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kad tautos dora bujotų ten,
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Rusijos pulkai tirpsta Kerenskį pripažintas Rusi
teutonų ugnyje.
jos diktatorium

Rūpinasi išsisukti nuo
kariuomenės.

I----------- -BANDO IŠSISUKTI IŠ
AMERIKONAMS NEREI
KERENSKĮ RUSUOS
galite laimėti taikų Rusijai ir
KARIUOMENĖS.
IŠGANYTOJAS.
kitoms tautoms.
Pasiduo
KĖS KARIAUTI.
dant Vokietijos imperatoriui, Dabar Rusijos visuomenė vi Amerikos Darbo Federacija
Visi rusų armijos nuoveikaVokietijoj didis džiaugsmas,
rengiasi iškelti protestų prieš
Rusijos naujasis premieras
liai padaryti liepos mėnesio kad ištiko sumišimas Rusijos Kerenskį yra dabar kartu Ru jūs netenkate ir žemių ir lais sų savo viltį padėjo į Kerenskį, didžturčių gudrius išsisukinė Vienas amerikonas vardu
vės.
Pergalėtojai, imperia- žiūri į jį, kaipo į Rusijos išga
Chester G. Jonės iš Francijos
pradžioj vedant pačiam Ke- armijoj fronte. Skelbiama a- sijos diktatorius.
jimus iš kariuomenės. Kadan atrašė, jog jo nuomone amelistiški vokiečiai visuomet vers nytojų.
renskiui, dabar nuėjo niekop. pie didelius pasi varymus pir
gi pagal įstatymus iš amunici riknoams nereikės kariauti.
Rusijos Darbininkų ir Ka jus kovoti už savo reikalus.
Iš užimtų vietų rusų pulkai bė myn, apie ištalžymų rusi) ir
Kerenskį priėmęs užduotį, jos dirbtuvių darbininkai ne
ga netvarkoje ir ant jų pilasi paėmimų daug nelaisvių. Ber- reivių Taryba ir Ūkininkų Ta
Broliai-kareiviai fronte, te- griebiasi aštriausių priemonių, bus imami, tai turtingieji sa Karė pasibaigsianti pirm ne
vokiečių ugnis, Niekur rusai line skelbiama, jog Galicijoj ryba turėjo sujungtų posėdi ir neesti nei judošių, nei bailių kad išnaikinti išdavikus-judo- vo sūnus kiša i amunicijos ir gu Suv. Valstijų armija nusidar neatsispyrė, o tik bėga. teutonai žygiuoja pirmyn ant pripažino, jog Rusija atsira jūsų tarpe. Nei vienas tene- šius, kurstytojus ir armijos kitokias dirbtuves ir vietas, iš dangįs Francijon.
Rusai pasirengė apleisti Sta- 155 mylių fronto. Pranešama, do ant prapulties kranto ir jog sitraukia nei žingsnio atgal krikdytojus.
Tas amerikonas jau 2 metai
kurių neims kariuomenėn.
nislau, labai svarbi) punktų jog keletas vokiečių divizijų tik suteikus valdžiai neapri- prieš priešininkų. Tik vie
ir
9 mėnesiai kaip tarnauja
Amerikos Darbo Federacija
Galicijoj.
paėmė po 3.000 rusų nelaisvėn, i buctų galę galima dar išeiti iš nas jums tėra atdaras kelias Visuose miestuose prasidėjo taip-gi nuskyrė slaptus tėmy- talkininkų armijoj.
naikinimas, žudymas agitato tojus, kad vokiečių šnipai or
Daug didelių rusų anuotų ir prapulties. Dabar valdžia tu — kelias pirmyn.
Vilniaus fronte rusai buvo kitokių karinių reikmenų pa ri liuesas rankamų vesti pilnų
ganizacijoj nevesti) kokios
Broliai-kareiviai, prie fron rių ir šnipų.
pasivarę pirmyn. Bet sugrįžo teko teutonams. Užsipliekė tvaikų namie ir fronte.
Susekta
taip,
jog
neliko
jo

propagandos.
to esantieji, bukite gatavi
į senas pozicijas be vokiečių mūšiai visu frontu nuo BaltiNEGELBĖJO VAIKO.
žengti frontan pastiprinti savo kios abejonės, kad tikkų nuĮsakymai
tuoj
išduota
su

užpuolimo.
•v
'
slopintųjį
maištų
ir
pakrikimų
kos iki Juodųjų jūrių.
Chicagoj vokiškoj ligoninėj
šaudyti visus bėgančius iš brolius, kuriuos apleido ir
Austrijoj pusiau-oficialiai
Berlino Lokal Anzeiger ra fronto ir išduota įsakymai a- apgavo judošiai ir pabėgėliai. armijoj sukėlė Rusijos raudo PERLEIDO PRIVERSTINO Dr. Haiselden atsisakė daryti ,
šiaip skelbiama:
šo:
reštuoti visokius kurstytojus Surinkite visas savo spėkas nieji socijalistai, vokiečių pa KAREIVIA VIMO BILIŲ. operacijų tik kų gimusiam ne“Rusai padegė Tornopolyje ir agitatorius prieš valdžių kovoti už pastovių taikų, už pirkti. Dabar, kuomet prasi
normališkam kūdikiui.
Ant
Kanados atstovų rūmas per
“Netvarka Rusijos armijoj didžius sandėlius, kad esantie
dėjo
areštavimai,
tai
pliki
so

kūdikio
galvukės
nebuvo
kiau

eina iš vienos vietos kiton. Te ji daiktai nepakliūtų austro- prie streikų arba prie kitokios žemę ir laisvę. Be svyravi cijalistėliai beturį pilnas kiše leido priverstino kareiviavimo šo. Smegenys buvo apdeng
mo, be baimės, be svarsty
utonų užpuolimai taip nutai- -vokiečiams. Mediniai sandė netvarkos.
nes pinigų. Raudonųjų soci bilių. Tas bilius eis dabar se- tos tik permatoma plėve. Dak
mų,
pildykite
visus
vyresnių

kinti, jog pasuko besitrau liai, kur buvo karinės reikmeDarbininkų ir Kareivių Ta
jalistų suimta tūkstančiai ir natan, kur jo perleidimas yra taras pasakė, jog galima bū
jų
įsakymus.
Laike
kovos
ne
kiančius rusus į neprirengtas nos dėl viso fronto Galicijoj, ryba ir Ūkininkų Taryba išlei
nei vienas neturėjo mažiau, užtikrintas.
tų iš nugaros išpiauti odos ir
paklusnumas
ir
svyravimas
yvietas per nežinomus kelius. baisiai pleška nuo subatos. Ru do šitokį atsišaukimų:
kaip
300
rublių,
o
kaikurie
Prieš
tų
bilių
balsavo
Kana

užlopinti
galvukę. Bet sakė
ra blogiau, negu judošystė.
Tokia pasitraukimo permaina sų būriai, kuriems buvo įsa
turėjo
po
keletu
tūkstančių.
dos
francūzų
atstovai.
vargu
užaugtų
į normalį žmo
būtų sunki tvarkiai besitrau- kyta sunaikinti, padegė visas
“ Broliai - kareiviai, viena Jei neklausysite,; prapuldysi- Matyt Vokietijos šnipai skry
gų. Todėl jis atsisakė dary
kianČiai armijai, o dabar su- karines įstaigas -"Tornopolvje
nias pinigų atidarė Rusijos
ti tokių operacijų ir sakė, kad
siskaldžiusiems, pakrikusiems prieš rusų pasitraukimų.”
Broliai-kareiviai, į jus raudoniesiems ir papirko juos
pulkai bėgo nuo priešų. Da
tegu verčiau miršta tas vairusų pulkams gresia pilnas su
lis mūsų fronto perlaužta. Im žiuri visi, kurie veikia dėl kelti maištų prieš valdžių. Vo
kas. Tų pat patvirtino 15
naikinimas.
Pasipriešinimo
peratoriaus Vilio gaujos ūžte Rusijos ir visas pasaulis. Ru kietija milijonus rublių išžarkitų daktarų, kurie matė tą
jausmas rusuose dingo, pul NULINČAVO ANT GATVĖS. lėjo pirmyn, skleidžia mirtį sijos revoliucijos žlugimas rei stė Rusijoj, kol sukėlė šitų Talkininkų valdžios paskel
vaikų.
kai skaidosi ir eina kas sau.
ir viskų terioja.
škia
žlugimų
visoko.
Sukeiki

maištų
ir
pakrikimų
armijoj.
bė,
jog
Graikijos
vidurinių
rei

Petrograde automobiliu va
Porų metų atgal tas pat
te savyje visų vyriškumų, sa
Žūsta daugybės rusų oficie- žiavo trys maištininkai. Jie
Kas čia kaltas? Kalti tie, vo tvirtybę, disciplinos sensų Anglijos sufragietė Pank- kalų rūpinimusi pavesta pa daktaras ir-gi atsisakė daryti
liurst, kuri dabar yra Petrog tiems graikams. Ligšiol tal
i), kurie aukoja save, besi prie Liaudies namų šovė į ka kurie paskleidė armijoj nesu
ir
išgelbėkite
tėvynę.
”
rade, pasakė:
kininkai ten valdė geležinke operacijų kūdikiui, kurs gimė“
stengdami sulaikyti bėgančius reivių ir oficierių būrį ir kele tarimų ir panaikino discipli
nenormaliu ir neišrodė, kad
“Galime džiaugtis: jog au lius, pačtą, telefonus.
kareivius.”
tu sužeidė. Jų automobilius nų, kalti tie, kurie pavojaus Ar tik nepervėlai susiprato.
užaugtų į sveikų protu žmogų..
dra taip greitai iškilo. Jau
buvo sustabdytas ir visi ant laiku nepakalausė vyresniųjų
Matyt, tos tarybos, kurios
gatvės buvo nulinčiuoti.
įsakymų ir eikvojo laikų tuš išleido šį atsišaukimų perma keletas savaičių atgal mes ži
nojome, jog artinasi audra. BUTŲ DAVĘS MILIJONUS.
Raudonosios Gvardijos nu čiuose svarstymuose ir ginčuo
tė, jog varžymas valdžios Mes žinome, jog vokiečiai vei
Atvyko frontan Kerenskį ir ginklavimas tebeina. Jau apie se.
Sugrįžęs iš Stockholmo į DAR VIENA ŠALIS KARĖN.
prapuldys Rusijų. Nuo pat kė, bet kaip ir kur jų veiki
be abejonės padarys didžiau 2.000 šautuvų atimta.
Rymų
Italijos socijalistas pa
Daugelis tų, kurie aplei revoliucijos pradžios Darbi mas apsireikš gyveniman, nie
sias viršžmogiškas pastangas,
sakė,
jog Henry Ford siųlęs Siamos valstybė ketina pa
do frontų ir norėjo išsigelbėti ninkų ir Kareivių Taryba, kur kas nežinojo.”
kad sutvarkyti armijų.
socijalistams
$150.000.000, kad skelbti karę Vokietijai. Sia
bėgdami, padėjo savo galvas socijalistai buvo įsigalėję nuo- Vokietijos šnipai su parsida
KADA PASMAUGS
Tai dabar matome, jog re
už neklausimų. Ir priešinin latai trukdė valdžių, kišosi į vėliais raudonaisiais Rusijos jie įvvkdintų taikų. Ir būtų mas yra pietinėj Azijoj.
TALKININKUS.
miasi dvi armijos milžinų ve
ko ugnis šlavė juos. Jei toji visų kų valdžia darė. Taip sočijai istais norėjo nuversti gavę, bet kai Amerika stojo
damos. Rusijos milžinas Ke Vokietijos laikraštis Weser brangi pamoka jus nepamoki tai išnyko armijoj disciplina, demokratiškų Rusijos valdžių, karėn, tai visi pienai persi
renskį iš vienos pusės, iš ant Zeitung išeinųs iš Bremeno ap- no, tai tuomet Rusijai nėra iš priviso visokių agitatorių, ku sugrąžinti autokratijų ir pada mainė.
ros pusės autokratas kaizeris. skaitliavo per kiek laiko vokie sigelbėjimo.
NELEIS ANGLIŲ.
rie privedė prie antros revo ryti sau palankių. Šnipų, iš
čių submarinai nušluos nuo jū
Gana žodžių. Atėjo laikas liucijos, tik kų pasibaigusio davikų naikinimas ir sortaviVokietijos valdžia uždrau
NAUJI VALDININKAI.
mas intartų pulkų Petrograde
rės talkininkų prekinį laivynų. veikti be svyravimo. Mes pri sukilimo prieš valdžių.
dė gabenti anglis į Holandijų.
Tasai laikraštis skelbia, jog pažinome laikinųjų valdžių.
Tuoj po revoliucijos reikė eina smarkiai ir dalykai čia Petrogrado komendantu Ke
KONFERENCIJA.
vokiečių submarinai nuskandi Tik valdžia .tegali išgelbėti re jo suteikti valdžiai tokių galę, turbūt greitai susitvarkys. Bet renskį nuskyrė leit-pulk. KosNELEIS VEIKTI AIfronte, tai baisumas. Vokie tininų.
Talkininkų valdžios rengia na kas mėnuo 700.000 arba voliucijų. Mes pripažįstame kokia dabar jai suteikta. Tuo
DOBLISTAMS.
Paryžiuje konferencijų apta 750.000 tonų įtalpos laivų. To jos autoritetų, pripažįstame met nebūtų kilus netvarka čiai varo baisias atakas. At- M. Efremov nuskirtas Justi
rimui Balkanų reikalų. J tų dėl per 45 mėnesius neliks nei jos neapribuotų galę. Jos į- fronte, bėgimų iš armijos, nai pyškėjo frontan pats kaizeris cijos ministerių, o Barišnikov Australijos parlamentas per
konferencijų žadėjo įsileisti vieno talkininkų garlaivio ant sakymai yra įstatymai. Tie, kinimų dvarų, streikų dirbtu ir drąsina savo kariuomenę viešos pagelbos ministerių. A- leido įstatymų, kuriuo už
draudžiama veikti ir organi
Serbijos ir Rumunijos atstpvus jūrės. Todėl sako vokiečiams kurie neklausys karėje val vėse, nebūtų kilęs ginkluotas smarkiai veikti prieš rusus. bu yra Dūmos nariu.
reikia
tik
kantrybės
ir
karė
Vokiečiai,
dabar
matydami,
zuotis
aidoblistams (I. W. W.)
džios
įsakymų
bus
judošiais
•raudonųjų sukilimas prieš val
tik su patariamu balsu. Tai
bus
laimėta.
Dar
savo
skaity

jog
jų
sukeltas
maištas
nepa

rokuojami.
O
judošiams
ir
serbų ir rumunų valdžios labai
džių.
AIRIŲ SUVAŽIAVIMAS.
sisekė, tai pasinaudos pakri
užprotestavo. Sako, girdi, apie tojus ramina, jog talkininkai bailiams nebus jokios mielakimu fronte, kad uždrožti be Seredoj prasidėjo Dubline,
TREČIOJI LIETUVIŲ
mūsų šalis ir reikalus svarstys, turės susmukti pirmiau, negu širdystės.
jų
prekinis,
laivynas
bus
su

Airijos
sostinėj,
airių
kongre

sitvarkančiai
revoliųcijinei
ar

diena:
UŽTRAUKĖ PASKOLĄ.
o neduos pilnos teisės lygiai
Broliai-kareiviai, jūs trok
naikintas.
Ypač Anglija tų
sas, kurs svarstys
Airijos
mijai
ir
uždrožti
didį
smūgį
dalyvauti.
?
Anglijos valdžia užtraukia rusams, nuo kurio jie negalė klausimų. Anglija tų kongre
greitai pajus, nes Anglija jau štate pastovios taikos. Jūs
LAKE S I D E
naujų
paskolų $3.325.000.000. tų greit atsipeikėti. Galicijoj sų labai globos ir neleis į jį re
norite
žemės,
jūs
norite
lais

dabar kaikuriuos karės laivus
t
Anglija išleidžia karei kas vokiečiai grudžiasi pirmyn 40 porterių. Neišleis žinių iš kon
vės. Tad jus turite žinoti,
vartoja prekių gabenimui.
(E. Mahanoy Junction)
jog tik per atkaklių kovų jūs dien $35 milijonus.
Rtigp. 15 dienų.
mylių frontu. Paėmė Tomo- greso, jei ten nemalonaus An
PABAIGA GINČĄ.
glijai bus tariama.
pol.
Iškilmės prasidės 11 vai šv.
SUNAIKINO NUOVEIKALIUS.

VOKIEČIAI SKELBIA APIE
PASISEKIMUS.

RUSIJA VALDO KE
RENSKĮ.
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t
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PRAVOSLAVŲ SUVAŽIA

Prez. Wilson atstatė iš gar
VIMAS.
laivių statymo komiteto virši
ninkus Goethals ir Denman,
Rugpjūčio 28 d. bus Mask
kuriuodu ginčijosi ar medinius
voje
pravoslavų augštosdos
ar plieninius laivus stayti ir
dvasiškuos suvažiavimas. Tai
negalėjo sutarti. Į jų vietas
bus pirmas toks suvažiavimas
nuskirti Hurley ir Colby.
nuo Petro Didžiojo, kurs pa
naikino patriarchatų ir įsteigė
sinodų.

VAKARINIAME FRONTE.

PRADĖJO LAVINTIS.
Belgijoj prasidėjo tokie ar
tilerijos mūšiai, kokių ligšiol
Amerikos kariuomenė, atsil- ;
dar nebuvo. Spėjama, jog an sėjos po. kelionės, pradėjo la- j
glai rengiasi prie naujo didžio vintis Francijoj netoli fronto
antpuolio.
modemiško kariavimo..
«

s

Geriausias laikas pasivažinėjimui. .
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes
tai puikiausias “Overland” 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,

*

So. Boston, Mass.

—

mišiomis parke. Paskui seks įvairūs žaislai, koncertas 5 vai.
po pietų. Dalyvaus Mahanoy*jaus ir aplinkinių kolonijų žy
mesnieji chorai. Kalbės garsūs
lietuvių ir anglų kalbėtojai,
šokiai prasidės tuojau po pie
tų ir tęsis iki vėlam vakarui.
Specijaliai traukiniai parūpin
ti. Artimesnieji ir tolimesnie
ji kviečiami dalyvauti. Puiki
gamta! Ežeras! Sveikas oras!
Visos dienos grynas pelnas
eis vien tik nukentėjusios Lie
tuvos gelbėjimui nuo bado.
L. Dienos K-tas.

■

J

I

DARBININKAS.
lietuvių kalonįjų.
Didžiuma
balsų nutarta į Anglijos ka
riuomenę lietuviams nestoti,
bet prisiartinus prievartos lai
kams, reikalautĮ Rusijos pa
valdinių išvežimo į Rusiją su
visomis šeimynomis. Be to pa
daryta ir daugiaus begalo
svarbių nutarimų, apie ku
riuos Amerikos lietuviai gali
sužinoti iš “Išeivių Draugo.”
(Galima gauti “Darbininko”
redakcijoje.)

Nuotrupos

|į Netikėjimo priežastys. 4

“Centralinio” Komiteto ka
Nebesant gerai valiai, ir aiškiausių dalykų žmo
talikiškų “lopetų” Bochester’(Iš misijinių pamokslų. Parašė K. V. K.)
nenori pripažinti už teisybę. Kas nenorės
io lietuviai liberališkai pakrik
Nors kiekvienas žmogus, nuosekliai galvo- gus
i
ir da rūpinsis priešingai intikėjimui
damas, gali suprasti, kad yra Dievas, bet koks intikėti
i
štijo.
Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
veikti,
tuomet
stebuklu reiktų palaikyti, jei
Jis yra savyje, o ypač kokia yra Jo valia, ir
intikėtų.
;
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
“Tėvynės” Kipšas iš libera koki žmogaus sąryšiai su Juo privalo būti, žmo- žmogus
Niekas neskelbė ir neskelbs taip aiškiai ti
Darbininkų Sąjunga.
liškos desperacijos karosams gus savo proto jėgomis sužinoti gerai negali.
Viena, kad nevisų protas užtektinai yra prala- kėjimo tiesų, kaip Jėzus Kristus; net ir patys
uodegas graužti pradėjo.
Prenumeratos kaina:
tai pripažino, niekas, girdi, taip dar ne
vintas, idant galėtų visiškai nuosekliai galvo- žydai
■
$3.00
Metams tris kartus savaitėje..........................
“Kataliko” leidėjas ir ban Clevelando “Dirvos” redak ti, o kita, kad jis yra intekmėje žmogaus jau kalbėjo, Jis kalba, kaipo valdžių turįs savyje.
$4.25
Užrubežyje metams.............................................
ko ant Morgan gatvės Chica cijos pastabos labai panašios į smų, palinkimų ir geidulių. Gi šie, patys bū Niekas taip-pat nepatvirtino savo žodžių, savo
dami betvarkiai, ir proto veikime padaro be mokslo tokiu šventumu ir tokiais stebuklais,
goje savininkas J. Tananevi- latviškų skabaputrų.
“D ARBININKAS”
tvarkę. Po to seka ir visas betvarkis ir nedo kaip Jėzus Kristus. “Kas, sako Jisai, gali
čius nuteistas 3 metams kalė(The Worker)
Chicagos “Lietuvos” pozici ras gyvenimas. Į tai nurodė Povylas Apašta mane apkaltinti nuodėmėje? Jei man netikite,
jiman už skriaudas padarytas
tikėkite ženklams, kokius darau.”
to banko depozitoriams. Tana- ja ir tranšėjos tokios silpnos, las laiške rymiečiams, minėdamas apie filozoThe Lithuanian tri-weekly paper.
Tai-gi Jėzus ir dėl savo teisingumo (buvo
fus-galvočius, kurie pažino, kad Dievas yra, į
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. nevičiaus banke buvo sudėję keistos ir neaiškios pasidarė,
be
nuodėmės)
ir dėl savo stebuklų (jų daug
savo pinigus lietuviai ir len kad net savi generolai jų nebe Jį intikėjo, bet nesuprato Jo valios, ir todėl ne
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
taip kaip tikrąjį Dievą pagarbino: jie pasiliko padarė) užsipelnė labai, kad jam tikėtų ir Į jį
kai. Jie daugiausia ir nuken pažįsta.
Subscription Rates:
savo geidulių vergais. Da sunkiau yra pažin intikėtų.
tėjo, nes visai negavo savo
Bet ar intikėjo fariziejai ir Rašto mokyto
Liberalų “Centralinis” Ko ti Dievą ir Jo valią žmogui mažiau mokytam
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jai? Ne. O kodėl? Dėlto, kad neturėjo ge
kraštis subankrutijo kiek ank mitetas nepajėgdamas vienas ir visiškai nemokytam. To dėlei ir jų susitvar
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ros valios, kad nenorėjo.
ščiau?. po jo ir bankas nusmu katalikų apšmeižti pasikvietė kymas turėjo būti begalo sunkus. Gal būt nie
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Ėjo klausyti Jėzaus pamokslų, bet ne dėl
kuomet jie nebūtų išbridę iš tikėjimo ir doros
ko. Lietuviams
su privati talkon “gelbėjimo fondų.”
to,
kad
pažintų tiesą ir ją sektų, bet kad su
klaidų ir būtų žudę save amžinai.
“DARBININKAS”
niais bankais neapsimokėtų jo
Dievas, kuris yra Tikroji šviesa, amžinoji rastų priekabių prie Jėzaus ir Jį pasmerktų.
Amerikos lietuviški socija
kių reikalų vesti, nes labai
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
Ir mūsų laikuose daugeliui žmonių galima
dažnai privatiški bankai ban- listai, nuo karės nukentėju Gėrybė ir Meilė, negalėjo kęsti, kad žmonės
stačiai
pasakyti: “Jūs netikite dėlto, kad neno
krutija ir žmonių pinigai žlug- siems Lietuvoje užjausdami, skęstų tamsybių, nežinojimo ir klaidų jūrėse.
rite.
”
Skaitote
Raštą Šventą ir Bažnyčios isto
SEIMĄ PRALEIDUS.
KLAIDOS ATITAISY
rusams revoliucijonieriams au Jis pats save ir savo valią apreiškė pirmiaus
sta.
MAS.
per patrijarkus ir pranašus iš žydų tautos, o vė riją, bet ne dėlto, kad jieškotumėte tiesos, bet
kas rinkti pradėjo.
Iš visų Amerikos lietuviš
laus per savo vienaitį Sūnų, Jėzų Kristų, Ku kad rastumėte priekabių.
kų organizacijų LDS. ramiau
“Darbininko” No. 85 “At
Kaip tas, kuris nenorėdamas pripažinti,
Lietuvos Vyčių 41 kuopos
“Tėvynė” ir “Lietuva” nuo ris, gyvendamas ant žemės, kaipo Dievas-Žmo
sia ir rimčiausia savo gyveni virame laiške” vietoj: 1) L.
kad
tas ana daiktas yra baltas, įknibęs žiūri,
gus, pasakė viską, kiek reikalinga žinoti, apie
mą pradėjo.
Be didelio triu D. visų įeigij ir išeigų atskai choras, Brooklyne, N. Y. liepos S. L. R. K. A. 32-ro Seimo nu
Dievą, Jo valią, žmogaus likimą ir kitus da- kad rastų nors mažą taškelį juodą ir tuomet vi
kšmo iškelta aikštėn drabinin- tos priėmimo išklausymo, kas mėnesyje likvidavo savo vei tarimų baisiai sukaito ir...
siems rėks, kad tas daiktas nebaltas. Ir kas
kimą. Tam chorui pamatų “bobiškomis” revoliucijomis ykus reikalingus, kad būtų palaikomi tikri ry
kų organizacijos reikalingu ikišiol nebuvo da padaryta.
šiai su Dievu ir kad žmogus galėtų save išgany tokį žmogų intikins?
mas ir netrukus po to sudary
Turi būti: 1) “L. D.” vi buvo uždėjęs muzikas A. Alek pasižymėjo.
ti, t. y. atsiekti pilną pažinimą Dievo ir susivie
ta Lietuvių Darbininkų Sąjun si) įeigų ir išeigų atskaitos pri sandravičius ir viskas gerai ir
GEIDULIŲ ĮSIGALĖJIMAS.
nijimą
su Juo.
šauniai
ėjosi.
Paskiau
p.
A.
“Lietuvos” patrijotai nesu
ga, iš kurios spartaus augimo ėmimui ir revizijos komisijos
Geros
valios stoka yra svarbia priežastimi
Priėmimas tų apreikštų per patrijarkus,
ir naudingo veikimo stebėjosi raporto išklausymui, ką iki Aleksandravičius išsikėlė Det- laukdami iš Šliupo manifesto
neintikėjimo,
o ištvirkę geiduliai prisideda prie
roitan ir choristų tarpe, vedė apie inkūrimų laisvamaniškos pranašus ir Jėzų Kristų žinių ir laikymas jų už
visa Amerikos lietuviška vi šiol nebuvo da padaryta.
sudarkymo geros valios. Tokiu būdu geidu
jui juos apleidus, įvyko nesusi Lietuvos “už kumelės uode tikrą teisybę, t. y. už tikras Dievo paduotas ži
suomenė.
liai,
įsivyravę žmoguje, jei jis da netikintis, tai
nias, yra intikėjimas, arba tikėjimas.
f
pratimai, kurie prie labai liū gos” sulindo.
jį
sulaiko
nuo intikėjimo, o jei tikintis, tai ati
Išpradžių buvo spėjama,I PULK. ROOSEVELTUI
Kad ir tie, per kuriuos Dievas apreiškė ir
dnų pasekmių privedė. Yra
traukia
nuo
tikėjimo. Nors nevisuomet taip
LAIŠKAS.
kad lietuviai darbininkai ne
viltis, kad su laiku tas gražus
“Tėvynės” moteriškas pri- tie visi žmonės, kuriems per anuos apreiškė, būva, bet labai dažnai. Iš visų, viešpataujan
mokės
organizuoties,
savo
Pulk. Tlieodore Roosevelt, choras vėl atbus ir pradės vei dėčkas su tarakanais ir bluso tikėtų, kad tos žinios, ištikrųjų yra Dievo, tai čių žmonėse geidulių, labiausia priešingas inreikalus tvarkyti, bet greit buvęs Suv. Valstijų preziden kti dailės srytvje.
Dievas pažymėjo įvairiais stebuklais. Stebuklai
mis susikirto.
persitikrinta, kad tas many tas, laikraštyje “Metropoli
yra tai toki atsitikimai, kurių arba joki sutvė- tikėjimui į Dievų ir apreikštas tikėjimo tiesas,
yra geidulys.
mas neturi jokio pamato.
Japonijos pagoniški stabai ta, gamtoje esanti, jėga padaryti negali, arba,
tan,” liepos m. numeryje, ra
#
kad ir galėtų padaryti, bet negali tokiu būdu
PUIKYBĖ.
Iš Amsterdamo pranešama, Šliupui Sandarą, pavaduoja.
Pirmasis LDS. Seimas Bo šydamas apie Europos tautų
kaip atsitiko. Pavyzdin, jokia gamtos jėga ne
Puikybė, nors visur tarp žmonių gyvena,
stone aiškiai parodė, kad lie klausimą, apie Lietuvius pa kad Vokietijos kaizeris Vilius
gali
sugrąžinti
mirusiam
ir
jau
pūvančiam
žmo

bet
daugiausia
ji šeimininkauja tarp mokytų,
šiomis
dienomis
turėjo
Berline
SLA.
yra
moksliška
organi

tuviai darbininkai jau subren sakė:
gui
gyvastį
(prikėlimas
Lozoriaus)
;
gamtoje
earba,
teisingiau
sakant, tarp tų, kurie patys
konferenciją
su
socijalistais.
zacija, kurios viršiausiu pro
do ir priaugo prie visuomeniš “Lithuania should also hasančiomis
jėgomis
galima
pagydyti
ligonį,
bet,
save
mokytojais
laiko
ir mąsto, kad visi taip
ko veikimo.
Atstovų rimtas ve her just claims considered.” Pasikalbėjimas buvęs labai fesorium skaitosi Kipšas.
kad
tai
galėtų
kokis
daktaras
padaryti
viena

apie juos mano. Didžiuodamiesi savo mokslu,
Dr. J. Bielskis, Amerikos smagus. Gerokai išsigerta ir
būdas ir nuoseklus įvairių ke
me
akimirksnyje
ir
vien
savo
noru,
tai
da
ne

jie
nepripažįsta nieką už save mokytesnį. Jiems
oaskiaus
rūkant
cigaretus
ap

Karuža,
Lietuvą
iš
griuvė

blių darbininkų klausimų riši Lietuvių Tarybos pirm., pa
girdėta,
o
Jėzus
taip
padarė:
[Tarė
raupuotam,
rodosi,
kad nėra nieko tokio, ko jie nesupras
kalbėta
bendri
kaizerio
ir
soci

sių bekeldanąas, su labai uto
padėkos
mas buvo geru užtikrinimu, siuntė pulkininkui
(žmogus,
kuris
gyvas
pūva):
Noriu,
būk
aptų.
Jei
kas pasako ką nors, ko jie nesupran
išdėdamas Lietuvos jalistų reikalai. Vokiečių spau piškomis bendrovėmis susipa
kad lietuviams darbininkams laišką,
čvstytas.
Ir
nukrito
raupai].
ta, tai tokį dalyką atmeta, kaipo niekam tiku
Pulki- da iš tos konferencijos laukia žino.
gerai seksis darbininkiškoje vargus ir troškimus,
Pranašai
ir
Jėzus
Kristus
darė.
įvairius
ste

sį. Toki ir tikrus mokytus žmones, už menku
svarbių
pasekmių.
dirvoje ir jie išsyk pajus savo ninkas į tai atsakė:
buklus,
naudojosi
dieviška
galybe,
reikia
todėl
čius laiko, ypač jei jie tiki į Dievą.
Laisvamaniams Amerikoje
Julv 18, 1917.
opiausius reikalus.
Abejoji
tikėti,
kad
jie
dievišką
mokslą
ir
dieviškas
ži

Žinoma, tikėjimo dalykai, kaipo teisybės,
mai apie darbininkų silpnumą My dear Dr. Bielskis:
Stockholmas. Rusijos išeiviai, taip ankštu pasidarė, kad gal nias žmonėms padavė, nes Dievas nebūtų lei
tiktai
dieviškam protui suprantamos, nėra ge
vatrūkčiais
jų
vadai
paskui
That’s sucli a very nice le- grįžtantieji iš Amerikos skai
išnyko, o dabar, galima sa
dęs
jiems
daryti
stebuklų,
jei
jie
būtų
skelbę
rai
suprantamos
silpnam žmogaus protui, da
tter of vours that pressed for čiuje 700 ypatų, turėjo smar Šliupų ant vakacijų į Rusiją
kyti ir visai dingo.
klaidas.
gi
įvairių
geidulių
suvargintam, tai-gi apie ti
traukia.
time though I om, I mušt send
LDS. 2-ras Seimas Nevarke you this line of thanks and ki) susirėmimų su kraštutinių
Kurie pirmi intikėjo pranašams, intikėjo kėjimo teisybes tokiems žmonėms nei neužsi
socijalistų agentais ant Hapadar labiau visus intikrino, kad acknovdlegment.
Kunigo Kemėšio vardas lai jiems dėl jų šventumo ir stebuklų, kokius darė. mink. Jie prunkš ir spjaudys ir kratysis nu©
randa stoties, kur išeivius sa
rimčiausia Amerikos lietuvių
priėmimo tų teisybių už teisybes, nes jų, mat,
Sincerely youss vo kraštutinybėmis mėgino su- svamaniams yra gyvybės šaL- Juos vadino Dievo vyrais.
Kurie
intikėjo
Jėzui
Kristui,
intikėjo
dėl
visuomenėje pajėga, tai dar
protui jos nėra aiškios. Žlibučiai nelaimingi!
Theodore Roosevelt. daidinti Lenino pasekėjai. tiniu. Be jo visi liberalų laik
Jo šventumo, dėl Jo stebuklų, nes iš jų matė daugelio gamtoje veikiančių jėgų ir apsireiški
bo žmonės, kurių atstovai su
raščiai
jau
senai
būtų
subanRaudonųjų socijalistų patari
Dievo galybę Jame ir matė, kad Jis, kaip Die mų gerai nesupranta, (vienok pripažįsta), o no
sirinkę į vieną vietą, giliai ir
mai išeiviams pasirodė tokie krutiję.
vas viską kalba ir įsako. Taip intikėjo į Jį a- ri suprasti gerai antgamtinius dalykus.
sąmoningai išdėstė būdus ir
netikę ir kvaili, kad jie tuo
priemones, kokiais lietuvius
Kartais atsitinka, kad puikorius, besiprie
Gardnerio T. M. D. kuopa iš paštalai, kiti Jo mokiniai ir šiaip nemaža žmo
jaus kumščius į veikimų ir pa
nių iš šen ir ten.
darbininkus galima pakelti
šindamas intikėti, bejieškodamas prįekabių
važiavus
ant
tyro
oro
alaus
ir
leido.
O paskiau apaštalams tikėjo kiti kaipo tik prieš tikėjimą, prieina prie įsitikrinimo, norint
prie didesnės apšvietos, susi
degtinės tvane tik neprigėrė.
K. Sčesnulevi&us, Yale U- Su pagelba kareivių tvarka
riems liudininkams Jėzaus Kristaus mokslo. Jo ir neaiškaus, kad tikėjimas į apreikštąjį moks
pratimo ir savęs aprūpinimo.
niversiteto studentas ir Lietu buvo įvesta. Sužeista nema
“Laisvės” popieros fondą gyvenimo ir darbų; dabar tikime katalikų Ba lą nėra kokis tai muilinis burbulas, bet kad jis
Visų delegatų širdį ir min
žai
socijalistų.
Haparanda
sto

vių Darbininkų Sąjungos ga
socijalistiškos Brooklyno pelės žnyčiai, kaipo liudininkei, kuri užstojo apašta turi savo pamatus ir neabejotiną vertę. Bet
tis prie savęs patraukė lietu
bus organizatorius ir veikėjas tis, rods, randasi ant Rusi žada netrukus suėsti.
lus ir Jėzų Kristų ant žemės. Ji yra tikroji tokiame atsitikime puikoriams, kurie daugelyje
vių amatininkų organizavimas
liepos 31 dienų Chicagoje ža jos ir Švedijos rubežiaus.
liudininke apie Jėzų Kristų ir Ji paduoda nuo dalykų yra labai bailūs, atsiranda naujos kliū
ir grąžinimas jų į Lietuvą. Bu
da stoti į debatus su bile ku
tys tikėti. Tos kliūtys tai “ką apie mane mąs
Newark’o lietuviai katalikai latos Jo mokslą.
vo tai svarbiausis klausimas
Ispanijoj vis dar suirutės tę
riuo“ Naujienų” koresponden
Ji
dėl
savo
šventumo
ir
senumo
užsipelno,
tys
mano draugai, ką žmonės pasakys, kuriems
savo smarkiu veikimu liberalų
ir gerai jis apsvarstyta.
Nė
tu, kurie nuolatos ant p. K. siasi. Esama susirėmimų tarp ir socijalistų spaudai drugio li kad Jai tikėtume, be to Dievas pažymi Ją lai nesenai apie tikėjimą niekus kalbėjau, o galiu
ra abejonės, kad žmonės, ku
Sčesnulevičiaus niekus prasi kareivių ir civilių gyventojų. gų invarė.
kas nuo laiko įvairiais stebuklais, kad pakreip ir savo vietos ir uždarbio netekti ir tt.” Šios
riems tas reikalas pavesta su
mano. Mūsų jaunasis veikė Bruzdėjimas revoliucijonierištų visų atvdą, kad Ji skelbia tikrąjį Dievo ap kliūtys ne vieną sulaiko nuo tikėjimo ir jo prak
tvarkyti, pasistengs jį tinka
jas, kaip girdėti, neatsisakys kas. Spėjama, kad Ispanijai
reiškimą.
,
tikavimo ir palieka nelaimingąjį gyventi nuo
Jei visos Amerikos lietuvių
mai apibudinti ir netrukus ga
diskusuoti net su pačiais stam virtus respublika, prezidentu jaunimas būtų panašus į WorŽmogui, nusekliai mąstančiam, reikėtų, latiniuose susikrimtimuose, abejojimuose ir ne
lėsime apie jų darbo pasekmes
biaisiais “Naujienų” šulais. liktų ne kas kitas, kaip kara eester’io Vyčius Lietuvių tau rodos, tikėti Bažnyčiai, o per ją į Jėzų Kristų turėjime iš niekur jokios paramos. Kad tikė
patirti.
Tai-gi dabar socijalistams pa lius Alfonsas, kurs esąs visų ta kaip ant mielių pakiltų.
ir Dievą ir į viską, ką Dievas apreiškė.
jimas stiprėtų, reikia maldos, o puikoriaus šir
Spaudos
galybę lietuvis sitaiko puiki proga žodžiais mylimas.
Taip žmonijos viena labai didelė dalis ir dis ir protas prie to nelinksta
darbininkas
atjautė
giliai, darodyti tą, kų jie raštu skel
Intikėjus į Dievą ir nuosekliai einant to
Lietuvių Darbininkų Sąjun tiki.
streikierių reikalais pasirūpi bia. Šie indomus debatai ža
Kita netiki, bet dėlto, kad jai da iki šio- lyn, reikia pripažinti Kristaus įsteigtąją Baž
Naujokų šaukimas Ameriko gos seimai visiems imponuoja.
no ir daugybę kitų svarbių da da įvykti šv. Jurgio parapijos je daugelio lietuvių jaunimo ū- Nėra ko labai ir stebėties, juk liai nesuspėjo niekas atnešti apreikštojo moks nyčią, reikia prie jos prigulėti, reikia pasiduo
lykų palietė, kurie darbinin salėje, Chicagoje.
ti jos nusprendimams tikėjimo ir doros daly
lo.
pų nuslopino. Kaikuriose ko tai mūsų rimčiausia pajėga.
kų gyvenime užims svarbią
Bet yra viena nedidelė žmonijos dalelė, ku kuose, reikia prisitaikinti prie bažnytinės dis
lonijose užsiregistravę lietu
Blaivininkų Seimas Newarke viai jaunuoliai, dar nepatyrę
vietą.
ri
nors
girdėjo ir girdi apie apreiškimą, vienok ciplinos, drausmės, reikia klausyti jos įstaty
“Laisvės” paleistuvės, vel
liepos 17 ir 18 d. buvo labai pa ar jiems reikės ar ne, eiti į ka- niai, bernai, juodašimčiai, be į jį neintiki ir net priešais kovoja, arba intikė- mų ir jos teisėtos valdžios. Čia puikoriui di
Ir viską svarstė ne apgrasekmingas.
Padaryta daug ruomenę meta darbus ir pra pročiai, raudonos gvardijos, jus, pagal tikėjimą negyvena ir jį pameta.
džiausias kalnas. Kaip čia dabar prie to visko
bomis, bet rimtai ir inteligen
svarbių nutarimų.“ Tautos Ry deda iš vienos vietos į kitų purvai, blakės, blusos ir ki
Kame priežastys, kad taip ta žmonijos da be jokio atsisakymo prisitaikinti. Jo puikybei
tiškai,
ko turėtų pavydėti
to” ‘ idimas užtikrintas. Blai- trankyties. Kas-žin ar nebūtų tokį sutvėrimai — lietuviško lelė, arba tie žmonės daro?
trigubai didesniais dalykais atrodo visi tie dai
darbo žmonėms net tūli mūsų
:ų
Susivienijimo
pirmivinii
Gali būti daug ir įvairių priežasčių, bet čia ktai ir jis nebando nei pradėti prie jų taikintis.
geriau ramiai draft’o pasek socijalizmo gali būti geriau
inteligentai, kurie savo susi
ninku išrinkta kun. A. Petrai mių palaukti? Gal būti, kad sia išraiška.
Vely nuo teisybės tolintis, negu nusilenkti. Ir
paminėsiu taktai nekurias. Štai jos:
rinkimuose mėgia triukšmelio
tis iš Athol, Mass., vice-pirmi- daugeliui visai nereikės stoti
vėl puikybė pasidaro priežastimi, kad nevie
labai daug prikelti.
ninke p-ni Stočkienė iš Wor- kariuomenėn.
nas neišsidrąsina sulyg tikėjimo gyventi. Dau
Tuomet būtų
GEROS VALIOS STOKA.
Bagočius socijalistų spaudo
Seimo nutarimus pamatysi cester, Mass.. sekretoriumi p. gaila sugaišto laiko, o ir pini je panašus į jautį, gi kuomet j
Gera valia, geri norai tikėjimo ir doros da gelį puikorių baido nuo katalikų tikėjimo iš
me protokole ir jų čia dabar Vilkauskas iš "Worcester.Mass. gu
lykuose
užima labai svarbią vietą. Tikėjimas pažintis. Kaip čia nusižeminti ir pasakoti sa
paprastoje vietoje kas pačiupi
nesvarstysime, tik' norėjome, iždininku kun. J. Švagždys iš
nėja, sako, paprastas lietuviš į apreikštus dalykus yra dieviškoji dorybė, Die vo kaltes kunigui — žmogui, bet čia tai nesu
pažymėti, kad Lietuvių Dar Paterson, N. J. “Tautos Ry
vo malonė. Gi malonė veikia per žmogaus va pratimas išpažinties.
kas baubas ir viskas.
bininkų Sąjunga turint savo to” redaktorium paskirta p. J.
Netiktai viršminėtuose atsitikimuose pui
lią, ją ragindama prie gero. Kuomet valia pa
GREITAI IŠLEIS.
sijudina
veikti,,
ji
paragina
darban
protą
ir
ki

tarpe tiek daug susipratusių Navickas moksleivis.
kybė
daugelį žmonių atitraukia nuo tikėjimo,
Miliardinė Suv. Valstijų pa
Amerikos lietuviško socija tas dvasios ir kūno jėgas.
darbininkų,
gali susilaukti
bet ir kitokiuose įvairiuose atsitikimuose. Nu
skola greitai tirpsta.
Jau iš
laimingos ateities.
Būtų la
Birželio 23 dieną Škotijos ir leista daugiau, kaip pusė. Pa lizmo kojas sudaro Stilsonas
Nors protas kartais mato kur kokia tiesa, sidėjo, pavyzdin, kas sunkiai, puikybė nenori
su Vidiku, pilvų Grigaitis su bet valios neraginamas neperdaug ja užsiima, leisti jam prisipažinti per išpažintį kunigui ir
bai pageidaujama, kad kuo- Anglijos lietuvių atstovai bu staruoju laiku Rusijai pasko
Michelsonu,
rankas Pruseika, o tuomet dažniausia visiškai ji jam išsprūsta. jis ima palengva šalti nuo tikėjimo, nuo jo pil
Francijai
daugiausia lietuvių susispiestų vo suvažiavę Bellshille, Škoti linta $75.000.000,
Išviso taikiniu- Į kaklų Kapsukas. o galvų Majoj apsvarstyti kareiviavimo $60.000.000.
Ne be reikalo, Jėzui Betlejuje užgimus, su dymo ir žiūrėk po kiek laiko jau jis netikintys.
į šią rimtą darbininkų organi prievartos klausimą. Į šuva-. HH____ ______ __________
kams Suv. Valstijų valdžia po! hanojaus “Saulės” Baltruvie skambėjo giesmė: “Garbė Dievui augštybėse, o Arba vėl kas nors susipyko su kunigu, puizaciją ir jos spėkas labiau su- žiayimą pribuvo 35 ingalioti-1Istoiimo
' "• ant žemės ramybė žmonėms geros valios.” jkybė, ar kitos kokios priežastys, apie kurias
stojimo karėn paskolino
nasknlino $1.11.- nė.
st printų.
niai iš 16 Didžiosios Britanijos 523.000.000.
Stoka geros valios dideliai kliudo tikėti. j netikėjimo, arba tiktai apsileidimo.
švilpukas.
t

Įvairios žinios
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darbininkas.

kursto prie negrų skerdynių
laišką iš Rusijos, miesto Ekabei lynčiavimų.
terinoslavo nuo Julijono Grynauskio. Laiškas rašytas lie
Klausimas — Neretai gir
tuviškai ir išsiųstas iš Rusijos
džiu žmones Šnekant, kad vo
kovo mėnesyje, reiškia, ke
kiečiai kariaują su velnio paliavo tris, keturius mėnesius.
gelba. Girdi be pragaro pagelP. J. Grynauškas rašo, kad
bos jie neatsilaikytų prieš su
Rusijoj yra dabar liuosybę;
Klausimas — Ar yra tokių
žmonės daug užsidirba, bet gyvulių, ar kitokių sutvėrimų, sijungusias pasaulio tautas.
viskas neišpasakomai brangu. kurie ilgiau gyvena, negu žmo Meldžiu paaiškinti apie tai.
Kipšas.
Jis gi pabėgęs nuo vokiečių iŠ gus.
Keidainių, Ekaterinoslave už
Paaiškinimas — Vokiečiams
siėmė vertelgyste, ir jam netalkininauja
ne vienas velnias,
K. V. K.
per blogai sekasi.
bet
čielas
pulkas
velnių ir bū
Paaiškinimas. — Nei gyvu
Kazys S-kas.
lių, nei paukščių, nei jokių ki riai velniūkščių. Pirmas vel
Klausytojai liepė jam nuštilt
tokių sutvėrimų metrikai ne nias, kurs neišpasakytai gelb
CLEVELAND, OHIO.
ir išeit. Jis išėjo. Čia gi
vedami. Todėl jų tikras am sti vokiečiams, yra tai jų vie
Svarbus susirinkimas.
truputį negerai — jis turėjo
žius nėra žinomas. Teisybė nybė. Visi vokiečiai pilniau
tiesą duot tą užklausimą, bet 29 d. liepos tuojaus po mišių žvėrynuose ir naminių gyvu sioje sutartyje. Visi vokiečiai
laiku, kada kalbėtojas užbaigs bus svarbus susirinkimas L. D.
sukišo pečius po baisia karės
PHILADELPHIA, PA.
pakeitė prusus bavarais, ku kalbą, o klausytojai neturėjo 54 kuopos. Visi nariai kvie lių amžiai dažnai žinomi, vie našta ir ją atlaiko. Vokiečiai
nok toks gyvulių amžius nėra
rie yra vokiečiai katalikai, ir
(Port Richmond)
\ nors iš visų vokiečių genčių, tiesos jį išvyt, bet tik nutil čiami atsilankyti. Bus daug naturalis. Jei jie laisvėj gyven veikia, kaip bitės, kaip skruz
džius, patart, kad klaustų svarbių reikalų. Aktorių rinki
dės, arba kaip koralai jūrėse.
kuodrąsiausia, kaip apie tą kada bus užbaigta prakalba. mas lošimui. Ateidami į susi tų, tai žinoma jų amžius bū Jei bitės arba skruzdės taip
Prakalbos Dr-ro kun. A.
pasakė net pats ciecorius Vi Kitas nesmagumas buvo toks: rinkimą atsiveskite naujų na tų ilgesnis. Bet gamtininkai figurativiškai sakant pasida
Maliausko.
limas, jie yra prakilnūs ir Kada gerb. kalbėtojas teisin rių, taip-gi naujų sumanymų yra tyrinėję ir apskaitliavę lintų į partijas, peštūsi tarp
daugelio gyvūnų amžius. Pa
20 d. liepos, vakare darže gailaširdingi. Antras išvedi gai pradėjo kritikuoti blėdin- kas-link kooperacijos.
savęs, rietus dėl nuomonių,
prie bažnyčioe šv. Jurgio buvo mas, kad svaigalai visur, vi gą vargšams lietuviams veiki Darbuokimės visi broliai, ir sirodo, jog didžiausieji sutvė ginčytus apie tai kas vienai, o
prakalba. Kalbėjo apie karę sados ir kiekvienoj aplinkybėj mą p. Buloto, viens neapsi- sesutės darbininkai kad turėti rimai turi ilgiausią amžių. kas kitai daryti, tai ar jos pa
bei lietuvių gyvenimą vargin būna kenksmingi, būna pra mąstęs jaunuolis jį pavadino šiokią ar tokią galėt tane nau Bangžuvės ilgiausia gyvena. darytų tą ką padaro. Koralai
Buvo sugauta tokių bangžugą Europoje didžiai gerbiamas pultimi. Anot gerb. kalbėto “grinoriu.” Bet čia tuoj dą.
vių, kurių amžius pasak gam jūrėse vienybėje dirbdami sudaktaras*) kunigas Antanas jo, kada rusai užpuolę Klai nutupė erelis ant žvirblio...
A. Kulbickas,
tininkus buvęs 1.000 metų. Pa budavoja kalnus, kurie iškįla
Maliauskas. Žmonių, kaip ant pėdą, (vokiškai, Memel), tai Plačiai žinomas, ne tik tarpe
LDS. 51 kp. rašt. prasta bangžuvė išgyvenanti iki jūrės paviršio. Ir vokiečiai
čionykščių aplinkybių, susirin Klaipėdoje buvo vos du vokiš lietuvių, bet ir jenkių — tik
500 metų, Yra ir iš mažų su per vienybę atsilaiko prieš vi
ko daug, ir jei gerb. kalbėto ku pulku, o užpuolikų rusų rų amerikonų bei kitataučių,
tvėrimų, kuri© turi ilgą am- są pasaulį. Bet vienybės ne
PITTSBURGH, PA.
jas būtų paraginęs, padaryti koki 30.000 o gal dar ir dau ponas Šlikas, sub-redaktorius
žiu. Štai želvė gyvenanti iki užtektų. Reikia mokslo. VoDelegačių pagerbimui
rinkliavą, ant pavargėlių bro- giau, tai kiekvienas supras, angliško laikraščio “A Plea
350 metų, Vidutiniškas am- kiečiai-gi yra mokyčiausia tau
vakaras.
lių Europoje, viliuos, būtų kad vokiečiai mažai ką galė for the Lithuanians,” kultū
Gražus buvo priėmimas są- žius krokodiliaus 300 m., ta. Jų vadai yra didelio moks
surinkta kokį porą desėtkų do jo priešinties — persikėlė ant ringa, bet tvirta spina užda
lo, bet ir liaudis ir darbinin
lerių, nes, kaipo pėtnvčioj salos čia-pat gulinčios prie rė burną to neapsimąsčiusio jungiečių delegačių Chicagoj dramblio 100, liūto 40, kupra- kai neakli. Pas juos kiekvie
ir Bostone laike seimų, bet lai nugraio 40, arklio 27, kiaulės
vakare, žmonės buvo prie pi Klaipėdos ir iš ten gynės. Bet jaunuolio.
ke trečiojo seimo, įvykusio lie 25, karvės 25, ožkos 15, šunies nas dalykas turi sau vietą,
nigų. tai pirma, o antra, klau žinodami, kad rusai iš prie
Per šią savaitę, nuo 22-tos pos 9 ir 10 d. Pittsburgh, Pa. 15, katės 13, avies 12, triuškio kiekvienas darbas su išrokavisytojai buvo labai užsiintere žasties uždarymo visų mono iki 29-tos liepos gerb. D-ras
mu daromas. Tvarka didelė,
savę jo papasakojimu. Bet ne polių yra labai ištroškę... pa kun. A. Makauskas laikys ypatingai gražiai ir svetingai 5. Tarpe paukščių ir-gi yra paklusnumas vadams begali
rinkta, manau dėlto tiktai (ma liko jiems labai daug palinks konferencijas bažnyčioje šv. buvo delegatės priimtos ir pa ilgamečių. Erelis sulaukia 100 nis. Tokie tai “velniai” tal
m., gulbė 100, varna 100, pa
no ypatiška nuomone), kad minančio skystimėlio... Mas Jurgio. Iš ko be abejonės vaišintos.
kininkauja ir prigelbsti vokie
ant kiek matėsi, tai buvo taip koliai tą patėmiję, it meška, Richmnodo lietuviai daug pa Tos, .kurios laiku pranešė, pūga 60, žąsis 50, žvirblis 40, čiams.
buvo sutiktos stotyse ir svetin vyturys 30. balandis 20 lak
sakant,, intimnas — draugiš kuriai medžiotojas, radęs jos sinaudos srityje apšvietos.
gų šeimininkių pakviestos ap štingalas 18, višta 14.
kas papasakojimas. Ant kiek pėdsakus, pastato kibirą deg
Knapt’as.
ATIDĖJO SUVAŽIAVIMĄ.
siūkti pas jas iki užsibaigs sei
pastebėjau, tai gerb. D-ras tinės, kad paskui girtą suga
kun. A. Maliauskas neturi nei vęs, šoko gerti, kaip lenkai Priešdienyje esperantininkų mas.
Klausimas — Ar Kolumbas Rugpjūčio m. buvo pienuo
Pirmosios
seimo
dienos
va

šešėlio išdidumo, nors yra sako: “Na zaboj” — ligi praatradęs Ameriką jau rado čia jamas Tarptautinis socijalistų
seimo.
kare
vietinė
kuopa
buvo
su

mokslinčių, pas kuriuos išdidu radimo nuovokos. Bet vis-gi
negrų šalę indionų? Ar gali suvažiavimas Stockholme. Da
bar tas suvažiavimas atidėtas
rengus gražų delegačių priė
mas mėgsta viešpatauti, kar prieš tą puotą, tą libaciją —
Kaip sužinojau, tai Phila mimo vakarą. Į ruimingą šv. ma Amerika prilyginti prie ant rugsėjo 1 d. Bet yra tarp
tais net ligi laipsnio beribės, garbinimą Bachuso, dievaičio delphijos esperentininkų sei
Turkijos ir senos Rusijos už
stačiai jau paikos puikybės. girtuoklystės pastatė iš tos pu mas, kitaip tariant, kongre Kazimiero salę rinkosi publika negrų skerdynes?
A. K. rengėjų abejonė begu įvyks ir
tą dieną.
Pavizdin, kitas ant jo vietos sės iš kur juos galėtų užpulti sas bus pasekmingas: Gan ir delegatės. Netrukus ant
Paaiškinimas. — Amerikos
pirmą syk prieš tuos žmones skaitlingesnė vokiečių karuo- daug užsirašė jau už narius estrados nustatytos bukietais
IŠVAŽIAVO Į SAVO
kalbant, būtų savo prakalbą menė du tūkstančiu kareivių tikrus. Kongrese bus irgi, gyvų gėlių pasirodė vietinis negrai tapo atgabenti iš Afri
DVARĄ.
artistiškai apdirbęs, gerai delei sargybos ir pirmo sutu taip vadinami svečiai kongre- choras perstatytas vakaro ve kos. Jie buvo gabenami iš Af
rikos
tam,
kad
pietinių
vals

išmokęs ant atminties ir laikui rėjimo priešo. Pasigėrę, a- sistai. Tarpe tikrų narių kon dėjos p-lės Agotos SutkaičiuBethmann-Hollweg, buvęs
tijų žemvaldžiams parduoti Vokietijos premieras, apleido
atėjusiam ją pasakęs augštoj, nuot priežodžio, kaip “šiau- greso, kada rašiau šiuos žo tės.
kalboj. Kur nors paprasti čiai,” atsiminė ir apie tuos džius (21 liepos) yra jau ir Po choro dainavimo kalbėjo vergijon. Ir už tų negrų vergų Berliną ir išvažiavo į savo
klausytojai nuo pradžios, lig du tūkstančiu ištroškusių, o trys lietuviai: būtent, Jonas “Moterų Dirvos” redaktorė paliuosavimą buvo kilus nami dvarą.
galo tos kalbos nieko nesupra kaip visiems žinoma, masko Stankūnas, tūlas Kazimieras p-lė U. T. Jokubauskaitė. Kal nė karė tarpe pietinių ir šiau
stų, bet delei to slaptingumo, liai kada girti būna gailašir Šulčius ir Kazimeras Vidikau- ba išimtinai pašvęsta Sąjun rinių valstijų. Per tą karę ne
to nesupratimo ir gražaus dingi — nori kad ir kiti pasi skas. Dalyvautų kaipo tik gos ir sąjungiečių reikalams. grai buvo paliuosuoti. Bet lig
skambesio gerai išmoktos pra gertų. Tuoj blaivą sargybą ras narys ir p. Adomas Dagis Taip-pat nurodė reikšmę Są šiol jie praktikoje neturi lygių
kalbos, ploti) delnais. Gi D- sumainė girtais. Pradėjo lė su savo moterim, bet pas jį jungos mūsų moterų ir visuo teisių su baltaisiais ir dažnai
ras kun. A. Maliauskas visiš bauti ir tie du tūkstančiu žada laike minėto kongreso menės gyvenime. Kalbų pro yra persekiojami, lynčiuojakai atpenč — jis tą nereda “garsių” nepergalimų “kar atsilankyti svečias, ponas gar tarpiais choras linksmino sve mi už kaikurius prasikaltimus,
o mat kaikada baltųjų neapy
guodamas aukščiau savo pra žygių,” o tuotarpu užpuolė nys. .. tai vargšas ne galės da čius gražiomis dainelėmis.
kalbos, papasakojo paprasta vokiečiai, tai žinoma, kaip lyvauti esperentininkų seime Antroji kalbėtoja, p-lė J. Še- kanta ant tiek pakįla, kad su
Ir už tai
kaimiška žemaitiška tarme, tuos avinus, kuriems stokuoja — mandagumas liepia svetį feltaitė iš Philadelphijos, Pa. kelia skerdynes.
kaikurie
sako,
jog
tos
skerdy
žinia, už tai ir kiekvienas su ragų, vienus išskerdė, kitus viešėti. Sulig jau išleistos kon taip-pat kalbėdama apie Są
prato, ką jis kalbėjo, ir tu paėmė į nelaisvę; vos apie greso programos, tai turin jungą paįvairino savo kalbą nės yra panašios į žydų pogro
rės iš to nemažą naudą. Iš jo du šimtu išspruko iš nagi) įnir čiam kongresini tikietą bus linksmais juokeliais, kas pub mus Rusijoj ir į armėnų sker
papasakojimo galima išvesti tusių teutonų^ keršijančių už dykai pokilis. “Barčego” — likai patiko ir nemažai prijuo dynes Turkijoj. Sako, girdi,
Amerikos civilizacija nepakilo
dvi svarbesnias konkliuzijas savo pačias, motinas, seseris esperentininkų vakarienė, bu kino.
augščiau Turkijos ir kad Ame
— išvedimus. Pirma, kad bei mylimų sugėdinimą.
Trečia
kalbėtoja
ponia
O.
vimas laike lošimo teatrališ
rika dar barbariška šalis. Bet
už didelį žiaurumą vokiečių įKlausytojai pasijuokė iš to kų veikalėlių “Džis la Revi- Jankauskienė iš So. Boston, toks pasmerkimas yra be miesiveržusių į Lietuvą yra kalti prietikio,
kuris prasidėjo do” — ligi pasimatimo ir “La Mass. Jau laikraščiuose bu
Rusijos kareiviai, kurie kaip linksmybėmis, o užsibaigė taip Norma Venko” — normalė vau skaičius apie jos gabumus ros ir senso perdidelis. Tokių,
paskui su pasididžiavimu pa liūdnai vargšams maskoliu- pergalė; šokiai pasilinksmini kaipo kalbėtojos tad ir indo- kurie dėlto prilygina Ameriką
tys pasakinėdavo, kad įsiver kams. Man gi tas priminė me; ekskursijos į Willow Gro- mavau išgirsti, na ir neapsirik prie senosios Rusijos ar Tur
kijos, reikėtų paklausti ar jis
žę į Rvt-Prūsiją elgės baisiau,
Žalgirį — mat, kaip rašo gar ve parką, Valley Forge, Feir- ta sakant, kad ji bus viena iš bevelytų gyventi Turkijoj ar
negu laukiniai žmonės: plėšė,
geriausių
moterų
kalbėtojų.
sus lenkų rašėjas, istorikas, mont parką ir tt. Rašantis
ba po senosios Rusijos valdžia
degino prūsų, žinia, su jų, Krasauskas
savo
veikale šiuos žodžius parodė rengė Kadangi pirmos dvi kalbėto ar po Amerikos. Rusijos žydų
ir pruslietuvių turtus; gėdino
jos kalbėjo daugiausiai apie
merginas, moteris; ir ne ga “Kryžiokai.” Kryžiokai su jams kongreso pluoštą lietuvi Sąjungą, tai pastaroji be to pogromai ir Turkijoj armėnų
na dar to, išgėdinę tankiai iš mušti ties Žalgiriu, ant pa škų laikraščių, kuriuose jau palietė ir kitas organizacijas. skerdynės ėjo valdžiai prie to
vertė joms vidurius ir nuogas liepimo Kumtoro grovo von. yra rašyta apie tą busimą kon Beabejo, pasak paskutinio prisidedant. O niekas nepasa
palikdami savo gresą. Rengėjai, tikri ame
užkankintas pakardavo dar. Plauen’o,
jo kalbėtojo kun. Kemėšio iš kys, kad Amerikos valdžia
Tai, kaip pats gerb. kalbėto tvirtovėse didelę daugybę val rikonai, labai tuomi tapo nu sitarimo — moterys gali džiaujas išsitarė, pas kiekvieną vy gymų ir gėrimų skubinos link stebinti — mat, jie lietuvius gties susilaukusios tokias tris
rą, kuris nors kibirkštėlę pa- Malburgo, sostinės Didžiojo pažinojo daug-maž, tik iš nemažas pajėgas kurios, Die
godonės turi savo motinai, se- Mistro, o pergalėtojai jų, lie angliškų laikraščių reporterių vui padedant ir sveikatai eserai, pačiai, mylimai, už- tuviai, lenkai ir gudai kiek žinių, semtų kuodaugiausia sant, bus papuošalu Sąjungai
liepsnos ugnis atmonijimo, vienoj jų tvirtovėj nerasdami tik iš raportų policijos, jie ma ir visoms moterims.
kareivių, kariavo su statinė nė, kad lietuviai vien tik pe
keršto.
mis visokeriopų gėrimų — lė štukai, girtuokliai, o čia Kaip minėjau paskučiausiai
O taip kaip lietuviai buvo bavo sau stačiai pasinerdami pamatė, kad lietuviai yra kalbėjo gerb. kun. F. Kemėšis.
Rusijos pavaldiniai, ir Lietu bangose svaigalų.
Tuomi kultūringa tauta — jų laikra Jo tema — abelnas apibrendiva čia-pat prie Prūsų rube- kryžiokai šiek-tiek atsipeikė štija remia kas yra prakilna, nimas moterų reikalų.
žiaus, tai pirmą įsiveržimą jo, sustiprėjo, nes svaigalai gražu. Gerai būtų turėti vi Laike prakalbų ir dainų, de
liepsnos keršto, atmonijimo ir jiems ant to pagimdė laiko, ir sus tuos laikraščius, kuriuo legatėms buvo dalinta lemonaišliejo prūsokai ant lietuvių jau neįstengė padaryti ginklu se yra šį-tą rašyta apie tą es das ir šaltakošė.
išviję rusus iš savo žemės, pa — padarė gudrybe politiškai perentininkų seimą, tas būtų Programas baigėsi choro dai
kol Vokietijos karvedžiai pa- — diplomatiškai — supjudė įdėta į kongreso programą, ir navimu, pritariant svečiams,
tėmijo, kad lietuviai ne yra Vytautą su Jagaila ir tuomi žinia, tą perskaitytų įvairių “Lietuva tėvynė mūsų.”
rusai, kad jiem vis-rien, ar ant niekurio laiko išgelbėjo šalių esperentininkai — tuomi Po programui delegatės bu
tas juos vergia, ar tas, ir ne savo kailį, pakenkdami taip lietuvių vardas pasiplatintų. vo pakviestos į kitą kambarį,
lietuviams kaipo ir lenkams. Tuos laikraščius galima pa kur supažindintos su vietiniais
veikėjais ir pavaišintos gar
paminėti, siųsti ant šio adreso:
•) Per tą žodį “daktaras” ne Užbaigiant turiu
K. Vidikauskas, 2833 Livin- džiais užkandžiais linksmai
panorėkite suprasti “gydytoją.” kad susirinkusieji klausytojai
šnekučiavosi ir dalinosi įspū
‘‘Daktaras,” reiškia, mokslinčius. gan gražiai padoriai užsilaikė. gston St., Philadelphia, Pa.
džiais pirmos seimo dienos.
Korespondentas.
Ir tą titulą gali vartot tik tas, ku Tiesa, kada gerb. kalbėtojas
Delegatės beabejo ilgai mi
ris už mokslą, ar tai srytyje me pasakė, kad lenkai Vilniuje
nės svetingus pittsburgiečius
Ilga kelionė.
dicinos, teologijos, filosofijos ar nenorėjo duoti lietuviams baž
ir dėkuos jiems už parodytą
kitų, apturėjo laisnį mokslišką nyčių, vienas atsiliepė ar jis
Čia gerai žinomas Adomas malonumą.
gal duot ant to patvirtinimą.
doktoratą.

Tai-gi, kuomet žiūrime į netikinčius, arba
nepildančius tikėjimo priedermių žmones, ar jie
būtų iš inteligentų, ar šiaip žmonių, nemany
kime, kad jiems mokslas parodė tikėjimo ne
reikalingumą. Anaiptol. Juose veikia ar pui
kybė, a rkitos kokios priežastys, apie kurias
bus vėliau.
Mokslas niekuomet nekliudo tikėti ir nero
do, kad tikėjimas būtų nereikalingas. Tikrai
mokyti žmonės, kaip jau nekartą lietuvių ka
talikiškuose laikraščiuose buvo parodyta, buvo
beveik visi tikinti. Ir labai daug tarp jų bu
vo katalikai.
Ne vienam žmogui atrodo, kad, jei jau kas

liko daktaru, advokatu, ar inžinierium, tai
jau jis turi būti labai mokytu žmogum. Tuom
tarpu ne. Savo moksluose, t y. daktaras —
daktarystėje, advokatas — advokatystėje ir tt.
jie gali būti mokyti ir jų tame galima ir rei
kia paklausyti, bet kituose moksluose jie gali
neturėti jokio, arba labai menką supartimą.
Jei jie ne savo moksle ką sako, tai turi gerai
prirodyti. Be to jų žodis neturi vertės ir jiems
nereikia tikėti. Tikėjimas yra taip-pat moks
las ir tiktai, kas jį gerai yra išmokęs, tas ga
li tikrai teisingai apie jį kalbėti.
(Bus daugiau)

lausimui)
ampelis •

K

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

Gilderis šiomis dienomis gavo

Viens^ ii delegačių.

Malted
Milk
BASUOH2UAL
_

•

b Cm

A

Auklėjimo-Motinoms
Jeigu norite padaugint savy
je maisto kūdikiams, tai tą
gausite vartodamos po vieną
arba du stiklu

BORDE1FS
Malted MiDŠ
IN THE SOUARE PACKAGK

Tas daug prisidės laike auk
lėjimo kūdikių. Tai yra mai
stas, kuris priduoda sustipri
nimą kūnui taip-pat, kaip ir
jūs - pačios.
NUSIPIRK PAKELĮ
ŠIANDIENA
Parsiduoda visose vaistinėse.

Išpiidyk šį kuponą ir pasiųsk
jį

Malted Milk Dept., D. A.
Borden’s Condensed Milk Co.
New York.

Įdedamos už 10c. krasos žen
klelių, gauni atskirai sample
— užtektinai išmėginimui.
Vardas .................................
Adresas ................................

PIKNIKAS

Rengia
N. P. šv. Moterų Draugija
LEWISTON, ME.
Nedėlioję, Liepos -July 29 d.,

JOHNSONO GIRIOJE.
Prasidės 12-tą valandą vidur
dienyje ir trauksis iki vakaro.
Įžanga ypatai tik 15 centų.

Nuoširdžiai visus kviečia at
silankyti
Rengėjos.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GIJA
VAKAR. PENNSYLVANIJOJ.

Prezidentas: —

J. Petraitis,
1505 Carson St.,
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-prezidentas: —

K. Smigelskis,
1 Eilėn St.,
Carrick, Pa.,
Mt. Oliver St.
Protokolų Sekretorius: —

J. Packevich,
2107 Wharton St.,
S. S. Pittsburgh, Pa.
Finansų Sekretorius: —

Jos. Daukšys,
138 So. 20th St.
Iždininkas; —

B. W. Woshner,

1514 Carson St.

Direktoriai: —

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

J. Tamkevieia,
2025 Jane St.
Marshal: —
C. Patckevich,

1908 Merriman St.
M. Bražinskas,
1110 Frevburg St..
Pittsburgh, Pa.

4

--Iškilmingos mišios. Nekal

‘ -■-

—!------- J - - —

DARBININKAS
---•
~

'■
“Darbininko” ofise įvesta

pačtos skyrius. Dabar pas mus Biznieriai nepra
to Prasidėjimo P. Marijos Drgalima pirktis money or
ja iš Cambridge, Mass turėjo
leiskite progos Broadway, So. Boston, Mass.
derių,
siųsti pakietus
iškilmingas
mišias
liepos
15
LDS. 1-mos kuopos mėnesi
SUJUNGTOMIS SPĖKOMIS
ir tt Viskas atliekama, kaip APSIGARSINKITE “LIETU Kampas Dorchester Street.
nis susirinkimas, kaikuriems dieną Šv. Petro parapijos baž
MONTELLO LIETUVIŲ JAUNUOMENĖS KLIUBO
VIŲ DARBININKŲ KA
ir pačioj.
Geriausia vieta, kur gali
valdybos nariams . neatsilan nyčioje So. Bostone. Mišias I
— ir —
laikė
Bostono
lietuvių
klebo

LENDORIUJE
1918
m.
”
ma
gauti įvairių rūšių SAL
kius, nedėlioję, liepos 22 d. ne
nas,
kun.
Tarnas
Žilinskas.
!
SO. BOSTONO LIETUVIŲ JAUNUOMENĖS RATELIO
įvyko. Buvo atėję delegatai iš
L. D. S. II Seimas nutarė DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice
Po
mišių
pasakė
ilgą
ir
gražų
duoti iš LDS. Seimo raportus,
kiekvieną metą išleisti L. D. -cream), SODA ir CIGARŲ.
Subatoj 2-rą valąndą po pietą,
pamokslą,
kuris
visus
atsi

bet pasirodžius, kad valdyboje
Kalendorį, nėatsižiūrint į bran
Taipgi įvairių
Jeigu nori surasti savo gi gumą popieros ir kitokių spau
trūksta narių, visi išsiskirstė lankiusius pilnai patenkino ir
FRUKTŲ-VAISIŲ.
mines ar pažįstamus prisiųsk stuvei reikalingų daiktų.
namo. Sekantis susirinkimas dvasioje sustiprino. Po pa
Prielankus patarnavimas.
>>
paieškojimą
į
“
Darbininką.
bus paskelbtas “Darbininke.” maldi} draugijos narės sugrįžę
Tel. So. Bostpn 21032
SCANDIA PARK,
BROCKTON, MASS.
L. D. Kalendorius 1918 m.
So. Boston, Mass.
Tėmykite visi ir būtinai atsi į svetainę negalėjo atsidžiaugti
bus labai įvairus ir žymiai pa
iš klebono pamokslo, taip vi
Šitas išvažiavimas, bus vienas iš puikiausių jaunuomenės
Už vieną sykį 50c.
lankykite.
gerintas.
soms giliai į širdį pataikė nau pasilinksminimų su įvairiai žaislais, kaip tai galynė tarp Mon
>9
du
” 75c.
Didžiausia Rakandų
dingi patarimai.
99
tello ir So. Bostono virvės traukime. Gavusieji viršų, gaus do
Formatas bus6 X 9, mažiau
tris
”
$1.00
So. Bostono lietuvius smar
Žmonių ant pamaldų prisi vaną. Tap-gi lenktynė bėgimo, kurie bus greičiausiais, gaus do
Vertė!
Už paieškojimus pinigus sia 128 pusi, su įvairiais pa
kokai sujudino naujokų šau rinko labai daug, — pilna ba vaną. Bus šokiai su geriausia orkestrą, bus įvairių gėrimų ir
veikslais ir tt.
kimas. Kiekvienas iš užsi žnyčia. Dalyvavo trys drau užkandžių. Pasilinksminimo laikas trauksis iki vėlumai. Kvie siųskite iš kalno.
“
DARBININKAS,
”
Leisime apie 16.000 egz. Ap
registravusių birželio 5 d. no gijos: Šv. Juozapo, Šv. Jono čiame visus atsilankyti.
Niekur kainos negali būti
242 W Broadway,
garsinimų
kainos
ant
pareika

rėtų kuogreičiausia apie savo ir Nek. Pr. P. M. Narių bu
sulygintos Bostone su
PASARGA: Važiuojant iš Montello ar Brocktono, imkite gatlavimo.
likimą patirti ir eina visi į vo virš 600. Garbė Nek. Pr. vekarį East Bridgewater and Montello St. kuris davež iki pat SCAN
mūsų kainomis.
tas įstaigas, kur randasi re P. Marijos Draugijai už puikų DIA PARK.
REIKALAUJA VYRŲ..
Nelaukite ilgai, nes jau pra
75c. Lindėja (linoleum)
gistracijos lapai, sužinoti apie ir pavyzdingą sumanymą, o JEIGU LYTŲ, TAI BUS PERKELTA ANT SUBATOS, 11 AUG.
dėtas
rengti į spaudą. Pir35c. mąstąs.
Stiprių vyrų dėl sunkaus darbo
savo naują numerį. Senasis rėmėjams to darbo priklauso
miaus prisiųstus įdėsime pir $24.00 Geriausi vaikų veži
56 vai į savaitę.
pažymėtas ant mėlynų korčiu nuo visų nuoširdus ačiū.
mėliai (Carriages)
$16.50
Nuolatinis
darbas, geras už moje vietoje.
kių jokios dabar reikšmės ne
Viena iš Lietuvaičių.
mokestis ir labai arti jūsų na Apsvarstykite, tai geriausia $ 6.50 Geležinės lovos......... 4.75
turi. Yra tarp bostoniečių ir
20.00 Bresinės lovos......... 13B5
mų. Nereikia mokėti carfare. proga išgarsinimui biznio.
didelių pesimistų.
Apgarsinimų kopijas siųski 15.00 Šaldytuvai (RefrigerAtsišaukite:
— Kai šauks, tuomet, — sa Iš Bostono miesto bus pa
ators) ......................... 10.50
te šiuo adresu:.
AMERICAN SUGAR
ko, — eisiu, o dabar nenoriu šaukta 5.000 naujokų, iš MaPAGERBIMUI JŪREIVIŲ KREISERIO
5.00 Minkštais viriais ir a“D a r binink a s”
REFINING CO •>
“baderiuotięs.” Vis-gi neiš ssachusetts išviso pareikalaus
pačia šieninkai (mat242 W. Broadway,
49 Granite Street,
kenčia ir paskui kitus nueina. 20.586 kareivių, tarpe kurių
resses)
............................ 3.75
South Boston, Mass.
South Boston, Mass.
Ir gerai daro. Geriaus išanks- gal bus nemažai ir lietuvių.
13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85
(270)
to sužinoti apie savo naujus Vėliaus kaip iš Bostono, taip
Nedėldienyje, 29 liepos (July) 1917.
24.00 Aks. karpetos 9K12...17.5O
numerius, kaip paskiaus dėl į- ir iš apielinkių bus vėl šaukia
14.00 Vilnonės ar
MATTAPAN, MASS.
ma, bet kaip greit niekas dar
vykusios klaidos gailėties.
Visos
Lietuvos
nės .................................10.96
ANT PARDAVIMO
Visus labiausia kankino ne nežino. Gal ir tiems, kurie da
Prie upės Mąttapanset pagal Osceola Str.
7.50
Sulenkiami vežimėliai
ŪKĖ - FARMA.
žinojimas, kaip bus pasielgta bar paliks neilgai teks ramiai
Žemlapis
vaikams
...................... 5.95
Išvažiavimas, griežiant orkestru-muzikos gar
5c. carfare.
su nepiiiečiais. Tikrų žinių val ilsėties.
saus kompozitoriaus
4 akeriąi žemės, dviejų fa- Parodyta sienos, kokios tu 35.00 Ketvirtainės ąžuolinės
džia nepaskelbė, bet galima tišėpos..............................26.75
milijų namai, 4 vištinyčios, o- rės būti laisvos Lietuvos.
kėties, kad n^pUiečių neims,
ALFONSO GUBITOSI
Lietuviai
iš
Kauno,
Vilniaus,
buolių, grūšių, vyšnių iiį kito
bet čia vėl naujas keblumas. Liepos 23 dieną nuo karščio
Mes parodysime daugiausia ir
10 valandą ryto.
kių vaisių medžiai; 2 minutos Suvalkų gubernijų, Prūsų Lie pilnai pripildytus namus įvairios
Sako, reikės visiems eiti dak Bostone nukentėjo 6 vpatos.
Nuo 111 SALĖM STR.,
BOSTON, MASS.
iki gatvekarių; 5c. carfare; 25 tuvos, Kuršo ir Gardino gu rūšies rakandais So. Bostone.
tarui pasirodyti, o paskiaus Mirties atsitikimi} nebuvo, bet
mylios nuo Sullivan Sųuare; bernijų ras savo miestus ir
prašyti paliuosavimo nuo ka sunkiai persirgo visi. NukenDalyvauti kviečiame visus iki vienam.
35 mylios nuo Bostono centro. miestelius, geležinkelius, upes Turime šimtais visokių rakandų
reiviavimo ir visa eilė kitų ne tėjusiems pagelba suteikta liKomitetas: —
nupiginta kaina, kuriuos mes
Aplinkui 4 ežerai su žuvimis. ir didesnius vieškelius.
smagumų. Jei taip bus reika gonbučiuose.
Prezidentas — J. Kavaliauskas,
Prekė $4.300. Namai vieni Kiekvienoje grinčioje turi kiekvienam išrodysime ir taip-gi
lauta, reikia tą viską atlikti,
• Sekretorius — J. Vitkauskas,
Į "
____________
jų kainas.
kaštuoja daugiaus ir žemė su būti Lietuvos žemlapis!
tik patartina nesnausti tiems,
Iždininkas — E. Klemens.
lotais mažiausia kaštuoja $4.- Reikalaukite pas knyginin MES GVARANTUOJAME Ut
Choro išvažiavimas Liepos
kurie turi kokias nors priežas500. Priežastis pardavimo, iš kus ir redakcijas, arba kreip KIEKVIENA PARDUOTA RA
tis pristatyti, kad juos paliuo- 23 dieną bažnytinėje salėje Šv.
kitės prie sutaisytojo ir leidė KANDĄ.
važiuoja į savo seną šalį.
suotų. Jei žinai, kad turėsi ei- Petro parapijos choras laikė
jo.
Kaina 1 žem. 60 centų,
Norintieji pirkti, paimkite
ti, o turi priežastis, kurių de- savo susirinkimą, kuriame gaSt. karą nuo Sullivan 2-jų ir daugiaus po 50c. Agen
nutarta nedėlioj, lie X
lei gali palikti, išpildyk kas lutinai
!
_
$100| Lebanon
tams tam tikros kainos.
M
Sąuare.
tame atvėjuje bus reikalauta ]pos 29 dieną išvažiuoti ant farM.
ŠALČIUS,
FRITZ NEEDER,
Vaikinams reikės mokė-1
ir būsi liuosas.
1mų.
320 — 5-th Avenue,
42
Swains-Pond Avė.,
Kampas B ir B’way,
Kurie turi išsiėmę pirmas ti po vieną dolerį, merginoms Į
New York City.
X
MELROSE, MASS.
pilietystės popieras, tiems, ro po 50 centų, tik labai abejo
SOUTH BOSTON.
T
®®©®©®®®®®®®®®e@s®®©e®®®«
dos, jokių išėmimų nebus. Ly jama, ar merginos tuos 50 cen
F
PINIGAIS ARBA ANT
] SOUTH BOSTON, MASS. H
giai su piliečiais turėsią karei tų sumokės, nes vaikinai T
REIKALINGAS
mokytojas
IŠMOKĖJIMO.
f
t šoferis. Noriu išmokti važinė i TEISINGIAUSIA IR GE- |
viavimo prievartai pasiduoti. tvirtai pasiryžo ir savo ir mer
! BLAUSIA LIETUVIŠKA | ATDARA: Panedėlio ir SnPasiliuosuoti, žinoma, galės ginų išlaidas iš savo kišenių] t
ti
automobilium.
Kas
galėtute
padengti.
Reikia
tik
pasi

X
visi, jei tik bus dėl ko.
APTIEKA.
batos vakarais.
I apsiimti mokinti, atsišaukite
“VAIZDELIAI” kurioje telpa šios apysakaitės:
Pirmiausia kariuomenėn pa džiaugti iš choristų džentelmo- Y
šiuo adresu :
Sutaisau receptus su di- o
T 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
šauktųjų vardai bus iškabinti niškumo!
T
Onupras
Bartuska,
i
i džiausią atida, nežiūrint, ar O
Svečiais j išvažiavimą nu X džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis,
vietos komitetuose, toliaus
PIRMC KLESOS
317
—
4th
St.,
So.
Boston,Mass.
1 tie receptai Lietuvos ar Ame- « ? ii
jiems bus pranešta atvirlaiš tarta pakviesti kunigai Tarnas X
I 5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Kmitas.
I
rikos daktarų.
Tai vienati- O
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros
kiais, kada eiti pas gydytoją. Žilinskas ir F. Kemėšis, pp.
1 nė lietuviška aptieka Bostone į *
ir kainuoja tik................................................................ 30c.
Bet jeigu atvirlaiškio su pa M. Petrauskas J. E. Karo
ANT
PARDAVIMO
dirbtu

Massachusetts valstijoj.
Dantis ištraukiami ir pripil
“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ.” Tai naujoviškvietimu negautų, tai būtinai sas ir A. Čaplikas.
T vė, arba reikalingas partneris [[ irGyduolių
galit
gaut,
kokios
g
domi visai be skausmo, su
Laibasis Tenoras.
kiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri tinka ir
turi pasiteirauti komitete, ka
T taisymui senų čeverykų. Ma Į tik pasaulyj yra vartojamos.
prietaisais, su
da jiems bus kvotimai. Val
katalikams ir socijalistams. Ikisiol dar niekas nebuvo
T šinos yra visos kokios tik rei Galit reikalaut per laiškus, o į geriausiais
naujų
išra imą.
!
džios prisakymu kiekvienas
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir
't
kalingos. Biznis eina gerai. ] aš priąįąsin per erpresą.
į
į
Visą
darbą
gvarantnojame.
savimi turi rūpintis.
katalikams ir socijalistams. Dailiai išleista, ant bran
A L. R. K. M-RŲ SĄJUNGOS
t Tarpe lietuvių ir lenkų. Atsi
X
CENTRO VALDYBOS
Kaikurie jaunuolių labai ne
gios popieros ir kaštuoja tik................... .....................‘10c.
t
K. ŠIDLAUSKAS
šaukite:
ANTRAŠAI.
DR. W. T. REILLY
rūpestingi.
KUR TEISYBE? SUKRUSKIME. Parašė kun. F.
J. Biržulis,
X
!
Aptiekorius
ir
Savininkas
i
T 24 Ames St., Montello, Mass.
K. Kas nori žinoti kur yra teisybė, tai lai skaito šią
=- Dabar pauliosiu, — juo ] dvasiškas Vadovas: — ’ *•
469 Broadway,So. Boston,Mass.
X
t Tel So. Boston 21014 ir 21013.
T
5c.
kiasi, — o paskui nors į Afri
i knygelę. Kaina...............................................................
PRIE DORCHESTER ST.
Kun. S. J. Čepanonis,
! 226 Broadvay, kampas 0 St,
T
j Valandoe
“SVARBŪS KLAUSIMAI.” Joje telpa šie klau
ką teveža.
318 Fourth Avė.,
NedtliotBit
T Paieškau savo vyro Igno KirHomestead, Pa.
nuo 9 vai. ryta
nuo 10 vai. ryta
— O tau ar reikės eiti ka
simai ir į kuriuos labai aiškiai atsakoma: Ar yra Die
iki 8 vai. vakare.
iki 4 vai vakar*.
Y
riuomenėn? — paklausiau vie Pirmininkė: —
vas? Ar Kristus yra Dievas? Ar žmogus turi dūšią?
kilos Kauno gub., Panevėžio
t
X Ar žmogus kilo iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų
no iš tokių.
Uždėta 1871
Pumpėnų par., Aurelišt pav.,
Anastazija Bajoriutė,
— O kas juos ten žino, sun
Dievo
įsakymai?
Tą
knygelę
verta
perskaityti
kiek

kių
kaimo.
Mane
paliko
su
tri

723 W. Saratoga St.,
ku viską ir surasti. Turiu nu
vienam. Paraš F. V. Pusi. 32. Kaina......................... !10c. X mis kūdikiais geg. 1 d. š. m.
HENRY J. BOWEN
Tel So. Boeton 270
Baltimore, Md.
X
merį, tai turbūt ir reikės.
PATARLES ir Išminties Grūdeliai Surinko P.
pasiimdamas
su
savim
visus
DR.
JOHN MicDONNELL, N. D.
! pinigus. Girdėjau, kad apsisto Real Estate & Insurance Galima
Vice-Pirmininkė: —
Jei tokiam didvyriui pa
susikalbėti ir UetaviuM.
Mulevičius. Tai yra vienatinė tos rūšies knygelė lie
Ona A. Jankauskienė,
Ofiso
valandos:
skiau pasitaikys palikti, (o to
tuvių kalboje. Joje telpa daugybė trumpių, bet la
jo Cleveland, Ohio., bet dabar
Ryt aš iki 9 vai.
201 Athens St.,
kių bus nemažai) gailėsis jis
bai
svarbių minčių. Senas, jaunas, mokytas ir bemok
gal vėl kur išsidangino kitur. 469 Broadway, So Boston
Po piety 1 iki 3
So. Boston, Mass.
praleistų pinigų ir laiko, bet
i Persiskyrimo priežastis — gir Pirkdami pas mus nejudi
slis čia ras sau tinkamiausio dvasiško peno. Knyge
vakarais 6 iki 9
Raštininkė: —
bus jau vėlu.
lė nemaža ir daili. Kainuoja tik ................................. !25c.
tuokliavimas. Jisai yra ne namą turtą turėsite prielankų
536 Broadway, So. Boston.
Geriaus dabar rimtai į savo
Ona G. ŽvingiHutė,
stambaus veido, tamsiai gelto ir teisingą patarnavimą.
KOMEDIJELES. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36
X
6706 Superior Avė.,
padėjimą pažvelgti, negu pa
ni plaukai, akįs mėlynos, 6Į
pusi. Knygelėje yra čigonės atsilankymas, Dvi Kū
Cleveland, Ohio.
X
skui aimanuoti.
pėdų augščio. Kalba lietuviš AR NORI GAUTI GERĄ
mutės, Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Vi
X
So. Bostono jaunimui, pa Iždininkė: —
ir pusėtinai angliškai. 34
DARBA
si šie veikalėliai pilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs
X kai
tartina rimčiau į savo ateitį
metų amžiaus. Merginos apsi
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