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Kaip protas, taip ir patyri*
mat neleidžia mums tikftto,
kad tautos dora bujotų tan,
principai atmesW a 8 h ing t o n
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“DARBININKO” KAINA:
tris kartus savaitėje...$300
vieną sykį saavitėje.. .$1.50
Bostono apielinkėje .. .$4.00
Užrubežyje metams....$4.25
Vienas numeris............. 3c.
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&>. Borton. Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.T,L 620 SoB°5tonNo. 89 271Į
242 W. BR0ADWAY, 80. BOSTON, MASS., LIEPOS (JULY) 31 d., 1917 m.

* Entered as second-claas matter September 22 1915 at the post offi.ce at Boston, uMass., under the Aet of March 3,1879.”

Gatavi derėtis svarįųS veikimai lietuvių
reikaluose.
nesusitvarkė

Ketvirti karės metai. Rusijos armija

GATAVA PRADĖTI
DERYBAS.

BUVO UŽPUOLĘ

Naujasis Vokietijos kancliePAS MŪSŲ AMBASADORIŲ. būt gyvos ir susiorganizavu
rius ir gen. Ludendorf apreiš
sios tautos.
Nesenai teko man būti Wakė apie baigimą karės. Jie ap
Tamsta klausi, ar daug jau
TARYBĄ.
Nedėlios anksti rytą Pary
reiškė, jog visiškos pergalės shingtone. Rūpėjo pamatyti
Rusų armija iš Galicijos jau
nuveikta.? Į pusantro mėne
žiuje gaisrininkai sutrimitavo, pasitraukė. Dabar mūšiai ei
nei viena pusė negali tikėtis, šios šalies sostinę, kuri, kaip
sio ir norint labai daug nuveik
Trys metai atgal (liepos 29
Rusijos
premieras
Kerenski
duodami signalą, jog prieši na ant Rusijos žemės. Traukė
jog namie pas juos esąs pilnas sakoma, vienatinė čia esanti
d.) sukriokė pirmos austrų
sumanė didžiulę Rtsijos Tary sutarimas ir jog Vokietijos panaši į Europejišką miestą. ti nebūtų galima Tečiau vis
ninko orlaiviai atlėkė. Fran- si atgal 100 mylių.
armotos prie sSenų Serbijos so
bą.
Tai nebus Įsteigiamasis valdžia pagatava užvesti dery Be to traukė indomumas pa dėlto turiu pasakyti, kad užve
cūzų lakūnai tuoj spurstelėjo
Šiaurinės ir pietinės Rusijos
džiau pažintis su žymiausiais
stinės Bielgrado.
Liepos 30
padangėsna. Vokiečių aerop armijos ir-gi traukiasi atgal. Seimas. Valdžiai reikia plačios bas. Vokietija tikis išlaikyti matyti Dr. Bietskį, kuris pata
d. Vokietija pasiuntė Rusijai
valdininkais valstijos departalanai buvo nusileidę gan že Tik kaikuriose vietose biskutį visuomenės patarimų, nurody užkasiautas žemes, o karei po tikrai garsus vyras nuo to
ultimatumą.
Liepos 31 mobi
mente; kongrese pažinau arti
mai ir metė bombas ant Rau pasipriešina, o tuoj ir vėl du mų ir paspirties, kad išgel baigiantis, tai Vokietija pa laiko, kada Amerikos Lietuvių
lizacija Rusijoj, karės stovis
pusės senatorių ir kongresmobėti
šalį
nuo
pragaišties.
donojo Kryžiaus ligoninės. Bu mia atgal. O jei kur pasitaiko
sakys: “Derėkimės.” Nurodė, Taryba ingaliojo jį atstovauti
Vokietijoj ir užsidarymas tar
nų su pagelba gi tų su laiku
vo užmuštas vienas daktaras, ištikimų ir gerai, organizuotų
Taryba šaukiama Maskvon kaip būsią galima baigti dery Washingtone lietuvių politiš
ptautinės pirklybos.
Rugp. 1
galėsiu prieiti ir prie visų ki
vienas chemikas ir vienas slau- rusų pulkų, tai ten pasitaiko liepos 31 d. Taryboj dalyvau bas su užkariautomis žemėmis. kus reikalus. Pasipylė iš pu
kaizeris paskelbė Rusijai karę.
tų; be to užvedžiau santikius
gotojas. Antras daktaras ga stipresni priešininkai. Todėl sią visi Durnos nariai, žymes Pavyzdžiui, tariantis apie Kur sės laisvamanių kibirai pamaz
Rugp. 2 vokiečiai įsiveržė į
su ‘ ‘ Carnegie Intemational
vęs žaizdų vėliau 'mirė. Tre tai Rusijos fronte dar nėra su nieji veikėjai iš visų Rusijos šą ir Livonią( čia matyt turi gų ant jo biednos gajvelės.
Lukesmburgą. Rugpj. 3 vokie
Peace Endovment” (pusiaučias daktaras ir daug pacientų stiprėjimo,
tebėra pakriki kraštų, žemietijų, miestų, dar būt vietoj Livonija Lietuva, Pačių katalikų tarpe buvo to
čiai įsiveržė Belgijon. Rugpj. 4
valdiška įstaiga), su Raudo
gavo nuo bombų žaizdas.
bininkių ir universitetų atsto nes Livonijos vokiečiai nėra kių, kurie lyg abejojo apie
mas.
Anglija paskelbė karę Vokieti
nuoju Kryžių (už ką visai be
Pėtnvčioj vokiečių aeroplaužkariavę), tai tas prigulės tos pasiuntinystės reikalinguBukovinos sostinę Černovi vai.
jai.
reikalo
kai-kurie lietuviai pyk
nai ir-gi buvo atlėkę ir metė cus, kuriuos nuo senai rusai
:mą. Tad, sakau, pamatysiu,
Valdžia pareikalaus Tary nuo to, ką Rusija sakys, ką
sta), su francūzų, italų, ang
Kaip aprokuojama, per tuos bombų. Užmušė dVi moteris, laikė, dabar teutonų apsup
pasikalbėsiu, ir paskui para
bos pranešti apie savo apskri Kuršo vokiečiai sakys ir ką lilų ir kitų tautų ambasadoriais;
tris metus mūšiuose paguldė
Ligšiol vokiečių orlaiviai tas.
šysiu į laikraščius.
čio stovį ir duoti patarimus a- vonai (lietuviai) sakys.
taip-pat
su“ Associated Press”
galvas 7.000.000 vyrų, sužeis neužpuldinėjo Francijos sosti
Radau D-rą Bielskį pilną gy
ir
“
International
news service.’
ta ant viso amžiaus 5.000.000. nės. Dabar spėjama, jog vo
pie gelbėjimą valstybės.
vumo, energijos ir gerų viiv•
Pažįstu taip-pat visų 4 žymes
PRIE SLENKSČIO
Pinigų skerdynei išleista $83.- kiečiai ketina padaryti didžią
cių.
niųjų
Washingtono dienraščių
PERGALĖS.
NUTARĖ TĘSTI KARĘ.
000.000.000.
ataką iš oro. Šie užpuolimai
— Kaip-gi Tamstai atrodo
redaktorius.
Šie išpradžių ne
Baisiai jau visiems nusibodo buvo tik mėginimai.
tas visas naujas darbas? Ar
SENOJI VALDŽTA
Vokietijos laivyno komen buvo reikalas atsisėsti čia Wa- norėjo nei kalbėti apie Lietu
Talkininkų valdžių atstovai
šioji karė, laukiama jos pa
dantą admirolą Scheer ap- shingtone lietuviui, ar jau šis vą, tartum ji būtų numirėlė.
baigos. Bet ji nėra ilga suly
turėjo konferenciją Paryžiuje.
NEGRĮŽ.
SUŽINOJO KIEK TURI
ankė
pangermanistai.
Jis tas padaryta ir ar yra viltis už Washingtono spaudoje niekuo
ginant su kitomis karėmis. Ka
Visi vienu balsu nutarė tęsti
SUBMARINŲ.
jiems pasakė, jog vokiečiai sitikrinti mums Amerikos ga met lietuviai nebuvo minimi.
rės, kuries užsipliekė po Fran
karę iki įveikti teutonus.
Rusijos premieras Kerenski
yra prie pergalės slenksčio. lingą užtarymą Lietuvos lais- Tame mieste jų nei nėra. Da
cijos revoliucijos 1792 tęsėsi
pasakė, jog neąūpnt į. sunkų
bar atsinešimas visai kitoniš
Suvienytų Valstijų slaptieji
iki 1815 m. Tai yra su mažo
padėjimą, vis-gi senoji val (Pangermanistai yra tie vo v“c_re:.kalams? ,
mis pertraukomis Europos val agentai sužinojo, kiek Vokie
— Apibėrei Tamsta manę kas. Gyvai interesuojasi ir
džia negrįš. Visokie suokalbiai kiečiai, kurie reikalauja pra
laukte laukia žinių. Ypač bet
BADO KEBUS.
stybės kariavo 23 metus. Tos tija turi submarinų, Pasiro
ar anarchistų ar caristų, ar platinimo Vokietijos rubežių. klausimais, atsakė Dr. Biels gi džiaugiuosi iš pažinties su
pačios tautos buvo kariavę do?
JŲ tori nedaugiau,
kis, bet pasistengsiu patenkin
raudonųjų socijalistų bus slo
Rusijoj įvairiose gubernijoO grafas Bernsnuo 1756 metų iki 1763, nuo kaip 200.
ti
Tamstos žingeidumą ir atsa universiteto profesorium Ty-.
pinami be jokios milaširdysler, kurs, kaip žinoma, yra
PRAŠO AUKUOTI AUKSĄ. kyti iš eilės į visus.
1740 iki 1748, nuo 1702 iki torff, buvęs Vokietijos amba se šiemet užderėjimai geri.
tės.
sadorius Washingtone, tvir Pietų vakarinėse gubernijose
1713, nuo 1618 iki 1648.
Kad lietuviams reikėjo jau garsus pasaulyje, kaipo tarpKronštadtui
pasiųstas
>
ulti

Veik nuo karės pradžios Vo senai pastatyti čia Amerikos tautišų teisių žinovas. Apie
Ir šiai karei nesimato galo. tino, jog pradžioj submarinų smarkiai palijo ir labai patai
kad kietijos valdžia prašė ir agita sostinėje savo sargybą — apie nekuriuos dafbus jau buvo
Gal ji greit baigsis, o gal dar karės Vokietija turėjus 300 su sė užderėjimus. Dono pakrąn- matumas, reikalaujant,
/
užsitęsti net keletą metų. Di bmarinų, ir tikėjosi per mė čiuose užderėjimai geresni, ne išduotų savo vadus, o jei ne vo, kad gyventojai pavestų tai ir abejonės būti negali. pranešta spaudoje. "
bus pavartota ginklas prieš valdžiai auksinius daiktus. Ši Šiandien jau neabejojama, kad
Tai vis tik pradžia, tai lau
dis Europinės politikos ir ka nesio laiko parklupdyti Angli gu vidutiniški.
Dabar Rusijos valdžia ypač juos.
rės stovio žinovas Frank H. ją
tas prašymas dabar didinasi, karę laimės ne Europos talki žymas pirmutinių ledų. ReP
Taipgi sužinota, jog vokie rūpinasi sutvarkyti geležinke
Simonds, rašydamas apie tri
nes valdžios iždas vis senka. ninkai, bet Amerika. Ji tars ketų ateityje pradėti šį-tą vei
jų metų šios karės sukaktuves, čiai kas savaitė pastato po 3 lius, kad būtų galima gabenti
Kaikuriose viešpatijos dalyse paskutinį žodį savo kareiviais, kti ne tik gyvu, bet ir spauzišreiškia nuomonę, jog šie me ir 4 suhmarinus, o talkinin jaVus į miestus.
jau prasidėjo auksinių daiktų ginklais ir orlaiviais ir jos žo dintu žodžiu, reikėtų prieiti
ANARCHISTAI TEBSĖDI rekvizicija.
tai bus paskutiniai karės me kai kas savaite po vieną subdis Taikos Kongrese po karės prie prezidento Wilsono, rei
tai. Frank H. Simonds pripa mariną nuskandina.
kėtų iškovoti sau progą pakal
KALĖJIME.
Weser Zeitung varo didelę bus stipriausias. Kol mes čia
žįsta, jog tretieji karės metai
bėti lietuviij reikalais kongre
agitaciją, kad visi aukautų savo reikalais nesirūpinome,
VISI REMIA VALDŽIĄ.
buvo pilni talkininkų nepasi
Emma Goldman ir Berk- valdžiai auksinius pinigus ir rūpinosi jaisiais kas kitas, bet se. .. daug kas būtų reikalin
DAUGIAU APSĖJO LAUKŲ.
sekimų.
ga. Laikas pats atneš ir nuro
man pagal Augščiausiojo Tei visokias brangenybes.
Tas tik savo naudai, o mūsų pra
Amerikos
ambasadorius
Jei šiais karės metais įvyks
gaiščiai. Valstijos departamen dys naujus reikalavimus. Ne
sėjo Brandeis padavadijimą
Anglijoj šiemet javais apsė Francis iš Petrogrado praneša gali būti paliuosuoti, jei už- laikraštis svilina akis turtin te būvo žinių apie “Žmudž” žinau, kaip ilgai aš čia būsiu,
taika, tai turės įvykti be vo
giems, kurie laiko auksinius
kiečių pergalėjimo. Kaip jau ta laukų ant 347.000 akrų dau savo valdžiai, jog Rusijos val sistatys po $10.000.
Bet da pinigus skrynėse o brangmenų “Livoniją” ir kitas “lenkų gal reikės stoti po ginklu už
įvairūs karinių dalykų žinovai giau, negu pernai. Čia nein- džia sustiprėjo po raudonųjų bar ne gauna prietelių, kurie
Amerikos ir Lietuvos laisvę,
turtingieji dar turį už bilijoną provincijas” ir apie tai, kad
sukilimo.
Visos
nurodė, tai vieni talkininkai eina maži sklypeliai kuriuos socijalistų
uždėtų.
Reikalaujama, kad markių.
visos tos šalys istoriškai esan bet kol čia esu ir bū§iu, ti
partijos pamatė, jog valdžia,
be milžiniškos Amerikos pas apdirbo miestiečiai.
uždėtų grynais pinigais, o ne
čios su Lenkija sujungtos ir kiuosi šį tą naudingo mūsų
kareivių komitetų ir tarybų
pirties vokiečių neįstengs įWestphalijoi
tai
jau
prasi

kokia nejudinama nuosavybe.
ne kam kitam, tik Lenkijai tu Lietuvai nuveikti.
kontroliuojama ir trukdoma
veikti. Vieni negali Franeijoj
dėjo
brangmenų
rekvizicija.
— Beje, daktare, kaip ten
Tas reikalavimas pasunkina
rėsiančios prigulėti.
Dabar
nieko negali nuveikti,
JAU SUTAISĖ.
perlaužti jų fronto. O dar ilgai
yra
su tais $300.00 ar $500.00,
dalyką.
Amerikos valdžia nuoširdžiai
iš visų pusių pasipylė reikatruks iki Amerika tikrai prisi
kuriuos
Tamstai paskyrusi kas
stovi už tautų paliuosavimą ir
rengs ir savo kareivius išmuš- - Suv. Valstijų laivyno sekre lavimai, kad didesnė discipSULIESĖJO.
apsisprendimo teisę. Nepavy mėnuo algos A. L. . Taryba?
truos ir nugabens juos Franci- torius Daniels paskelbė, jog liną būtų įvesta.
di, matyt, nei lietuviams lais Taip bent skamba protokole.
jon.
Juk rekrutavimas čia didžiausias pasaulyje garlaivis
Vokiečiai
per
šią
karę
nete

Rusijos valdžia savo amba
vės. Ir todėl nuoširdžiai nu Kai-kurie piktinasi, kad, sako,
Vaterland jau tapo sutaisytas sadai Washingtone ir-gi pra
taip lėtai eina.
ko riebumo. Suliesėjo. Vidu džiugo tie valdžios ingalioti- perdaug. Juk tai žmonių dar
Rudenį 1914 metais lordas ir ant jo plevėsuoja Amerikos neša apie vienijimąsi Rusijos
tiniškai imant vokiečiai pa niai, kuriems tautų klausimas bininkų sudėti pinigai — pa
Tas garlaivis buvo partijų.
Kitchener sakė, jog Anglija vėliava.
lengvėjo 15 ir 30 svarų. Bet pavesta tirinėti — kada aš klausiau D-ro Bielskio.
Senieji patyrusieji
tebus gatava karei tik gegu Vokietijos kompanijos ir karė valdininkai, kurie buvo išstu
tebėra sveiki.Suliesėjimas dau jiems suteikiau tikrų žinių ir
— Ale kur čia tau! Kas čia
To gar mti iš ofisų, dabar vėl grįžta
žyje 1915 m., o iš teisybės ne jį užklupo Amerike.
gumui išėjo ant sveikatos.
išguldžiau tikrąjį dalykų sto man duos tiek algos ir paga
buvo gatava nei 1916 m. Tik laivio pataisymas atsiejo neto prie valdiškų darbų.
Prie
vį apie Lietuvą ir josios reika lbaus aš jokios algos nereika
Jo senasis ka valdžios darbų sugrįžo Rodšiais metais anglai imasi, kaip li $1.000.000.
lavimus. Jie, matyt, patys lauju, bet tik pragyvenimui
reikiant. Ar-gi Amerika grei pitonas Ruser su 49 kitais to zianko, dūmos pirm-, ex-miDAUGIAU MOKĖS.
ieškojo tikresnių žinių apie keletą skatikų. Amerikos Lie
čiau už Angliją prisirengs ka- garlaivio oficieriais išvežtas į nisteris Ignatiev, socijal-deLietuvą, tik nebuvo kas jų pa tuvių Taryba ir Tautos Fon
rėn, būdama už 3.000 mylių Hot Springs, N. C. ir bus lai mokratų
Berlino miestas šiemet dau duoda Vėlgi visai Washingto- das paskyrė dabar $300.00 i
vadas Plechanov,
nuo karės lauko. Tai Ameri komi ten iki karės pabaigos. prof. Avksentiev, admirolas
giau taksų valdžiai mokės, ne no augštai visuomenei — sena mėnesį Lietuvių Informacijos
Kiti konfiskuoti Amerikoje Kolčak.
ka išrodo tegalės tikrai kariau
gu pernai.
Išviso šiemet tu toriams, kongresmonams, žur Biuro Washingtoute reikalams.
Vokietijos garlaiviai baigiami
ti tik 1919 metais'.
rės sumokėti 104.000.000 mar nalistams, profesoriams ir ki Iš tų pinigų man ypatiškai
Tuo tarpu raudonųjų soci
Todėl šiemet karė gali baig taisyti ir urnai jais bus gabe
kių.
Tai bus ant 11.000.000 tokiems — pasirodymą* čia pragyvenimui tik apie trečda
jalistų
areštavimai vis tęsiasi.
tis diplomatija, o ne kurios nama Amerikos kariuomenė,
daugiau, negu pernai.
nuolatinio Lietuvos reikalų at lį eis. Kiti bus išleidžiami
provizija ir ginklai į Franci ją. Daug intartų dabar saugojami.
nors pusės pergale.
stovo — buvo labai smagus spaudos reikalams, rinkimui
Darbininkų ir Kareivių Ta
siurprizas. Daugelis pasidžiau leidimui ir platinimui žinių aryba išleido įvairius atsišauki
gė, suradę naują šalį ant že pie Lietuvą, raštinės reika
mus, kad visi remtų valdžią.
IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELĖ
VOKIETIJOI PLATINASI mės ritulio; kurie ir buvo šį-tą lams ir tt. ir tt. Turėsiu iš
KRAUJALIGĖ.
nugirdę apie lietuvius, dabar duoti A. L. T. ir T. Fondo valciiic
lavinu gerbti vien iĮdybai
v- '*. apyskaitą iš to,’ ką
v nuėmė juos labiau
Vokietijos laikraščiai su ne dėlto, kad jie supranta savo j veiksiu ir iš tų pinigų, kuriuos
MOBILIZACIJA DAKTARŲ.
I
rimasčių pradėjo rašyti, jog reikalus ir moka jaisiais rūpin- Lietuvos reikalais išleisiu.
Parašė KUN.' J. 2IDANAVIČIUS.
jygiriuose Vokietijos miestuo tis, užlaikydami Washingtone| Palinkėjęs D-rui Bielskiui
Suv. Valstijose daktarų yra!
KAINA: 10 centų.
Praktiškas
' pasisekimo jo užmanytuose
se žmonės serga kraujalige. *avo ingaliotinį. U
___
90.000. Iš jų 24.000 bus paim-1
“DARBININKAS”
Daugiausia
tokių
ligonių
yra.
atsisveikinau su
amerikonų
protas
greitai
su-i
darbuose,
ti į armijos karines ligonines.!
242 W. Broadway,
meta,
kad
tai
esama
jau
tur-j
juo.
Lietuvis.
Berline ir Bremene.
,i

Trys metai atgal šioje sa
vaitėje didžiosios Europos val
stybės susikibo į milžiniškas
imtynes.

PARYŽIŲ.

TRAUKĖSI 100 MYLIŲ

SUŠAUKS DIDELĘ

«
-
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*

Eina iš So. Boston’o utarainkais, ketvergais ir subatomia.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje...........................
Užrubežyje metams..............................................

$3.00
$4.25

“DARBININKAS”
(The Wocfcer)
The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Kates:
Yearly......................................... -.................
$3.00
$1.50
6 months.................................................... ..
Foreign countries yearly.............................
$4.25

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

Vienybes nėra

sant šiek tiek laiko, projektas
galėtų būti kelių dienų bėgyje
apsvarstytas abiejų Tarybų da
ir kitų atstovų. Iš tokios su
tarties nauda būtų didžiausia
ta, kad amerikonams ir ki
tiems pasirodytume moką ben
drai veikti, gi savybėje neju
čiomis įvyktų susiartinimas,
sušvelnėtų santikiai, atsirastų
daugiau pasitikėjimo. Ir vie
ni, ir kiti pamatytume, kad ei
name prie Lietuvos laisvės tais
pačiais keliais.
Į visus tuos privedžiojimus
taut.-laisvamanių atstovai at
sakė griežtu tvirtinimu, kad
jie bendrai su mumis veikti su
tiksią tik tuomet, jeigu mes
nuvarysime gulti savo Am.
Liet. Tarybą. Jie, girdi, iš
sižadėsią taip-pat ir savo Ta
rybos. Jeigu gi mes laikomės
savo Tarybos, tai nieko ben
dra tarp mūsų negalį būti.
Dar mes jų paklausėme, ar
jie atmeną, kaip prieš keletą
mėnesių, po intekme p. Yčo ir
kun. Žilinsko jie buvo sutikę
ineiti į jau gyvuojančią Am.
Liet. Tarybą tais pamatais,
kokiais ji buvo sudaryta ir kad
p. Yčas jiems liepė imti nors
ir dvi-tris rietas toje Tarybo
je, jeigu tik gali jas paimti?
(Būtų išpuolę apie penkias
vietas).

jį Netikėjimo priežastys, jį
Katalkų intekmę ir galybę
New-Yorko anglų socijalistų
laikraščiai pripažino, o mūsiš
kiai “draugai” vis dar bijosi
teisybės pasakyti.

(E misijinių pamokslų. Parašė K. V. K.)

MENKAS PAŽINIMAS TIKĖJIMO
DALYKŲ.

Kas kokio daikto visiškai nepažįsta, tai jo
“Naujienų” pažangioji vi
nei
nebrangina.
Kas menkai ką supranta, to
suomenė labai panaši į “Nau
ir
vertinti
nemoka.
'Kas vėl kokio daikto ne
jienų” humbugiškus daktarus.
brangina ir nevertina, tas apie jį nei šnekėti
Lietuvoje ligos ir badas siau gerai negali, nei nesirūpina, kad jo jam kas
čia, o liberalai Lietuvių Dieno nors neišplėštą.
Tų pat galima pritaikinti ir prie tikėjimo.
je surinktus pinigus PetrograKas jo nepažįsta, tas jo prakilnumo neži
dan siunčia. Gal dėlto, kad
no
ir
jį paniekina Kas jo vertės gerai nesu
ten Šimkus važiuojat!
pranta, tas greitai leidžia jį sau išplėšti.
Lietuviai katalikai negali pasididžuoti ge
Sandariečių “tautinė tary
ba” prieš katalikus, kaip var ru savo tikėjimo pažinimu. Jie turėjo tam kliū
tis: mokyklose Lietuvoje įuvo arba uždrausta
lė prieš jautį, pučiasi.
išguldinėti tikėjimo dalykai, arba labai suvar
cc Vienybės Lietuvninkų” fe- žyta. Visą pažinimų tikėjimo galėjo turėti nuo
daktoriai “Ateities” padur- tėvų, bet jie patys maža ką temokėjo; toliaus
iš katekizavimo bažnyčioje, bet ir tas mokini
kus nužemintai uosto.
mas Lietuvoje nebuvo tobulas ir permaža paži
SLA. organas daugiausia ra nimo teikė, ant galo iš pamokslų, bet iš šio šal
šo apie kunigus, o mažiausia tinio, nors geriausio nevisi pajėgė pasinaudoti.
apie liberalų susivienijimo rei Kitokių būdų beveik nebuvo. Ir taip lietuviai
katalikai ir į Ameriką pateko su tomis menko
kalus.
mis žiniomis tikėjimo dalykuose; čia susitiko
“Keleivio” kapitalistiško su visokiais užmetinėjimais prieš tikėjimų, su įpilvo nusigando patys socija vairiais papiktinimais, ir neturėdami gero sa
vo tikėjimo pažinimo, visiškai nekurie nuo jo
listai.
atsisakė.
“Kovos” redaktorius VidiKaip neišmintingai toki katalikai darė ir
kas niekaip negali Račkaus už nekurie dabar daro. Jie pameta tikėjimų dėl
skvernų nuetverti.
to, kad jį kaip kas išjuokia, niekina, prieš jį

įvairias kitas. Pasirinkime knygų gali patar
ti kiekvienas kunigas ir katalikų laikraščių re
dakcijos. Neverta imti by kokios knyg©6, ko
kių kas pasiūlė. Reikia žiūrėti, keno parašy
ta ir keno išleista.
Gerai padeda pažinti tikėjimų ir laikraš
čiai, kurie teikia išaiškinimų tikėjimo dalykų.
Tokia dabar yra “Tikyba ir Dora.”
Kas šiaip, ar taip ingys geresnį tikėjimo
pažinimų, tų joki rėksniai nesuvilios. Z

SKAITYMAS PRIEŠTIKYBINIŲ
LAIKRAŠČIŲ IR KNYGŲ.
Prieštikybiniais vadinasi tie laikraščiai ir
knygos, kurie įvairiais būdais, kaip tai, išjuo
kimais tikybinų praktikų, iškrapymais tikėji
mo tiesų, išniekinimais Dievo ir Jo šventųjų,
piiovojimais ir tauzijimais ant visų tikinčiųjų,
stengiasi iš žmonių išplėšti tikėjimų į apreikš
tąsias Dievo tiesas. Jie vadinasi prieštikybi
niais ir dėlto, kad renka iš visur šmeižtus prieš
Katalikų Bažnyčią, patys daug jų prasimano,
arba tikrus kokius atsitikimus tyčia iškreipia,
perdeda ir vis tai daro, kad kenktų tikėjimui.
Nors jie giriasi ir žmonėms šaukia, kad jie
tik blogus kunigų darbus aprašo, bet jie tyčia
tuo būdu nori apgauti nesusipratusius katali
kus ir kitus žmones. Jiems nę kunigų patai,
symas rūpi, ne Dievo garbė, ne tikėjimo išpla
tinimas, ne-tai, kad Bažnyčia turėtų gerus,
dorus, prakilnius kunigus, bet jie tuos “neva
blogus darbus,” labai dažnai jų pačių prama
nytus, arba iškreiptus, kad žmonės atitrauktų
nuo tikėjimo. “Žiūrėkite, koki kunigai, pama
tykite, kų jie daro” ir tuo pačiu kaip ir sa
ko, kad ir jūs panašiai darykite, nepaisykite
to, kų tikėjimas liepia daryti, pameskite jį.
Taip ir kitaip tie laikraščiai ir knygos veikia
prieš tikėjimų ir prieš tai, kas su juo rišasi, kas
jį palaiko. Tokiais laikraščiais yra visi mūs lie
tuvių socijalistų laikraščiai, o netoli nuo jų nu
šokę ir nekurie laisvamaniški. Jie ir prieš ti
kėjimą eina, tik ne tokiu biauriu būdu, kaip
socijalistai.
Skaitydamas laikraščius ir knygas, žmo
gus semia iš jų mintis, ima savo dvasiai mais
tų nš tenai. Visa, kų žmogus išskaito, lieka ja
me, jo atmintyje, nors jis to nejaučia. Ir skai
tant daugiau, daugiau ir minčių užsilieka. Ir
taip žmogus nejučiomis jų prisipildo. Po to jos
ima vis labiau prisiminti, ima jomis mąstyti,
jas išreikšti ir nei nepasijunta, kaip visiškai
jomis persiima ir jomis pradeda gyventi. Taip
padarė lietuviški prieštikybiniai laikraščiai su
ne vienu lietuviu kataliku. Pradėjo skaityti be
blogos intencijos, tik dėl smalsumo. Pradėjęs
skaitė toliau ir štai po metų kitų jau tas žmo
gus atitolo nuo tikėjimo. Klausk jo, ar jis su
rado, kad tikėjimas — tai neteisybė. Ne. Jis
to nesurado, nes niekas da to iki šiolei nesu
rado ir nesuras; jis tik prisipildė mintimis iš
prieštikybinio laikraščio, o tas nustelbė tikė
jimo silpnų pažinimų ir štai žmogus jau neti
kintys. Gi tegu tik tas žmogus paklauso geri)
pamokslų bažnyčioje, tegu paskaito gerą kata
likišką laikraštį ir vėl jau jis tikintys, jei, ži
noma, nepakliuvo bedieviaudamas į kokių-nors
geidulių vergiją.
Skaitymas yra labai naudingas daiktas, bet
jei kas skaito be jokios atodairos, tai sau la
bai užkenkia. Betvarkis skaitymas, tai kaip
betvarkis valgymas. Kas valgo kada papuolė
ir kemša į savo skilvį, kas papuolė, greitai su
gadina savo vidurius ir sveikatų, taip ir kas
skaito tai, kas jam papuolė į rankas, sugadi
na savo nuomonę ir įgauna dvasios nesveika
tą.
Betvarkius valgyje gydo daktaras, betvar
kius skaityme, gydo Bažnyčia. Ji geriausias
dvasios daktaras. Ji jau prityrus žmogaus dva
sios sveikatos palaikyme ir jos gydyme. Ji ži
no, kad prieštikybinių laikraščių ir knygų skai
tymas kenkia dūšiai, nes išplėšia jo tikėjimą,
be kurio dūšia yra dvasiškai mirus. Užtat ji
draudžia tų skaitymą, ypač silpniems tikėjimo
dalykuose. Jei norime būti dvasiškai sveiki
ir išganyti, privalome klausyti. Kas neklauso,
pats sau kenkia. Gi, kad katalikai turėtų ką
skaityti, yra leidžiami katalikiški laikraščiai,
daug geresni, kaip prieštikybiniai; juos tat
reikia skaityti, iš jų semti sau dalykų pažini
mą. Be to reikia stengtis gerai pažinti savo ti
kėjimą, tai tuomet, kad ir tektų kartais, kas
priešingo paskaityti, tai jis neatmainys.

anuos pirmuosius Tarybos na
kuriuos rinko palaidi
laisv. tautiečiai. Kaip matome
Nesenai Dr. J. Bielskis gavo tat, kombinacija gana paini.
iš Viršiausios Lietuvių Tary To nežiūrint tartasi kaipo ly
bos (Šveicarijos) pranešimą a- gūs su lygiais.
— O, tai buvo kiti laikai,
pie beviltį padėjimą Lietuvos
Perskaičius reikalingus do
atšovė
laisvamanių atstovai.
po vokiečių jungu. Lietuvai kumentus, gautus iš Šveicari
Ar-gi
jūs
nematot, ką padarė
graso pražūtis ekonominiu, jos, greitai prieita prie ben
Rusijos
revoliucija?
Dabar
moraliu ir tautiniu žvilgsniu. dros nuomonės, jog tuo rei
pliauškia ir įvairiais būdais darko.
mūsų pavyzdys Petrogradas ir
Jei davei laisvamaniui dole
Kaip voras čiulpia pagautą kalu reikėtų
neatidėliojant
Jie seka tokius, kurie negyvena pagal ti
muselę, taip vokietys pagal kreipties į prez. Wilsoną. Su jame esanti “Tautos Taryba.” rį — atiduok ir mašną.
kėjimų.
geriausią savo metodą ir siste tikta net ir kas link aplinky (Tarp mūsų kalbant pavyzdys
Vargšai! seka aklus. O kaip aklas aklų vė
nekoks; toje Taryboje prieš vi
Nuo Bagočiaus socijalistiš- da, tai abu į grabę drauge inpuola.
mą baigia čiulpti mūsų tautos bių ir smulkmenų to darbo.
suotiną seimą buvo 6 krikščio ko veikimo, kaip vištos nuo
syvus. Beveik tą-pat matė mū
Tik čia laisvamanių atstovai
Kas-gi tie pliovotojai prieš Dievų, tikėjisų atstovai savo akimis, kuo tuojau pažymėjo, kad tasai nys. 3 socijalistai ir 3 santa- vanago, bėga šalin visi tikrie ma ir visokius šventus daiktus? Ar gal koki
met pernai aplankė Lietuvą, bendras darbas Lietuvos lais riečiai; po seimo gi beabejo- ji socijalistai.
labai mokyti vyrai?
siunčiami Amerikos Lietuvių vės reikalais tik tada bus pa nės bus didžiuma socijalistų,
Vaje! Toli jiems iki to. Tai visoki neda“Keleivis” Vidikų tokiuo mokvti, iškrypę iš tikrų gyvenimo vėžių, o la
Tarybos. Jie buvo pasiryžę sekmingas, ir jie, laisvamaniai, nes taip gudriai buvo sudary
skelbti visam pasauliui vokie tik tada į jį galėsią eiti, kada tos rinkimų taisyklės). Iš kal špetnu numaliayojo, kad net bai dažnai ir iš dorybės kelio. Tie drųsūs piktčių barbarybes. Bet tėvynės būsianti įsteigta visiems išei bų dar paaiškėjo, kad laisva ant Pruseikos blusos nustipo. žodžiautojai, pliauškikai, išniekintojai tikėji
lietuviai maldavo juos kol kas viams lietuviams viena bendra maniai augščiausia Tautos val
mo — tai įvairūs išvaryti iš seminarijos už ne
Atiduokit Norkui visus vel gabumų, štokų pašaukimo į kunigus, arba už
nesiskųsti. Sako, baisu, kad augščiausia įstaiga, valdžia, džia skaito Petrogrado Tautos
vokiečiai, sužinoję, dar la su kuria visi skaitytųsi. To Tarybą ir jos žada šventai nius — iš jų uodegų galės vel kokias nors“šelmystes” klierikai, išvyti iš gim
biau neimtų mus smaugti. Pa- kia bendra Taryba turėtų, sa klausyti — (tur-būt dėlto, kad nių istorijai galų prilipdyti.
nazijos mokiniai, netekę vietų “daraktoriai,”
kentėsime, sako, dar. Žiūrėsi ko, būti suorganizuota ant ten dabar sėdi Dr. Šliupas, ris
raštininkėliai. Tokių “mokytų” vyrų skaičių
me, gal vokiečiai ir išpildys pamato “lygūs su lygiais,” dėlto keista, kad mūsų laisva
Iš “Centralinio” komiteto papildo visoki berniokai, kurie pajėgė, nors
maniai- perša mūsų tremti raštinės vyrus išbaidė kišenini
duotą jiems prižadą ir palen kaip dabar Rusijoje.
niams tokią rolę, nuo kurios džiova, o moteris jau pradeda su dideliu vargu, perskaityti kokių prieštikygvins mūsų padėjimą. Kada
Į tai katalikų atstovai maž
binę knygelę, parašyti kelius žodžius į socija
jie patys kratosi; jie aiškiai sa pelės baidyti.
jungas bus nebepakeliamas, daug taip atsakė:
listų laikraštį. Jie yra tikrai akli žmonės. Jie,
kosi, norį suvienyti tik 200.mes jums duosime žinią.
Mūsų “Am. Liet. Taryba”
pilni
akiplėšystės, netekę visokios gėdos ir pa
Po lietuviškų seimų Ameri prasčiausio mandagumo, jie pilni kvailybių,
Ir štai žinia atėjo... per yra sudaryta iš atstovų nuo 000 Rusijon ištremtų lietu
koje daug ramiau pasidarė.
Šveicariją.
Šveicarijos Vir tūkstantinių organizacijų* ku vių).
kitus, matyt, dar kvailesniais už save laiko ir
šiausioji Taryba šaukia pagel- rios tuos atstovus rinko savo
Mes-gi pabriežėme, kad aug
tauzija jiems visokius niekus. O tie vargšai
bon amerikiečius lietuvius, nu seimuose. Ji veikia jau treti ščiausia Tautos valdžia, skai
“Vienybės Lietuvninkų” vi klausytojai, o tarp jų nemaža ir nesusipratu
rodo reikalą prašyti Amerikos metai, ingijo autoritetą; išdir tome “Viršiausią Lietuvos Ta suotinąjį seimų liberali) fana sių katalikų, klauso su visu nusistebėjimu
valdžią, kad ji organizuotų bo tradicijas ir nemaža gero rybą,” įsteigtą dar pernai me berija nurijo.
pliauškalų ir mušto “koki tai mokyti vyrai,
lietuvių legijonus ir siųstų Ru Lietuvos reikalams padarė. tais Lausannoje, kurios di
kiek daug jie gali prieš Dievų, tikėjimų ir ku
sijon — išvadavimui lietuvių Mums būtų labai malonu, kad džiuma narių gyvena Šveicari
Iš Amerikos lietuvių vieny nigus pasakyti ir niekas jų neperšnekės.”
bės
ponas Šimkus šposus ir
iš po vokiečių jungo.
į tą Tarybą ineitų lygiais pa joje, kiti-gi Žuvėdijoj ir Dani
Bet ar reikia mokslo kų nors iškeikti, iš
k Mintis nauja, svarbi, bet matais ir jūsų atstovai. Bet joj, kurioje turi savo atstovą baikas pradėjo krėsti.
niekinti, išjuokti?
sunki suvirškinti lietuviams, kadangi jūs to nenorite, tai ir amerikiečiai (kun. D-rą BarTai gali padaryti net ir beprotis. Ir Raš
“Lietuvos” bankas pražu tas Šventas pasakė: “Pasakė beprotis savo šir
nuo amžių pavergtiems kitų jūsų pačių dalykas. Bet viena tušką).
tautų reikalams. Mūsų dvasios yra aišku, kad katalikų visuo
vo, o Jurgio Spurgio priekalas
Taip nieko nepešę, nesusi ne tik kad negriuvo, bet dar dyje: nėra Dievo.”
silpnumą ir nesavarankumą la menė tos savo įstaigos nebeno
Ar-gi tokių žmonių pasakų ir rašymų gali
bai moka išnaudoti savo biz rės griauti. Jūsų gi “Tauti tarę ir išsiskirstėme.
į advokatus “išrunijo.”
klausyti ir jiems tikėti ir dėl jų pamesti tik
niui socijalistai. Kad bent tau nė Taryba,” nors sudaryta dar
Grįžome namon sunkių min
rąjį dieviškų tikėjimų? Tai didžiausia kvai
tiečiai laisvamaniai eitų išvien taip nesenai ir kitokiais slides- čių kupini. Dar ne tautiečiai
“Tėvynės” Kipšo ragus, na lystė. Kaip tokiems žmonėms galima tikėti ti
su katalikais. Gal tada ir ga niais pamatais, bet ir ji daro mūsų laisvamaniai, galvojome gus ir uodegų SLA. nariai vie kėjimo dalykuose, kad jie apie tikėjimų tiek
lima būtų bendromis pajėgo si jums brangi ir vargiai jūs sau. Ar ateis kada tas laikas, toj — ražančiaus ir škaplierių supranta, kiek asilas apie lakštingalo čiulbė
mis sužadinti lietuvių sąmonę. jos norėsite išsižadėti (čia p. kada jie ištikrųjų pirmon vie ant kaklo žada nešioti.
jimų. Jie pataria nustoti čiulbėjus, kaip lak
Bet ką galvoja tautiečių va J. Sirvydas pratarė: žinoma, ton statys tautos reikalus, o
štingala, o pradėti rėkti kaip gaidys, t. y. pa
dai? Be to dar reikia susitarti taip) ir ji tautai galės būti net o ne savo sriovelės reikalus. Lietuviškiems liberalams dar mesti tikėjus dievišku tikėjimu, o imti rėkti ir
su jais, kad visus memorandu labai naudinga, atsižvelgiant Ypač gaila buvo matyti p. Šim bininkų luomas taip apeina, koseres savo plėšti, kaip jie daro.
mus, deklaracijas ir peticijas ypač į tai, kad jos nariai gv kų, labiau už kitus savo kole kaip katei pernykštis sniegas
Ne, katalike, ne ten tau kelias. Tikėk į
valdžioms ir jų atstovams — vena tokiame pasaulio centre, gas įsifanatizavusį, uoliausiai arba šuniui astronomija.
Dievų ir čiulbėk kaip lakštingalas meilės Die
kad teiktume bendrai ir tuo kaip New Yorkas.
palaikantį laisvaniuose atkak
vo ir artymo giesmelę, o nesiskubink pasipasirodytume visam pasauliui,
Bet ar negalėtume susitarti lumo dvasią. Ar ilgai jie dar
Kaip “Keleivis” ant kata plumpsėdamas rėkti kaip gaidys piktžodžiaufojog esame pribrendusi tauta ir šitokiuo būnu. Lai jūsų ir mū gniaužys ir slopins savo sąži likų meluoja — pragare vel jų pliovones.
verti politiškos neprigulmybės. sų Tarybos lieka, kaip buvu nę ir tautišką jausmą — kas niai “džiką” Šoka.
Kiekvienam katalikui reikia rūpintis ge
Tad štai kodėl A. L. Tarybos sios ir lai vienija savo sroves gi galėtų pasakyti! Tik ateitis
riau pažinti tikėjimo dalykus, kad by rėksnys
pirmininkas Dr. J. Bielskis su politiškam veikimui. Bet lai tai parodys.
Clevelando katalikai begalo negalėtų suklaidinti.
manė sušaukti katalikų ir lais jos sueina į krūvą kiekviena
šaunūs
darbininkai. Visus li
To dėlei pirmiausia reikia vaikščioti baž
, Vienas iš buvusių
vamanių atstovus. .
me atsitikime, kada reikia
beralų “Dirvos” kūkalius.bai nyčion ir atydžiai klausyti pamokslų. Paskiau
kreipties Lietuvos reikalais į
gia išnaikinti.
mokytis katekizmo. Dėlto reikia namuose tu
•
•
svetimų valdžių atstovus. Ir
rėti gerų mažesnį ir platesnį katekizmų. Rei
25 d. liepos 1917 m. 10 vai. jūsų ir mūsų Tarybos angliš BUSIĄ IŠRIKTI LENKŲ VI‘'‘Amerikos Lietuvis” iš bu kia taip-pat skaityti tikybines knygas, aiški
ryto tautininkų - laisvamanių kai turėtų vadinties panašiai.
vusio Rusijos caro Miko nuo nančias tikėjimo dalykus — tokias, kaip: “SoNISTERIAI.
komiteto kambarėlyje susirin Tad lai mes toliau kalbėsime
dėmių mėgina sau neblogų biz džionių Teologija,” “Pamokslai be kunigo,”
ko šie žmonės: nuo Am. Lietu amerikiečiams
viena burna - Adomas
Tarnowski, kurs nį padaryti.
“Jėzus Kristus Švenčiausiame Sakramente.” Ir
vių Tautinės Tarybos — pp. (“Lithuanian National Coun- buvo atvykęs Amerikon, kai
Šimkus, Sirvydas ir Jankaus cil of Americą), tik lai po vi po Austro-Vengrijos ambasa
“Kovos” socijalistiški šū
Mes 44 skyriaus Liet. Die
kus; nuo Am. Lietuvių Tary sų mūsų raštų bus parašai mū dorius, dabar yra Varšavoj. viai ‘‘Keleivio” ir “Naujie PROTESTAS PRIEŠ LIETU
nos,
Lapkričio 1 d. Centrali
bos — pp. Bielskis, Kaupas ir sų ir jūsų atstovų. (Pav.: Lith Netrukus busiu nuskirti lenkų nų” kapitalistiškas tvirtoves VIŲ CENTRAUNĮ KOMI
nio
Komiteto
Valdyba Girarkun. F. Kemėšis.
uanian National Council of A- valstybės ministeriai, o jų pir smarkiai apdaužė.
drille, Pa. varde visų rinkėjų
TETĄ.
Laisvamanių tautiečių “Tau merica — by Bielskis & Kas mininku
(premieru) busiąs
•
ir aukautojų protestuojame už
tinę Tarybą” įsteigė vos pas putis). Sutartume taip, kad 1) Tarnovski.
Bagočius brolius ir draugus
tokį išsiuntimo užvilkinimų ir
Gerbiamoji
Lietuvių
Centtaromis dienomis būrelis nie- kiekviena pusė gali iškelti sa
socijalistus išdavikais ir kvai
reikalaujame, kad visi tie pi
keno neingaliotų žmonių. Kaip vo sumanymą, bet tas suma
liais išvadino ir džiaugiasi da ratinio Komiteto Valdyba: Nu
nigai būtų pasiųsti į badau
pasirodė iš kalbų, ta “Tauti nymas turi būti apsvarstytas AREŠTUOJA DAUG LENKŲ bar didvyrišką darbą atlikęs.
jančių Lietuvą.
O jei to ne
sibodo
jau
mums
laikraščiuose
nė Taryba” tikisi gauti tikrus ir antros pusės; 2) nei viena
galite
padaryt,
tai
paveskite
ingaliojimus veikti nuo didžių pusė viešuose politiškuose ak . Vokietijos valdžia VarŠavoj,
Šliupas Europoje, kaip Zab- beskaityti ir besipiktinti dėl
tiems,
kurie
tų
darbų
apsiima
jų savo organizacijų: SLA., T. tuose nesistengs kišti savo Lodzėj ir kituose miestuose lacko muilas, baigia sutirpti. surinktų Lietuvių Dienoje pi
atlikt.
M. D. ir Sandaros, kurios gal sriorinių reikalų. Greitais, ne areštuoja daug lenkų. Jie ynigų.
O jūs dar grasinate
X,
paskirsiančios į tą Tarybą sa atidėliotinais reikalais turėtų ra intariami, kad turėjo san
L. D. 44 skyriaus valdyba:
Kas norit, kad “Laisvė” iš teismu-tiems, kurie reikalau
vo atstovus, kurie tada bū Į būti ingalioti veikti du žmonės tykius su Pilsudskį, kurs da bado nenumirtų, pasiuskit jai ja atiduoti badaujantiems pi
Pirm. Juozas Raibikis,
sią į “Taktinę Tarybą” inko^j (pav. Bielskis ir Kasputis, arbar suareštuotas.
Lenkų de svarų makaronų į popieros nigus.
Rašt. Jurgis Šelvis,
O pinigai vis laikomi
poruoti, iš savo gi pusės J®■a Bielskis ir Vencuvienė). Gi putatai labai rūpinasi, kad
Kasierius. Ant Glinskas.
fondų.
čia.
garbiausiuose reikaluose ir e-Pilsudskį būtų paleistas.
Švilpukas.

PASITARIMAS KATALIKŲ
rius,
SU LAISVAMANIAIS.

(Bus daugiau)

PAKELE ALGAS.
Francijos valdžia paskelbė,
jog geležinkelių darbininkams
pakels algas mažiausia ant $86
ant metų.

PAKELE KAINAS.
Toronto, Ont Ca. — Visi
vietos dienraščiai pakėlė kai
nas. Metinė prenumerata pa
kelta ant $1, o atskiri nume
riai kainuos po 2c. vietoj po lc.
-f

DARBININKAS,

Tautos Fondo Reikalai

Komitetas Lietuviškos Dienos. tas bernas iš Lietuvos atvažia svietą gyvuoja mūsų tarpe. Ša
Pirm. — Jurgis Mališauskas vęs,! truputį raidžių palaižęs, lin su socializmo mokslu pa
Pittston, Pa.

•

Vice-pirm. — J. Kazlauskas

VISIEMS SKYRIAMS
APLINKRAŠTIS.

Wilkes-Barre, Pa.
rinkti doleris atsieina apie 10
centų. Sakysime armėnai su _Prot. sekr.—Jonas Dumčius
Wilkes-Barre, Pa.
rinko vieną milijoną; tai tos
Fin. sekr. — J. Matulevičius
rinkliavos organi za.vim n i jie
Scranton, Pa.
išleido apie $100.000. O kaip
Kasierius — Vik. Gudaitis
gi pas mus? Mes dolerį suren
Pittston,. Pa.
kame už 4 suviršum centus.
Kasos
glob.
Tai reiškia, kad Tautos Fon
Tarnas šeimis,
das darbui organizuoti išlei
džia 2 ir pusę kartų mažiau,
Kingston, Pa.
Kazys Klonis,
negu kitų tautų panašios orga
Scranton, Pa.
nizacijos.
Adomas Kadižing
Kazys Pakštas,
Kingston, Pa.
Presos komit.—Tam. šeimis.
T. F. Sekretorius.

Baisioji karė nepaliauja kan
kinusi lietuvių tėvynę. Lietu
vos vargai nesimažina, bet di
dėja. Ateina žinią jog Lie
tuvoje net badas pradeda ro
dyti savo baisius dantis.
Turėdami omenyje taip di
džias Lietuvos nelaimes, turi
me apsišarvoti nauja energiją
kantrybe ir be sustojimo vary
ti didį tautai gelbėti darbą.
Tikri Lietuvos vaikai ir vasa
ros metu neprivalo mesti pra
dėto darbo. Tautos gyvybė
reikalauja, kad mes nuolat ir
DIPLOMAI.
nuolat jaja rūpintūmės. MūTautos Fondas išleido gegu
sų-gi rūpesčiai turi apsireikšti
žės 20 d. (Šv. Tėvo Lietuvai
kuogražiausiais darbais, pasi
skirtos dienos) atminčiai labai
šventimu ir aukomis tautos
gražius, keturioms spalvoms,
gyvybei palaikyti.
su Šv. Tėvo Benedikto XV ir
Visupirma, visi lietuviai tu Vyskupo Karevičiaus paveiks
rime apsidėti mėnesinėmis lais ir jų laiškais diplomus.
duoklėmis. Kurie tokią mokes
Diplomus gaus bažnyčios,
tį jau moka, turi prikalbinė draugios ir pavieniai asmens,
ti tuos, kurie dar nemoka.
aukavusieji Šv. Tėvo Lietuvai
Vasaros metu kiekvienas skirtoje
dienoje
nemažiau
skyrius privalo surengti bent $1.00.
vieną išvažiavimą (pikniką),
Diplomų reikalauti galimas
kurin reikia suprašyti visas pas Tautos Fondo sekretorių:
vietines draugijas ir sutrauk K. Pakštas, 917 W. 33-rd St.,
ti daug žmonių. Visas tokių iš Chicago, UI.
važiavimų pelnas turėtų eiti
Tautos Fondan.
Tautos Fondo skvriij nariai
turi išplatinti gražiausius pa ATSKAITA LIETUVIŠKOS
pročius, kurie sumažintų Lie
DIENOS
tuvos nelaimes, būtent:
Atsibuvusios 4 d. Liepos, 1917
1) Kad visos draugijos, reng
m. Valley View Parke, Pa.
damos išvažiavimus, vakarus
ĮEIGOS:
ar kitokias pramogas, pelno Prie vartų nuo įžangos į
dalį visados skirtų dėl karės
parką............................... 970.55
nukentėjusiai Lietuvai.
Nuo Standų No. 1.............493.85
M
2) Kad įvairiose iškilmėse, M
2 ............. 529.50
9,
M
kaip vestuvėse, krikštynose
3 ............. 217.00
>J
?J
etc., būtų renkamos Lietuvai
4 ............. 138,10
aukos.
................ 246.70
ratų .
3) Kad jaunimas, žaizda................ 327.65
šokių
mas žaislus su fantais, vietoje
pardavimo kvietkų 43.70
$J
kitokio fanto, duotų nors ma
mary go round... .114.25
žą auką (sakysime 5c) Lietu
atletikos..................
5.70
vai gelbėti.
$3087.00
Sumanymų pas mus nestinga.
IŠLAIDOS.
Tik reikia juos inkūnyti. Tai
Užkandžiai.
gi reikia mums tik vyriškai pa
dirbėti. Reikia intraukti dar L. P. Harter, už ice
cream..............................366.05
ban ir tuo?, kurie dar snau
džia. Gražaus darbo visiems Cudahy packing Co.,
mėsa................................ 63.02
užteks.
Kobs
bakery, duona.... 30.80
Tad į darbą o broliai, visi,
kas tik gali, sustokime už my I^abaty Bro., fruktai.... 53.20
limą šalį, “prikelkime Lietu Leo Šėporaitis, soda... .126.09
P. Greblikui, pienas .... 12.43
vą mūsų!”
Pirm. — Kun. J. Jakaitis. P. V. Gibavičiųi, confectionery............................... 21.40
Sekretorius — K. Pakštas.
T. Paukščiui, muštarda... 1.20
TAUTOS FONDO KOMISI Sperling Tabaco Co., ci
garai ................................ 114.28
JAI, SKYRIAMS IR i

VISUOMENEI.
Nelengva buvo pastaraisiais
metais aukas rinkti, ypač'delto, kad Tautos Fonads niekur
nedarė viešų rinkimų gatvėse,
nes visi jo skyriai buvo inkinkyti Lietuvių Dienos darban
1916 metais, kada buvo ren
kamos aukos visuose miestuo
se. Tautos Fondan tekdavo
tik sulyginamai mažos aukos.
Vis-gi, ačiū pasišventimui kaikurių skyrių (ypač Worcesterio ir Bostono), Tautos Fondan
pastaraisiais metais suplaukė
apie $35.000.00.
Reikia čia pridurti, kad T.
Fondo delegatai, kun. Dr.
Bartuška ir Dr. Bielskis, su
grįžę iš Lietuvos, ir-gi nemen
kai padidino Tautos Fondo iž
dą Iš tųdviejų tautos vyrų
prakalbų Tautos Fondan jau
inplaukė $6.542.41.
Iki liepos 1 d. 1917 m., Tau
tos Fondan inplaukė $87.288.98 aukų.
Tautos Fondas tas aukas^ulyg visuomenės noro, Šiaip su
naudojo:
Karės kankiniams šelpti $62.€07.34.
Lietuvos laisvei atgauti $9.342.28.
Visam darbui organizuoti iš
ėjo $3.854.43.
Viso labo iki liepos 1 d., 1917
m., Tautos Fondas Lietuvos
reikalams išleido $75.704.05.
Liepos 1 d., 1917, Tautos Fon
de lieka $11.584.93.
Kaip kas mano, kad darbo
organizavimui perdaug išleis
ta. Bet-gi kitaip yra, negu
kas gali manyti, žydų, armenų ir kitų tautų fondams su-

$788.65

Spauda:
Pittston Gazette, plakatai 16.00
T. Šeimiui, už įvairius
spaudos darbus............. 46.75
National Ticket Co., tikietai................................. 12.75
Apgarsinimą laikraščiuo
se ............
10.00
$85.50

Muzika:
Pokorny orkestrai............ 86.60
Už pijaną................................ 3.00
Fith & Lamb, nuvežimas
vargonų............................... 4.00

$93.60

Altorius:
Durshamer & Griffit už
medį................................. 18.00
S. Ramanauskui, už dar
bą ....................................... 39.80
$57.80
Policijai................................. 16.00
Dekoracijos parkui .... 21.03
W. B. Regalia Co., žen
klai ir guzikai................. 116.20
P. Česekui, komišenas
nuo ratų......................... 24.67
Automobiliai..................... 13.00
Komiteto išlaidos............ 65.54
Medaliai dėl atletikos .. 4372
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Socijalizmas
(Iš kalbos J. J. Ramanausko
sakytos Boston, Mass.
Liepos 8.) k
Kristaus inpėdinis nekartą
jau, kaipo geras piemuo, yra
visam pasauliui nurodęs blėdį,
kurią atneša socializmo vėtra.
Tas šturmas jau pasipylė ant
nelaimingos Europos, jau su
virs 50 metų, kaip ta suerzi
nanti liga ėda ir stengiasi iš
griauti valstijas iš pat pama
tų. Šiandie mes matome Eu
ropą paplūdusią kraujuose,
matome žūstančius brolius ir
seseris savo gimtinėje šalyje.
Socialistai šios šalies šaukia
kaip proto netekę, kad jie yra priešingi karei, kad jie ka
rę pasmerkia užmiršdami, kad
tai jų mokslas pagimdė karę.
Vien tik krikščioniškas tikė
jimas tegali prieš tą kenksmin
gą audrą išsilaikyti. Kur žmo
nės laikosi tvirčiausiai Kris
taus mokslo, kur valdžia yra
populeriška ir gerai sutvarky
ta ten socializmas negali gy
vuoti. Kaip nuvargintame kū
ne ligos tankiausiai platinasi
taip ir socializmas platinasi,
kur randasi daugiausiai ne
geistinų apsireiškimų ir atsito
linimo nuo Kristaus mokslo.
Vokietija daugiausiai yra nu
kentėjusi nuo tos ligos. Ten
socijalizmas užsimezgė, ten
Marksas, Bebelis ir kiti mo
kino, ir iš ten skleidė savo ne
švarų mokslą ir dabar matome
pasekmes to visko. Tos vilnys
jau pasiekusios buvo ir mūsų
nelaimingą kraštą jau, jos yra perneštos ir į šią šalį, bet
kadangi čia žmonės geriau gy
vena, tai socialistų partijos
vardas iki šiol buvo tik panie
kos vardas. Visi geresni, mo
kytesni žmonės nuo jos tolino
si, kad nesusiteršus su tuo
kreivu mokslu Markso. Prie
žastis nesisekimo socialistų
partijos šiame krašte yra ta,
kad suvirš aštuoni milijonai
turi savo loenus namelius, su
virš vienuolika milijonų šei
mynų užsidirba sau padorų
pragyvenimą, išos šalies dar
bininkai yra geriausiai apmo
kami. Didžiuma šios šalies gy
ventojų yra ištikimi vėliavai
po kuria jie gyvena ir yra pil
nai užganėdinti savo socialiniu
ir politišku surėdymu. Jiems
nereikia socializmo.

Šiandiena mes matome kaip
amerikonai, mokyčiausi vyrai
socialistų partijos, iš jos atsi
traukė sakydami “ji smirdi.”
Socializmas randa sau pasekė
jų daugiausiai tarpe nemoky
tų,
nesuprantančių ateivių,
kurie atvažiavę į šią šalį, ma
tydami tiek daug turtų, tiek
daug gėrybių nori juos pasisa
vinti. Jie nemato ir nenori
matyti tos progos, kurią kiek
vienas turi tuos turtus įgyti
per darbą, triūsą ir pasišventi
mą. Jie nenori prakaito pra
lieti, jie yra tinginiai, para
zitai, kurie nori iš kitų dar
bo pasinaudoti. Tokius dau
giausiai atrasime socialistų
partijoje.

$300.16
788.65
Gaila pasakyti, kad ir mū
85.50 sų draugų pakliuvo į tą dum
93.60 blyną, bet-nereikia mums per
57.80 daug apgailestauti tų, kurie
tapo socialistais, nes iš jų jo
kios naudos nei tautai nei tė
vynei nebūtų buvę. Koks lie
25.71 tuvis dažniausiai tampa sočia
sočia61.29jlistu! Ot, paprastas nemoky-

tinginis, nuo klausyklos pa
varytas už kokias nors nuodė
mes, už kurias išrišimo negau
na, linkęs prie ištvirkimo. Iš
tokios tat medžiagos socializ
mo armija susideda. Dar yra
keletas tokių, kurie yra šiek
tiek mokslo laižę, bet kaip
vienas mokslinčius yra pasa
kęs “mažas mokslas yra pavo
jingas daiktas,” tai ir jiems
tas pasakymas pritinka Jie
supranta, kad su savo moks
lu tarpe mokytų žmonių netoli
keliaus, tai jie tveriasi vado
vauti minias tų, kurie yra
daug tamsesni ir aklesni už
juos. Tą aiškiai parodo faktas
kad iš visų socializmo mokslinčią neatsiranda nei vienas, ku
ris drįstų stoti su prasilavinu
siu žmogumi į debatus apie so
cializmą, nes jie aiškiai su
pranta, kad su savo mokslu
netoli nukeliaus ir kad žmonės
tuojau aiškiai pamatytų kokie
ignorantai jie yra. Todėl jie
ir tyli. Ar su tokiais mūsų dar
bininkai lietuviai nori drau
gauti! Ar tokie žmonės juos
atves į geresnę ateitį? Iš šio
būrelio susirinkusio šį vakarą
mažai tematyti tokių, kurie
norėtų su socialistiška šaika
eiti išvien. Matyti iš veidų,
kad žmonės dar tebesate, dori
lietuviai, o doras žmogus kratysis nuo socialistu, gerai su
prasdamas jo blėdingumą Tie
mūsų paklydę broliai tą viską
mato ir iš kailio neriasi, net
tuos, kurie prieš juos kovoja
mirtimi grasina. Bet lai jie
guli savo purvuose, lai nema
no kelti savo raudoną vėliavą
šioje laisvės šalyje. Daug mes
turime laisvės čionai ir daug
šios šalies žmonės toleruoja,
bet tegul tie raudonkakliai su
pranta dabar ir ant visados,
kad jie savo raudonu skarma
lu revoliucijos negali kelti do
rų žmonių tarpe. Jau inerzinta minia davė jiems pamokini
mą bet jei dar to neužteks
bus ir daugiau.
Nei vienas nėth tos nuomo
nės, kad mūsų surėdymas ir
įstaigos yra
kuogeriausios,
kad jų negalima pataisyti. Mes
visi pripažįstame, kad daug
mums dar trūkstą dar ran
dasi daug netobulybių, kurias
mes turime taisyti. Reformas
turime įvesti ir suprantame,
kad tuomi turime rūpinties, be
jokio atidėliojimo. Bet būdas
įvedime tų pataisymų, kurie
yra taip pageidaujami turi
būti pritaikintas prie šios ša
lies konstitucijos, turime įves
ti tas reformas ramiais būdais
nenuskriausdami nei vieno.Turime naudoties privilegijomis,
kurias mums šį šalis suteikia.
Taikos keliais o ne kruvinos
revoliucijos keliais keliauki
me!

Su išsiplatinimu krikščioniš
kų principų, tikrosios apšvie
tos, grynesnio patriotizmo, są
žiningų ir teisingų darbo unijų
ir liuosu balsavimą mes gali
me visas reikalingas ir naudin
gas reformas įvesti dėl sutei
kimo visiems geresnio, lai■mingenio gyvenimo.
Socializmas negali gyvuoti,
jis yra priešingas visam tam,
kas yra dorą šventa ir reika
linga. Socialistai norėtų žmo
nijos sąžinę išrauti arba užma
rinti, bet gamtos įstatus ne
gali jie iš žmonių atimti. So
cializmas žlugs, bet daug dar
darbo reikės padėti pakol jis
bus panaikintas, nes jis yra
pamatuotas užvydėjime ir gy
vuliškuose jausmuose. Jis pa
remtas ant keršto ir neapykan
tos vienos klesos prieš kitą.
Kada darbdaviai persiims kri
kščioniška dvasia ir pradės
žiūrėti į savo darbininkus kai
po į žmones su tokiais pat rei
kalais kaip ir jie, kada jie su
pras, kad darbininkams turi
duoti algas doram ir reikalin
gam pragyvenimui pagal luo
mo ir kada darbininkai pradės
žiūrėti į savo darbdavius kai
po draugus, o ne priešus, ta
da socializmas pakratys savo
kojas. Tai ir mes lietuviai atsargiai elgkimės, kad ir mes
į tas socialistų kilpas nepapultume. Lai dora ir teisinga ap-

remtu ant keršto. Nemanyki
me kad sapnai išsipildys, lai
mūsų ištvirkę draugai sapnuo
ją jei jiems patinką bet mes
stokime į eiles tų, kurie sap
nais nėra patenkinti, kuriems
rūpi tikroji ateitis. Organizuokimės dėl savo gero, stengkimės per politiką per mokslą įvesti geresnę tvarką gyveni
me.
Jei darbdaviai
mus
skriaudžią tai statykime pul
kus organizuotų darbininkų
kad priverstų juos ramiais legališkais būdais duoti mums
darbininkams mūsų teisingą
dalį. Stengkimės įvesti į šios
šalies įstatymus geresnį užta
rymą darbininkų senatvėje, li
goje it nelaimėje.
Ne mes
vieni stojame į kovą.
Tūks
tančiai, milijonai organizuotų
darbininkų eina kartu su mu
mis.
Prisidėkime prie jų ei
kime iš vieno su jais dėl geres
nės, doresnės ir tobulesnės ateities.
Nepaisykime, lietu
viai darbininkai tos šaikos, ku
ri šaukią kad jie tik yra dar
bininkų užtarėjai, jiems vien
tik rūpi darbininkų gerovė. Jie
jums-meluoja, jie jus nori su
klaidinti, kad jūs darbininkai
dirbtumėt dėl jų ir duotumėt
save jiems ant išnaudojimo.
Saugokitės jų!
Stokite į tą
lietuvišką pulką darbininkų
kariuomenės, kuris veikia išvieno su organizuotais darbi
ninkais viso pasaulio.
Tos
milžiniškos armijos dalelę turi
ir lietuviai, didinkime tą sa
vo pulką parodykime pasau
lio darbininkams, kad ir lie
tuvių maža tautelė nėra dar
ištautėjusi, nėra nuėjusi šun
takiais nėra pavirtusi į šaiką
maištininkų ir revoliucijonierių, prieš visus žmonijos ir
Kristaus įstatymus.
Savo ge
rais darbais ir savo tvirta or
ganizacija nušvieskime Lietu
vos vardą, suterštą mūsų so
cijalistų nešvariais darbais. Jie
jau išgarsino mūsų tautą pe
reitais mėnesiais,
skambėjo
lietuvių vardas Amerikos laik
raščiuose, bet apie mus ten
buvo rašoma tik su pajuokimu
ir panieka.
Keletas socijalis
tų darbelių padarė visai tau
tai gėdą.
Mes turime tą ati
taisyti.
Taip palikti negali
ma.
Yra vienatinis būdas
Tai yra visiems lietuviams
krikščionimis organizuoties į
didesnę, stipresnę darbinin
kų organizaciją ir savo veiki
mu parodyti visiems, kad mes
esame verti garbingą vardą
nešioti. Parodykime, kad mū
sų gyslose dar teka kraujas
prabočių galingų.
Tai į dar
bą broliai kas gyvas be atidė
liojimo stokime į eiles prakil
nesnių darbininkų. Rašykimės
prie vienatinės mūsų darbinin
kų organizacijos, kuri palai
ko Kristaus mokslą — Lietu
vių Darbininkų Sąjunga. Pa
darykime tą organizaciją mil
žiniška spėka savo gyvenime.
Šiandien kurie jau stovi eilėse
kovodami už mūsų visų gerą
ištiesia mums visiems savo de
šinę ranką ir kalbina mus prie
darbo doringo,
prie darbo
svarbiausio žmonių kuodaugiau.
Ištarkite jiems žodį
širdingą stokite su jais į ei
les, petįs į petį.
Lai jų šir
dingas užkvietimas neatranda
mūsų širdis atšalusias, kaip
ledą.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Cicilistų Užtarėjui. — Apie tą
pat dalyką gavome pirmiau
nuo kito korespondento.
To
dėl Tamstos raštelio nesunau
dosime.
Nepalaikykit tai už
blogą

PRASIDĖJO RIAUŠES.

Chester,* Pa. Buvo « kilusios
smarkios riaušės.
klidę,

jog negrai

Buvo

pas

nugalabiję

lausimų^)
ampelis •

K

jungtais su Lenkjja. Neprigulmingos arba autonomiškos
Lietuvos reikalaujame etno
grafiškose ribose.
’
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Klausimas. — Kaip tai yra,

kad popierinių pinigų didelis
Klausimas. — Meldžiu paaiš išleidimas krikdo viešpatystės
Darbininkas.
kinti, kaip tarptautinis soci finansus
jalizmas susmuko ir kaip soci
Paaiškinimas. — Tikimės,
jalistai prasižengė prieš savo jog Tamsta žinai, kas tai yra
principus per šią karę.
turėti banke pinigų ant “checA. M king account.” Visi biznieriai
Paaiškinimas. — Geriausia paprastai turi pinigų banke
suorganizuota socijalistų par ant “checking account” ir iš
tija buvo Vokietijoj. Vokiečių mokėjimus daro čekiais. Če
socijalistų partija buvo pavyz kiai sugrįžta į tą banką ir už
džiu kitų šalių socijalistams. juos išmokama pinigai. Čekių
Vokietijoj socijalistai buvo knygelę išduoda banką kurion
stipresni, negu bile kur kitur. pasidedi pinigus.-Dabar Tam
Jie turėjo Reichstage 110 savo sta supranti, jog negali ant
atstovų. O socijalistai šūkauja daugiau čekių išrašyti, kaip
esą priešingi militarizmui,prie kad turi banke pasidėjęs pini
šingi karei. Gi Vokietijos so gų. Jei išrašytum, tai toji
cijalistai visuomet balsavo už banka už čekį neišduotų pini
karinius prisirengimus, už gin gų. Tamsta matai, jog tas,
klavimuisi skiriamus pinigus. kurs turi “checking account”
Ar čia ne prieš principus elg gali išrašyti čekių ant kiek tik
tasi? Karei prasidėjus Vokie nori, bet jie bus be vertės, jei
tijos socijalistai patapo kaize banke nebus depozituota tiek
rio dešiniąja ranka. Jokio pro pinigų. Valdžios popieriniai
testo jie neišnešė prieš karę, pinigai yra jos čekiai. Kol val
prieš laužymą tarptautinių tei džia įstengia savo čekius ap
sių, prieš žiaurumus užkariau mainyti auksu, tai tol popietose šalyse, visuomet balsavo kaina metalinių pinigų. Kitaip
už didžiules karės paskolas. jų kaina puola.
Kitų kariaujančių šalių socija
listai, matydami, pasistaty NEW YORK, NEW JERSEY
L. D. S. APSKR VALDYBOS
mą savo vienminčių Vokietijoj
ADRESAI.
ir-gi rėmė vąldžią, nes kito išė
jimo nebuvo. Jei kitaip būtų Pirmininkas: —
V.Daubaras,
elgęsis, tai būt pakliuvę po
669 Grand St.,
kaizerio valdžia. Tai mat jie
Brooklyn, N. Y.
skelbė tarptautinę vienybę, so Vice-Pirmininkas: —
lidarumą skelbė, kad vieny
A. Masandukas,
197 New York Avė.,
tus viso pasaulio darbininkai,
Newark, N. J.
o toji vienybė tarp jų pačių su
Raštininkas: —
griuvo.
Pr. Vileikis,
59J Brill St.,

Klausimas. — Kokius išradi
Newark, N. J.
mus padarė tikintieji katali Valdybos narys: —
Kun. J. Švagždys,
kai?
Newarkietis.

147 Montgomery St.,

Paterson, N. J.
Paaiškinimas. — Visus di
džiuosius išradimus moksle,
pramonėj ir kitose šakose pa LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GIJA
darė tikintieji žmonės. Didieji VAKAR. PENNSYLVANIJOJ.
mokslavvriai yra tikinti. Apie Prezidentas: —
tą dalyką labai plačiai ir indoJ. Petraitis,
1505 Carson St.^
miai aprašyta “Metraštyje”
S. S. Pittsburgh, Pa.
1916 m. (Galima gauti “Dar
Vioe-prezidentas
:—
bininke” 75c. 438 pusi.) Ten
K. Smigelskis,
išvardyta katalikai mokslavy■ 1 Eilėn St.,
riai, kurie padarė didžiausius
Carriek, Pa.,
pasaulėje atradimus.
Mt. Oliver St.
Protokolų Sekretorius: —
J. Packevich,
Klausimas. — Šnekant su sve
2107 Wharton St.,
timtaučiu apie Lietuvos troš
S. S. Pittsburgh, Pa
kimus, kaip trumpai ir tinka Finansų Sekretorius: —
miausia reikia tokiam pasaky
Jos. Daukšys,
ti?
Tautietis.
138 So. 20th St.
Iždininkas: —
Paaiškinimas. — Reikia pa
B. W. Woshner,
1514 Carson St.
sakyti, jog lietuviai savo tė
Direktoriai:
—
vynei reikalauja visiškos ne
J.
Marcinkevicz,
prigulmybės, jog lietuviai no
2106 Carson St.
ri patys save valdyti be jokių
J. Janauskas,
globėjų.. Gi jei to nebus gali
75 So. 19-th St.,
M. Bražinskas,
ma išgauti, tai labiausiai ne
1110 Freyburg St.,
norėtų būti sujungtais su len
J.
Kybartas,
kais. Jei Lietuva būtų su
2115 tVrights St.
rišta su Lenkiją tai sugyve
P. Kildušis,
nimo nebūtų. Jei eitųsi apie
1811 Wharton St.,
Pittsburgh, Pa.
autonomiškos Lietuvos prisky
K. Vieražtis,
rimą prie Vokietijos arba Ru
1717 Arcena St.,
sijos, tai lietuviai bevelytų
N. S. Pittsburgh, Pa.
likti po Rusija. Išeina taip: JanitoT: —
Lietuvos maximum reikalavi
J. Tamkevičia,
2025 Jane St.
mas yra visiška neprigulmyKarshal
:
—
bė. Jei to negauname, tai
C. Patckevich,
renkamės Rusiją mažiau link1908 Merriman St.
tume būti po Vokietija ir visai
M. Bražinskas,
nenorime jokiuo būdu būti su1110 Freyburg St...
Pittsbureh. Pn.

Didis Išvažiavimas!
Kurį rengia

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS NEW YORK’O IR
NEW JERSEY’S APSKRITYS

Sekmadienyje, 12-tą d. Rugpjūčio-August, 1917 m.

RYLEY P A R K’ E, P A T E R S 0 N, N. J.
Išvažiavime dalyvaujantieji galės pasigrožėti dailiomis
mūsų Lietuvos dainomis, griežš taip-gi daili muzykė. Bus pra
kalba ir norintiems, rimti pasikalbėjimai. Išalkusieji galės
gauti gardžių užkandžių, e ištroSkusiems užteks įvairių gėri
mų.
PRADŽIA 1-mą vai. PO PIETŲ.

i<iJ
DALYVAVIMAS BE “TIKIETŲ.
”

—

Atvažiuojantieji gelžkeliu, nuo Paterson stoties paėjus du
vieną baltą. Tai prieš negrus “bloku” iki City Hali, o čia paims Singac karą kuris davežš
________
ir sukilo __
gyventojai. Trys
žmo- iki Passaic Avė. (išvažiavimo vieta).
nės tapo pašauti’ ir šimtai gaIfcNevrark’o važiuojantieji pareikalaukite “transfers”movo lengvesnių žaizdų.
kėdami paskutinį ‘fare” (Passaic’yje).

Rengimo Komitetas.

DARBININKAS
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Vietines žinios
Rusų kareivių atsilankymas
Bostone vietinių lietuvių gyve
nimų paįvairino.
Atsiranda
dabar naujų kalbų, naujų nuo
monių, sumanymų, kurie mo
notoniškų amerikiečių gyveni
mų padaro gyvesniu ir links
mesniu.
Socijalistų kapitalistų laik
raštis “Įyeleivis” ypač turi
daug džiaugsmo iš rusų mat
rosų.
Nesenai savo, skaityto
jams pranešė, kad rust) jūrei
viai pasisiuvo sau vėliavų ir
dar kokių? raudonų!
Ir tų
vėliavų “Keleivio” redakcija
rusiškais aršinais išmieravo.
Sako, esanti labai plati ir il
ga ir socijalizmui begalo tinkfenti.
Tūli bostoniečiai ‘spėja, kad
tų raudonų vėliavų rusų kareiviams padovanojo “ Keleivis,” bet kas ten tų kalbų supaisys.
Tikrai žmonės prasimano,
“ Keleivis” būdamas
socijalistų, nors tiesa ir labai
kapitalistišku, negali karei
vių remti, nes tas jo idėjoms
priešinasi, bet gal rusų ma
trosus “Keleivis” socijalistais
padarė.
Tuomet, žinoma, ki
tas dalykas.
Neveltui “Ke
leivio” redakcija, kaip sako
pats “Keleivis,” rusų matro
sai taip uoliai lankyti pradėjo.
Kad tas panašu į tiesų pa
liudija ir šis faktas:
Nesenai Broadvay gatve
eina du rusų jūreivių, tarpe
jų įsispraudęs žingsniuoja lie
tuvis vaikinas ir karštai agi
tuoja už vokiečius.
— Jus, — sako lietuvis, —
vokiečių nemuškit, jie geri,
kultūriški žmonės, jų mušti
nereikia...
— O jeigu jie mus muša?!
— staptelėjęs suriko rusų ka
reivis.
— Tai jūs tada bėgkit, pa
sišalinkite, — patarė lietuvis.
Pasigirdo matrosų keiks
mas ir toliaus kalbos nebega
lima buvo sūsekti.
O viename saliune dar smar
kesnis incidentas buvo įvykęs.
Rusų kareiviai ir lietuviai su
stoję prie baro alų mauna ir
politikuoja.
Lietuviai sten
giasi kareivius pertikrinti, kad
kariauti nereikia, o ypatin
gai vokiečius giria
Kol ka
reiviai alų gėrė, tyliai klau
sėsi lietuviškos agitacijos ir
nieko nesakė, bet kuomet prie
stiklo dugno prisirijo, tokių
negražių grimasų suraukė,
kad lietuviai nei nepasijuto,
kaip už saliuno durių atsidu
ri. .
Z—
P .Tokių atsitikimų
ir dau
giau pasitaiko.
Matyt, bos
toniečių lietuvių tarpe randasi
didelių kaizerio prietelių, kad
net rusų kareivius bando prie
vokiečių palenkti.

Sv. Petro parapijos bažny
tinis choras, kurį veda ir tvar
ko p. M. Karbauskas, paren
gė nedelioj, liepos 29 d. sma
gų išvažiavimų ant p. Martino
farmos, Bilerica, Mass. Cho
ristų buvo susirinkę arti 70 ypatų, tarpe jų kęletas svečių:
klebonas Kun. Tarnas Žilins
kas; Kun. F. Kemėšis, pp. J.
E. Karosas, P. Čaplikas, p-lė
O. Migauskaitė ir La Sallette
kolegijos studentas p. Stepas
Kneižis.

Laikas taip chorastams,
taip ir svečiams prabėgo labai
linksmai.
Šauniai pridainuota, prižaista, įvairių šposų
prikrėsta, o ypač visiems pa
tiko pp'. Martinų parengti pie
tūs, ant tyro oro. Aplink il
gus stalus susėdo arti 70 ypa
tų ir skanių valgiij prisisotinę,
linksmai juokavo ir šnekučia
vosi.
Po pietų vėl kiekvienas
prie savo užsiėmimo.
Kas
žaidė, kas dainavo, kas į eže
rų nuėjo pasiplaukyti ir- visi
patenkinti.
Choras sudainavo , keletą
gražių dainų, kurios maloniai
praskambėjo ir dar labiau visų
ūpų pakėlė.
Vakare apie 8 valandų, grįž
tant namo visi apgailestavo,
kad išvažiavimas jau užsibai'ė ir kiekvieno karštu troški
mu buvo, kad choras vėl ne
trukus parengtų tokių smagių
pramogų.

Vienoje lietuvių šeimynoje,
vyrąs prieš pačių norėdamas
pasistatyti, dažnai negražiai
su savo pačia pasielgdavo ir
tuomi privertė pačių pasitrau
kti pas brolį.
Kuomet pati
pasišalino, vyras labai supy
ko ir norėjo jų ir jos brolį į
teismų patraukti ir ilgai infor
macijų tame klausime ieškojo
pas p. A-čių, bet, matyt, lai
mėti nesitikėjo ir persiprašė
pačių, kuri vėl namo sugrįžti
pasižadėjo.
Pavardžių šiuo tarpu neskel
biu. Gal susipras ir pradės
geruoju gyventi, todėl never
ta kol kas išvardinėti. Pas lie
tuvius tokie atsitikimai ne
naujiena, o vertėtų jų vengti,
nes jie mums garbės nedaro.

Prietelius.

CAMBRIDGE, MASS.

gi ir tarpe svetimtaučių. Keli
MATTAPAN, MASS.
Nepaprastas atsitikimas Di mėnesiai atgal svetainėje kal

deli perkūnija įvykusi liepos
27 padarė čia blėdies ant $3.000. _ Viena namų griaustinys
uždegė. Trenkimas buvo taip
smarkus ir baugus, kad visi ta
me name rakandai pasijudino.
Žmonių nesužeidė mirtinai, tik
2 moteriškės nuo išgąsčio su
sirgo. *

JIE&KAU VIETOS PRIE BA
ŽNYČIOS UŽ ZAKRISTIJONĄ
Turiu paliudijimus nuo klebonų,
Jeigu nori surasti savo gi jeigu būtų reikalas. Esu gerai pri
mines ar pažįstamus prisiųsk tyręs prie tokio darbo. Jeigu ku
paieškojimų į “Darbininkų. >» riam iš gerb. klebonų būtų reika
So. Boston, Mass.
linga praneškite šiuo adresu:
Už vienų sykį 50c.
J. Š-,
” 'du
” 75c.
242 Broadway, So. Boston, Mass.
” tris
” $1.00
(S. 238-277)

Paieškojimai

bėjo miesto policijos viršinin
kas. Tai mūsų socialistai, kad
padarius demonstracijų, visi
pasikėlė ir su trukšmu išdūmė
lauk iš svetainės.
Seredoje čia buvo atvažiavę
garsūs kalbėtojai David Goldstein ir Martha Moore Avery,
nariai Massachusettes Catholic
Už paieškojimus pinigus
Ten gyvenanti lietuvaitė. Truth Guild. Jie kalbėjo apie siųskite iš kalno.
Katalikų Bažnyčių ir nei vie
“DARBININKAS,”
nos pakraipos žmonių neužga
242 W Broadway,
f
LDS. 1-mos kuopos susirin
vo, bet mūsų socialistai ir čia
Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdir
kimas bus panedėlyj, liepos 30
parodė savo begėdystę. Pra
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
dienų, šv. Petro parapijos ba
REIKALAUJA VYRŲ.
dėjo trukšmų kelti ir net ak
gult ištepk veidų mosčia per kelia
žnytinėje salėje 7:30 vai. vaka
menis mėtyti ant kalbėtojų. Stiprių vyrų dėl sunkaus darbo
re. Visus narius meldžiame
vakarus, o padarys veidą tyru ir
56 vai į savaitę.
Policija atvažiavo ir maišti
būtinai atsilankyti ir naujų na
Nuolatinis darbas, geras už skaisčiu baltu. Toji mostis išima
ninkus išvaikė, bet tie pasi
rių atsivesti.
plėmus raudonos,
juodus arba
slėpdami krūmuose ir patvo mokestis ir labai arti jūsų na
šlakus
ir
pr
afalin*
visokius
spuo
Susirinkimas dar tuomi bus
riais šunies balsais ir beždžio mų. Nereikia mokėti carfare.
labai svarbus, kad delegatai
gus
nuo
veido.'
Kaina
dėžutės
nės klyksmu šaukė, kad tik Atsišaukite:
išduos raportus iš LDS. 2-ro
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
AMERICAN SUGAR
sutrukdžius prakalbas.
Kongreso veikimo.
stampoms.
/
REFINING CO •o
Vis aiškiau ir aiškiau mato
Valdyba.
J.
RIMKUS
si socialistų kultūra, būtent: * 49 Granite Street,
P. O. Box 36,
Holbrook, Mass
South Boston, Mass.
nešvarumas,
skandalai, pavy
L. D. S. NAUJOSIOS ANGLUOS
(270)
das, kvailystė, dideli žodžiai
APSKRIČIO VALDYBA.
o maži darbai, pigus politi
Pirmininkas: —
REIKALINGAS mokytojas
kavimas, peštynės, troškimą*
A. J. Čiginskas,
mass-mitingų, razbaininkystė, šoferis. -Noriu išmokti važinė
35 Lafąyette St.
revolveriai ir bombos, jei žmo ti automobiliam. Kas galėtute
Worcester, Mass.
gus norėtumei visus išskait- apsiimti mokinti, atsišaukite
Vice-pirmininkas: —
Parodyta sienos, kokios tu
liuoti nesurašytum visų ant šiuo adresu:
V. Kudirka,
Onupras
Bartuška,
rės
būti laisvos Lietuvos.
šimto puslapių.
3 7Franklin St.,
317
—
4th
St.,
So.
Boston,Mass.
Lietuviai iš Kauno, Vilniaus,
Kas mums iš to jei mes, lie
Norwood, Mass.
Suvalkų gubernijų, Prūsų Lie
tuviai dirbame, triūsiame, kad
Raštininkas: —
ANT PARDAVIMO dirbtu tuvos, Kuršo ir Gardino gu
tik pakelti lietuvių vardų sve
V. Brodis,
vė,
arba reikalingas partneris bernijų ras savo miestus ir
timtaučių akyse, o tokie tam71 Oakville St.,
sūnai, atskalūnai vienu savo taisymui senų čeverykų. Ma miestelius, geležinkelius, upes
West Lynn, Mass.
žygiu išgriauna viskų, kų tik šinos yra visos kokios tik rei ir didesnius vieškelius.
Iždininkė: —
Biznis eina gerai.
Kiekvienoje grinčioje tari
mes per tiųjs pasišventimo pa kalingos.
Jadvyga Dimaitė,
statėme. Anglai skaito apie Tarpe lietuvių ir lenkų. Atsi būti Lietuvos žemlapis!
8 Market St.,
Reikalaukite pas knyginin
lietuvius, mato jų gerus dar šaukite:
Brighton, Mass.
J.
Biržinis,
kus
ir redakcijas, arba kreip
bus ir pritaria jiems, bet štai
f
Iždo globėjai: —
24
Amęs
St.,
Montello;
Mass.
kitės prie sutaisytojo ir leidė
jis vienų tokį kaip viršminėtų
A. Baužinskas,'
jo. Kaina 1 žem. 60 centų,
atsitikimų pamato arba apie jį
5 Wexford St.,
2-jų ir daugiaus po 50c. Agen
skaito ir tuojau jis viskų už
Brighton, Mass.
Paieškau
savo
vyro
Igno
Kirtams tam tikros kainos.
miršta ir laiko lietuvius never
A. Vaasiauskas,
kilos
Kauno
gub.,
Panevėžio
M. ŠALČIUS,
tais pagarbos, kaipo žmones
14 Moore St.,
'320 — 5-th Avenue,
nustojusius doros ir paprasto pav., Pumpėnų par., AurelišCambridge, Mass.
kių kaimo. Mane paliko su tri
New York City.
mandagumo.
mis
kūdikiais
geg.
1
d.
š.
m.
Kaip mes galime kaltinti
GERIAUSIA BUČERNŽ
mūsų jaunimų jei jie nieko pasiimdamas su savim visus
IR GROSERNE.
bendro nenori su lietuviais tu pinigus. Girdėjau, kad apsisto
Mėsa ir kitokie valgomi daik rėti, jei jie nuo mūsų šalina jo Cleveland, Ohio., bet dabar
tai pas mus užlaikomi švariai. si. Kaip tokis vaikinas išėjęs gal vėl kur išsidangino kitur. Broadway, So. Boston, MassKainos pigesnės negu kitur. mokslus per vargus ir sunkų Persiskyrimo priežastis — gir Kampas Dorchester Street
Ateikite persitikrinti.
darbų gali garbinti tų mūsų iš tuokliavimas. Jisai yra ne
Geriausia vieta, ' kur gali
Jos. Kaushpadas,
tvirkusių lietuvių dievaitį, ku stambaus veido, tamsiai gelto
ma gauti įvairių rūšių SAL
Kampas 6-th ir D Sts.,
ris šiandie tiek daug turi iš ni plaukai, akįs mėlynos, 6į
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice
SO. BOSTON, MASS.
mūsų tarpo pasekėjų; tas die pėdų augščio. Kalba lietuviš
-cream),
SODA ir CIGARŲ.
Tel. S. B. 1052 M.
vaitis, kuris negali toleruoti kai ir pusėtinai angliškai. 34
teisybės, kuris maitinasi me metų amžiaus. Merginos apsi
Taipgi įvairių
MONTELLO, MASS.
saugokite
tokių
“
vaikinų.
”
lu, tas dievaitis, kuris žiemos
FRUKTŲ-VAISIŲ.
Mūsų socialistai čia labai
Jeigu kas žinote apie jį, pra
laike smirda degtine o vasaros
Prielankus patarnavimas.
“susipratę.” Jie yra pirmos
laike surūgusiu .prakaitu, — neškite šiuo adresu:
Tel. So. Boston 21032
klesos mokslinčiai ir maištinOna Kirkilienė,
kaip jie gali garbinti tų blukai.
Kada čia atvažiuoja
suotų, nusususį, nušašusį, kud- 128 Vernon St., Roxbury, Mass.
bent koks kalbėtojas ar jis bū
lotų, smirdantį dievaitį kurį
tų bepartyvis ar katalikas ar
PIRMC
KLESOS
socialistai vadina proletaru.
“tautietis” tai vietiniai socia
Tas žodis reiškia ubagas ir
listai laiko sau už priedermę
mūsų žmonės mano, kad jis ytas prakalbas trukdyti, neleis
ra dievaitis. Verčia, kad ap
Dantis ištraukiami ir pripil
ti kalbėtojui kalbėti ir tt.
šviesti žmonės jį garbintų. Ko APSIGARSINKITE “LIETU
domi visai be skausmo, su
Jau nuo seniai jie čia yra
kia kvailystė!
VIŲ DARBININKŲ KAgeriausiais prietaisais, su
užviešpatavę taip, kad jau
Jau laikas kų nors daryti,
LENDORIUJE 1918 jb.”
naujų išra imu.
kitų pakraipų ar partijų žmo
jei mes lietuviai norime čia
Visą darbą gvarantuojame.
L. D. S. II Seimas nutarė
nės bijosi ir kalbėtojų pasi
kaipo tauta existuoti ir plėtokiekvienų
metų išleisti L D.
kviesti, nes nenori kitiems
ties. Jei mes norime mūsų iš
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
parodyti, kaip šio miesto lie
lavintų susipratusį jaunimų sa
gumų popieros ir kitokių spau
tuviai yra po intekme begė
469 Broadway,Sa. Bortai,Mass.
vo tarpe užlaikyti. Kų dary
stuvei
reikalingų
daiktų.
džių socialistų.
PRIE DORCHESTER ST.
sime? Tas priklauso nuo jūsų,
Nevien tik tarpe saviškių
Valando*
NadUcmU
L. D. Kalendorius 1918 m.
broliai, kurie gal esate užkrės
nuo 9 vai. ryta
doo 19 vai ryta
lietuvių jie pagarsėjo, bet taipbus labai įvairus ir žymiai pa
ti ta socializmo liga.
iki 8 Tai. vakara.
iki 4 vaL vakara.

Nusipirk mosties.

Šioje kolonijoje lietuvių gy
vena apie 3.000. Lietuviai yra pasiskirstę į tris skyrius:
katalikai, laisvamaniai ir so
cijalistai. Katalikai labai pui
kiai gyvuoja ir veikia.
Yra
čia šios draugijos: Šv. Juo
zapo,
šv. Jono Krikštytojo,
šv. Stepono, Jaunuomenės drja, N. P. P. M. moterų drau
gija, L. Vyčių 18 kp., LDS.
8-ta kp., SLRKA. kp.
Caisvamaniai su socijalis
tai s irgi turi porų draugijų.
Laikraščių pareina visokių pa
kraipų.
O daug buvo ir tokių, ku
Yra dvi lietuviškos valgo
rie sakė, kad pirmų syk šių
mųjų produktų kooperatyviš
vasarų tokiame linksmame ir
kos krautuvės. Taipgi yra ir
gražiame išvažiavime dalyva
šiaip pasiturinčių lietuvių biz
vo.
* '
nierių ir krautuvninkų.
Išvažiavime buvo ir fotogLietuviai turi savo parapi
rafistas p. J. Stukas atsilankęs jų po vardu N. P. P. M., bet
ir daugelį paveikslų nutraukė. tarpu dabartinio klebono ir
Visus ižvažiavimo reikalus parapijonų yra iškilę kivirčai.
tvarkė p. Kiškis.
Kiek pirmiaus čia buvo su
Už gražių ir linksmų pramo tverę laisvamaniai neprigulgų churui reikia ačiū tarti ir mingą parapijų.
Dauguma
palinkėti tokių išvažiavimų su jų vadino nezaliežninkų. Bu
rengti daugiau.
vo ir namų nusisamdę dėl ba
- .
Storasis Jonas. žnyčios, buvo* apsigyvenę du
nezaliežninkų kunigu.
Pir
miaus buvo Strazdą*, o pas
Strazdas
Iš 10 divizijos So. Bostone į kui Mikalauskas.
kareiviavimų šaukiama nema išpradžios labai darbavosi, kad
žai ir lietuvių. Jų pavardės įtaisyti tautiškų bažnyčių, ir
jau pogarsinta anglų spaudo tam tikslui aukas rinkdavo sa
je ir jiems reikės eiti pas dak vo bažnyčioje, svetainėje ir
Kaiku
tarų ant egzamino. 9 divizi per stubas eidama*.
v«
rie
žmonės
“
tyčia,
”
o kiti
jos, kur daugiausia lietuvių
norėdami
atkeršyti
vietiniam
gyvena, dar surašo nėra. Sa
ko netrukus bus paskelbta, klebonui, kun. J. K., dėjo pi
nigus, kad tik ingyti naujų
tuomet pažymėsime ir mes.
bažnyčių,
o Strazdas dar pa
Kaikurios pavardės 10 divi
zijos surašė nors ir atrodo lie sigyrė, kad koks ten žmogus
tuviškos, bet taip iškraipytos, padovanojęs ir vietų, (piečių)
kad sunku jas atskirti nuo bažnyčiai antroje pusėje Wingraikų ir kitokių tautų žmo- dsor St., priešais lietuvių R.
K. bažnyčių.
tblU.
■ — —- *
4 v 1 4 _* i
Bet štai, kad jau žmonės
Čia paduodame tų lietuvių sudėjo gražių krūvų pinigų, tai
vardus ir pavardes, kurie lie Strazdas vienų gražių dienų,
tuviškai skamba. Iš 10 divizi špurst, ir išlėkė, savp parajos šaukiama šie lietuviai:
pijonams nei sudiev nepasa
Audickas Jonas, 40 Thomas pk. kęs.
Jo vietų užėmė Mika
Nugirdęs. Malirasaitis Antanas, 163 H St.
lauskas,
bet šis visai nemokė
y of'
____________
Klinga Antanas, 27 Story St.
jo žmonių prigaudinėti, ir
American Sugar Ref. Com- Ivanauskas Vacį., 163 H St.
tuojaus turėjo apleisti Cambpany labai pristigo darbinin Gailius Jos, Barth. 32 G St.
ridžių.
Žmonės visaip dabar
kų, kad net per vietinius lie Galinis Vincent, 63 Telegraph St.. spėlioja apie tos parapijos
- Jonas Keras.
tuvių laikraščius pradėjo ieš Ruseckas Antanas, 42 Thomas pk. stovį.
Atskaita vis dar nėra
koti drūtų ir stiprų vyrų, bet Brandis W., 72$ I St.
viešai paskelbta.
niekas neatsišaukė.
Matyda Stužas Bernardas, 8 Winfield St.
Ponas. P. Bartkevičius, sa
BIZNIERIAI, JEIGU NORITE PAGERINTI SAVO BIZNI,
ma, kad pagarsinimai negel Ivaszkevicz Anth. 1622 Columbia ko žmonės, paėmęs buvo kokį
Rd. tai laiškų, kurį Strazdas siun
bsti, pamanė, kad lietuviški
APSIGARSINKITE “DARBININKE” IR LETUVIŲ DAR
laikraščiai netaip pagarsino, Savickis Julius, 251 Gold St.
tęs Mikalauskui.
Tas laiš
kaip buvo reikalauta.
Nuta Levandovski Felii, 192 L St.
kas labai begėdiškai buvęs BININKŲ KALENDORIUJE 1918 M.
rė pasiteirauti pas darbinin- Nandžiūnas And., 16 Winfield St. rašytas. P. B. norėjo tų laiš
■Z
• kus ar gerai ir teisingai pa Kavalenskas John, 37 Telegraph kų paskelbti “Darb.”, bet
i. i.tZi
44-.
<->' . .
St. “Darb.” to laiško netalpino,
garsinimai parašyta.
Atne
šė vienam darbininkui laikra Miktičionis V., 239 L St.
tai P. B. tų laiškų patalpino
štį ir liepė paaiškinti kas ten Urbša Povilas J. 470 Eighth St. “Keleivyj,” bet “Keleivis”
parašyta.
Darbininkas pa Rinkus John 546 Fourth St.
tik paminėjo, kad tas laiškas
aiškino teisingai, tuomet pa Žukas Petras, 192 I St.
buvo rašytas kunigo kunigui
matė, kad šiuo laiku ir pasi Žibikas Kazimieras 75 G St.
o tų kunigų vardus išbraukė.
NAUJAS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
garsinant sunku darbininkų Davidonis Charles John
Stebiuosi kokiu tikslu “Ke
gauti ir nuleido nosį.
16 Burrill Place ✓
leivis” taip pasielgė.
Jeigu
Susivienijimas Liet. R. K. Amerikoje balandžio
Reporteris. Jakubauskas John,
tie laiškai būtų buvę rašyti
pabaigoje, šių metų, pradės išleidinėti savaitinį
16 Winfield St.
katalikų kunigų tai “K.” tų
laikraštį
Pėtnyčioj po pietų Edisono Lomas William H.,9 Telegraph st. kunigų vardus būtų pažymė
darbininkai taisė elektrikos Jakobauski Simon, 20 Winfield st. jęs stambiomis raidėmis, o ne
vielas prie pat cukernės, sker Aukštikalnis Peter P., 16 Burrill zaliežninkų kunigų vardų, tai
“Garsas” išeis kas ketvergas didelių 8 puslapių
sai gatvės.
Užėjus dideliam
PI. nepaskelbė, mat visi žino, kad
7
koltutanų
formate.
šturmui,
darbininkai nusi Nedonis William, 11 Dickens St. Strazdas su Mikalausku yra
“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių Akraustė nuo stulpų ir sulindo
artimi “K.”, tai paskelbus
merikos
lietuvių katalikų laikraščių.
į savo teamų-vežimų, kur vi
Lietuvos Vyčių 17-tos kuo jų vardus tik jiems patiems
“
Garsui
” sandarbininkauti pasižadėję gabiausie
si inrankiai buvo sudėti. Lai pos susirinkimas bus utarnin- būtų buvusi nosis.
Juk Stra
ji Amerikos lietuvių rašytojai, publicistai, visuomeke šturmo kilo perkūnija ir ke liepos 31-mų dienų pobąž- zdas Detroit, Mich. prigulėjo
ninkai.
vienų sykį perkūnas drožė nyfmėje salėje 7:30 vai. va prie socijalistų 175 kp.
“Garso” prenumerata metams $2.00, pusmečiui
tiesiog į tų stulpų, kurį Ediso kare. Visi nariai malonėkit
Darbai šiuo laiku čia eina
$1.00. •
no darbininkai taisė.
Stul atsilankyti, nes delegatai iš j neblogiausiai, tik pragyveniKorespondencijoms ir prenumeratai siųsti antra
pas užsidegė ir darbininkus duos raportų iš Liet Vyčių V, jmas labai pabrango.
Kaikušas:
i
taip išgazdino, kad jie kaip j Kongreso.
Atsiveskite ir Į riose dirbtuvėse ir algas pa“GARSAS,”
kulipkos iš šautuvo iš vežimo | naujų narių. Bus taipgi svar- | kėlė, bet kadangi dabar tokia
456
GRAND
STREET,
BROOKLYN, N. Y.
iššoko^ bet niekas nenuken stoma apie Vyčių veikimų atei- brangenybė tai darbininkai
tėjo.
kitę visi.
vistiek nerimauja.
♦

Platinkite "Darbininką"

X

Visos Lietuvos

Centrai Spa.

Biznieriai nepra
leiskite progos

DR. W. T. REILLY

gerintas.

Formatas bus6 X 9, mažiau
sia 128 pusL su įvairiais pa
veikslais ir tt
Leisime apie 16.000 egz. Ap
garsinimų kainos ant pareika
lavimo.
Nelaukite ilgai, nes jau pra
dėtas rengti į spaudų. Pirmiaus prisiųstus įdėsime pir
moje vietoje.

J

________

' .

________

Tel. 80. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galiota ttuihMfti ir litfuvittM.

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3
vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

Apsvarstykite, tai geriausia
proga išgarsinimui biznio.
Apgarsinimų kopijas siųski
te šiuo adresu:
“Darbininkas”
242 W. Broadvay,
South Boston, Mass.

“Garsas”

Vtii® >•

DANTISTAS

Dr. Paul J. Jakmauh
AR NORI GAUTI GEĖĄ
DARBĄ.

(Jakimavičius)
PriNėmime
valandos:
no J iki! popM. Nuo ? iki « vnknm
TaiKnaB.

Mokykis amato
The Bena Pitman School of
Shorthand.
Katherine Kvans Walsh valdytoja
Duoda dienines ir vakarines
lekcijas Shorthand, Typewriting
ir Stenotvpy. Mokina po vienų, i
Darbas užtikrintas.
Telephone eonneetion.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.
*

Y

*

I

M9 BROADVAT Cor. O ST. 80. BOSTON.

■

B. 11 Phon®. Dičkiam >995 M.

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. BtmžSL, PHadelptia, Pa J
Phy»ici«n and Surgeon <li«tuvi»gydy-|
tojai ir chirurgai pabaigei Indianos
Univeniteta) Gydo viiokiai ligai vy.
ra, moterių irraiku. Daro operacijai.
OHao valandoe: *11 rito.9-4 po piev T-tl
Į vakaro. P^fJeliomi; >11 rito 1-4 po piet. j

|

