimomis valstybė
paveikslai... Tokie savotiški; malonūs, lietuviški
Ką reiška.žodis “laisvė
vo pagaminę puikaus gėrimo, mis, nesikišame į karės klau
Mokinys Vladas Kateiva,
vaizdai
...
matomai
gero
dailininko
darbas.
To aš nesuprantu,
naminės rūgšties, tokios ska simą ir iki karės pabaigos ne
Kauno
gub., Šiaulių apskr.,
Kadangi visuomet
nios, kad daugumas dar lig- norime nustatyti santikių su KAZYTS. Nagi, drauguži, tai juk mano paties piešti... j • X
Viekšnių par. Ieškau giminių
Po įstatais buvu.
šiol nebuvo ragavę. Buvo1 Rusija, bet mes turime be jo JONAS. Tavo? Žiūrėkite! Aš taip ir tikėjausi, kad iš
ir pažįstamų gyvenančių Ame
tavęs
su
laiku
bus
garsus
dailininkas.
Dar
pame

prakalbėlių. Pirmiausia pra kio atidėliojimo gauti viduri
rikoj
’. Adrsesas:
nu Lietuvoje, mokykloje visus sąsiuvinius pritep
Kas yra laisvė, jei įstatymai riša
kalbėjo L. Vyčių pirm. A. Ve- nę autonomiją, kuri tarptauRussia,
g. Ekaterinoslav,
liodavai!. .. (juokiasi abu) Bet kas tai? Tas paveik
Žmogų, ir viską gamtoj!
ličkis. Toliaus kalbėjo vieti tiškai būtų po karės mums už
Puškinski pros. 30 k. 3.
slas taip visai savotišks, žavėjantis ir ar žinai ką
Laisvės nebėr — jei ji butų,
nis vikaras gerb. kun. J. Jan tikrinta.
Meldžiu atsilieptu
jisai man primena!...
‘
7
Nieko nebūtų tvarkoj.
kauskas, velydamas gero pa
Pirmąs žingsnis prie pasis- KAZYS. Žinau.
Tai tas krumutis, kur mudu vąfcacijų lai
sisekimo mūsų brangiai orga kelbimo neprigulmybės padarė
Paieškau savo brolių Jono
ke prasėdėdavome iki vidurnakčiui, svajodami ir
Jurę visko įgijęs
nizacijai. Kalbėjo p. J. Šau- Finlandijos socijalistai' birže
ir
Juozapo
Rūkų, Kauno gub.,
gėrėdamies strazdų čiulbėjimu... Jį mes buvome pra
Žmogus dar kentės
čiunas, priminė vargstačius lio 22 d.
Kuomet jie aprei
Raseinių
pav.,
Skaud. valsšč.,
minę “ Ramybės būknele. ”...
i
Pakol Tave, o Viešpatie!
brolius ir seseris Lietuvoj. škė reikalaują neprigulmngos
Libiškių kaimo.
JONAS. Ištikrųjų!... Bet kaip naturališkas.
į
Jis neapturės...
Po to buvo aukos. Gerb. kun. Finlandijos respublikos.
Gor. Voronež, NatikonovsKAZYS. O kiek aš dirbau, kiek svajojau kolei gerai išsi
J. Jankauskas $2.00; smulkes
kaja ui., D. No. 56. N. E. Litvaizdinau atsiminiau kaip tas kampelis išrodė.
Viskas, ką turiu Tavo yra, Dieve —
nių aukų sumesta $8.78c. Vi BERŪKĄ UŽPOLE MUSES.
vinovų, Peredat Vikentisų An.
JONAS,
(sunkiai
atsidusęs)
Bet
kasžin
ar
da
kada
mes
tą
Nes aš Tavo vaikas amžinasis Tėve!
so aukų $10.78c.
Šiemet visoje Vokietijoj
Rukasų.
kampelį aplankysime?
}
Dar buvo atsilankęs svečias viešpatauja didžios kaitros ir

f

/

y y

4 • <

p. A. šimukonis iš Pravidence, dėlto priviso daug musių. Ber- KAZYS. O, taip, aplankysime tik jau rasime viską kitaip.
Vokiečių kanuolės senai jau viską sudaužė...
sykiu dalyvavo ir taipgi pui line šiemet atsirado tiek mu
kiai pakalbėjo.
sių, kad žmonės neturi vietos
SCENA IV.
Užbaigoje buvo pusmetinis nuo tų biaurybių. Niekuomet
susirinkimas
daug svarbių tiek jų nėra buvę kaip šiemet. KAZYS, atidarydamas duris. Įeina Rožė) Sveika Rožiutė.
reikalų delegatas
apkalbėta į irL.nutarta
tiek priviso
dėlto, .ROŽE. Sveikas drūtas, Kazį...
austi
Vyčių Į Musių
kad nebuvo
kuo jas ir
gaudytį
Dr. JoKAZYS. Susipažinkite čia mano jaunystės d
Kongresų.
Delegatas
vien-■ nuodinti.
nas Kalvaitis
HutMunii.
»OKiecmms labiau
įamau
rvaivanis panelė
ptuieie Rožė-Gibaitė.
vTivaiir.
Vokiečiams
balsiai išrinktas p. J. Šančių- rupi kariauti prieš) priešiniu-j ROŽE. Labai malonu... (į Kaaį) ačiū tau Kazį, kad parai
nas.
Valdyba vienbalsiai pa- kus, negu prieš muses.
vėžiai sevčią.
.
- į
.[T,
\
'
. L.
H
i

Geriau kad visas svietas
Kariaus prieš tave,
Negu užtrauktum rūstybę
Dievo į save.

Vincentas Petrikas Kauno
gub., Ukmergės pav., Kovarsko valsčiaus, Piktagoli gatvės
ieškau brolio Konstantino Pet
riko. Mano adresas: Ekateri-

7

•<

Kas nori suprasti greitumą minties
Tas tur’ būt amžinu —
Ji yr’ vienu momentu
teityj’ išbūna nūn.
* ’

s

1

noslavskoi gub. Poč. Sta. Junovfca-Rudnik, Aleksandrovskaja gora V. Petrikas, Russia.
-I
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DARBININKAS
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Paieškau Onos Skurdaitės
Paieškojimai
Kauno
gub., Telšių pav. Pir
Y
99
miaus
gyveno
Chicagoje pas
Jeigu nori surasti savo gi
“DARBININKO
mines ar pažįstamus prisiųsk savo švogerį Buiką, bet dabar

I

I

t

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes
tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems
žmonėms važiuoti.
Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” automobiliu.
Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilių.
NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti
gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia
vėjo greitumu.
Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Spaustuvėje

“Darbininko” ofise įvesta
pačt-os skyrius. Dabar pas mus
galima pirktis m o n e y or
derių, siųsti pakietus
ir tt. Viskas atliekama, kaip
ir pačtoj.

Visokius Spaudos Darbus
Nuo mažiausio iki didžiausiam

Kainos prieinamos
♦
t

“DARBININKAS”

242 W. Broadway

2107 Wharton St.,
S. S. Pittsburgh, Pa.
Fin. Sekr. — Jos. Danksys,

138 So. 20 St.
Iždininkas: — B. W. Woshner,

1514 Carson St.
Direktoriai:

J. Marcinkevicz,
2106 Carson St.,
J. Janauskas,
75 So. 19-th St.•9
M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.•5
J. Kybartas,
2115 Wrights St.,
P. Kildušis,
1811 Wharton St.,
Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis,
1717 Arcena SU,
N. S. Pittsburgh, Pa.
Janitor: — J. Tamkevičia,

2025 Jane St.,
Marshal: —
!

Perkant visas virš pažymėtas knygas, atiduosi
me už $1.00.
Jeigu jau turite tas knygeles, kurios čia įvardy
tos, tai nieko nelaukdami parašykite laiškelį įdėda
mi už 2c. krasos ženklelį ir po kelių dienų gausite
iš “Darbininko” knygyno katalogą dykai.
Pinigus siųskite iš kalno krasos ženkleliais ar
ba čekiu šiuo adresu:

PARSIDUODA GROSERNt
IR BUČERNt. Priežastis par

davimo, savininkas turi eiti j
kariuomenę. Geroje vietoje,
tarpe lietuvių ir tik viena lie
Matęs. tuviška grosernė. Norintieji
pirkti kreipkitės šiuo adresu:

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 236 Pearl St.,
ANTRASAI.

Pirmininkas:
»

Motiejus Žioba,
29 Webster St,
Malden, Mass.

Vice-Pirmininkas:

J. B. Šaliūnas,
866 Bank St.,
Waterbury, Ct.
Sekretorius:

J. E. Karosas,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Finansų Sekretorius:

A. F. Kneižis,
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.
Iždininkas:
Mikolas Venis,
28 Story St,
So. Boeton, Mass.

J

“DARBININKAS”

242 W. Broadway,

Malden, Mass.

Dvasiškas vadovas:

Kun. F. Kemėšis,
50 W. Sixth St..
So. Boston, Mass.

X
So. Boston, Mass. f

“VAIZDELIAI” kurioje telpa šios apysakaitės:
1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis,
5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Smitas.
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros
ir kainuoja tik.............................................................
“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ.” Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri tinka ir
katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir
katalikams ir socijalistams. Dailiai išleista, ant bran
gios popieros ir kaštuoja tik......................................
KUR TEISYBĖ? SUKRUSKIME. Parašė kun. F.
K- Kas nori žinoti kur yra teisybė, tai lai skaito šią
knygelę. Kaina...........................................................
* “SVARBŪS KLAUSIMAI.” Joje telpa šie klau
simai ir į kuriuos labai aiškiai atsakoma: Ar yra Die
vas? Ar Kristus yra Dievas? Ar žmogus turi dūšią?
Ar žmogus kilo iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų
Dievo įsakymai? Tą knygelę verta perskaityti kiek
vienam. Paras F. V. Pusi. 32. Kaina........................
PATARLES ir Išminties Grūdeliai. Surinko P.
Mulevičius Tai yra vienatinė tos rūšies knygelė lie
tuvių kalboje. Joje telpa daugybė trumpių, bet la
bai svarbių minčių. Senas, jaunas, mokytas ir bemok
slis čia ras sau tinkamiausio dvasiško peno. Knyge
lė nemaža ir daili. Kainuoja tik ...............................
KOMEDIJĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36
pusi. Knygelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kū
mutės, Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Vi
si šie veikalėliai pilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs
lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią kny
gelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina.............
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES.
Parašė Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mū
sų srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. Pa
tartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina.........
LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS
1917 M. Išleido L. D. S. Yra vienas iš geriausių pa
tarėjų. Jame rasite aprašymą lietuvių organizacijų,
visokių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo rasties.
128 pusi. Kaina............................................................. 25c.

Prot. Sekr.: — J. Packevich,

i

lepšės surast, kaip užeis lietus,
kad net visos siūlės išsileido.
Tai Mikai apsisaugok ir va
žiuodamas
į laukus pasiimk reinY Zakristijonauti nereikia. Krei kotą. Jeigu
neturi, tai nieko
Y pties:
nelaukdamas
nusipirk
arba užsi
Kun. Pr. Augustaitis,
sakyk, tada drąsiai galėsi va
614 W. Mahanoy Avė.,
Mahanov City, Pa. žiuoti gribauti.
Geriausius ir puikiausius reinY
kotus vyrams ir moterims daro
Vargonininkas atsakantis

ir turintis gerą balsą paieš STASYS PUTA
So. Boston Raincoat Co.
kau tuojaus vietos. Meldžiu
344-278 Broadway,
atsišaukti:
Tel. S. B. 1165-m.
So. Boston.
Mes parodysime daugiausia ir
Organist of Marys Anna
pilnai pripildytus namus įvairios
Church,
j
rūšies rakandais So. Bostone.
Box 292
Vienatine Lietuviška t
I Turime šimtais visokių rakandų
Marianna, Pa.
X

t

Papuoškite savo knygy
ną “Darbininko” išleis
tomis knygomis.

tams rengti antrą demonstra
1505 Carson St.,
ciją. Socijalistai-gi nemano
S. S. Pittsburgh, Pa.
rengti demonstraciją, o tik lie Vice-prez.: — K. Smigelskis,
pos 22 d. turėsią ant Commons
1 Eilėn
prakalbas.
Carrick Pa.,
I
Mt. Oliver St.

C. Patckevich,
1908 Merriman St.“9
M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.,
Pittsburgh, Pa.

75c. Linolėja (tmoleum)
35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži
mėliai (Carriages)
516.5&
$ 6.50 Geležinės lovos.......... 4.75
20.00 Bresinės lovos ........... 13.85
15.00 šaldytuvai (Refrigerators) ...........................10.50’
5.00 Minkštais viriais ir apačia neninkai (matresses) ............................ 3.75
13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85
24.00 Aks. karpetos 9X12...17.5C
14.00 Vilnonės ar valakninės ..........
10.95
7.50 Sulenkiami vežimėliai
vaikams ...................... 5.95
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės
šėpos............................. 26.75

Y rai gerai mokąs vesti didelį

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRJA VAKAR. PENNSYLVANUOJ.
Išdavė permitą. Bostono ma
Prez.
—
J.
Petraitis,
joras išdavė permitą socijalis-

Laike Naujosios Anglijos
LDS. Apskričio susivažiavimo
Birželio 24 d, 1917,
So. Boston, Mass.
Suaukavo į L. D. S. Apskri
čio iždą $10.00 šios ypatos:
Po $1.00 J. L. Petrauskas,
J. E. Karosas, A. Vaisiauskas, V. Jakavičius ir M. Ku
bilius.
Po 50c.: J. Matukas, v.
Sereika.
Po 25c.: P. Miliauskas, V.
Kudirka, J. Pileckas, A. Naviekas, V. Širka, L. Borisas,
V. Brodis, O. Meškauskaitė,
M. Sundukienė, P. Giedraitaitė, J. Markelionis, J. Červokas, J. Mockevičius, A. Čiginskas ir A. Kneižis.
Smulkitj 25 c.
Išviso $10.00.
L J U- -------------Nelaimė su tomobiliu. Liepos
16-ą d. 6:15 vai. vakre, So.
Bostone ant Old Colony Avė.
gatvės, susimušė gatvekaris su
automobiliu. Laimė kad susi
mušimas buvo šonais, tai žmo
nių nesužeidė, bet automobi
lius tapo visiškai sulaužytas.
Keno kaltė tame, nėra tikros
žinios.

Niekur kainos negali būti
sulygintos Bostone su
mūsų kainomis.

T bažnytinį chorą j šv. Juozapo
Apskaitliavimą už darbą prisiunčiam pareikalavus. &
lietuvhj parapiją Mahanov CiReikale visuomet kreipkitės
Y ty, Pa. Algos 60 dol. ir įeigos.

i V

>

Y
t
Už vieną sykį 50c.
Jieva Stripaitė,
Y
du
” 75c.
78 Market St., Brighton, Mass.
Y
tris
” $1.00
Y Už paieškojimus
pinigus
Y siųskite iš kalno.
Y
Kaip su Raulu atsitiko!
“DARBININKAS,”
Y
Ei Raulai, palauk aš tau pa
242 W. Broadway,
Y
sakysiu apie savo nelaimes! Ką
Y
O gi išvažiavau su Ona
Y REIKALINGAS tuojau tik kokio?
grybaut ir nespėjau nei vienos
99

atlieka

New York, New Jersey LDS.
Pabrangys pieną. Naujosios Apskr. Valdybos adresai:
Anglijos pienininkai vėl pa Pirm. — V. Daubaras,
669 Grand St.,
kels kainas. Nuo rugpj. 1 d.
Brooklyn, N. Y.
kvorta bus po 14c.
Vice-pirm. A. Masandukas,
197 New York Avė.,
Newark, N. J.
Rašt.
— Pr. Vileikis,
Išvažiavo. Nedėlios rytą L. j
59j Brill St.,
D. S. centro valdyba ir So.
Ne vark. N. J.
Bostono 1 kuopos delegatai
Vald.
narys
Kun. J. Švagždys,
“Darbininko” automobiliu iš
147 Montgomerv St.,
pyškėjo į kongresą, kurs atPaterson, N. J.
sibūna Nevark, N. J.

AUKOS.

nežinau kur. Ji'pati, ar kas
kitas praneškite šiuo adresu:

9,

Globėjai:
Jonas Petrauskas,
66 W. Fifth St,
So. Boston, Mass.
Vincas Kudirka,
37 Franklin St.,
Norvood, Mass.
M. Abračinskas,
187 Ames St.,
Montello, Mass.

Vietines žinios

paieškojimą į “Darbininką. 99
So. Boston, Mass.

Didžiausia Rakandą
Vertė!

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVE

i

*

VERONIKA MELINAITE Kau
no gub., Skapiškiu miestelio ieško
sesers Uršulės Drutaikienės, gimi
nių ir pažįstamų.
Petrograd, Liteini pr. No. 15.

JUOZAPAS TAMULEVIČIUS

Viln. g., Trakų aps., Marcinko
nių par., Zarvimj kaimo ieško bro
lių Domininko ir Miko gyvenan
čių Amerikoje.
Diejstvujusčaja armija, poL
počt. kontora No. 4, 26 park art.
divisii, vzvod, Iosifu Tamulevičių.

F

LIETUVIŠKA

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ, CHICAGO, ILL.
DROVER TSOO

Y
v
J4Minersville.

t
Y
Y
Y
❖
t

Y

nupiginta kaina, kuriuos mes
kiekvienam išrodysime ir taip-gi
jų kainas.

MES GVARAUTU O JAME UŽ
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

Pa. Y
v
♦♦♦
eje^eeęe»**^ee*ee*ee*eejee*ee*eejee*«

Kampas B ir B'way,
SOUTH BOSTON.

HENRY J. B0WEN

PINIGAIS ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO.

RealEstate Insurance

Pirkdami pas mus nejudi
JUOZAS ŽYLIUS iš Kybartų,
namą
turtą turėsite prielankų
Suvalkų gub., ieškau seserų, gy
venančių Amerikoje, Marijonos ir teisingą patarnavimą.
Rastauskienės ir Ievos Žemaitie
SOUTH BOSTON, MASS.
nės ir VINCAS BYLEVČIUS iš
TEISINGIAUSIA IR GE
Vištyčių, Suv. gub., ieško švoRIAUSIA LIETUVIŠKA
gerų ir seserų gyvenančių Ameri
APTIEKA.
koje Philadelphijoj. Adresas:
Gor. Luga, Petrograd gub.,
Sutaisau receptus su di
Litovski Komitet.
džiausia atida, nežiūrint, ar
tie receptai Lietuvos ar Ame
Tai vienati
LIUDVIKAS BALČIŪNAS rikos daktarų.
nė
lietuviška
aptieks
Bostone
Kauno gub., Šiaulių aps., Pašu
ir
Massachusetts
valstijoj.
švio par., Mikiališkių vienkie
Gyduolių galit gaut, kokios
mio ieškau Onos Blizirikos gimitik pasaulyj yra vartojamos.
! nių ir pažįstamų.
Galit reikalaut per laiškus, o
Diestuvujuščaja armija 18 pieh.
aš prisiųsiu per eipresą.
nestroevaja rota.

i

James Ellis Co

Uždėta 1871

469 Broadway, So Boston

ATDARA: Panedėlio ir Subatos vakarais.

PIRMC' KLESOS

DANTISTAS
■-■
- ?

DR. W. T. REILLY
i;

H

h■

PRIE DOBCHESTER ST.
V a lando#
noo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vukare.

NedčHotnia
nuo 10
ryta

iki 4 vai. vakar*.

K. ŠIDLAUSKAS

Petrograd, Saperni per. No. 9.
kvr. 9.

Tel So. Booton270

DR. JOHN MicDONNELL M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviukai.
Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.
Po pietę 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

AR NORI GAUTI GERĄ
DARBĄ.

536 Broadway, So. Boston.

Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
❖

469 Broadway,So. Boston,Mass.

J

ANELIJA ir LIAVUSE NO
Mokykis amato
REIKAITĖS, Kauno gub., Šiau
The Benu Pitman School of
lių aps., Šiaduvos par., KaulaShorthand.
Y liškių kaimo, ieškau brolio Jono I Katherine Evans
Walsh valdytoja
Y ir Antano PETRAVIČIŲ gyve
Duoda
dienines
ir vakarines
Y nančių Amerikoj, taip-pat gimi
lekcijas
Shorthand,
Typewriting
Y nių ir pažįstamų. Adr.:
ir Stenotvpy. Mokina po vieną.

Y

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

<■

PETRAS ČIGAS Kauno gub.,
Panev. aps., Biržų valsč., Seme- i Aptiekorins ir Savininkas B
niškių kaimo ieškau brolių gyve ' i Tel So. Boston 21014 ir 21013. o
nančių Amerikoje taip-pat gimi | 226 Broadway, kampas C St., B
nių ir pažįstamų.
i

^*^*********$****

Užlaikome
laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šliubi
nius ir deimantiniu*,
muzikas,
gramofonus
bu lietuviAkai s
rekor
dais. koncertinas, ant
kurių gali groti ir ne
mokantis visokius šo
kins. armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas ir taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikallškus instrumentus
Ir revolverius Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicago* orderi
lite siųsti per laiškus.

TELKPHO

So. Boston, Mass.

Y Krautuvė
Y
Y Kuri užlaiko visokio taY voro, reikalingo maineY nieriams.
Y V. LUKOSEVICIa,

TEL. EACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OfiK adyooa
1-8 P M 7-9 P.M.

419 BoylrtM St, Boston, Man.

Petrograd, Moika 60, GostinniDarbas užtikrintas.
ca Possia Elionore Noreiko.
Telephone eonneetion.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.
Paieškau savo pusbrolių: Sta
nislovo ir Pranciško Dembiskių
gyveno Waukegan, III. Jono Dembinskio ir Povilo Vasilio keturi
metai atgal gyveno Rockford, III.
Turiu svarbų reikalą užtaigi jei
kas žino kur dabar jie gyvena,
meldžiu man pranešti jų adresą
arba patįs atsišaukite. Mano adresas:

Stanislovas Linkevičia,
247 Park St.,
Reading, Pa.

Pranešu visiems, kad aš Vin
centas Liutkevičius Suvalkų
gub., Kalvarijos pav., ir valsč.,
Naujenėlės kaimo gyvenu mie
ste Ūtos Didžioji Uspinskaja

ša

ĮLĮS McCLEARY CO

(

Centrai Spa.,
Broadvvay, So. Boston, Mass.

Prirengi&m pilnai $150.00

ddotuves už
|
CQ 50. Jokil» 7^'
Q J,

Kampas Dorchester Street.

iaus mokes
čių nėra.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠES (ice
-cream), SODA ir CIGARŲ
žtikrinangvaranti. arba
vi
Dr. Paul J. Jakmauh
sai nemokėkite.
f Jakimavičius)
TeL
Back Bay 6722
Priėmimo
vaJendo.:

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas.
TeL So. Boston 21032

Nusipirk mosties.

gatvė, No. 64-4 Vincetas P.
Liutkevičius.
--- -----1
Paieškau savo draugės Ka
tarinos Gailaitės, paeina iš
Kauno gub.. Telšių pav., Bla
kių par. Girdėjau, kad ji gy
vena New York’e. Ji pati ar
kas kitas praneškite šiuo adre
su:

Tai BUSI GRA2U8I Ją išdir
ba Ifentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyra ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plšmus raudonus,
juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės
50c. ir $L Pinigus galit siųst ir
stampoms. ( -

Jieva StripinaitS,

J. RIMKUS

j

G?do riaokiaa Hsm
PriUdMa AldB>n*

78 Market St, Brighton, Mass. P. O- Box 3®.

Holbrook, Maas

f

1

Noot iklSpopiM. Noo 7 *1 8 vakar*
666BROADVAY
Washington
St SO.
Boston.
509
Ccr. G ST.
BOSTON.
Tai 107 S. B. '

B«ll Pboo*. Dtcklnaon KM M. I

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Brud St, PHddptia, Pa J
Phy»ici*n and Surgeon (lierorš gydy
tojas ir chirurgai pabaiga Indianos
Universitetą) Gydo visokia* ligas vy.
m, moterie ir vaiku. Daro operacijas,
omo valandos: »41 rito. >4 PO piet. 7-*
vakaro, aemitoms: >11 rito !■«popiet. ]

