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Kaip protas, taip ir patyri
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kad tautos dora bujotų ten,
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Delegatų i pirmą posėdį at
vyko daugiaus, kaip 30. Lau NEPRIARTINO TAIKOS.
kiama daugiams. Seimo vedė Permainos Vokietijos v;
ju išrinkta Motiejus Mažeika džio.j matyt nepriartino taikos.
iš Chicago, III., jo padėjėju! Naujas kanclierius Michaelis
Vincas Vilkauskas iš Worces- yra tik įnagis Hindenburgo ir
ter, Mass.; sekretoriumi p. F. Ludendorfo. Tuodu karveVirakas, padėjėja p-lė Ona idžiu — Hindenburg ir LudenUnguriutė. Pasveikinimų pri Idorf — yra dabar galingiausi
siųsta daug, ūpas pas delega ir turi daugiausia intekmės
tus geras. Rengiamos rimtai pas kaizerį ir daugelyje gyven
svarstyti LDS. reikalus.
tojų.

Reme paskolą
SKELBIMAI ATNEŠĖ
NAUDĄ.

242 W. BROADWAY, 80. BOSTON, MASS., LIEPOS (JULY) 19 d., 1917 m.

Iš tremtinių gyvenimo

Vokietijoj

Iš L.D.S. Kongreso

Todėl nėra vilties, kad šito
ji valdžioj permaina pagreitin
tų taiką, nes visi dabar sto
vintieji prie Vokietijos val
džios vairo yra prijungimo že
mių šalininkai.

Suv. Valstijų Iždo Departa
mentas skelbia, jog laikraščiai,
jodomų paveikslų teatrėliai ir
kitos Įstaigos labai rėmė val
džios karinę paskolą — Liberty Loan. Skelbia, jog vien
laikraščiai pagarsinimui Lais
vės Paskolos tiek vietos pa
skyrė, kad už ją būt reikėję
užmokėti $500.000.000. Apie
Laisvės Paskolą buvo rašoma
26-se kalbose.

KADA BUS REVOLIUCIJA
VOKIETIJOJ.

Vokietis prof. Herman Fernau, pabėgęs Šveicarijon, pa
sakoja apie Vokietijos politiš
ką stovį.
Jis papasakojo ši
taip:

“Aš manau, jog revoliucija
Vokietijoj tik tada bus gali
ma, kuomet talkininkai ją vi
Po visas Suv. Valstijas buvo sai nugalės.
Hohenzollernų
išsiuntinėta ir išplatinta 2.000.- tvirtovė yra nesugriaunama
000 su viršum plakatų apie tik iš paviršutinio atžvilgio ir
Libefty Loan.
netikėta valanda ji gali sutrtfBuvo išplatinta 1.000.000 at pėti. Socijalistai, kaip ir kiti,
sišaukimų iždo sekretoriaus ten buvo apgauti nuolatiniais
McAdoo. Buvo išsiuntinėto valdžios melais nuo karės pra
2.500.000 cirkulerų, kur buvo džios, kuomet vokiečių val
aiškinama kas tai yra bondsai. džia paskelbė, jog francūzų la
Vaisiai to didelio garsinimo kūnas bombardavo Neurenberir tų didelių pastaugi] buvo to gą ir kad rusai buvo įsibriovę
kie, kad valdžia gavo mili per Vokietijos rubežių.
jardą dolerių su viršum dau
Vėliau socijalistai pamatė,
giau, negu norėjo.
jog buvo suklaidinti, bet jie
Amerike kiekvienas reika neturėjo tiek drąsos, kad pa
las yra su didele energija skel taisyti savo nusistatymą. Be to
biamas ir tas atneša didelius reikia žinoti, jog vokiečių so
vaisius.
cijalistų partija yra tai didžiu
Laisvės bondsų nusipirko 4.- lė kaptalistiška biznio įstaiga,
000.000 žmonių su viršum.
įvairiose pramonės šakose jie
NEBANDYS ĮVESTI
CENZŪRĄ.

Suv. Valstijų valdžia labai
stengėsi įvesti karinę cenzūrą.
Prieš tai labai pasistatė Ame
rikos spauda ir kongresas. Da
bar valdžia paskelbė, jog atsi
žada karinės cenzūros.
PAVADINO SPEKULIATORIU.

Herbert C. Hoover yra labai
peršamas į maisto diktatorius.
Kaikurie jam priešingi. Sena
torius Reed pasakė, jog Hoo
ver esąs maisto spekuletorius.
Todėl jis girdi negalėtų žmo
nes apginti nuo spekuletorių.

BANDYS SUTRUKDYTI.

turi indėję 25.000.000 markių
ir jie kontroliuoja keletą tūks
tančių valdininkų ir samdinin
kų. Socijalistai bevelija netek
ti savo garbės, negu pinigų.
Rugpj. 2 d. 1914 m. kanclierius Bethmann-Holliveg buvo
sušaukęs Vokietijos socijalistų
vadus ir tiesiog jiems pasakęs
— arba eikite su mumis, o jei
ne tai mes išardysime jūsų or
ganizacijas. Socijalistai nuta
rė remti valdžią ir varyti savo
biznį.

Nėra abejonės tame, jog Vo
kietijoj maištai bus slopinami
baisiausiais būdais ir revoliu
cija bus kruvinesnė, negu bile kokia kita pasaulyje. Šito
kia revoliucija užsiplieks tik
tada, kada talkininkai užduos
vokiečių armijoms baisius smū
gius, nes tik po to vokiečių
tauta ganėtinai pasipiktįs Hohenzollernais ir karvedžiais.”

Gegužės 7 dieną, t. y., lietu
VORONEŽAS. Šiemet M. Yčo vyrų gimnaziją pabaigė 31 vių dieną, buvo realinės mo
mokinys, iš kurių J28 — lietu kyklos salėje pirmas susirinki
viai. Iš viso skaičiaus 2 mo mas vių lietuvių — pabėgėlių
kiniu gavo po aukso medalį, 10 ir kareivių, gyvenančių Pen— po sidabro; vadinas, 12 me zoje. Tanu* susirinkime kata
daliai]. Baigusiųjų lietuvių likų dvasinės seminarijos auk
‘Apie
pavardės šios: 1. Avižienis Ka lėtinis skaitė referatą
rolis, 2. Arminas Kleminsas, 3. tėvynės meilę’ "ir žadino visus
Augustaitis Jonas, 4. Bandze- lietuvius dorai gyventi, kad
vičius Vladas, 5. Butkus Juo kartu su apleista tėvyne nepazas, 6. Bukota Juozas, 7. Va- metus tų visų turtų, kuriuos
riakojis Petras, 8. Vaičiūnas įkvėpė į krutinės dar lopšyje
Viktoras, 9. Vėžys Jonas, 10. supdamos motinos, o taippat
Vilkinis Jonas, 11. Gelžinis mvlėti savo tėvvrm ii- jos kal
Teodoras, 13. Jablonskis Vy bą.
tautas, 14. Jasaitis Dominin
Po paskaitos tas pats auklė
tinis
trumpai nupiešęs Lietu
kas, 15. Gruodis Domininkas,
16. Drigota Vincas, 17. Kairys vos praeitį, aiškino, kas yra
Adomas, 18. Karalius Vladas, laisvė, ir priminė, ką lietu
19. Karvelis Petras, 20. Ka- viai turi reikalauti iš vyriau
nauka Kastantinas, 21. Zostau- sybės. Steigiamajame Susirin
Cleveland’o, Ohio šv. Jurgio lietuvių parapijinis choras, vedamas p. A. Z. Vismino. Vi
skis Pranas, 22. Raulinaitis kime. Aiškindamas, kokią tu
duryje sėdi klebonas kun. J. Halaburda.
Pranas, 23. Rėpšas Matas, 24. ri reikšmę šv. Tėvo paskelbta
Sakalauskis Juozas, 25. Sta- lietuvių diena visame pasau
nionis Jonas, 26. Stapulionis lyje, pasiūlė pagerbti Jį atsi
PRIEŠ PRIVERSTINA
Jonas,
27. Šabanavičius Sta- stojant, kas ir buvo padaryta.
KAREIVIAVIMĄ.
sys, 28. Žemaitis Vincas.
Paskui buvo renkami sunaiJ. kintajai Lietuvai pinigai. Su
RUSIJOJ NERAMU.
Kanadoj kova prieš privers
DALYKAI GERĖJA.
rinkta 90 rub. 92 k.
Jiems
tiną kareiviavimą didėja. La
Tarpe Rusijos ministerių vėl
Ispanijos premieras Dato biausia priešinasi
išsiųsti
į
tam
tikrą
komitetą
įKanados
TVERĖ. Iškilmingąją viso
kilo nesutarimai. Trys nrinis- apreiškė, jog keblumai jau
galiotas
vietinis
klebonas.
Vi

agitaciją ne kokie karštagal pasaulio dieną gegužės 1 (bal.
teriai Šingariov, Manuilov ir praslenka. Buvę, kilę streikai,
siems paaukojusiems aš, kaipo
šakovski buvo padavę savo bet jie jau pasibaigę. Buvo be viai, bet labai priešinasi kai 18) d., Tverės lietuviai: vyrai, to susirinkimo organizatorius,
rezignacijas. Ministeriai ne ketiną gelęžinkeli^ darbinin kurie kunigai ir visokie valdi moterys, kareiviai ir mokiniai tariu širdingą ačiū.
ninkai. Liepos 15 d. Montre- ;— dalyvavo su lietuvių vėlia
sutarė apie Ukrainos klausi kai streikuoti, bet dabar tie
alio majoras laikė prakalbą va manifestacijoje. Sveikinos Nutarta- netrukus Penzoje su
mą.
larbininkai užganėdinti. Šiuo prieš priverstiną kareiviavi
su kitų tautų miniomis ir or šaukti viešas susirinkimas vi
Tai iš fronto tuoj atpyškėjo .nikų Ispanijoj streikų visai
mą ir jo klausė 15.000 žmonių. ganizacijomis. Lietuvius pa sų Penzos lietuvių, į kurį taip
Kerenskį,
karės ministeris, nesą. Darbų visiems užtekti
Pulk. Rexford norėjo kalbėti sveikino Tverės garnizono vir pat bus sukviesti ir lietuviai,
sutaikinti susiginčijusius savo nai. darbininkai esą gerai ap
už priverstiną kareiviavimą, šininkas Pogorelovas žodžiais: gyvenantieji Penzos guberni
draugu s-ministerius.
mokami ir jokiems sukilimams tai jį “iškikino” lauk. Čia
jos sodžiuose. Be to, suma
“Lai gyvuoja Lietuvos Respu
Beto Petrograde buvo dvi nėra pamato.
gelbėjo jį policmonai ir vedė į blika,” jam atsakė: “Lai gy nyta sutaisyti ir savybės vaka
priešvaldiškos demonstracijos.
strytkarį. Bet žmonės pripil vuoja Didžioji Rusija, lai gy rėlis.
Buvo šaudymų ir keletas buvo
Organizatorius
dami spardė pulkininką kiek vuoja laisva rusų tauta, lai
GARLAIVIS SU POPIE
užmušta bei sužeista.
Viktoras šakelė.
galėjo.
gyvuoja laisva Lietuva ir lais
ŽIAUS VĖLIAVA.
Quebece ir Montrealyje bu vi lietuviai.” 232 pulko pul
KĮLA PRIEŠ ŽYDUS.
Netrukus iš Amerikos plauks
PETRAPILYJE.
vo pavaryta agitacjja, kad kininkas Kirjakovas sveikino
Ryman
arcivyskupas
Cerretti.
Rusijoj prasidėjo kilimas
žmonės imtų savo depozitus iš žodžiais: “Lai gyvuoja laisvi
Pieno trūksta. Paskutinėmis
prieš žydus. Kieve vos nekilo Ant to garlaivio plevėsuos po valdžios bankų. Prancūzai pa- lietuviai”; ir daūgiau buvo pa dienomis Petrapilyje visai nė
pogromas. Mat žydų vertel piežiaus vėliava. Tai to laivo klausė ir apipuolė bankus.
sveikinimų nuo kitų tautų ir ra pieno ir sviesto. Visose pie
gos buvo intarti, kad jie krau vokiečių submarinai netorpėorganizacijų. Pasibaigus ma no krautuvėse parašyta: “Pie
ją maisto produktus ir kelia duos. Taip vokiečių valdžia
KELIA TRUKŠMĄ.
nifestacijai, apie 3 vai., keli no nėra.”
kainas, panašiai, kaip Ame pažadėjo. Užtikrinimą parūpi
kalbėtojai pasakė jausmingas
ambasadorius
Amerikos visuomenė labai prakalbas.
rikos maisto spekuletoriai kad no Ispanijos
KULTŪROS GRIOVĖJAI.
i nepatenkinta valdžios išrokadaro. Ir Petrograde prasidė Riano.
Mažaisko apskrityje, U varo
Visi buvusieji vienu balsu
| vinių po kiek iš kiekvieno mie nutarė pranešti Tautos Tary vo dvare yra 3000 dešimtinių
jo propaganda prieš žydus.
sto bei apielinkės imti rekru bai savo visišką pasitikėjimą daržas, pilnas visokių veislių
GRAIKIJOJ BŪSIANTI
tų. Nužiūrėta, jog labai ne- ir prižadėti visomi spajėgomis skujinių medžių. Vienintelis
MOBILIZACIJA.
NAIKINA ČERNOGORUS.
j teisingai bus imama.
Pavyz ją paremti.
tai pasaulyje daržas, apie tą
Graikijos valdžia jau nusis
Iš Rymo pranešama, jog
džiui Bostone proporeijonuliai
daržą net daug raštų parašyta
J.
Lupstas.
teutonai baigia smaugti černo- tovėjus ir tuoj prasidėsianti kur kas daugiau bus paimta,
įvairiomi
kalbomis.
Dabar
gorus. Kasdien šimtais mirš mobilizacija. Armija būsianti i negu Brookline. O Brookline
tam
daržui
gresia
didelis
pa
ta nuo bado ir kitokių nedatek- padidinta iki 250.000 kareivių. .gyvena didžturčiai. Tai spė
PENZA.
Sužibus
laivės
sau

vojus.
Vietiniai
ūkininkai
į
lių. Daug černogorų yra de Po sutvarkymo armijos pradės jama, jog valdžia bene tyčia
lei.
atsibudo
visas
Lietuvos
daržą
varo
galvijus
ir
tokiu
portuota į Austriją. Netrukus karinį veikimą prieš teutonus. mažino skaičių iš miestelių,
kūnas ir jos dvasia. Sujudo ir būdu jį naikina.
černogorų tautos visai neliks.
kur kapitalistai gyvena. Laik Penzos lietuviai.
(Iš “Lietuvių Balso”)
VISI TURI DIRBTI.
raščiai reikalauja, kad išroWest Virginijos valstijinis įNUSILEIS ABI PUSI.
kavimai būtų patikrinti.

Rusijoj.

Iš Petrogrado pusiau oficialės žinios atėjo, jog Finlandijos valdžia susitaikjs su Rusi
jos valdžia. Abi pusi nusileis.
Rusijos kelių ministeris Nekrasov sugrįžęs iš Kievo pasa
kė, jog ukrainiečiai neketina
pilnai atsiskirti nuo Rusijos.

Suv. Valstijų valdžia buvo
pienavus paskirti milžinišką
sumą pabūdavojimui orlaivių.
Bet dabar kongrese randasi
priešininkų tam sumanymui ir
NEDIRBA ZEPPELINŲ.
jie ketina vesti kovą prieš su
Vokietijoj daugiau nedirba
manymą ir balsuoti prieš pa PAĖMĖ KETURIS GAR
LAIVIUS.
ma
zeppelinų.
Darbininkai,
skyrimą tiek pinigų. Valdžia
dirbusieji zeppelinus, dabar
orlaiviams skyrė $640.000.000. Šiaurinėj jurėj Anglijos ka
Atstovų rūmas pritarė pasky rės laivai paėmė keturis vokie dirba aeroplanus.
rimui orlaivių padirbimui tiek čių prekinius laivus, nuskandi
BŪK NUSKANDINO.
pinigų.
no keturis, trys užbėgo ant
I

SUFRAGIETĖS KALĖJIMAN.
Washingtone liepos 14 d. bu
vo suareštuota būrys sufragieČių, kurios pikietavo Baltuo
sius Rūmus. Dabar 16 tų sufragiečių nuteista 60 dienų
prie priverstino darbo.

seklumos, o trys ištrūko. Tie
laivai plaukė į Norvegiją. Visi
buvo nedideli.
Norvegijos laivai buvo nu
istoję plaukti į Vokietiją, nes
jų daug nuskendo, tai vokie
<
čiai
rizikavo plaukti parsivež
ti maisto produktų ’ ir sutiko
nelaimę.

Boston. No, 84 266 ■

Iš Berno pranešama, būk
Vokietijoj paskelbta, jog Amerikos laivai nuskandinę ke
turis didelius Vokietijos submarinus.

Ispanijoj.

statymas reikalauja kad kiek
vienas asmuo nuo 16 iki 60 me
ĮVEDĖ BLAIVYBĘ.
tų amžiaus, biednas ar tur
tingas privalo dirbti bent 26
Salos Porto Rico gyevntojai
valandas savaitėje. Jei ne tai nubalsavo įvesti priverstiną
bus priverstas dirbti 60 dieni] iblaivybę. Nubalsavo dviem
ant gatvių ir užsimokėti $100 trečdaliais balsų. Dabar ant
Žinoma ligoniai paliuosuoti visos salos nebus valia nei iš
nuo darbo.
dirbti, nei pardavinėti svaigalus.
PRASIŽENGIMAI SUMA
Porto *Rico yra Suv. Valsti
ŽĖJO.
jų globoje.
Anglijoj prasižengmai mažinasi. Augštesniuose teismuo KIEK ŽUVO AUSTRALIE
se bylų sumažėjo nuo 12.500 iki
ČIŲ.
6.000, žemesniuose nuo 730.000 Nuo karės pradžios iki ge
iki 580.000. Apkaltinimų už gužio 2 ld. š. m. Australijos
girtybę pasimažino nuo 204.- kareivių buvo užmušta 24.106,
000'iki 150.000.
sužeista 31.585, nelaisvėn pate
ko 5.102.
DAUG NEUŽSIREGISTRAVO.

NEPRIGULMYBĖS

Tesąs valstijoj neužsiregis
DIENOS.
travo į 40.000 jaunų vyrų. Ke
Suv. Valst. neprigulmybės
GERIAU UŽDERĖJO.
letas tūkstančių meksikonų diena yra liepos 4 d., FranciKanadoj šiemet užderėjimai kad išvengti užsiregistravimą jos 14 d-, Rusijos pataps tur
būsią geresni, negu pernai.
buvo pabėgę į Meksiką.
būt kovo 12 d.

e

DARBININKAS.
---------- ;—

rie krito aukomis laisvamanybės dujų užplūdimo ir tiems,
kurie tų aukų tykojo ir tebetykoja.
Koksai tai bus kerš
tas — apie tai sužinos mūsų
laisvamaniai šių metų pabai-

-------- —

-

Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje..........................
Užrubežyje metams..............................................

$3.00
$4.25

“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”
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Laisvamanių tarpe.
kėjimo priedermes, bet į parupijas nepriklauso. Mūsų ___
Mūsų laisvamaniai paskuti-1
bute išdrįso mažne visus tuos
niu kvapu varo. Nepasisekė
suutus tūkstančių pasisavinti
suskaldyti lietuvių katalikų
laisvainanybei. Vardan kokių
vienybės ir suparaližuoti jų
teisių? O kam jai tą žinoti.
veikimo, ko labiausiai laisva
Užtenka to, kad bobutė to no
manių trokšta ir prie ko eita.
ri.
Nepavyko “išpušinti” savo
“Lietuva” nenustoja lošiusi
naujo Centralio Komiteto. Su
rolės gero Amerikos patrijoto.
smuko jų naujas čempijonas
Lietuvos gi reikaluose vis dar
St. Šimkus. Jų spauda virto
stengiasi būti nulemiančiu ora
nerimta, pliuškinė, vaikėziška.
kulu. Bet visa tai netikra ir
“Tėvynė” tik tulžį lieja, ge
paviršutiniška. Tikrasai gi tu
luonį
kaišioja ir koliojasi.
rinys, tai šmeižimas katalikų
“Vienybėje Lietuvninkų” iš
veikėjų ir ypač.. . medžiojimas
rodo, kad sėdi ne redaktorius,
ant vieno žmogaus — kun. Ke
bent šiek tiek apsišvietęs, bet
mėšio. Nesimpatinga, smulki,
tamsi kaimo bobelka, su ku
žema. pilna neapykantos ko
ria negalima susikalbėti, kuri
va prieš ypatas —.tai pirmoji
užsimiršta kas buvo kalbamai
ypatybė laisvamanių spaudos.
ką tik nešimai ir kuri įsikarš-;
Pajuto jie dvasios, proto ir
čiavusi pati nebežino, ką be-1
mokslo milžiną asmenyje kun.
kalbanti.
Štai
pavyzdžiai.
prof. Bučio ir danu jį šmeižti,
“Darbininke” mūsų bobelka
koneveikti. Veikėzukai ėmė jį
nesenai išskaitė, kad būsimos
prie nesubrendėlių priskaityti.
Lietuvos valdžia į visas reli
“Tėvynės” redaktorius šmei
gijas turės žiūrėti kaipo į ly
žiku išdrįso jį išvadinti, prie
gias, tik nebus jai lygūs reli
vaikų prilyginti.
gija ir bereligiškumas. Aha!
sako, kodėl jūs pirma to nesa
Užėmė svarbią poziciją ka
kėte. Nebūtų sako reikėję ir talikų ingaliotinis, Dr. Biels
ginčyties, jei tai pirmiau būtų kis. Tr jis rakštis laisvama
buvę pasakyta. Užsimiršta na niams. Ir jį reikia šmeižti.
bagė, kad “Darbininkas” vi Padarė valdžia reviziją Libersada apaštalavo sąžinės liuo- ty Banke. Tai tur-būt Dr.
sybę ir kad ji pati,
Bielskis įskundė. — saukia laibuvo piktai prasimaniusi, karT
Įžiūrėjo jie sau šiokį tokį
katalikai norėsią spausti kita
tikius ir netikėlius, ir paskui pavojų asmenyje kun. Kemėšio
ant to prasimanymo rėmė vi ir ant to žmogaus galvos gata
sus savo užsipuldinėjimus. O vi suversti pasaulio prasikalti
kada mes sakėme tai bobutei:] mus. Kas tik katalikų spau
sustok, nerėk, paklausyk, at doje pasirodys laisvamaniams
sipeikėk — ji nei klausyti ne nemalonaus, tuojau jų Spurgiai ir Kipšai pasiskubina pa
norėjo.
Dabar štai vėl. Mūsų visuo aiškinti savo visuomenei, kad
menė spiria, kad mūsų atsto vis tai darbas kun. Kemėšio.
vai Lietuvių Dienos Komitete Tr Uosis — Kemėšis, ir Švil
ir visas tas komitetas baigtų pukas — Kemėšis, ir Dėdė Jac
pildyti savo priedermes ir iš kus — Kemėšis ir P. Pasakaisiųstų kuogreičiausiai į Lietu tis — “Stasio Durnelio” auto
vų pinigus. Bobelka ir vėl su rius) — Kemėšis. Jeigu visa
šuko: aha! Sako. Tai dabar tai būtų tiesa, tai biednas kun.
jūs pripažįstate, kad Centralis Kemėšis turėtų nevalgyti ir ne
Komitetas reikalingas. Kodėl miegoti, o vien tik rašyti bent
jūs pirma to nedarėte? Ir su 24 valandas į parų. Nepatiko
p. Balučiui vienas kitas mūsų
sikalbėk, kad geras.
Juokingiausiai betgi įbobutę Susivienijimo seimo nutarimas
nušnekėjo paskutiniame (28) — čia vėl kaltas Kemėšis, nors
numeryje. Mūsų dar pernai jisai dar nebuvo Pittsburgh’e
buvo rašyta, kad mūsų Am. tada, kada tie nutarimai bu
L. Taryba atstovauja 87.000 vo padaryti. Laisvamaniai pa
organizuotų lietuvių katalikų tys žino, kad jie perdeda, šmei
(dabar daugiau.). Bet ir dabar žia, meluoja, bet daro tai iš
dar tik trečdalis parapijų pri principo: šmeižti žymesnius
klauso prie Federacijos. Bobjp savo priešininkus, kad jų insako: tai vadinasi jūsų, tekmę miniose pakirtus, su
katalikų, čia Amerikoje ne trukdžius, kad juos pamus
daugiau kaip 100.000; išviso sulaužius, nuo darbo atstugi Amerikoje lietuvių esą 600.- mus.
000. Tad visi kiti esą laisva
KERŠTAS.
maniai: pustrečio šimto tūks
tančių laisvamanių socijalistų
Savo tikslo jie neatsieks.
ir pustrečio šimto tūkstančių Nei kun. Bučio, nei kitų ne
laisvamanių tautiečių. Tai ir sulaužys,
nuo darbo neat
Taryboje, jeigu teisingai ją or stums.
Yra kas juos pastip
ganizuoti, tai sako, turėtų rina.
Bet iš kantrybės jau
būti 2 katalikai, 5 tautiečiai baigia išvesti.
Tie jų ujami
ir 5 socijalistai. Tas “gilus priešininkai pienuoja jau laisprotavimas” buvo išspauzdintas redakcijos straipsnyje didelėmis raidėmis. r V
v
Turime šimtą parapijų. Su manių, nekabinėsis prie ypa
vaikais skaitant prie tų para tų, nešmeiž jų.
.Tisai gelbės
pijų glaudžiasi apie 400.000 nuo pražūties pačius laisvama
lietuvių. Yra prigulinčių į ki nius ir į susipratimų, į dorų
tataučių parapijas. Yra apsi juos ves.
Jisai bus palaima
leidėlių, kurie nors ir pildo ti- visiems jiems:: ir tiems, kuNUSMUKIMAS.
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BETGI NENUSILEIDŽIA.

“ Keleivio” skaitytojams jo
melai kartais labai brangiai
ir
atsieina.

Ir protas, ir sąžinė,
Lietuvos meilė sakyte sako
mūsų laisvamaniams, kad jie
turėtų ineiti į Am. Liet Tary
bą, kur jie anaiptol nebūtų
vergais, bet tikrai jaustųsi
lygiateisiais darbininkais. Bet
sykį klaidų padarę jie nei per
tris metus nepriaugo prie to,
kad savo klaidų pripažinti. Ir
dabar leaip skęstantis šiaude
lio taip laisvamaniai griebiavisokių sumanymų, kad tik
savo blogą situaciją išgelbėjus
ir išsisukus nuo istorijos de
kreto, kurs ant jų galvų jau
kabo.
Nesenai New Yorke jie
įsteigė savo Am. Lietuvių Tau
tinę Tarybą.
Dabar, sako,
galėsime tarties kaipo lygūs
su lygiais ir su A. L. Taryba ir
su Darbininkų Taryba (p. Gri
gaičio suorganizuota kaizerio
didesnei garbei).
Susirinko
iš vieno miesto pora desėtkų
palaidų niekuo nesurištų ir
niekuo neingaliotų žmonių ir
įsteigė “Tautinę Tarybą.” St.
Šimkus palaimino ją ir pasa
kė, kad ta Taryba daugiau rei
škianti. negu A. L. Taryba,
šioji esanti tik klerikalų. Anoji gi galinti atstovauti visus.
Rusijoj mūsų tremtiniai
pristeigė daugelį vietinių Tau
tos Tarybų.
Bet steigė jas
demokratiškai ir racijonališkai.
Jas organizavo atstovai
nuo draugijų, arba pagaliaus
milžiniški mas-mitingai,
C'i a
gi pora desėtkų palaidų žmo
nių.
Tr ta “Taryba” turi
pretensiją atsistoti greta Ame
rikos Lietuvių Tarybos, ku
riai pamatus padėjo C1 dragos
seimas ir organizavo mūsų
tūkstantinės organizacijos.
Kodėl mūsų laisvamaniai
virto desperatais, skustuvo as
menį} besigriebiančiais? Ko
dėl jie atkakliai atsisako pasi
duoti proto liepimams ir prisi
dėti prie A. L. T?
Spėjame,
kad jie turi įsakymų iš Euro
Rusijoj
pos — nenusileisti,
ligšiol vedė lietuvių reikalus
įvairūs laisvamaniai, tikybiJie ruošianiai indiferentai,
si Įvažiuoti į laisvą Lietuvą jo
sios valdovais. (Vargiai jiems
tai pasiseks) Ta viltis ir mū
sų laisvamanius palaiko.
Bet ir su tokiais, kokie jie
yra. mes turime tartis ir ei
ti išvien, kada tik rodomės
kitataučiams ir kada kovoja
me už Lietuvos laisvę.
Nu
siuntė jie savo atstovą Į Waschingtoną (p. Kasputį). Tas
gerai. Užteks darbo ir dviem.
Du geriau, negu vienas.
Po
peticijų, memorandumų ir t.t.
taip-pat galės rašyties mūsų
A. L. T. ir jų New Yorko Tau
tinė Taryba.
Nieko tai nepa
kenks Lietuvai, o tik išeis su
nauda dėl jos.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

J S. Newark, N. J. — Tam
stos raštelį sunaudosime, kai
atsiųsi savo vardų pavardę ir
adresų. Laikraštin jų nereikės
dėti, bet mes turime pas save
turėti rašytojų tikrus vardus
ir adresus.
Ten buvusiam.

Žymią dalį
iš Tamstos korespondencijos
praleidome, buvo perilga ir
bereikalingi išvedžiojimai.

43 kuopos kor tui. Su Tam
stos korespondencija biskį pa
lauksime. Jei nedėsime, tai lai
šku pranešime. Gerai, kad apie tokius atsitikimus mums
pranešei.
’ •

NAUJA KNYGA.

-

-

“Keleivis” savo skaitytojų Velnio Išradimas.
kilpose.
Pirma buvo čia ant žemės
KĄ ATSIEKS MELAIS.

Eina iš So. Boston’o utarninkais, krtvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.

—

Štai kaip buvo pas
Grand Rapids, Mich.

mus,

Kuodidžiausias sutikimas,
Kuomet žmogui nerūpėjo
ir inkvizicijos nebuvo; jie sako, Ta degtinė ir gėrimas.

kad ir Macocho nebuvo. Tai yra jų biznis taip daryti. Todėl
remtis kunigų laikraščiais nie
kados negalima.
Tikimės, kad šito paaiškinimo tamstai užteks.
Su pagarba,

Kuomet “Keleivis” paleido
Už “Keleivio” Redaktorių,
biaurų melą būk kunigas Wilis
R. N.
M. užmušė žmogų, tai “Kelei
vio” skaitytojas L. Švarlis ir
Gi J. Starui šitoks laiškas
kiti jo sėbrai ėmė daug apie buvo atsiųstas.
tai šnekėti ir prikaišinėti kata
S<>. Boston, Mass.
likams. Socijalistai ir laisva
Gegužės 18 d., 1917.
maniai tikėjo tam melui, bet
Jonui Starui,
susipratę katalikai iš “Darbi
1417 Turner Avė.,
ninko” žinojo, kad “Keleivis”
Grand Rapids, Mich.
apsimelavo.

Čionykštis lietuvis .Juozas
Kurantavičia sakė: “Vyrai,
liaukitės šlamštams tikėję, su
sipraskite, žinokite, jog tie
šlamštai pilni melų ir pliovonių.” Socijalistai jam sakė:
“Pats esi kvailas, kad tiki ka
talikų laikraščiams.”

Tada J. Kurantavičia sako:
“Man nusibodo su jumis gin
čytis, padarykime laižybas, ir
ištirkime dalyką.”

Gerbiamasis: —
Mes jau aiškinom, kad tą ži
nią apie kunigą Wilis iš Milo
vienas skaitytojas prisiuntė
mums iškirpęs iš Portlando
(Me.) angliško laikraščio. Mes
patalpinoni ją “Keleiviu” žo
dis žodin, kaip buvo anglų lai
kraštyje. O tenai buvo aiškiai
pasakyta, kad tas Wilis yra ku
nigas. Anglų laikraštyje buvo
pasakyta taip: “Wilis M., the
Priest of Milo, Me.” Kas su
pranta anglų kalbą, kiekvienas
jums pasakys,
kad
žodis
“Priest” čia reiškia žmogaus
profesiją, o ne pavardę, nes jis
yra aiškiai atskirtas nuo pavar
dės skirsneliu (,) ir pridėčku
“the.” Prieš žmogaus pavardę
anglų kalboje pridėčkas “the”
nekuomet nesivartoja.

Gerbiamasis: —
Jūsų laišką su gąsdinimais,
kad paskelbsite visuose laik
raščiuose, jei mes nenusiųsime
jums $5, gavome. Galite skelb
ti kiek norite, bet penkių do
lerių negausite. .Tokia redak
cija savo skaitytojams ant “be
tų” pinigų da nesiuntinėjo ir
nesiuntinės “Keleivis.”

Velnias laimės pavydėjams
Naujų būdų stengės gauti.
Mąstė kiaušų kasinėdams,
Kaip reik žmogų pasigauti.

Ir ant galo sugalvojo
Sunkt degtinę patsai velnias.
Jis per čielus metus dirbo
Pasiraitęs savo kelnias.

Baisiai linksmai šokinėjo
Kaip išrado naują būdą.
Poliai veikti jis pradėjo,
Pasodinęs žemėn grūdą.

kokia klaida. Ką “Darbinin
kas” pliauškia, tai nėra ko pai
syti. Juk jisai užginčijo ir apie Kanados lenkų vyskupo
skandalą. Jisai sako, kad toki*
vyskupo vi^ai nėra Kanadoj, o
mes tuotarpu turime rankoje
anglų dienraščiua, kur juodu
ant balto parodyta, kad toks
vyskupas yra ir kad jis buvo
teisiamas. Kunigų laikraščiai
užginčija viską, kas tik daro
jiems gėdą. Juk jie rašo, kad

Paskui, kuomet išnaujo “Ke
leivis” pamelavo apie Kana
dos vyskupą, tai J. Kuranta
vičia siūlė $50, prieš jų $10.
Bet tie pralošę $5, atsisakė, pa
sakė, jau netikį, ką “Kelei*
y y
v
vis
rašo.

V. Staševičia.

GRAND RAPIDS, MICH.

Peštynės tarp draugų. “Ko
va” su “Nau jenoms” draugiš
kai pešasi.
Laimingo toms
laisvoms bobutėms pasisekimo.

Kaip tik grūdas atsirado,
Jis jautimais im’ taukuoti,
Kad girtuokliai išsirižę,
Imtų šnirpšti ir žvairuoti.

“F. V.” skatina Amerikos
amatninkus prie organizavi
mosi dėl to laiko kada reikės
grįžti atstatyti Lietuvą Kiek
vienas amatninkas turėtų tojo
rašytojo straipsnius sekti.

Gerai “Lietuvių biznierių
rėmėjas” pasakė, “verčiau
Kaip tik varpa jau nudžiūvo biznį daryti su barzduotu žy
Su deglosios taukais trynė,
du, negu su raguotu saviškiu,
Idant žmonės nusilakę
laisvamafliu, bei uodeguotu
Dar išmurdytų purvynę.
socialistu.”
Potam šiaudą jis nukirto,
Jei ne “Motinėlės” dr-ja, tai
Ėmė kulti varpos grūdus.
daug moksleivių negalėtų mo
O iškūlęs juos daigino
kslų baigti. Remiant “Moti
Prisimerkęs kelis bliūdus.
nėlę” remiate ir lietuvius mo
Sudaiginęs maišė brogą.
ksleivius.
Ir pradėjo sunkt degtinę.
Mielių pragaro prikrovęs,
Amsterdam’o lietuviai pa
Susipylė j statinę.
gerbė savo kleboną jo 25 metų

Moteriškė paragavo —
Raugo skonį ji pamėgo.

Per degtinę viskas žuvo
Tai padarė jiems šėtonas.
Šeimininkas tvirtas buvo —
Liko elgeta, ne ponas.

T

Velnias pasekmes regėdams,
Nusidžiugo dar daugesniai,
“Naujienose” No. 149 yra Uoliai dirbo, kiek galėdams
tūlo S. Varpelio koresponden Skleidė svaigalus tolesniai.

Kas tik raugalų išvydo,
Visi meldė paragauti.
Nekuriems labai patiko
Ir norėjo daugiaus gauti.

Velnias su žmonių pagelba
Raugų sunkė ir gamino.
Daug ištvirkino jaunuolių,
Ir šeimynų sugadino.

kunigavimo. Nevien tik jo parapijonys, bet visi lietuviai
turėtų pagerbti mūsų tautos
veikėją. Jis tykiai dirbo ir
daug yra nuveikęs.

Ne vien tik Atholio kores
pondentus karščiai slegia.
Atholio lietuviai rengiasi įsteigti greitu laiku ko-operatyvišką krautuvę. “Fain!” Tik
steigdami žiūrėkit, kad vi
siems gero atneštų ne vien tik
keliems.

Kaip jai protas apsisuko,
Meldė gerti savo vyro.
Prisigėrę susipyko
Ir vienybė jiems iširo.

Paaiškinimas.

cija iš Grand Rapids, Mich. ir
sakoma būk “klerikalai” tu
rėję užmokėti $50 ir virš trijų
šimtų dolerių teismo kartu by
los su Motiejaičiu. Mes ne
mokėjom nieko ir cicilikai ne
gali gauti. Tegu S. Varpelis
prirodo tų, kų jis rašo, tai
gau tokių dovanų, kokios pats
nesitikės.

Nabagai tie aidoblistai jie
taip įkyrėjo amerikonams, kad
tie nežino, kur juos padėti.
Veža iš vieno miesto į kitą,
bet nieks jų nereikalauja.

Kaip kiškutį paaugėjo
Taukais gaidžio im’ šmeruoti.
Cambridgio kolonija nusi
Idant žmonės prisigėrę
kračiusi nezaležninkų ligos vėl
Imtų rėkti ir dainuoti.
pradėjo veikti, kaip žmonės.
Malonu tą matyti ir kitiems.
O kaip varpą tik išleido,
Taukais povo ėmė trinti,
Socialistas Žiurinskas manė
Kad girtuokliai iš {liktumo
kibti j Račkų, kada jis laikė
Kožnas save imtų girti.
savo prakalbą Nonvoode. Ar
Kuomet varpa pražydėjo
tas nabagas neatsimena kokią
Kalakuto ėmė dėti.
mokslinčiaus rolę jis lošė Lo
Kad girtuokliai pasipūtę
veli io debatuose?
Viens prieš antrą imt'murmėti.

Dover, Me., March 27. —
AVillis M. Priest, of Milo, convicted of the murder of George
Jūs klausiat, kodėl mes nie
Herbert, the hermit of Five
ko neatsakėt jums ant pirmu
Islands, on March 13, 1916,
tinio laiško. Neatsakėme todėl,
vas today sentenced to life imkad “Keleivyje” buvo paaiš
prisonment at Thomaston, b.v
Kaip užrūgo tik degtinė
kinta tas klausais. Ten buvo
•Judge Bird in the Superior
Net statinė sukrutėjo.
nurodyta, kad tą žinią,“Kelei
Court.
Velnias džiaugės, kad pavyko.
vis” buvo paėmęs iš Angliško
laikraščio ir kad tas laikraštis > Matome, kaip silpnai temo Raitė kojas, šokinėjo.
rašė, kad Willis M. yra Milo ka angliškai “Keleivio” re Ir į bonkas susipylęs
miestelio kunigas — “Willis daktoriai.
Tuoj pas moterį nubėgo

M., the Priest of Millo.” Tas
laikraštis mums buvo prisiųstas
iš Portland, Jie. Mes gi to žmo
gaus visai nepažįstam ir ar jis
yra kunigas, ar ne, mes neži
nom. Mes parašėm tą žinią žo
dis žodin taip kaip ji buvo pa
rašyta prisiųstoj mums anglų
laikraščio iškarpoj. Jeigu toj
žinioj buvo klaida, tai tą klai
dą padarėm ne mes, bet anglų
laikraštis. Bet mums vis-gi ne
sinori tikėti, kad tame buvo

Vokietijoj įvyko keletas per
mainų. Kas gali sakyti ar tas
suteiks pasauliui taikų grei
čiau ar ne.

Prezidentas greitu laiku nustatysiąs kainas ant įairių da
lykų. Senai tas buvo pagei
daujama, o dievai žino kada
bus.

Kaip tik diegas pasirodė,
Patepė taukais beždžionės,
Kad pradėdami tik gerti
šokinėtų visi žmonės.

Manome, kad šito paaiškifti- Kuomet varpa jau pribrendo,
pakaks.
Taukais tepė šunies juodo,
Kad šnairuodami supyktų
Su pagarba,
Ir draskytūsi už kuodo.
“Keleivio” Redakcija.
Kuomet varpa jau nusviro,
SOCIJALISTO PINIGAI
Avininius ėmė krušti,
TAUTOS FONDAN.
Kad pririję iki soties,
Vienas
antrą imtų mušti.
Paaiškėjo po to, jog “Ke

leivis” apsimelavo, ir p. Ku
rantavičia laimėtus $5 aukojo
Tautos Fondui.
Čia tą iškarpą iš angliško
laikraščio pakartoju ir kas
bent kiek moka angliškai su
pras visą dalyką.
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Reikalingas sujungtas veiki
mas! Kiek kartų mes esame tų
girdėję ir vis atmetę. Dabar
Lietuvai gręsia prapultis ir
ji sako vien tik sujungtas vei
kimas išgelbės jų. Lietuviai
koks bus jūsų atsakymas!

Kada Rusai pamatė, kad
jiems respublika nebus galima
be atstūmimo priešų, tai ir mū
šio lauke geriau sekasi.

mo

1

Iš (lardnerio girdėties apie
baisias peštynes tarpe lietuvių
piknike prisigėrusių. Nėra ko
stebėties, nes tas miestelis yra
laisvamanių ir socialistų tvir
tovė.

Ir vis dar garsas tų Waterburo debatų girdėtis. Socialis
tai turėtų suprasti, kad jų va
dai juos apleido neprieteliams.

Moterys reikalauja lygių tei
sių balsavimuose, bet ir dabar
jos valdo vyrus. Kas bus ta
da, kada lygias teises gaus!

Moteriškės pasigėrę,
V. Staševičia. Su bernais tuoj im bučiuotis,
Vyrai mergas pasistvėrę
Clevelando Elena ir Bara
Susikibę im myluotis.
nauskas ginčus užvedė laik
Kų tik veln’s augindams darė raščiuose. Kasparas nori su
Tą pat daro girti žmonės,
taikinti, bet aš remiu Eleną.
Ik deglosios dasivaro
Jonas Keru.
Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu — Prasidėję nuo beždžionės.

•

“Pažinkime Socijalizmą”

Kų tik išėjo iŠ spaudos JoaDailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.
nnos Tamašauskaitės (Lakštu
tės) eilės. Knygelė 64 pusla
Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygeli, kuri
pių, ant gražios popieros. Kai tinka ir katalikams ir socijalistams. Ddšiol dar niekas nebu
na tik 25e. (tik vienas kvote- vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata
ris).Agentams nuleidžiama di likams ir socijalistams.
“
<
delis nuošimtis. Galima gauti
pas autorę: 720 N. Main Str.,

Kewanee, UI.

Žmonės buvo išmintingi,
Nieko pikto jie nedarė.
Sveiko proto vis turėjo
Nieks į barnius neįvarė.

KAIMYNŲ PASTABŽLŽS.

•

Tai-gi broliai susipraskim
Meskim senų papratimų,

Tegul nelabieji geria
Tą šėtono išradimų.
“

AGENTAMS.
Prašome sugrąžinti neišparduotų “Dorbininko” No. 78. *
Jų pristigome.
’
* *

* **•'- . >

Žengkim mes keliu blaivybės,
SEPTYNI METAI ATGAL.
Neklausykime nelabo,
Kurs už mūsų nedorybes,
Septyni metai atgal pieno
Taiso pragarų už grabo.
kvorta kainavo septyni centai,
U. Gudienė. o dabar puskvortė kainuoja
(H “T. Ryto” No. 7.)
septyni centai.
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DARBININKAS.

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
GRAND RAPIDS, MICH.

Reikalavo $5.000, išleido
$1.117.20, o nieko negavo.

Birželio 8, 9, 11 ir 12 dieno
mis čia buvo nagrinėjama lie
tuvių byla. Dalykai buvo taip.
Spalių mėnesyje 1916 m. vie
socijalistai ir aidoblistai
buvo parsikvietę Mockų. Jis
•čia pliovojo per keturias die
nas. Paskutinį vakarą spalių
20 d. ėmė pliaukšti, jog tėvas]

tos

gus iš monkės ir tt. Dar sakė,
kad tėvas gali gyventi su duk
terim, o motina su. sūnum ir
tt
Taip tai ėjo toji byla.
Socijalistus reikia pagirti už
tai, kad nesigailėjo pinigų,
taip kad pasak patarlės palie
to pieno visoms katėms užteko.
Bet tie, kurie gavo kyšių, tai
sarmatinas ir į akis pažiūrėti.
Paš.

BUFFALO, N. Y.

Kaip laisvieji laisvės neteko.
Jonas Ražinskas gyveno su
savo šeimyna Scranton, Pa.
Prie jo žmonos Onos, 35 me
tų amžiaus prisitaikė Juozas
Jakubauskas.
Ir prikalbino
ją bėgti su juo. Taigi Juo
zas Jakubauskas su J. Rašinsko žmona, 13 metų vaiku ir
6 metų dukterim ir pinigais iš
dūmė,
Ražinskas liko be
cento.
Pabėgėliai atpyškėjo

nius pats išsiplepėjo. Nugirdusieji pranešė vyrui, su ku
rio moterim P. turėjo dalykus.
Liepos-13 d. turėjo būt teis
mas, bet nei vienas nestojo,
nes P. pamokėjo $150 tam vy
rui ir “zgada” įvyko.
Reporteris.
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Pasitikėdama sesutėmis sąjungietėmis, kad jos viską ai
škiai supras ir laikysis Sejmo
nutarimų, ir visos darbuosis
dėl labo mūsų brangios orga
nizacijos L. R. K. Moterų Są
jungos, esu
Centro pirmininkė

Trečias Didelis Piknikas
Liet. R. K. Šv. Kazimiero Brolių
ir SeserųDrau$)c».
Nedėlioję 22 d. Liepos-July, 1917

A. Bajoriute.
CENTRAL FALLS, R. L

•v

*

Palonia Grove, Higgins & 61 Avė.,
KEWANEE,

ILL.

A f A

Pasigamnkite žiemai barščių.

Mirė
Marijona Tutlienė;
mirė 12 d. liepos 1917 m. Pa
laidota 14 d. liepos su šv. Mišiomis Šv. Juozapo, bažnyčioj.
Laidojo kun. Franciškus Klugas,
kuris neėmė jokio atly
ginimo už tą patarnavimą. Tu
riu priminti, kad tai nėra lie
tuvis ale lenkas ir taip-gi kiti
lenkai labai daug prisidėjo
prie palaidojimo mirusios, nes
anie ją pažinojo, kad buvo
neturtinga našlė su 4 mažais
vaikais.
Tai jie žinojo, kad
nebuvo pinigų už ką palaidot.
Keletas lietuvių ir lenkų perė
jo per stubas, rinkdami au
kas ir surinko ant palaidojimo.
Šios ypatos daugiausia pasi
darbavo: Jieva Kazlauskiutė,
Jonas Kazlauskas,
Augustas
Diekvičius.
Kiti ir-gi pasi
darbavo tik negalėjau visti
vardų sužinot.
Minėtam mie
stelyj nėra daug lietuvių.

Moterys, katros mėgstate
lapinius barščius, tai dabar yra pilni daržai lapų, pasidė
kite ant žiemos
Kuomet pa
kalbinau pasidėti ant žiemos,
ne viena moteris pasakė, “et
aš nemoku, nežinau kaip.”
Labai lengva ir niekas beveik
nekaštuoja, kas turi savo dar
žą, šiemet labai puikūs bar
ščių lapai gali susidėti ant
•v
žiemos, o iš mūsų lietuvių
daug yra tokių, kurie mėgsta
lapienę.
O dar žiemą tai yra šviežiena.
Todėl, kas ne
žino, tai aš nurodysiu toms,
kaip reikia sudėti barščių la
pus.

JEFFERSON PARK, ILL.

Įžanga 25c. porai.

Pradžia: 9 vai. ryto.

Gerbiamoji Visuomenė!

į šį miestą ir apsigyveno po
Kviečiame visus ant viršminėto pikniko; bus ten ivsokių
No. 142 Louisiana St.
Čia nė
žaislų ir pasilinksminimų; atsilankę, Gerbiamieji, nesigailėsi
ra daug lietuvių ir manė ne
gali gyventi su dukterim, bro
te, nes tai bus vienas iš geriausių piknikų.
bus pagauti.
Ražinskas ieš
CICERO,
ILL
lis su seserim, vienu žodžiu
Kviečia KOMITETAS.
kojo pačios per laikraščius.
skelbė Sodomą ir Homorą. Už
Atgijo.
Niekas nesurado.
Jakubaus
Važiuoti Milvvaukee avė. kol sustos; paskui paeiti du bloku į
tą gavo kiaušiniais. Apdrabstė
L. Vyčių 14 kuopa yra vis- kas turėjo laisnį ir sakė vedęs
vakarus.
jo drapanas, knygas, bibliją, ko mačiusi.
Pradžioje dar našlę.
Ramiai gyveno vie
raštus. Tą pat vakarą Mockus
jos susitvėrimo ji buvo išau- nus metus su viršum.
Bet at
išdūmė. Ant rytojaus M. Mo
gus į net milžiną, ale per ne silankantieji lietuviai juos pa
tiejaitis norėjo gauti varantą,
taktą
kaikurių jos narių, žino ir pranešė J. Ražinskui.
bet negavo. Tai užvedė bylą ir
silpnesnieji apleido.
Pasity Žmogelis atvažiavęs prašė pa
reikalavo $5.000.
Teismas M.
čiojimai iš nemokančių aiškiai čios, kad grįžtų ir gyventų
Motiejaič-iui pripažino “demelietuviškai kalbėti, puikumas, su juo.
džių” $50. bet nei tų negaus.
pavydumas ir troškimas ypaToji atsisakė.
Tuomet J.
— YRA —
O pro va soči jai i stams atsiėjo tiškos garbės trukdė kuopos
Ražinskas kreipėsi valdžion ir
ES
GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS!
$1.117.20. turėjo net du advo
augimą ir gyvavimą.
Taip išėmė varentą.
Liepos 13 d.
MIRŠTANČIAM
RAMYBE
!
katu. Dabar tarp socijalistų
kuopa pradėjo žlugti, kad net 10 vai. vak. atėjo trys policNuplautus lapus barščių,
nesutikimas. vienas antram iš
pradėjo pranašauti jai žuvimą. monai ir rado ją vieną, nes vy
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios
rėkia atydžiai nužiūrėti, kad
metinėja. girdi, kam tu ma
organizaciosj
ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
Kiti net rengės amžiną atilsį ras dirbo naktimis.
Dėdės
nebūtų kirminų, paskui sune gundei skųsti, o dabar nie
jų
narių.
Bet
gal da pat gerbiamas nepamąstei, kas
sukalbėti.
Kaltininkai
bei paėmė ją ir nusivedė šaltojon.
tie
pjausčius
išvirti
sūdytame
ko negavom. Apkaltintiesiems
ji yra ir delko pats neprisirašai.
kaltininkės, (pastarųjų buvo Po to nuvažiavo į dirbtuvę ir
vandenyje, kad jie bus mink
atsiėjo tik $100.
Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
daugiausiai) rankas nuleidę paėmė Jakubauską.
Abu sė
šti, paskui juos gerai keliais
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės
Socijalistai buvo atsišaukę į nežinojo kame dalykas ir ką di iki teismo. Jakubauskas
$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
Ten buvęs. vandenai? nuplauti, kad ne
kitas kuopas, kad jiems pri- daryti.
yra 31 metų amžiaus.
liktų žalesų, tada sudėti at
Moka pašelpa nariams-ligoniams kas savaite
gelbėtų. apie tai buvo “Lais
Taip tai laisvadario laisvas
gal į puodą,
užpilti šaltu
po $3.50, $7.00, $10.50 ir $14.00.
Taip dalykams bearšėjant,
vėj” garsinta, žinoma sykiu
gyvenimas pasibaigė.
Mato
vandeniu,
idėti
druskos
li

atsirado šiek-tiek jaunimo, ku r*.’
MIDDLEBORO, MASS.
Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
su Mockaus vargais.
me, kaip “laisvieji” nugyve
uksuso, (acto), kad būtų ga
ris buvo ne savimylus, bet vi
Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir
M. Motiejaitis užsigynė esąs
Lietuvių čia yra į 200. Tai na rukšti, bet neperdaug rūg
Jie-gi sakosi apšviesti edalina nariams dovanai.
sa širdžia troško organizaci na.
įsą. O ta apšvieta tame, kad. nedidelis būrelis, bet ir tie ne šti, kad žiemą verdant nerei
Žymiausis ši
socijalistas.
užginčijo
Moc jai pasisekimo.
Platina dorybę, suteikia patarimus ir nuroO kėtų plauti.
' pabėgti su svetima moterim. gali vienybėje sugyvent.
Taip sutaisytus
kaus pliovones. Buvo 5 liudy tų tarpe buvo p. Al. M. Rač
dymus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluosegali dėl keletos cicilikėlių. užvirinti ir dėti karštus į iš
se.
Jis pridavė
visiems Ir paskui kaip dėdės paima
tojai. kurie vienodai liudijo. kus.
už keteros, tai tuomet pama Žinoma tie cicilikėliai nieko džiovintus stiklus ir užkorkuodaugiau drąsos ir pradėta kal
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia piŠtai kaip Motiejaitis atsaki
to, kur tas jų apšvietimas nu negiliuotų jei katalikai būtų ti taip, kad oras neprieitų. Ne
bėti apie perorganizavimą kp.
nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultū
nėjo.
Kadangi daug ka turint tam tikrų stiklų, gali
Taip dedasi tiems, ku- susipratę.
Bet kaikuriij buvo permatyta vedė.
riškas Įstaigas ir tt.
Klausimas. Ar priguli prie
kad Dievo nėra, ku- talikų duodasi save klaidinti, ma dėti į molinius “galionus,”
rie
sako,
ta pati blėdis kuopai ir nuo
Įstojimas Į Susivienijimą pigus, mėnesinė mokes
socijalistų?
tai veikimas negali taip eiti, lekus, bet užkorkuoti kuostipkurios sunku būtų atsikratyti. rie sako, kad bažnyčios ne
tis lengva. Norėdami gauti platesnes informacijas
Atsakymas. Ne.
tik reikia laisvos li- kaip reikia.
priausiai.
Geriausiai apleisti
Paliko po senovei. Nauja val i reikia, o
kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi kone
Kl. Ar priguli pire I. W. W.?
Bet katalikų susipratimas, viršų žvaktaukiais arba smal
laisvij laikraščių.
■
teratūros.
visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigyve
dyba
užėmus vietas stengėsi
At. Ne.
Korespondentas. kaip ir kitose gvesnėse koloni ku. Tėmykite, kad niekur oras
nę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo adre
smarkiai varyti darbą pageri
K. Ar žinai, kad Mockus bu
su : —
jose,
jau
kįla ir čia.
Birže

neprieitų,
priešingai
susiga

nimo kuopos.
Sunku atsis
vo suareštuotas.
lio 3 d. S. L. R. K. A. 166 kp. dina, o jei oras neprieis galės
P. MULEVIČIUS,
pirti buvo negeistiniems gai
CLEVELAND, OHIO.
A. Ne.
buvo surengus prakalbas. Kal stovėti čielus metus ir žiemą
valams. Atsirado čionai šios
456 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. Y.
Kl. Ar neskaitei apie tai?
Vyčiai veikia.
bėjo kun. F. Kemėšis ir p. A. turėsite lapienės taip, kaip iš
apielinkės veikliausias atsižy
A. Ne.
n Tr3
Kneižis.
Tai buvo labai nau daržo paskintos.
mėjęs veikėjas Stasys Dauno
Liepos 12 d. L. Vyčių 25
Kl. Apie ką Mockus kalbė
Antras būdas: suskinti la
ras.
Iš dalies jam priklauso kuopa laikė ekstra susirinkimą dingos prakalbos pakeliančios
jo?
katalikų susipratimą.
Ir lig pus rudenį, (čia tik rudenį
išganomas šitos kuopos.
Jis dėl apsvarstymo daug svarbių
nEnBriEnjBrijSnfinsnErijsriEnj^nBrisnsriEriEnEriErLEnsjiicdi ik£i
A. Apie lietuvišką dr-ją.
šiol mes minime apie jas, o vėlai) surišti pundžiukais ir
yra energijos pilniausis. Kur reikalų.
Susirinkimas
buvo
K. Tai ką kalbėjo*?
NAUJAS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
išgirstus pamokinimus ir per sudėti dailiai į bačkutę. Svėtik eina jam karštumo ir darb skaitlingas ir rimtas.
Išrink
A. Apie lonstituciją.
spėjimus pasilaikysime ant vi žų šulinio, (arba miesto, kur
Susivienijimas Liet. R. K. Amerikoje balandžio
Ištiesų šitas tas į L. Vyčių Kongresą dele
K. Ką jis kalbėjo per 4 va- štumo nestoka.
sados.
nėra
šulinio)
vandenį
užsupabaigoje,
šių metų, pradės išleidinėti savaitinį
apskritys gėrėjas, ir garbė gatas p. A. Z. Visminas. Pa
karus.
Ten
buvęs.
dyti
taip,
kad
būtų
bemaž,
laikraštį
jam kad turi tokį pasišventusį ėmė lošti veikalą “Daina be
A. Apie konstituciją.
kaip
rašalas
nuo
mėsos,
užpy

ir visa siela atsidavusį delei galo.” ir išdalino roles.
P.
K. Ar Mockus sakė kad Die
lus lapus, kad aptektų, užLietuvos tėvynainį.
Jis su- Šv. Nekalto Prasidėjimo mer
vo nėra.
WATERBURY,
CONN.
grįsti
lentikėmis ir užslėpti ge
bruzdino visus ir sujungęs sa ginų dr-jai apsiėmė sulošti
“Garsas” išeis kas ketvergas didelių 8 puslapių
A. Ne.
rai.
Laikyti šaltai, bet kad
vo spėkas su kitais prakilnes veikalą,
Persergėjimas visiems.
Veikalas dar ne paK. Tai ką jis sakė?
7 kolumnų formate.
nesušaltų
vanduo.
įmanai
Tapo išrinkti artisA. Kad žmonės skaitytų kny niais veikėjais pradėjo kelti skirtas.
“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių AJuozas Deveika,
prasiša vartoti reikia gerai numirkyti,
Daug tai dėl operetės
šitą kuopą augštyn.
‘ ‘ Palangos
gas ir būti] apšviesti.
merikos
lietuvių katalikių laikraščių.
lindamas 12 d. liepos nuskriau nes yra per sūrus.
Loš Vyčiai sau.
Kl. Ar Mockus pardavinėja prisidėjo darbu ir p-lė Aug. Mergelė.”
“
Garsui
” sandarbininkauti pasižadėję gabiausie
dė mane ast $8.00.
Tai tiek mylėtojoms barščių
Jakavičiutė.
Plačiau buvo apkalbėta apie
knygas ?
ji
Amerikos
lietuvių rašytojai, publicistai, visuomeAdomas Cliepanis, 85 Dra- lapų.
Jau keletas gan turiningų dainas dėl geresnės tvarkos
A. Taip ir aš pirkau.
ninkai.
ver avė., "VVaterbury, Conn.
Lakštute.
K Ar tiki, kas jo knygose programėlių po susirinkimų ant dainų repeticijų nebus lei
“Garso” prenumerata metams $2.00, pusmečiui
buvo atlikta.
Štai kiek men džiami pašaliniai asmenis.
rašoma
$1.00.
Mokinys Vladas Kateiva,
kesnis kurį turėjo per pasta
Penktadienyj 13 liepos paA. Aš visokias skaitau.
Korespondencijoms ir prenumeratai siųsti antra
Kauno
gub.,
Šiaulių
apskr.,
Kl. Ar tą vakarą buvai su rąjį susirinkimą laikvtą liepos sistudijavus buvo pasikalbėji
šas:
Viekšnių par- Ieškau giminių
11 d.
mai, šiam vakare radosi vieš
raudona naktaiza?
“GARSAS,”
ir pažįstamų gyvenančių Ame
Visupirma gan puikiai at nių iš Du Bois, Pa. p-lės M.
A Ne.
456 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. Y.
liko solo ant smuiko p. St. Ba- Urhoniutė.
C. Biliutė ir J. L. R. K Moterų Są-gos narėms rikoj ’. Adrsesas:
Kl. Kiek žmonių buvo?
Russia, g. Ekaterinoslav,
Sekė paskaita apie Rakauskiutė. P-lės yra atvy
A. 600 (buvo tik apie 150). tavičia.
Brangios sesutės sujungie- Puškinski pros. 30 k. 3.
Tolesniai kę tik pasisvečiuoti, būdamos
Kl. Ar Mockus sakė, kad “Tėvynės Meilę.”
monologas,
“
Bulotienės
pra Vytės neapleido mūši) neap tės, trečiame Moterų Sąjun
žmogus iš monkės?
gos seime laikytam 9-10 dd.
kalba, vidutiniškai pasakė p. lankę.
P-lei O. Biliutei ir
A. Ne.
liepos 1917 m. Pittsburgh, Pa.
Paskiaus J. Rakauskaitei buvo išreikšta
Kl. Ką Mockus sakė apie bi Kaz. Lenkauskas.
visi sustoję būrin, p. K. Mika geri linkėjimai parvežti į Du tapo įsteigti ir perkeisti nekubliją?
rie dalykėliai, kurie ineina
lauskui vedant, užgiedojo lie Bois, Pa. dėl Vyčių.
Mat
A. Nieko.
galėn
nuo pat šių metų seimo.
tuvių tautos himną, o galop šiosios 14 d. liepos apleido
Kl. Kaip tai nieko?
Būtent 1) Įsteigta vienas augClevelandą. ’P-lė M. UrbaičiuA. Jis tik sakė, kad Biblija “Eisim broleliai namo.”
štesins pašelpinis skyrius ant
Pranas Z. tė pasiliko pas p. Geičius.
su Biblija nesutinka.
$10.00 savaitėj, su mėnesine
Taipgi sugrįžęs iš Niagara
Kl. Kaip tai nesutinka?
mokesčia 60c. į mėnesį be ap
ATHOL, MASS.
Falls p. Al. Banevičia pranešė, švietos. O su apšvieta kar
A. Viena taip rašo, kita ki

Susivienijimas Lietuvių
Rymo-atalikų Amerikoje.

P

“Garsas”

Pranešimas.

Vietine Didžiausia Lietuviška

K R A U T U VE

taip.

Ė. Ar Mockus sakė, kad jis
turi provą su kataliakis?
A. Ne.
Kl. Kiek kiaušinių tos mer
ginos metė?
A. Apie 15.
Kl. Kiek tavo siūtas kašta
vo?

A. $25.

Matome, kaip jis užgina.
Pažiūrėkime ką atsakė kal
tinamoji p-lė A. Abromaičiutė.
Kl. Ką Mockus kalbėjo?
A. Mockus sakė, kad jūs esate tamsūs žmonės todėl, kad
tikite į žydų raštus, kunigų
blevyzgas ir einate į bažnyčią,
kur jus mulkina susitarę val
džia su kapitalistais, pilvūzais
ir visokiais dykūnais krauge
riais, kunigai gąsdina su Die
vu, pragaro bausmėmis dėl
savo pilvo,
sakydami, kad
Dievas sutvėrė žmogų ir dūšią,
o mokslas parodęs, kad žmo-

Liepos 10 d. LDS. 4-ta kp.
laikė susirinkimą pobažnytinėj svetainėj. Išrinkta delega
te į seimą p-lė B. Morkevičiutė. Nutarė surengti puikų va
karą.
Liep. 11 d. Šv. Raž. pil.
Blai. 24 kp. turėjo savo susirinkimą, Tą vakarą kaip tyčia taip smarkiai lijo, daug
žmonių negalėjo ateiti į tą
Klier.
svarbų susirinkimą.

Jonas Bakšys pasakė gražią
prakalbą apie alkolį. Dele
gatu į seimą išrinktas viršminėtas kalbėtojas.

įnešimai: įsteigti skrajo
jančią blaivininkų trupą su vi
sokiais paveikslais ir magiška
lempa parodymui girtybės pa
sekmes.
Įsteigti skrajojantį
knygyną, kuriuo visos kuopos
paeiliui galėtų, naudotis. Se
kantį seimą lai

kad gerb. kun. Miliauskas at
siuntęs gerus linkėjimus dėl
Clevelando Vyčių ir, labai my
lįs jaunimą, žadėjęs pasidar
buoti, kad sutverti ir Niaga
ra Falls Vyčių kuopą. Už
pranešimą buvo išreikšta del
nų plojimu padėka.
Užbaigoje dar buvo pažeis
ta įvairių žeidimų ir pašokta
lietuviški šokiai

tu 70c. mėnesyj. 2) Įstojimo
mokestįs yra sulygintos, ne
žiūrint metų ar 18 ar 45 turės,
mokės lygų įstojimą. Prisirašydamos į pirmą skyrių, t.
y. ant $5.00 pašelpos, mokės
$2.00, į antrą skyrių ant $10.00 pašelpos — mokės $3.00 be
apšvietos įstojimo. O su ap
švieta į pirmą.skyrių $2.50 ir
į antrą skyrių $3.50. Pusė įM. J. ž.
stojimo mokesties yra siunčia
ma į Centrą, o kita pusė pa
CAMBRIDGE, MASS.
silieka dėl kuopų reikalų.
Smaririai veikia.

L. Vyčių 18 kuopa smar
kiai veikia,
šį rudenį, ketina
vaidinti keletą dailių veikalų.
O dabar rengiamės prie išva
žiavimą,- kur dalyvaus choras.
“Laisvieji” ir-gi veikia.
.Štai buvusių bambizų gizelis
P. buvo sugautas laisvą meilę
praktikuojant
Apie tai nie
kas nežinojo, tik įsikandęs dur-

Kuopų raštininkės, siųsda
mos mėnesines mokestis, ma
lonėkit siųsti naujai raštinin
kei p-lei O. G. ZvingiKutei,
6706 Superior ave.A Cleveland,
Ohio.,
išrašydamos “Money
orderį” vardu naujos kasinin
kės p-nibs J. Jankėvičiėnės.
T&ipgi visais Sąjungos rei
kalais malonėkit kreipties į
naują raštininkę virš nurodytu antrašu.

Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

LIETUVIŠKI REKORDAI.

E 3190. Tris berneliai.
Pranešu visiems, jog ai užlai
Vakarinė daina.
kau lietuvišką krautuvę, kurioj
E 3191. Ant marių krantelio.
galite gauti Laikrodžių, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų,
Saulutė tekėjo.
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
E 3192. Giedu dainelę
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
Gegužinės daina.
sokiose kalbose su puikiausiomis
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)
dainomis ir šokiais.
Įvairiausio
išdarbio
Armonikų,
Smuikų,
Annie Laura. (Violin solo)
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo
daugybę visokių muzikališku ins
Pasisėjau žalią rūtą.
trumentų.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kaa)
Taipgi taisome visokius auksi
Motuš, motuš. (M. P-kas)
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus
Reikalaudami katalogo indSkit 5c.
instrumentus; armonikas, smui
Adresuokite:
kus, klarnetus, triubas, pianus,
vargonus. Darbą atliekam geni
pigiai.
Užsakymus siunčiam
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma

J. Girdės

no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa
silikai ant visados mūsų kostumeriu.

Taipgi pirkdami daug tavo-

ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau.

Parduoda

me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in rtock.”
visokius instrumentus ant užsakymo.

Padarome

170 Grand Street,
Kampas Bedford Ara^

Brooklyn, N. Y.
TeL 4859. Greenpoini. -

DAEBININKAfi

4

Paieškau Onos Skurdaitės
Paieškojimai Kauno
gub., Telšių pav. Pir

B

Geriausias laikas pasivažinėjimui.

t
t
»
I

9*
A

Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes
tai puikiausias “O verland” firmos, septyniems
žmonėms važiuoti.
Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.
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,

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

So. Boston, Mass.

“DARBININKO H

Spaustuvėje
atlieka

t

i

I

Globėjai:

Jonas Petrauskas,
66 W. Fifth St,
So. Boston, Mass.
Vincas Kudirka,
37 Franklin St.,
Norwood, Mass.
M. Abraeinskas,
187 Ames St.,
Montello, Mass.

669 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.
Vice-pirm. A. Masandukas,
197 New York Avė.,
So. Bostono šv. Kazimiero
Nevrark, N. J.
dr-jos kaikuriems nariams yra
Rašt. — Pr. Vileikis,
laišku. Prašome ateiti atsiim
59| Brill St.,
ti.
Newark, N. J.
Vald. narys Kun. J. švagždys,
147 Montgomery St.,
MAŽIAU MUSIŲ.
Paterson, N. J.

tuvių Balso” ir “Išeivių Drau
go.” Yra indomių dalykų.

Amerikoje šiemet musių
mažiau, negu bile kada pirLIETUVIŲ PILIEČIŲ DRmiau. Taip yra iš dalies delJA VAKAR. PENNSYLto, kad pavasaris buvo šalVANIJOJ.
tas, bet svarbiausia tai dėlto,
kad prieš jas kova darosi Prez. — J. Petraitis,
1505 Carson St.,
smarkesnė. Miestuose gatvės
S. S. Pittsburgh, Pa.
išsmaluojamos, išmatos prilai
komos nuo musių, langai su Vice-prez.: — K. Smigelskis,
1 Eilėn St.,
sietais — tie ir kiti kovos bū
Carrick Pa.,
dai sumažino tų bjaurybių
Mt. Oliver St.
skaičių.

Prot. Sekr.: — J. Packevich,

Chicago, UI. — J. H. Hop-

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

138 So. 20 St.
kins iš New Yorko organizaci Iždininkas: — B. W. Woshner,
jos Bookmen of America pik
1514 Carson S.\
nike parodė kiek jis gali su Direktoriai:
«
valgyti. Tai jis suvalgė ke J. Marcinkevicz, : t'
turias vištas, daug daržovių
2106 Carson St., i
ir duonos ir čielą galioną šalJ. Janauskas,
takošės. Vakare jis sakė te
75 So. 19-th St.•9
besąs alkanas ir suvalgė reguM. Bražinskas,
lerę savo vakarienę.
1110 Freyburg St.,
Tas nesvietiškas ėdikas sve
J. Kybartas,
i
ria 240 svarų ir augščio yra
2115
Wrights
St.,
6 p. 7c.
P. Kildušis,
1811 Wharton St.,
Pittsburgh, Pa.
Vincentas Petrikas Kauno
K. Vieraitis,
gub., Ukmergės pav., Kovars1717 Arcena St.,
ko valsčiaus, Piktagoli gatvės
N. S. Pittsburgh, Pa.
ieškau brolio Konstantino Pet
riko. Mano adresas: Ekateri-1 Janitor: — J. Tamkevičia,
2025 Jane St.,
noslavskoi gub. Poč. Sta. JuX

i-

zovka-Rudnik, Aleksandrovs- Marshal: —
C. Patckevich,
kaja gora V. Petrikas, Russia.
Paieškau savo brolių Jono
ir Juozapo Rūkų, Kauno gub.,
Raseinių pav., Skaud. valsšč.,
Libiškių kaimo.

1908 Merriman St.,
M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.,
Pittsburgh, Pa.
e

PARSIDUODA GROSERNĖ
IR
BUČERNĖ. Priežastis par
Got. Voronež, Natikonovskaja ui., D. No. 56. N. E. Lit- davimo, savininkas turi eiti į
vinovų, Peredat Vikentisų An. kariuomenę. Geroje vietoje,
tarpe lietuvių ir tik viena lie
Rukasų.

tuviška grosernė. Norintieji
pirkti kreipkitės šiuo adresu:

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 236 Pearl St.,
ANTRAŠAI.
Dvasiškas vadovas:

Kun. F. Kemėšis,
50 W. Sisth St.,
So. Boston, Mass.
Pirmininkas:

Motiejus Žioba,
29 Webster St.f
Malden, Mass.
Vice-Pirmininkan:

J. B. Šaliūnas,
866 Bank St.,
Waterburf; Ct
Sekretorius:
J. E. Karosas,
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.
Finansų Sekretorius:
A. F. Kneižis,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Iždininkas:
Mikolas Venis, ♦
28 Story St,
So. Boston, Mass.

Malden, Mass.

miaus gyveno Chicagoje pas
savo švogerį Buiką, bet dabar
nežinau kur. Ji pati, ar kas
kitas praneškite šiuo adresu:

Niekur kainos negali būti
sulygintos Bostone su
mūsų kainomis.

Jieva Stripaitė,
78 Market St., Brighton, Mass.

Paieškau savo brolio Jono
Kriščiūno, paeina iš Suvalkų
gub., Naumiesčio pav. Sudar
Nuo mažiausio iki didžiausiam
gu parap., kaimo Banaičių.
Ar jis pats, ar kas kitas
REIKALINGAS tuojau tik malonėtų pranešti apie jį. Ma
rai gerai mokąs vesti didelį čiau “Darbininke” kad jisai
A bažnytinį chorą į šv. Juozapo yra Betlevville, Pa.
Apskaitliavimą už darbą prisiunčiam pareikalavus. Y
lietuvią parapiją Mahanoy Ci Juozas Kriščiūnas,
Reikale visuomet kreipkitės
P. O. Box 236
ty, Pa. Algos 60 dol. ir įeigos.
Windsor, Conn.
Y Zakristijonauti nereikia. Krei
pties:

Visokius Spaudos Darbus

New York, New Jersey LDS.
Apskr. Valdybos adresai:
Galima gauti. “Darbininko’
ofise galima pasipirkti “Lie Pirm. — V. Daubaras,

NEPAPRASTAS ĖDRUMAS.

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk
paieškojimą į “Darbininką. 99
So. Boston, Mass
Už vieną sykį 50c.
*>
du
” 75c.
99
tris
” $1.00
Už paieškojimus pinigus
siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway,

Didžiausia Rakandą
Vertė!

75c. Linolėja (linoleum)
35c. mąstąs.
A’
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Carriages)
$16.50
$ 6.50 Geležinės lovos............ 4.75

Kainos prieinamos

YY
i

20.00 Bresinės lovos ............. 13.85
15.00 šaldytuvai (Refriger-

ators) ................................. 10.50
5.00 Minkštąja viriais ir a-

pačia sieninkai (matresses)................................... 3.75
13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85
24.00 Aka, karpetos 9X12...17.50

“DARBININKAS”
Pr. Augustaitis,
X 614 Kun.
Avė.,
So. Boston, Mass. ❖ W. Mahanoy
242 W. Broadway
Mahanoy City, Pa.
-y

$1.00

$1.00

k

Papuoškite savo knygy
ną “Darbininko'’ išleis
tomis knygomis.
“VAIZDELIAI“ kurioje telpa šios apysakaitės:
Progos
belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
1)
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis,
5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Kmitas.
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros
ir kainuoja tik........................................................... 30c.
“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ.” Tai naujoviškiausia “Darbininko“ išleista knygelė, kuri tinka ir
katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo
išleidęs tokios knygelės apie socijaiizmą, kuri tiktų ir
katalikams ir socijalistams. Dailiai išleista, ant bran
gios popieros ir kaštuoja tik...................................... 10c.
KUR TEISYBĖ? SUKRUSKIME. Parašė kun. F.
K. Kas nori žinoti kur yra teisybė, tai lai skaito šią
knygelę. Kaina.......................................................... 5c.
“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. Paraš F. V. Pusi. 32. Kaina........................i10c.
PATARLĖS 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 ...............................!25c.
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............. i10c.
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS.
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......... 10c.
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.

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:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
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Paieškau Amerikoje brolio
Prano Endriukaičio ir seserų
Teklės ir Paliūnės EndriukaiEsu kilęs iš Suvalkų
Vargonininkas atsakantis čiukių.
gub.,
Naumiesčio
pav. Kidu
ir turintis gerą balsą paieš
kau tuojaus vietos. Meldžiu lių vai. Sudargu miestelio.
Adr.:
atsišaukti:

14.00 Vilnonės ar valakninės............ ......................... 10.96
7.50 Sulenkiami vežimėliai

vaikams .................... 5.96
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės
šėpos........................... 26.76

Mes parodysime daugiausia ir
Russia, gorod. Tver, m. f.
z. N. Ž. G. 2 ulica, dom Smir pilnai pripildytus namus įvairios
rūšies rakandais So. Bostone.
novą, Juozas Esdriukaitis.

Organist of Marys Anna
Church,
Box 292
Marianna, Pa.

Turime šimtais visokių rakandą
nupiginta kaina, kuriuos mes
Paieškau savo draugo .Juoza
VERONIKA MĖLINAITĖ Kau- po Čiupkaičio, 6 metai kaip kiekvienam išrodysime ir taip-gi
;no gub., Skapiškiu miestelio ieško gyvena Amerikoje. 1912 m. jų kainas.
sesers Uršulės Drutaikienės, gimi- gyveno East St. Louis. III. pas
MES GVARANTUOJAME Ut
nių
ir
pažįstamų.
KIEKVIENĄ
PARDUOTĄ RA
kui
išvažiavo
Į
Kansas
City,
*

Y Petrograd, Liteini pr. No. 15.
Y
Y JUOZAPAS TAMULEVIČIUS
Y Vilu. g., Trakų aps., Marcinko
Y nių par., Zarvinų kaimo ieško bro
Y lių Domininko ir Miko gyvenan
Y čių Amerikoje.
Y Diejstvujuščaja armija, pol.
Y počt. kontora No. 4, 26 park art.
Y divisii, vzvod, Iosifu Tamulevičių.
Y
Y
Y JUOZAS ŽYLIUS iš Kybartų,
Y Suvalkų gub., ieškau seserų, gy
Y venančių Amerikoje, Marijonos
Y Rastauskienės ir Ievos Žemaitie
Y nės ir VINCAS BYLEVCIUS iš
Y Vištyčių, Suv. gub., ieško švo-

Kansas. Kilęs iš Suvalkų gub., KANDĄ.
gmino Aleksoto, Paežerių pa
rapijos Girininkų kaimo. Tu
riu daug svarbių reikalų. Mel
džiu jo paties ar jo draugu
pranešti sekančiu antrašu:
Petras Levendrauckas,
SOUTH BOSTON.
Forest Citv, Pa.
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PINIGAIS ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO.

REIK ALIN<; A mergina prie
narmj darbo. Užmokestis gera. ATDARA: Panedėlio ir Su
katos vakarais.
Darbas lengvas. .Jeigu neatsi
rastų toki, tai gali atsišaukti
apie 16 ar 17 metų mergaitė.
PIRMO KLESOS
>
Atsišaukite:

M. Singer,
108 Glenway St.

Gor. Luga, PetrogTad gub.,
Litovski Komitet.

Diestuvujuščaja armija 18 pieh.
nėstroevaj a rota.

PETRAS ČIGAS Kauno gub.,
Panev. aps., Biržų valse., Semeniškių kaimo ieškau brolių gyvenančių Amerikoje taip-pat giminių ir pažįstamų.

DANTISTAS

H

Dorchester, Mass.

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

. I 1

gerų ir seserų gyvenančių Ameri
koje Philadelphijoj. Adresas:

LIUDVIKAS BALČIŪNAS
Kauno gub., Šiaulių aps., Pašu♦>i švio par., Mikiališkių vienkie<♦1 mio ieškau Onos Blizrdkos gimi♦:*i nių ir pažįstamų.

Y

James Ellis Co
Kampas B ir B’way,

i

Kaip su Raulu atsitiko!
Ei Raulai, palauk aš tau pa
sakysiu apie savo nelaimes! Ką
kokio? O gi išvažiavau su Ona
grybaut ir nespėjau nei vienos
lepšės surast, kaip užeis lietus,
kad net visos siūles išsileido.
Tai Mikai apsisaugok ir va
žiuodamas į laukus pasiimk reinYotą.
Jeigu neturi, tai nieko
nelaukdamas nusipirk arba užsi
sakyk, tada drąsiai galėsi va
žiuoti gribauti.
Geriausius ir puikiausius reincotus vyrams ir moterims daro

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

ANELIJA ir LIAVUSĖ NO
REIKAITĖS, Kauno gub., Šiau
lių aps., Šiaduvos par., Kaulališkių kaimo, ieškau brolio Jono
ir Antano PETRAVIČIŲ gyve
nančių Amerikoj, taip-pat gimi
nių ir pažįstamų. Adr.:

• t
Į

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.
Valando*

Į nuo 9 vai. ryta

iki 8 vai. vakare.

Te) So Boeton27O

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviukai.

Į

STASYS PUTA
So. Boston Raincoat Co.
344-278 Broadway,

Tel. S. B. 1165-m.

Nedėliosi >•
10 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

dqo

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.
Po pietŲ 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

So. Boston.

Y
Uždėta 1871
DR. F. MATULAITIS
Y
HENRY J. B0WEN
Y
Y Petrograd, Moika 60, Gostinni- RealEstate Insurance 419 Boylston St., Boston, Man.
Y ca Possia Elionore Noreiko.
469 Broadway, So Boston
Y
Pirkdami pas mus nejudi
Y
namą turtą turėsite prielankų
Y Paieškau savo pusbrolių: Sta ir teisingą patarnavimą.
ELLIS McCLEARY CO
Y nislovo ir Pranciško Dembiskių
Prirengiam pilnai $150.00
Y gyveno Waukegan, III. Jono Dem- AR NORI GAUTI GERĄ
laidotuves už
!

❖

TEL BACK BAY 4200

Ofi«ojdyno«
1-SPM7-9PM

Gpdo vimkia* Hca*
Prtekiria Akinta*.

I

binskio 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 ad
resas:
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 Ūspinskaja

DARBĄ.

Mokykis amato
The Benu Pitman School of
Shorthand.
Katherine Evans Walsh valdytoja
Duoda dienines ir vakarines
lekcijas Shorthand, Typewriting
ir Stenotypy. Mokina po vieną.
Darbas užtikrintas.
Telephone connection.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.

Cžtikrinan-

a gvaranti-U Ji

50

v’r*

teū8 moke®-

a arba
viDr. Paul
J. Jakmauh
sai nemokėkite.

(Jakimavičius)

TeL
Baek Bay 6722
Priėmimo
valandos:
Nuo 2 iki t po d<«*. Nuo 7 iki 8 vakar*
60* BROADWAY Cor. O ST. SO. BOSTON.
raunąs.

1666 Washington St Boston.

Centrai Spa-

gatvė, No. 64-4 Vincetas P. Broadway, So. Boston, Mass.
Liutkevičius.
Kampas Dorchester Street.
Paieškau savo draugės Ka
Geriausia vieta, kur gali
tarinos Gailaitis, paeina iš ma gauti įvairių rūšių SAL
Kauno gub.. Telšių pav., Bla DAINIŲ, SALTAK0S2S (ice
kių par. Girdėjau, kad ji gy -cream), SODA ir CIGARŲ.
vena New York’e. Ji pati ar
Taipgi įvairių
kitas praneškite šiuo adreFRUKTŲ-VAISIŲ.
4
Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

B«n pimm. DfcHMoB am ■. I

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., PHaMpfa, Pi

J
Phyticiin »nd Surg«oo (lietnvi* gvdT-j
tojai ir chirurgą* pabaigt* !nd ano»j

Univ*r*iteta) Gydo vuokiaaligaavy.
Iru, moterių ir vaiku. Daro operacijai.
, OTIao valaodo*: »n rito. M po P»*t 7-«
Į vakaro, nedėliota*: >11 rito 14popu. I

