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Rusijos padėjimas blogėja Valdžia valdis laivus
RUSŲ PADĖJIMAS
NEŠIT AISO.

Rusijos armijos fronte padė
jimas nepasitaise ant tiek,
kad atsiturėti prieš antpuolančius teutonus. Vienur kitur
smarkiau pasipriešina, bet
abelnas padėjimas nepagerėjo.
Bukoviną rusai jau baigia tuš
tinti.
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Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv* Juozapo Darbininkų Sąjungos.
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SUGRĮŽO Į FINANDIJĄ.

Finlandijos gen.-gubernatorius Stachovič, kurs buvo be
atsisakąs nuo savo vietos, vėl
sugrįžo į Helsingforsą ir pildys
savo priedermes, jei finai jam
leis.

į

KĄ ČIA VOKIEČIAI MANO

KONTROLIUOS VISUS
LAIVUS.
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Laužomi aštriausi
įsakymai.

.

i.'"
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tikimasi kokį vakarą zeppelinų. Klubininkai dažnai esti
civiliai sargai ir jiems išanksto
pranešama, kad būtų gatavi
atlikti savo tamystą nuskirto
je gatvėje. Klubininkas su pa
sididžiavimu savo draugams
apreiškia išanksto apie zeppe- *
linus.
Todėl ir čia laužoma gele
žiniai karinių vadų įstatymai
ir gana. Veik kiekvienas Lon
done dabar žino išanksto apie
zeppelinų atlėkimą.

Vokiškas laikraštis New Žmogaus prigimties įstatymu
“Tykiai! Tykiai! Tykiai!”
negali suvaržyti.
Prez. Wilson apreiškė, jog Yorker Staats Zeitung, rašyPaprastose karės žiniose, šnibždėdavo patarnautojai. O
visi Suv. Valstijų prekiniai damas apie trijų karės metų
mūšių aprašymuose nei šešėlio savininkas budriai vaikštinėjo
garlaiviai turės pakliūti po sukaktuves, parašė:
neparodoma tikro kareivių gy ir buvo gatavas sudrausti
valdžios kontrole. Pagal val
“Karė dar tęsis iki tol, kol venimo karės laiku. Keletą in- kiekvieną kurs tik biskį pakel
džios nurodymus tie garlaiviai
gabens talkininkams įvairias galinga įsisiūbavusi Amerika domių dalykų iš kareivių gy davo balsą.
reikmenas. Taip-gi valdžia pergalės tas kliūtis, kurių tal venimo parodo korespondentas Per duris įsilaužtų ne policLaužymas įstatymų karės
PO DAUG PABĖGA.
pasirūpins sumažinti mokestį kininkai nepergalėjo arba kol Wm. G. Shepherd Boston Sun- monai, bet kareiviai su kara
IŠLEIDO ATSIŠAUKIMĄ.
lauke.
po metų ji' irgi pasakys: Ir dav Post liepos 29 d. Štai jie: binais. Jų būt koks 20. Jie Karės pradžioj, kuomet ar
už
gabenimą.
Rusijoj karinių nelaisvių vis
mūsų pastangos atsimušė į sie Sako, jog tabakininkas la sugriebę įstatymo laužytojus mijos apsikasė tranšėjose, tai
Durnos komitetas išleido ši po daugiau ištrūksta. Nuo ka
i tuoj sušaudytų. Bet veržimo- naktimis būdavo labai dažnų
tokį atsišaukimą į Rusijos rės pradžios iki kovo mėnesio Neutralių valstybių garlai ną. Ir ne ankščiau kaip vie biau pasigenda tabokos, negu Isi
žmonių prie svaigalų nieko
viai ir-gi pasiduoda Suv. Val nas ar kitas atsitiks, talkinin valgio. Bet ne visada. Karei
žmones:
antpuolių. Tai buvo išrasta
š. m. ištrūko 5.350, o šiemet ko
“Pakrikusi, bailumo apim vo m. ištrūko 735, balandžio m. stija] kontrolei. Tik reikalau kai panorės klausyti apie tai viai keletą savaičių negavę nepaisė. Geležinius karės įsta švyturiai, kuriais buvo gali
ja, kad Amerika leisti] mais ką. Mažiausia s dar ištisus cukraus ir abelnai saldumynų tymus laužė, statė savo gyvas ma naktį nušviesti didelį plo
ta Rusijos armija bėga atgal. 2.518, gegužio m. 3.000.
metus toji karė tęsis.”
to į neutrales šalis.
reikalauja vietoj tabokos cuk tį pavojun.
Kas atsitiko armijoj, tas yra
Apie vokiečių zeppelinų at tą žemės.
raus.
atbalsiu to, kas visoje Rusijo
'i
Kuomet tik naktį iš prieši
Tatai tas Amerikos vokie Kuomet rusai buvo apgulę lėkimą Anglijoj nevalia skelb ninko pusės pasigirsta šūviai,
Japonija
ir-gi
verčiama
pa

je dedasi. Dalykai prie to daTRAUKIASI ATGAL.
vesti savo prekinį laivyną į At- čių laikraštis sako, jog arba Przemyslą, tai man reikėdavo ti. Apie jų lėkimą nuo jūrės tai tuoj nušviečiama toji pu
ėjo dėlto kad valdžios teises ir
Londono link šitaip praneša
galę užgriebė neatsakančios Anglijos laikraštis Post skel lantiką gabenimui reikmenų Amerikos kariuohienė prigel- pabuvoti be cukraus. Vieną ma Londono padangių sar sė ir tėmijama ar neateina
partijos ir centre įsigyvenimas bia žinią iš Petrogrado, iš Ga talkininkams. Jei Japonija su bės talkininkams- įveikti vokie vakarą Austrijos oficieriui ta gams.
priešininkai atakon. Tranšė
- — — »•dviejų autoritetų, o to pasek licijos traukiasi apskritai i- tuo nesutiks, tai Amerika ne- čius, arba Amerika atkąs dan riau.
Sargai pajūryje pamatę zep jos sargas dažnai iššauja be
mė buvo ta, kad neliko jokio mant 2.000.000 Rusijos karei reis gabenti Japonijon plieno tis ir po vieno ar kito atsiti “Aš atiduočiau vieną savai pelinų, tuoj telefonuoja virši reikalo, iššauja į kokį šmėkir geležies. O tų daiktų Japo kimo įvyks taiką.
tę savo gyvenimo už saldainio
autoriteto.
vių.
ninkui. Viršininkas zirzina į šantį daiktą. Tuomet tranšė
nija
labai
daug
gabenosi
iš
Ašmotelį.”
Iškrikimas šiapus fronto, ga
artimiausią miestelį. Iš mies joj visi kareiviai griebiasi šau
“Taip?” tarė austras.
lutinai pakrikdys visą armiją, Traukėsi atgal 11-ta, 7-ta ir merikos. Japonija labai sku
tuvų ir šauja į priešininko pu
Už valandos mes buvome o- telio telegrafo ir telefono vie sę, spėdami, kad priešinin
o tas- reiškia pakrikimą visos 8-ta armijos. Aštuntoji armi biai statosi didžiausią prekinį
OSE.
ficierių užeigoj. Mano drau- lomis zirzia žinios į Londoną a- kas daro atakas. Ir galų gale
Rusijos. Beliko tik vienas iš ja susideda iš raitarijos ir jos laivyną. Mato, jog kareje An PATOGUMAI
gas-oficieras paėmė man už pie zeppelinus.
sigelbėjimo kelias. Yra tai į- padėjimas sunkiausias. Vokie glija, Vokietija ir kitos valsty
Londone iš telegrafo ir tele iš abiejų kariaujančių pusių
steigimas tvirto ir galingo au čiai tikisi tai visai armijai už bės daug laivų netenka ir kad Ant karinių Amerikos laivų, rankos ir tarė:
fono ofiso duodama žinia la išsidirbo Toks sutarimas.
“Eikim.” *
toriteto, krirs galėtų reikalau taisyti spąstus ir ją visą pa- jų dabar reikia, reikės ir po kurie dabar išsiųsti kariauti
Jei priešininkas išleidžia švieprieš vokiečius Europos pa- Mes išėjome. Buvo taip tam- kūnams spurstelėti į padanges. k tai tas reiškia, jog nedakarės.
ti iš kiekvieno ir visų išpildy- Iimtt
krantėse, turi
pa- su, nors į -akį durk. Bizikuo- Lakūnai sudaro pasitikimo
mo savo pareigų.
I
k^^e.Jvyturią^^gįp,..
Ariflofų teutonams kliuvo Tai
togumų.
Turi
visokias
dirbtu
 darni savo sprandą, ėjome sli svečių iš užjūrio ' programą.
Valdžia turi būti stipri ir kė traukimosi atgal 270.
rdavo: “kam-gi jūs šauvėles, kur galima padaryti džiu šalygatviu. Įsisukome į Taip-gi visokiems Londone
mes nedarome atakų,
turi joj būti sutarimas. Jos
, sargams duodama žinia užimti
daiktus
nuo
adatos
iki
įkaro.
KAIZERIS
SUŠAUKĖ
gatvelę,
įėjome
į
kiemelį.
Jis
vienintelis tikslas turi būti gel
/miegokite patys, ir mums lei
Turi judamųjų paveikslų teat- privedė mane prie durių. Jis savo vietas. Retkarčiais iš ap skite miegoti.”
AUSTRIJA RŪPINASI
bėti šalį nuo paskandos, kuri
•—
KONFERENCIJĄ.
rėlius, turi ir kalėjimo kama palengva tris sykius pabarški linkinių miestelių, per kuriuos Vienas anglas pasakė: “Kaip
kįla dėl partijinių kivirčių ir
APIE TAIKĄ.
raites.
no. Durys atsidarė ir žilagal zeppelinai perlekia duoda pąi- patogu, kad vokiečiai išleidžia
prašalinimo visokio autoriteto.
Belgijos sostinėj Brusselyje
vatiškas žinias į Londoną.
vė moteris iškišo galvą.
Svarbiausias valdžios daly Austrijos užsienio reikalų kaizeris sušaukė armijos ir lai
šviesas. Tas reiškia, jog jie
>
“Esu aš ir mano draugas” Tuo tarpu zeppelinai tik neina atakon ir nieko prieš
kas" yra tai įkūnijimas teisy ministeris Czeruin ėmė veikti vyno vadų konferenciją. Ta
BAISIOS KAITROS
skrenda> padangėmis linkui
tarė oficieras.
bės, be kurios jokios reformos dėl taikos. Jis apreiškė, jog riasi apie veikimus prieš ang
PASEKMĖS.
Anglijos sostinės. Bet praeina mus nėra suplenavę.”
“
O!
Meldžiame
vidun,
”
ta

nėra galimos. Prieš sušauki Austrija gali patapti tarpinin lus ir . francūzus. Vokiečiai
valanda ir daugiau, kol nuo Mirties bausme baudžiami
mą Įsteigiamojo Seimo visokie kė tarp Berlino ir Londono. dabar jau mato, jog Rusijos Rugpj. 1 d. New Yorke kait rė moteris.
visi, kurie suteikia priešinin
Mes buvome virtuvėj mažos. jūrės pakraščio zeppelinai pa kui kokiai žinias. O atstiko
leidimai įstatymų, vedantieji Nei Anglija, nei Francija tie armija daugiau neatsistos ant ros užmušė 101 žmogų. Šimtai
siekia Londoną. Tuo tarpu
prie didelių reformų dabarti sioginio piktumo prieš Austri kojų. Prieš rusus jie su mažo kitų apalpo. Daugiau, kaip kepyklos. Kerosininė lempa ži, valdžia rūpinasi, kad londo- taip, jog tos šviesos patapo bėjo ant plytinio pečiaus. Prie
niame režime ar tai valdžioj ją neturi. Todėl į jos pastan mis jėgomis lengvai galės apsi 200 arklių nugaišo.
signalais nuraminančiais prie
stalelio pustuzinis oficieriųĮ niečiai nieko apie tai nežinotų. šininką.
ar socijaliame gyvenime nega gas ir gali atkreipti savo do- dirbti. Bet anglai ir francūzai
Valdžia nori, kad žmonės iš
mą abi pusi.
li būti pavelyti.”
vokiečiams parūpo, nes jie NULINČIAVO AIDOBLISTŲ šnekučiavo.
Tėmija žmonių ūpą.
“Ar turite saldainių?” pa anksto apie tai nežinotų ir kad
vieni liko stambiausiais vokie
jie
dirbtų
taip,
kaip
kad
nieVADĄ.
Karvedžiai, valdovai, diplo
klausė oficieras.
VOKIEČIAI ARTI ą^GOS;
čių priešininkais. Tai toje kon
; ko nebūtų. Valdžia tiki, kad matai leidinėja aštriausius į“
Pažiūrėk
patsai,
”
pasakė
VOKIETIJA BAIGIA
ferencijoje Vokietijos vadai Butte, Mont. — Ligšiol Ajei žmonės ko nežino, tai tas statymus, bet jie tėmija žmo
Vokiečių kariuomenė užėmė
nutars, ką veikti prieš anglus merike tik trigeriai tebūdavo senelė, rodydama į lentyną, jiems nei nekenks.
AUKSĄ.
nių ūpą. Abiejose kariaujan
kur dailiai buvo sudėti šokola
Uskul drūtvietę. Tai dabar vo
ir francūzus.
linčiuojami. Dabar tapo nu- diniai saldainiai.
Bet ir čia valdžios parėdy- čiose pusėse valdovai ir vadai
kiečiai yra už 15 mylių nuo Iš Vokietijos pranešama, jog
linčiuotas ne nigeris, aidoblis“PuikuP’ sušuko smagiai o- mas nieko nereiškia, Čia ne- tėmija savo žmones. Yra žmo
Rygos.
tų vadas Little. Jis buvo pa ficieras.
apsakomas indomumas sulau nių paklusnumui rubežius. Jei
jos auksas visai senka ir jog
imtas keleto asmenų su kaukė Nei jokis vergas kokaino ne žo įstatymą. Nežiūrint į be tą rubežių peržengsi, tai žmo
tas Vokietijai yra peilis po ka
AUDROS VOKIETIJOJ.
mis, pasodintas automobiliun buvo tai pištroškęs savo vais galinį valdžios budrumą užlai nės kelia maištą. Todėl vadai
klu.
ir paartas prie geelžinkelio.
kyti paslaptyje apie zeppelinų viena akim žiūri į priešininkų
to, kaip aš cukraus.
SVARBIOS
Vakarinėj Vokietijoj nedė
Visos
valstybės,
su
kuriomis
PRAKALBOS.
Tasai pabalda buvo atsibel- “Jums galiu duoti tik ketu atlėkimą, londoniečiai viską pusę, o kita į saviškius. Jie
lioję
buvo,
ištikus
baisi
audra.
tik Vokietija turi kokius nors
sužino be valdžios. Kas-gi iš žiūri, kad prigimties įstatymai
Labai nukentėjo javai ir vai dęs į tą miestą liepos 10 d. Jis rias,” tarė senelė. “Man ne duoda paslaptį.
reikalus,
reikalauja,
kad
mo

nebūtų laužomi, žiūri, kad tie
Rugpjūčio 6 d. 1917.
siai. Daug namų išgriovė, daug varydavo smarkią agitaciją daug cukraus šiandie teprista- Telefonistė pasako. Ji neiškėtų
auksu.
Popierinių
vokie

įstatymai nebūtų nei intemti.
ROCHESTER, N. Y.
tarpe mainierių. Suv. Valsti tė.”
medžių iš šaknų išrovė.
čių
pinigų
nepriima.
Rusijos
,
kenčia
prie
progos
pasakyti
aKuomet prigimties įtsatvmai
Kalbės darbininkų prietelius,
jų kareivius vadindavo “Dė Aš ir oficieras užmokėjome
pie
baisų
daiktą
artimiems.
Ji
parsidavėliai,
raudonieji
soci

sulaužomi, tai žmonės kįla ir
LDS. organizatorius, Tale Uni
dės Šamo skebai uniformose.” po 30 centų už keturis šokola
jalistai
už
savo
patarnavimus
neiškenčia
nepranešus
tėvams
verčia
nuo sosto valdovus, va
versiteto studentas* p. K. SčesVienoje prakalboje pasakė: do.šmotelius. Sėdome prie sta
kaizeriui
ir-gi
reikalauja
nuo
apie
pavojų.
dus. Europos vadai ir valdo
nulevičius.
“miesto įstatymai yra popier lo prie kitų oficierių ir palen
TALKININKŲ PADĖJIJei
gyveni
kokiame
didelia

šnipų
aukso.
vai
tą žino.
Kviečiame visus koskaitlingalis, kurį galima sudrasky gva su didžiausiu užsiganėdime
hotelyje,
tai
visokie
tar

Ši
karė baigsis tuomet, kuo
MAS PASUNKĖJO.
giausia susirinkti.
ti ir numesti, šalin. Su Suv. nimu sulaižėme saldainius.
Todėl Vokietijos aukso išse
nai
ir
tarnaitės
tuoj
praneš,
met žmotraus prigimtis jos ne
Valstijų konstitucija tą pat ga Przemvsle mes tiesiog laužė
kimas ją dabar labiausia smau
jei
pamato
ar
ką
išgirsta
apie
paneš.
Kitaip tariant abiejų
me karinį įstatymą. Tą vietą
Rengėjai. gia.
• , Suv. Valstijų gen. Maurice lima padaryti.
zeppelinus.
Tarnai
turi
už
gar

pusių
vadai
žiūri, kad savo
pasakė, jog Rusijos pakriki Jo kambaryje paliktas raš bile kada galėjo užklupti va
bę
tokias
žinias
pranešti
sve

žmonių
prigimties
neintemptų,
mas labai pasunkino talkinin čiukas, kur pasakyta, kad ki nagai, todėl oficieriai šneku
čiams.
kad neišvestų jų iš kantrybės.
kų padėjimą tuo pat sykiu A- ti tegu provijasi, nes tai esąs čiavosi labai tyliai.
Jei
pasipažįsti
su
kokiu
kluYra jau ženklai abiejose ka
merikos. Todėl Amerikai kuo- pirmas ir paskutinis persergė Bet žmogaus prigimtis augš.
bininku
Londone,
tai
nuo
jo
riaujančiose
pusėse, jog ateičiau stovi aštriausių karinių įgreičiausia ir su kuodidžiausia jimas. >
statymų. Net toks paprastas. visuomet galima dasižinoti ar na rubežius žmonių kantrybei.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes
armija reikia skubintis karės
dalykėlis, kaip troškimas cuk
tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems
laukan.
raus laužė Austrijos karinių
žmonėms važiuoti
Žinokite savo teises.
vadų
norus ir padavadijimus.
Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
IŠGULĖJO 72 METU.
»
Atsimenu, kuomet buvau
Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs.
tomobilių.
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Paryžiuje
laike
Francijos
bai

t
ĮVES
PASNINKUS.
Londone mirė panelė 94 me
Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsiVisokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose.
siausių
dienų.
Sėdęjau
ka

tų amžiaus. Ji lovoje išgulė
sakvkite “Darbininko” automobilių.
Aš samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių.
Kanadoj ketinama įvešti jo 72 metu. Mat kuomet jai vinėje. Valdžios buvo aš
NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba
dienos be mėsos. Valdžia bu buvo apie 22 metu, tai ji no triausia įsakyta pardavinėti ir
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti
rašykite:
vo išleidus patarimus apie rėjo už vieno vaikino ištekėti. vartoti svaigalus. Kavinės tu
gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia
JAMES M. KEYES, Advokatas,
valgį, bet jų žmonės nesilai Bet tėvas nesutiko. Tai ji pa rėdavo būt uždarytos nuo 8 v.
vėjo greitumu.
350 Broadway,
So. Boston, Mass.
kė. Tai valdžia griebsis prie sakė, jog ji dėl tos priežasties vak. O aš mačiau pusę šimto
Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600.
Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
vartos.
guls ir sekels iki numirs. Ir žmonių geriant iki ankstybo
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
(ryto.
gulėjo 72 metu.
v»

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juosapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje........................
Užrubežyje metams............................ ..............

$3.00
$4.25

“D ARBININKA S”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Rates:
Yearly................................................................... $3.00
6 months......................
$1.50
a
*
t
Foreign countries yearly... ............................. ,$4.25

St

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

nemaža ir tokių, kurie duos
Po “Amerikos Lietuvio”
ir po dolerį, o kitas ir dar medžiu socijalistų “Šakės”
daugiau surizikuos. Jeigu Ma kardiškas redaktorius ant po
tas Norbuta^iš Cambridge, ilsio apsistojo.
Mass., paprastas darbininkas
žmogus, uždirbąs savaitėje keLaisvės spinduliai Rusijos
lioliką dolerių, galėjo apsiim mešką taip apsvaigino, kad ji
ti mokėti kasmėnuo (ir jąu pu nai ikišiol atsikvošėti negali.
sė metų kaip moka) po $10.00,
jeigu be to prie šiaip jau pro Vokietijos ir Austrijos kata
gos tas patsai darbininkas likai apie taiką kai prabilo,
žmogus aukauja dar ir didesnę Kaizerio militariškas ūpas tuoj
sumą pinigų (pav. 20 gegužės dviem sieksniais nudilo.
— 27.00), tai nejaugi viduti
niškas brolis darbininkas ne
Turkija vokiečius begelbėgalėtų skirti tam tikslui bent dama iš kailio išsinėrė ir skū
pusę dolerio. O kur dar mūsų rą padžiovė ant vokiškos tvo
inteligentai, kaip dvasiškiai, ros.
taip svietiškiai, kur mūsų biz
nieriai. Jų visų šventa prie
Pone Račkauskai, ar pado
dermė nebe dešimtukais, bet ru tamstai taip negražiai me
čielais doleriais mokėti kas luoti ir prasimanyti ant katali
mėnuo Lietuvos gyvybei gelbė kų veikėjų!! Rods ir pas li
ti.
beralus turėtų būti šiek tiek
Visos žinios, ką dabar iš teisingumo ir mandagumo jau
Lietuvos ateina, vienu žodžiu smo, o ne vien tik tulžis.
gali būti išreikštos:
Gelbėkite nuo bado mirties! Liberalų “centralinis” ko
Gelbėkite nuo vokiečių ge mitetas paimdamas už pačią
ležinės kumšties, kuri jau bai “tautišką” gelbėjimo fondą,
gia tautą smaugti!
žada netrukus laisvamanišką
Gelbėkite nuo naujos, gal bankrutą paskelbti.
dar baisesnės vergijos.
“Tėvynė” ieškodama išda
Baisus tai šauksmas! Tai
kankinamos tautos balsas. Tai vikų ir niekšų pas katalikus,
mūsų tautos balsas. Tas ne surado savo tarpe judošių.
lietuvis, kursai to balso neiš
Jei anglų katalikai pamaty
girs.
Uosis. tų lietuviško socijalizmo pur
vinas Brigita? ir kvailus Mai
klus — bėgtų nno jų, kaip nuo
kokios pavietrės.

Nuotrupos.

Kas girdėti lietuvių kolenijase.

Suv. Valstijų mokyklose
mokinasi apie 1.500 chiniečių.

lyvavusieji išpildyme- progra
WORCESTER, MASS.
Tyrynuose keliauninkai šal
mo atlfto savo dalykus kopuitą naktį, kad apsisaugojus
Bažnytinis koncertas dieno
nuo šalčio visai apsikasa smė je pašventinimo Šv. Kaz. Baž. kiausia ir kad Worcesteris iš
tokio vargonininko kaip p. J.
liu, tik galva palieka lauke.
vargonų liepos 15-1917.
Cižauskas iš tokių solisčių kaip
Jau valanda laiko praslinko
p.
Čižauskienė, Feleskiutė, ZaŠiaurės šaltuose kraštuose po vargonų pašventinimo iš
veskiutė
ir iš tokio didelio ir
keliauninkai visai apsikasa kilmių, o dar laikraščiuose
sniegu šiltai pęrmiegoti naktį. nemačiau jokio paminėjimo a- atsakančiai išlavinto ir susi
giedojusio choro tur pilną tei
pie tai. O iš teisybės tai ne
Žmonės, kurie turi tūlą galima tokio svarbaus ir taip sę gėrėtis, džiaugtis ir didžiuo
laiką dirbti ir valgyti laukuose gerai nusisekusio koncerto ty tis, nes tai yra didelė pajiega.
arba miškuose, tai išsikasa lėjimu praleisti.
siaurą grabę iki kelių gilumos.
Žinoma, vargonus šventino
ANSONTA, CONN.
Ant vieno grabės kranto susė su tokiomis apeigomis, ku
da, nuleidę kojas į grabę, o rios bažnyčiose yra tokiame
LDS. 43 kuopos bus labai
antras grabės krantas yra atvėjuje vartojamos. Šventi svarbus susirinkimas. Gerbia
jiems stalu.
no vietinis klebonas gerb. mieji broliai ir seserįs Sąjun
gos nariai meldžiami atsilan
kun. J. J. Jakaitis.
Jei geležinkelis eitą nuo že
Buvo keletas ir svetimų ku kyti ant šio susirinkimo. Bbs
mės iki saulės, tai traukinys, nigų r kaip tai iš So. Bostono 12 d. Rugpjūčio, 7:30 vai. vak.
lėkdamas vieną mylią minuto- kun. klebonas T. Žilinskas ir Yra svarbių dalykų dėl svars
je ir nei ant minutos nesusto kiti iš apielinkės lietuviai ku tymo ir išklausimo delegato H
damas pasiektų saulę per 177 nigai, vieno būta net iš Chi- Seimo. Bus daug kitų dalykė
metus.
lių. Taipo-gi prašome mūsų
•eagos.
i Buvo taip-pat keletas kuni narių, kad atsivestų keletą
Mokslo vyrai sako, jog die gų svetimtaučių vorcesterie- naujų narių.
nos ilgėja. Aprokuojama, jog čių.
Rašt.
per šimtmetį diena paailgėja
Vargonai yra naujai padirb
ant vienos sekundos, Čia die- ti elektrikiniai ant 25 balsų,
24 tokie kokių naujausi specijana reikia suprasti para
NEW HAVEN, CONN
valandas.
Para ilgėja, nes Iistai reikalauja ir technišku
Tautos Fondo 58 skyrius
žemė sukasi vis palengviau.
žvilgsniu kaip girdėtis yra ge turės susirinkimą nedėlioj 5 d.
rai nusisekę. Juos padirbo
Chinijoj gyventojų yra 300. mūsų tautietis p. Radzevičia iš rugpjūčio tuoj po sumos baž
nytinėj svetainėj. Malonėkite
000.000.
Newarko.
visi nariai susirinkti ir naujų
Po pašventinimo sekė prog atsivesti.
Laike Amerikos karės už ramas.
Neprigulmybę šioje šalyje bu Viskas pavyko kopuikiausia.
Šiame mieste labai smagu
vo įvesta priverstina blaivybė. Labai nustebino publiką var gyventi. Pajurės labai gražios
gonavimas p. J. D. Brodeur, ir liuoslaikyje labai smagu
kurs yra žymus kaipo vienas iš praleitsi laiką.
Liepos 29 d. Tautos Fondo
geresniųjų vargonavime vir
tuozų Amerikoje. Gerai var 58 skyrius buvo surengęs pra
gonavo p. M. Burke ir p. O. kalbas. Kalbėjo p. K. Pakštas.
Užlaikau visokios
rūšies
Tolbat. bet visus sumušė p. J. Žmonių nebuvo daug, nes da
maldaknygių ir įvairių svieti
Cižauskas su vienu šmotu iš S. bar nepatogus laikas prakal
škų knygų.
Bacho kompozicijų. Čia p. J. boms. Antras kalbėjo p. J.
Parduodu už pigią karną. Cižauskas parodė publikai, Mėšlis.
Užrašinėju
laikraščius:
Į Tautos Fondą mėnesines
kad jisai yra ne tik ką nepa
“Draugą,”
“Darbininką,”
prastai gabus choro vedėjas ir duokles pasižadėjo mokėti: po
“Žvaigždę,” “ Vytį,” “Žvirsolistas, bet kad taip-pat yra 50c. M. Račkienė, K. Skarulis,
blį,” “Tautos Rytą,” “Pair žymi pajėga kaipo vargona po 25c. Ona Šidlauskienė, V.
žangą,” “Moksleivį,” “
‘ Movimo virtuozas. Nors tai buvo Kvedaraičiutė, M. Bovilaičiuterų Dirvą” ir “Garsą.”
gana sunkus Bacho veikalas, tė, A. Petraitienė, J. Šliteris,
Galite gauti ir pavieniais
bet p. Cižauskas juomi parodė A. Baranauskas.
egzemplioriais.
Sekretorius.
publikai ir vargonų galybę ir
Kreipkitės pas:
balsų kopeliavimo kolioratuAndriejų Kulbicką,
turos įvairamą ir dar ką tai
7602 Aberdeen Avė., N. E.
LEWIST0N, ME.
tokio daugiaus ko nėra galima
Cleveland, Ohio.
išreikšti žodžiais, o-tik vien
Piknikas.
žmogus atjauti dirksnių, pro
Liepo s29 d. š. m. Moterų
to ir širdies jausmais; tai yra
tokia galybė ar ypatybė, kuri Dr-ja Neperstojančios Pagel
iš visos klausančios minios pa bos Panelės Šv. parengė pik
Žmodaro tarsi vieną sielą, vieną niką Jolinsono girioje.
siielą skęstančią meliodijos irįnnj atsilankė> virš pusantro
šimto, fn-m
tarp Lkurių buvo kele
harmonijos vilnyse... Tai tą cimfn
p. Cižauskas šiuomi kartu pil tą ir svetimtaučių. Visi links
nai atsiekė.
z minos šoko ir žaidė įvairius lie
Labai gerai pavyko visi so tuviškus žaislus. Taip-gi buvo
listų giedoti dalykėliai, taip- 3 žaislai su dovanomis: 1)
pat choro, bet geriausiai cho “Muzikališki krėslai,” laimėjo
ras su “Jubilate Deo”ir “Can- p-lė A. Petroševiskaitė; 2)
tabimus.” Čia tai Worcesterio “Aklo gabumai” laimėjo p-ni
choras ištikrųjų nustebino pu A. Breikmorzerienė; 3) “Asi
bliką savo tikrai geru pavyz las be uodegos,” užrištomis akimis prisegė uodegą ir laimė
dingu išpildymu.
Duetuose “Da Pacem” pa jo dovaną p. A. Jakutis.
nelė H. Feleskiutė su p. CižauTaip-gi turiu pažymėti, kad
skiene tikrai parodė ką jos ga ant šio pikniko nesimatė nei
li.
vieno girto, žinoma nors Le-

prieis iki to, kad: kiek šeimy
nų, tiek gelbėtojų. (BiednąPirma negu pasakyti, kas ir
sias šeimynas atstos pavieniai
kam šaukiama į pagelbą, per
aukotojai).
kelkime mintį į vieną tolimą
Jeigu Exporto lietuviai su
Pennsylvanijos miestelį (Exprato
ir tuoj ėmė pildyti savo
port, Pa.), kur šalę kitų tau
priedermę,
tai tas pats galėtų
tų gyvena saujale lietuvių (iš
viso 38 šeimynos). Mažam būti juk ir su visomis kitomis
būreliui esant, sunku buvo mūsų kolonijomis. Mūsų žmo
sudaryti kokias žymesnes or nės yra geros širdies, turi są
Socijalistii velnių kupčius
ganizacijas. Kuopa Susivie žinę, ir reikia tik gerai išaiš
Bagočius Lietuvių Socijalis Mockus turbūt į peklą nukelia
nijimo, kliubelis su karčemė- kinti reikalą ir į širdį šiek tiek
le — tai ir viskas. Nors už prabilti, o nesikratys nuo prie tų Sąjungoje šnipų ir provoka vo naujų velnių pasigauti, kad
darbiai ir neblogi, bet ir ta dermės atlikimo. Tik vieno da torių kelis tuzinus sumedžiojo “Naujienos” jam daugiaus
lietuvių saujalė kentė tuos pa lyko reikia, tai geros organi ir kepa juos dabar ant grigai- šiame pasaulyje maršrutų ne
berengia.
čius dvasios vargus, ką ir ki zacijos, visų veikliųjų mūsų tiškos petelnės.
žmonių.
Per
keletą
paskuti

tose kolonijose (tamsybė, gir
Lietuviškus nezaliežninkus
“Dirvos” korespondentai
tavimas ir tt.)
Vienatinis niųjų metų išsilavino viešam
džiaugsmas, tai kad mišrioje veikimui po visas mūsų kolo važinėdami po Amerikos lietu jų organas “Keleivis” ant
katalikų parapijoje klebonau nijas jau nemažas lietuvių vių naujokynus iš barzdasku- grabo lentos paguldė. Ir Mic
ja jau kelinti metai veiklus ir skaičius. Turi jie daug pasi tyklių labiausia apsidžiaugia. kaus raudona kepurė nuo mir
žmonių mylimas klebonas — šventimo ir mokėjimo atlikti Gal patys iš “barberių” luo ties patalo lietuviškų perekulščikų išgelbėti nemokėjo.
visuomenišką darbą. Kitaip mo paeina.
kun. A. Jurgutis.
sakant kandidatų į kolekto
Lėkė Šalčius per Amerikos
“Darbininko” Jonas Keras
Nesenai vieną vakarą klebo rius mėnesinių mokesnių Lie
nas sušaukė lietuvius į tą patį tuvos reikalams mes jau turi lietuviij naujokynus, kaip sa- jei galėtų visas merginas į sa
girtąjį kliubą (daugiau nėra me tiek ir tiek. Visas gudru kaals, gi Brooklyne su žvirb vo krepšį susidėtų, o Švilpu
nei kur). Mat pasitaikė sve mas tame, kaip juos visus su liais ant lietuviškos kūmos sto kui parodytų prancūzišką dū
lią.. Bet vyras iš jo vis-gi šau
čias, tad ir panorėta prie tos rinkus, sutvarkius ir į šven go nutūpė.
nus, nors kiek ir daugnoris.
progos užmegsti Tautos Fondo tą, išganingą darbą įstačius.
švilpukas.
Šimkus ir Šalčius gali būti
O darbas toksai, kad veltui
skyrių.
«
gerais
ir
šauniais
kompozito

ieškotume jam lygaus, jeigu
Susirinko mažas būrelis (a- kiūrėsime jojo svarbumo ir riais ir mokytojais, bet politi
pie 30 žmonių) gerų lietuvių.
naudingumo. Juk čia mūsų kai iš jų, kaip iš gaidžio dip
Tai tvpiški geraširdžiai vargo
tautos gyvybės reikalas. Juk lomatas.
pelės. Niekas jų ligšiol ypa
čia rišama klausimas, ar būt,
tingai nedailino, nešvietė ir
ar nebūt Lietuvai ant žemės Brooklyno sandariečių “Tar
neorganizavo. Ką turi gera,
paviršiaus. Jeigu tauta išmirs ka” — tikra liberališka švar
tai iš Dievo malonės Lietuvos
Baisiai skylėta ir su dibadu, arba jeigu vėl liks ver ką.
gamtos apglamonėti, Ameri
gė kitų didesnių tautų — tada deliausiais plyšiais.
kos gyvenimo dar neperdaug
beprisieis galvoti apie kry
apdaužyti ir aptvirkinti in“Vienybę Lietuvninkų” Ažiaus pastatymą ant Lietuvos
gimtais gabumais besiiria per
merikos valdžia nuo saliūnų ir
kapo.
pasaulį —lygiai tokie, kaip ir
karčiamų paliuosavo,
užtai
mažne visi mūsų broliai išei
Tad šiandien visų mūsų pirdabar Brooklyno liberalų oficimasai uždavinys išsiaiškinti
viai. .
jozas “tautiškų” kiaušinių, ci
galutinai sau ir visiems ki
garų ir šutintų vėžių “smoką”
O tečiau reikalą šelpti savo tiems lietuviams, kad dabar
ingavo.
kraujo brolius greitai ir len nėra didesnio ir svarbesnio
gvai suprato. Nereikėjo nei reikalo, kaip tas, kad gerai
SLA. nariai “Laisvėje”
ilgų kalbų, nei didelių aiški susiorganizuoti Lietuvos šelpi
taip smarkai “Tėvynės” reda
nimų. Tuojau kaip bematant mo reikalams. Ir tą didelę
ktorių užatakavo, kad net vel
mažne visi (25 žmonės) užsira tiesą, tą baisų žinojimą mes
nių maršalka Kipšas ožio bal
šė Tautos Fondo nariais ir turime .nunešti į kiekvieną
RENGIA SCHUILKILLO IR NORTHUMBERLANDO
su “Tėvynėje” subliovė.
vienkart Lietuvos gelbėtojais, nors ir mažiausią koloniją, į
LIETUVIŲ KOLONUOS.
tai yra pasižadėjo kas mėnuo kiekvieną lietuvišką šeimyną.
Buvęs Rusijos caras Mikas
mokėti, kol karė pasibaigs į Tautos Fondo Centro valdybai
Prasidės 11 vai. iškilmingomis šv. mišiomis ir pamokslu
nuo dviračio griūdamas nusi
Tautos Fondą — didžiuma po be abejonės nepritrūks nei
laužė koją, o Bostono socija tame pačiame parke. Bus lošiami įvairūs žaislai. 5 vai. po
50c., kiti po 25c., o trys pasi darbštumo,
nei sumaningu- listų vadas “Keleivis” beme
žadėjo kas mėnuo mokėti po mo. Ji savo priedermes išpil
luodamas nusvylino liežuvį. pietų koncertas, kuriame dalyvaus Mahanojaus ir aplinkinių
$1.00. Išrinko skyriaus val dys; bet pildykime ir mes vi
Carams ir kapitalistams 20- kolonijų žymesnieji chorai. Kalbės garsūs lietuvių ir anglų,
dybą ir be to dar du kolekto si, vietų veikėjai.
tame amžiuje negyvenimas.
rių, kurie sykį į mėnesį pereis
kalbėtojai. Šokiai prasidės tuoj po pietų ir tęsis iki vėlam
Jeigu mes čia Amerikoje tu
per stubas ir išrinks pažadė
rime bent nemažiau, kaip šim
Chicagos “Naujienų” dar vakarui.
tus mokesnius. Susirinkusieji
tą tūkstančių lietuviškų šeimy bininkų tarybos komitetas ant
tarėsi padaryti generalę ataką
Puiki gamtai Didelis ežeras. pasivažinėti ir išsimaudyti.
nų, tai šiandieną pasistatykim žūt - būt visus Amerikos lietu
ant visų savo kolonijos lietu
sau prieš akis aiškų tikslą: viškus socijalistus nutarė pa- Sveikas tyras oras! Specialiai traukiniai ten ir atgal.
vių, kad, girdi, neliktų nei
davaryti skaičių nuolatinių žabuoti.
Socijalistų žemiška
vieno dirbančio ir šį tą uždir
Atvykite netik artimesnieji, bet ir iš toliau.
Lietuvos gelbėtojų iki 100.000. sis rojusi netrukus socijalistišbančio, kurs neįsirašytų į Lie
Jei tą padarysime, Lietuvos kos vergijos susilauks.
L. D. KOMITETAS
tuvos gelbėtojų skaičių. Tai
ateitis išgelbėta. Nesvajoki
gi ta mažutė, tartum Dievo
Iš pasiutusių kačių “Kelei
. atskirtoji ir žmonių užmiršto me tai padaryti iškarto. Bet
stoję į darbą, ir ilgesnį laiką vis” jaunus plėšikus fabrikuo
ji kolonija, bene tik pirmoji
rimtai padirbėję pamatysime, ti pradėjo.
Be melo ir prasi
įvykins pas savę gražų obalsį,
kad tai ne svajonės būta, o į- manymų socijalistų vadai anei
kad kiek turime lietuviškų šei
vykinamo dalyko. Turėdami krust iš yietos.
mynų, tiek turime turėti Lie
tik pusę šimto tūkstančių, mes
tuvos gelbėtojų.
duosime Lietuvai kas mėnuo
“Naujienų” Sveikatos sky
į
So. Boston, Mass.,’ taip-pat apie $25.000.00. Gi privarę iki rius pasekmingiausia ligas gy
Paterson, N. J. ir kai-kurios viso šimto tūkstančių Lietuvos do, žilus plaukus iš galvų sa
\
kitos kolonijos priėjo jau bent gelbėtojų — pašalpos suma iš vo skaitytojų raudamas.
iki to, kad ant dviejų šeimy raugs iki $50.000.00 kas mė
nų pripuola vienas Lietuvos nuo. Skaitome, kad vidutiBulotos tašką ir socijalistų
gelbėtojas su nuolatiniu mėne raiškai imant, kiek bus gėlbė- ! šelpimo fondo pinicrus gal Rnsiniu mokesniu, kol tęsis ka-,Itojų, tiek bus pusdolierių kas- sijos socijalistai į “turmą” užrė. Bet ir tos kolonijos darmėnuo. Nes_____
nors2_ir” bus
nema—____
r_> darė, kad apie juos Amerikos
tik pusiaukelyje randasi. Darža duodančių tik po kvoterį lietuviški socijalistai nieko
daug darbo reikia padėti, kolkas mėnuo, bet užtat atsiras nebesako.
GELBĖKIT!

!W

Sustok! Skaityk!
Galvok!
M*

Trečioji Lietuvių
Diena

Lake side (E. Mahanoy Junction, Pa.)

Rugpjūčio 15 d., 1917
Nukentejusiem nuo kares lietu
viams sušelpti.

A

jt

Taip-gi “Trio” ponia Cižauskienė, Zaveskiutė ir Čižauskas publiką žavėte žavėjo
ir katrą iš tų dviejų dalykų
geriau atliko tai teisėju būti
sunkiau negu vokiečiams pa
imti Verduną.
Pabaigus koncertą, ovaci
joms ir sveikinimams kai nuo
saviškių taip lygiai ir nuo
svetimtaučių nebuvo galo. Vie
nu žodžiu visi pripažino, kad
ir vargonai yra geri ir visi da-

•t
♦:

vistone visuomet katalikiškos
draugijos bei
organizacijų
kuopos, rengia piknikus be
svaigalų, bet kai-kada koks
girtuoklėlis atsiveža kišenėj
“pantę,” įlindęs karklynan iš
čiulpia, bet dabar čia nuo lie
pos 1 d. valdžia galutinai už
slopino įvežimą svaigalų į
Maine valstiją. Todėl visi ir
linksminos mandagiai. Dr-jai
pelno liko $29.40.

B. Lelija.

Labai naudingos knygos
“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS.”

Dvi stambios knygos, po 500 pusk

< ►
< >

Drūtai audeklu apdarytos ......................... $3.00.
Popieros viršeliais.......................................... $2.50
“DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.”
Audeklu apdarytos........................................ $100
Popieros viršeliais.......................................... $0.75

f
f
T
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<►
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Galima jas gauti:
“DARBININKO” KNYGYNE

242 W. Broadway,

< ►

So. Boston, Mass.

Ir pas:

6

KUN. A. STANIUKYNĄ,

2634 W. 67-th Street,

Chicago, HL

v

darbininkas.
RACINE, WIS.

Pakilo dvasia žmonių.
Čia įvyko didelės prakalbos
subatos vak. liepos 28-tą d.
Kalbėjo K. Sčesnulevičius. To
kių prakalbų reikėtų turėti
daugiau, nes jos nurodo žmo
nėms jųjų tikrus reikalus, su
kelia energiją, sužadina dva
sią ir skatina prie apšvietos,
prie meilės tautos ir abelnai
prakilnaus veikimo. Pati kal
ba buvo įspūdinga, rimta ir
labai gyva, vaizdinga ir pa
mokinanti.
Nežiūrint į tai, kad kalbėjo
virš valandos, žmonės klausė
si kaip užhipnotizuoti. Net so
cijalistai nedrįso kelti triukš
mo.
Po prakalbų tuojaus pora
socijalistėlįų puolėsi su klausi
mais. Jiems buvo paaiškinta
paduoti klausimus ant popieros. Vienas atsisakė, tariant
rašyti negalėjo,
antras gi
padavė vieną, kurį cituoju žo
dis į žodį: “Aš noriu žinoti
kaip tas išeina tamstas kad
tiktai musu tavta kiek viena
ture kovote prieš kapitalizmą
tai to vis negalemas būdas o
kiekviena tauta kovos sau tai
aš viena dirbu tiktai lietuvis
tai aš negaliu. ’ ’

Po žaislų prasidėjo progra
mas.
Pirmiausia p-lė E. Misliniutė dailiai padeklemavo ei
les
“Persergėjimas
Mergi
noms.”
Iš šios gabios lietu
vaitės ateityj gari likti puiki
deklematorka, nes pilna linksmumo, energijos ir gerai nu
duoda.
Potam deklemavo ei
les p. A. Antanaits “Sugriau
ta Viltis,” kuris taip-gi pui
kiai atliko.
Pabaigus dėklemacijas Aidiečiai su Vyčiais
sustoję po medžiu padainavo
keletą dainelių. Prieš važiuo
siant namo nusitraukė visi pa
veikslus.
Sugrįštant visi į vieną laivą
nesutilpo.
Turėjo kiti laukti
antro. Parvažiuojant visi jau
tės pilni energijos ir linksmu
mo. Vieni dainavo, kiti šne
kučiavos apie įspūdžius, dą
kiti žvalgės po puikios upės
pakrantes, ir sėdinčius ant
krantų ir laivukais važinėjan
čius sveikino mosuodami ran
kas bei plevėsuodami skarutes.

Pirmuoju laivu parvažiavęs.

LAWRENCE, MASS.
Nauji nezaliežninkų triksai.

Apie Lawrenco nezaliežninkus
nusibodo ir koresponden
Kada perskaitė balsiai “klau
simą,” tai publika tik gardžiai tams rašyti ir skaitytojams
nusijuokė
Kalbėtojas leido skaityti, bet kadangi mūsų
žodžiais pastatyti klausimą ir nezaliežninkai turi tokius naiant kiek klausėjo mintis gali viškus gabumus išrasi tokių
ma buvo suvesti davė atsaky dalykų, kurie priverčia vėl
mą ir kada patėmijo, kad užsiimti.
Po taip vadinamo nezaliež
klausėjams reikėtų pirmiaus
išmokti klausimą duoti, tai ninkų svnodo, kur “Rt. Rev.”
socijalistėlis tuojaus pradėjo S. B. Mickevyčius tapo, iš sa
para pi jonų “mvlystos”
ginčytis, girdi jo klausimas y- vo
“
vyskupu,
” kilo jo parapijora parašytas be klaidų ir kad
jis yra visiems suprantamas. nų tarpe daug nepasitenkini
Vieni jautėsi prieš sve
Jeigu jau Racine socijalistai mų.
timtaučius
pažemintais iš to
teturi tik tokius savo mokslo
apgynėjus tai geriaus būtų kio synodo ir jo pasekmių, ki
jiems nepasirodyti ir “drau ti piktinosi iš Mickevyčiaus
gams” kitur nedaryti gėdos apsišaukimo vyskupu; treti
permatė jo tikrąjį plauką ir
savo aklumu.
sako: juk jis jau nuo senai
Po prakalbų tuojaus susi šaukiasi vyskupu — kaip čia
tvėrė LDS. kuopa. Prisirašė buvo, kad mes turėjome jį iš
tuojaus 18 narių. Iš to maty antro sykio tokiu dirbti? O
ti, kad 'suprato žmonės sayo dar kiti tai yra įtikėję- Miek.
tikslą ir širdingai atsiliepė į ir ką tik Miek. daro, tai šiems
kalbėtojo skatinimus prie pra ■yra šventas daiktas.
kilnaus darbo.
Matytis, kad
Mickevyčius, pamatęs kad
medegos yra ir tik mums rei ištikimųjų jis turi dar saujelę,
kia gerų organizatorių.
nusiramino ir sumanė kitą triAnt rytojaus po mišių 10 v. ksą. ’ Jisai turėjo prie savęs
ryte p. K. Sčesnulevičius kal kokį tai berną.
Tai jis pasi
bėjo apie tautos reikalus aiš naudos savo ištikimųjų pai
kindamas vargingą mūsų bro kumu.
Užpereitoje nedėlio
lių padėjimą Lietuvoje.
ję, po pamokslui, klausia
Kalba buvo turbūt pertikri jis savo ištikimųjų sekančiai:
nanti ir vaizdinga. Taip-pat ai
‘ ‘ Klausykit,
parapi jonai!
škiai nurodanti nežmonišką Kaip jus jaučiate apie įšventi
laisvamanių
pasielgimą sh nimo šito mūsų klieriko? Ar
Ontraliu Komitetu, kad nors jus manote, kad jau jis galės
mažai buvo žmonių tuojaus po būti kunigu? Ar jau bus čėprakalbų sumetė $16.75 ir pri sas jį ant kunigų išventinti?—
sirašė 12 naujų narių prie T. Kas manote, kad jau jis gali
F. o pirmiaus buvo 48, tarp būti kunigu ir norite, kad aš
kurių atsirado tokių, kurie pir jį jums įšventinčiau, tai pa
miau karštai agitavo už C. K., kelkite ranką.
Mes nubal
b‘t dabar sužinoję apie tą ko suosime.”
Dauguma pakėlė.
kiu jis ištikrųjų yra persisky Alright!
Tai ir nubalsuota!
rė su juom.
Tai klieriką“ tuoj bus ir dia
Tai gi daugiau tokio darbo konu, tuo ir kunigu.
Kitoj
Račiuiečiai, daugiau tokių pra pėtnyčioj jis bus šventinamas
kalbų ir socijalizmas ir laisva- į kunigus.
Pereitoje nedėlio
manizmas papurtis kojas mū ję jis pranešė, išvęntinęs tą
sų kolonijoje.
vyrą į kunigus ii po “primici
LDS. Narys. jos” būsiančios Mickevičiaus
bažnyčioje oteinančioje nedė
lioję rugpj. 5,1917.
Žinau, Miek. buvo priver
ROCKFORD, ILL.
stas prie šio naujo trikso. Jis
būdamas
vyskupu privalo tu
Pirmas Vyčių išvažiavimas.
rėti savo konsistorijoj bent
Liepos 29 d. Liet. Vyčių 83 vieną kunigą. O kur jų gau
kp. surengė pikniką.
Pikni- ti? Vieną italą laikė lavino
kan važiuot buvo nusamdytas lietuviškai ir viskas ką jis iš
laivelis.
Vieta buvo ant upės moko
tai “duok butelį.”
kranto, kur uogų yra. Taip, “Priklodų” negali jis iškalbė
kad, vieni nuėjo uogauti, ki ti.
Tai reikia lietuvio. Tai
ti gėrėjos upės krantais, o dar turėsime ir lietuvį, sako sau
bininkai turėjo užimti savo Mickevyčius.
/
vietas.
Neilgai trukus, mu
Ex - Mietinis.
zika pradėjo griežti.
Po pietų prasidėjo lenkty LD.S. 51 KUOPOS VALDY
nės.
Bėgantiems buvo pa
BOS ADRESAI
skirtos dovanos.
Pirmiausia
Oleveland, Ohio.
buvo merginų bėgimas. Pasi
Pirm. M. Ruseckas,
rodė greičiausia p-lė E. Misliu2318 St. Clair Avė.
niutė, kuri išlaimėjo pusei
Vice-pirm. A Visminas,'
metų liakraštį “Moterų Dir
2318 St. Clair Avė.
vą.” Potam buvo vyrų bėgi
Rašt. A S. Kulbickas,
mas. Būdamas greičiausiu p.
7602 Aberdeen Avė.
S. Banaitis išlaimėjo paskirtą Iždo globėjas Jurgis Šarkus,
dovaną pusei metų laikraštį L.
1114 E. 77th St
Vyčių organą “Vytį.”
Vė Iždininkas — J. šūkis,
•
liaus buvo žaislai.
Ypač pa
1609 Oregon Avė.
tiko gaudyt “pelę.”
Žmo Dv. vad. kun. J. Halaburda,
nės buvo pi i r. i juokų.
1389 E. 21<t St

-t

ŽINUTES.

KAIMYNŲ PASTABELES.

Mathias Erzgberg nelabai
patinka Vokietijos valdinin
Panedėlyje buvo iš WashngTautos Fondas išleido pui
kams. Mat jis yra katalikas ir
tono pranešta, kad negalima
kų paminklą aukotojams Po
reikalauja, kad Vokietija taidaugiau siųsti tavoro į Graiki
piežiaus dienoje. Būtų gražu
kintųsi.
ją per Parcel Post.
matyti tą paminklą kiekvie
nuose lietuviškuose namuose.
Rugsėjo mėnesyje atsidarys
Kansas valstijoj nedėlioj už
mokyklos dėl oficierių. Į tas
baigta rinkimai liuosnorių dėl
Lietuvių dienos Valley View kariuomenės. Ta valstija yra mokyklas priims 16 tūkstančių i!
parke rengėjai užsipelno pa 17-ta iš eilės, kuri gavo pilnai mokinių, bet aplikacijų yra i!
paduota suvirš 27 milijonai.
gyrimo.
tiek kareivių kiek buvo reika
Manoma dabar tas mokyklas
lauta iš jos.
padidinti, kad būtų galima
Nabagėliai tie socialistai,
daugiau mikinių priimti.
;
Amerikos kariuomenei bus
niekaip negali pabėgti nuo Ra
i
pristatyta tūkstančiai balan
manausko nagaikos.
J. B. Lewis praneša, kad 5
džių iš Texas valstijos. Balan
Bostone arti 15000 senelių, ku i
džiai bus vartojami prie sigrie buvo kareiviais civilinėje
Iki Liepos 1, 1917 į Tautos nal korpuso.
karėje, suvirš 50 metų atgal
Fondą įplaukė suvirš 87 tūkyra pasižadėję stoti į pulkus
sančiai dolerių. Kokio kito
Daugiau kaip 100.000 žmo
argumento reikia priparody- nių iš Bostono . ir apielinkių dėl namų apgynimo.
mui, kad tas fondas daugiau miestelių
aplankė
Revere
Vagis apsiginklavęs revol
siai šelpia Lietuvą.
beach utaminke, kad pasislė
veriu įėjo į J. Winer & Co.,
pus nuo karščių. Daugumas
Bostone, saliūną ir atstatęs
“Vienybės nėra” rašo laik miegojo ant smilčių jūrės pa revolverį į managerio krutinę
raščiai. Kur gali būti vienybė kraštyje per ištisą naktį.
pareikalavo pinigų. Pasiėmęs
su tais, kuriems ne Lietuva
$200 suvirš jis išdūmė ir dar
“Juoda duona daug skanes
rūpi, bet jų pačių ypatiški
jo nesusekta
nė” sako lietuviai. Ameriko
bei srovių reikalai.
nai ir-gi pradėjo taip-pat ma
Valdžia labai rūpinasi dar
nyti, nes pradedant panedėlybininkų
judėjimu vakarinėse
Tas, kuris veda “Darbinin je baltos duonos nebus galima
valstijose.
Jei streikas įvyk
ko” “Klausimų Kampelį” iš gauti Bostono hoteliuose. Į
tų, tai būtų sustabdyta išdirtikro yra filozofas.
jos vietą bus ruginė ir kornų
bvstė tų daiktų, kurie yra bū
duona duodama.
tinai reikalingi dėl vedimo ka
Sulaukėme trečių metinių
rės.
Vagys apiplėšė ūkininką
sukaktuvių baisiosios karės.
Kas gali pasakyti kelių dar John Hussey netoli Haverhillo
Netoli Pueblo, Califomia,
ir ne vien tik pavogė jo ark
reikės sulaukti.
mažutis Fordukas nuvertė didį
lį, bet ir jo dantis.
gelžkelio enginą ir pats nebu
vo sudaužytas. Enginas visai
So. Bostono parapijinis cho
Kada karščiai užpuolė, tai
ras turėjo puiki} išvažiavimą, kareiviai, kaip Lietuvoje lai buvo nuo relių nustumtas ir
•
tik pamiršo Joną Kerą pakvie ke šienapjūtės vienmarškiniai sugriautas.
Jonas Keras.
sti.
manievrus darė.
k

■

.

■

Kas-žin kiek tie mūsų socia
listai gauna nuo kaizerio, kad
jie taip kalbina tuos rusų ka
reivius vokiečių nemušti, o at
sukti nugarą jų bizūnams.

Reikia žinoti,kad
“Darbininko” knygyne galima gauti labai puikių maldų
knygelių nuo 40c. ir augščiau.

“MALDŲ KNYGELE” labai paranki ir tinka jauni
Nėra nei ko stebėtis kad mū mui. Su gražiais drobės viršeliais, aukso kryželiu........... 40c.
sų politikieriai taip karščiuo
Tokia pat gražios skūros viršeliais, auksiniais kraštais 75c.
jasi šiomis dienomis. Mat sau
Balta skūros viršeliais, auksiniais kraštais.................... $1.00
lė labai kaitina.
PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A L. R. K. KuniSąjunga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudūs verksmai,
apaštalystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai,
Kerenskis uždraudė leidimą
įvairios
maldos ir tt Drūtais drobės apdarais, aukso kraš
dviejų socialistiškų laikraščių
Rusijoje.
Tas parodo kaip teliais .................................................................................................... ' 40c.
dabartinė valdžia žiūri į rau
PAMALDŲ VADOVĖMS. Tas pats kaip viršuje mi
donuosius socialistus.
nėtas, skarelės apdarais
........................................................ 60c.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS. Francūziškos juodos
Rusijos pabėgėliams karei slidžios skūrelės minkštais apdarais, apvaliais kampeliais,
viams duota iki rugpjūčio 14 aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai... .$1.50
sugrįžti į eiles o kurie nesu
“DARBININKAS”
grįš iki to laiko bus statomi
į kitokias eiles — priešais at
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
statytų karabinų savo draugų.
anBHEruanHruanlanHuSnEnBnEnEnEruanenEnEnEnEriEnBnEnEnianEns?
SS
ag
Jau Vokietijos profesoriai
M
galvoja kiek Vokietijai reikės
reikalauti pinigiško atlygini
(Mėnraštis)
mo nuo Suvienytų Valstijų po
karės.
Dr. Bielskis kaip drožė “Tė
vynės” ir kitų laisvamanių
laikraščių redaktoriams kak
ton šmeižiko vardą, tai tiems
nabagams iš akių net kibirkštįs išlėkė. Jonas Keras mano,
kad Dr. Bielskis verčiau būtų
davęs tiems redaktorėliams iš
pradžios “ant miego,” o pas
kui primušęs šmeižiko vardą.

Nesutinku su tuo, kad fie
tuvių laisvamaniai .dar nėra
tautiečiai. Atpenč, jie labai
prisideda prie pagarsinimo lie
tuvių vardo. Andai vieną nedėldienį Gardnerio laisvama
niai taip piknikavo, jog ant
rytojaus ilgas straipsnis buvo
vietos laikraštyje. O be “Tė
vynės” insinuacijų ant Dr.
Bielskio ar S. V. Teisių De
partamentas būtų dasižinojęs
apie “geras” lietuvių laisva
manių ypatybes.

“Kova” suurzgė ant kuni
gų. Jonas Keras pataria jai
pirmiausia suvaldyti savo nereguleriškąją armiją.
Ramanauskas šaukiamas ar
mijom Krislas džiaugsmo so
cijalistams. O dasižinoję apie
jo gabenimą Francijon, tai be
abejonės socijalistai siųs be
vieliu telegrafu žinią kaizerini,
kad tas atsiųstų submarinų sutorpėduoti laivą,kurino plauks
Ramanauskas.

Jonas Keras.

I

“Tikyba ir Dora

$4

“Lietuvių Balsas”

“Lietuvių Beba«” rūpinasi žadinti lietuvių tautos
sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karta
pabaigos.
“Lietuvių Baime” padeda žviesties ir tobulinties;
jis ragina tautiečius žino ištrėmimo metu pasimokinti iš
svetimtaučių kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grį
žtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.

!
!
!

“Lietuvių Balso” didžiausias troškimas sujungti tau
tiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti
kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję gink
lai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavir
tusi per karę dirvonais, primušta duobių ir griovių, lau
kia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai aptveriami.
“Lietuvių Balsas,” dėdamas savo skiltyse kuopigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams vai
kus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius,
seseris, gimines ir pažįstamus.
“Lietuvių Balso” kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9
mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb.
60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45
kap. Skyrium numeris 5 kap.
, . ■
, .

5
i
i
i

Skelbimų kaina. Petito (smulkaus rašto) eilutė (da
linant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 kap.;
po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems giminių
arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. Ame
rikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. petito ei
lutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų petito ei
lutė.
Adresas:
“LIETUVIŲ BALSAS,”

.
Petrograd, Baskov 29.

“Moterų Dirva”
Vienintelis lietuvių katalikių moterų mėnesinis žur
nalas Amerikoje “Moterų Dirva,” tai veidrodis mūsų
moterų judėjimo. Joje ras sau indomaus pasiskaitymo
ir nevien moterys, bet ir vyrai.
“Moterų Dirvai” bendradarbiauja geriausios pajė
gos mūsų katalikių moterų rašėjų, ir todėl kiekvienas ras
“Moterų Dirvoje” rimtaus apibudinimo bėgančių mūsų
gyvenimo reikalų, taip-pat ir linksmaus turinio raštelių.
Kas tik nori susipažinti su mūsų moterų veikimu, lai
skaito “Moterų Dirvą.”
Kaina: Metams $1.00, pusmečiui 65c., vienas egz. 10c.
Užrubežyje metams $1.25, pusmečiui 75c.
Visais reikalais kreipkitės:
“MOTERŲ DIRVA”
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.
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Didis Išvažiavimas!
Kurį rengia

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS NEW YORK’O IR
NEW JERSEY’S APSKRITYS
Sekmadienyje, 12-tą d. Rugpjūčio-August, 1917 m.

RYLEY PAR K’E, PATERSON, 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, o ištroškusiems užteks įvairių gėri
mų.
PRADŽIA 1-mą vai. PO PIETŲ.

DALYVAVIMAS BE ‘ ‘ TIKIETŲ. ”

,—

Atvažiuojantieji gelžkeliu, nuo Paterson stoties paėjus du
“bloku” iki City Hali, o čia paims Singac karą, kuris davežš
iki Passaic Avė. (išvažiavimo vieta).
Iš Newark’o važiuojantieji pareikalaukite “transfers”mokėdami paskutinį ‘fare” (Passaic’yje).

Rengimo Komitetas.

LIETUVIS
laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje
eina du kartu į mėnesį.
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš kata
likų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymų į visokius
nžklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
Juokų,
satyros,
pašaipos,
mokslo, dailės
Kaina
metams:
$1.00,
vieno numerio
— 5c. irAgen
literatūros
mėnesinis
laikraštis.
tams už metinę prenumeratą duodame 30c., už pavienius
“Žvirblis
numerius
po 2c.” yra geriausias ir linksmiausias laikraštis
visame pasaulyje. “Žvirblio” žinios taip yra indomios ir
Adresas kad net visų kariaujančių viešpatijų karaliai
teisingos,
prieš
po valgio,
rytą ir vakarą skaito
“Žvirblį
1631valgį,
W. North
Avenue,
Chicago,
UI. ”
ir juo negali atsigerėti.
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos
“Žvirblio” juokai ir devyniomis pėtnyčiomis surū
ženklelį
gusius žmones pralinksmina; vyrai, moterys, vaikai, mer
ginos ir vaikinai “Žvirblio” pasiskaitę jaučiasi laimingi
ir visuomet sako, kad už “Žvirblį” nieko pasaulyj nėra
geresnio.
“Žvirblio” moksliškumui niekas negali prilygti,
“Žvirblio” išradimais pasinaudoja net šio pasaulio mokslavyriai. Todėl jei norit būti civilizuoto pasaulio civili
zuotais žmonėmis — skaitykit visi “t v i r b 1 į.”
Kaina metams $1.00. Askiri numeriai po 10 centų.
“Žvirblio” sostapilio antrašas toks:

“Žvirblis”

“Žvirblis”
242 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.
“žvirbliui” tuojaus reikalingi agentai

NOTARY PUBL1C
Massachusettes valstijoj valdžios ingaliortas ir paskir
tas veikti.
Specialistas išėmimui draugijoms, ko-operacijoms
ir bendrovėms

Čarterių.
Išverčia visokius raštus iš lietuviško į anglišką ir
iš angliško į lietuvišką.
Atspausdina laiškus ir kitokius dokumentus.
Suteikia visokius teisminius patarimus.
Išrenka pinigus nuo skolininkų.
Su visokiais reikalais, kaip tai padaryti sutartis,
specifications,
išimti pilietiškas popieras,
siųsti
pinigus, išimti pasportus, insurance, deeds, mortgages
ir 1.1 kreipkitės:

Jonas J. Ramanauskas
SO. BOSTON, MASS.

BROCKTON, MASS.

1
Telefonas
S. B. 620

?

“Darbininko” ofise
242 W. Broadway
Kitomis dienomis
4 - 10 P. M.
-*

4

DARBININKAS

Vietines žinios
Liepos 30, 31 ir rugpjūčio 1
ir 2 buvo 'karščiausios šimet vasaros dienos. Daug
žmonių nuo karščio Bostone ir
apielinkėse smarkiai nukentė
jo, o keliolika ypatų net mirė.
Miesto majoras Curley paveli
jo žmonėms karščio laiku na
kvoti ant tyro oro daržuose.
Prie City Point daržų, sako,
vieną naktį buvę net apie 20.000 žmonių.

Sv. Petro parapijos bažnyti LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GUA
nis choras laikė savo susirinki VAKAR. PENNSYLVANUOJ.
mą seredoj, rugpjūčio 1 die Prezidentas: —
J. Petraitis,
ną.
Daugiausia kalbėta apie
1505 Carson St.
vykusį choro išvažiavimą, iš
S. S. Pittsburgh,
tūrio išduota atskaita ir ra
Viceprezidentas: —
portai.

Daugelis Bostono ir So. Bos
tono dirbtuvių karščio dieno
mis buvo uždarytos. Iš kitų
patys darbininkai išėjo, nes
prie didelio karščio negalėjo
prie darbo ištverti. Nemažai
ir lietuvių šiomis dienomis pasiliuosavo nuo darbo.

K. Smigelskis,
1 Eilėn St.,
Carrick, Pa.,
Mt. Oliver St.

Am. Liet. R. K. Moterų Są- j
, ungos 13 kuopos mėnesinis su- į! Protokolų Sekretorius: —
J. Packevich,

sirinkimas visuomet atsibūna
2107 XVharton St.,
jirmą kiekvieno mėnesio utarS. S. Pittsburgh,
ninką Šv. Petro parapijos baž Finansų Sekretorius: —
Jos. Daukšys,
nytinėje salėje, 7:30 vai. vaka
138 So. 20th St.
re. Tuose susirinkimuose pri
Iždininkas: —
imama naujos narės.
Patar
B. XV. "VVoshner,
tina visoms So. Bostono mote
1514 Carson St.
rims ir merginoms prisidėti Direktoriai: —
J. Marcinkevicz,
prie šios prakilnios moterų or
2106 Carson St.
ganizacijos.

Naujokų ėmimas Bostone
jau prasidėjo. Pošauktieji į
kariuomenę turės dabar eiti
pas daktarus ant kvotimų rr
paskiaus, jei turės svarbių
tam priežasčių, galės, reika
lauti paliuosavimo nuo karei
viavimo “Exemption Board’uose.” Iš dabar pažymėtų
naujoki] valdžia nesitiki suda
ryti reikalaujamo
kareivių
skaičiaus, nes labai daug rei
kalauja poliuosavimo. Bus dar
šaukiama ir daugiaus naujokų
tokioje eilėje, kokioje jie sto
vi “draft’o” lapuose. Kiek
viename distrikte ir divizijoje
bus pranešta vardai tų, ku
rie bus šaukiami reikalauja
mos skaitlinės dapildymui. Apie tai bus pranešta ir spaudo
je. Kaikuriij Bostono distriktų vietiniai komitetai jau pas
kelbė vardus tų, kurie turės
dapildyti stingančuis nume
rius. '

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 Areena St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.

Mass. valstijos 4 čeverykų
dirbtuvės apsiėmė trumpu lai
ku rusų armijai padaryti 2.000
000 porų čeverykų.
■/
“The E. E. Taylor Company” Brockton ir Nashua; “L.
Q. XVhit’e Company,” Bridgewater, Mass. ir “Joseph M. Janitor: —
Herman Company,”
Millis, I .J. Tamkevičia,
2025 Jane St.
Mass. padarys 1.750.000 porų
i Marshal: —
čeverykų, o “XV. H. McElC. Patckevich,
wain Company” iš Bostono—
1908 Merriman St.
M. Bražinskas,
250.000 porų čeverykų.
ČeJ
1110 Freyburg St.,
verykai bus pasiųsti rusams
Pittsburgh, Pa.
per Archangelską.
Belgų Komisija į Bostoną

Biznieriai nepra
leiskite progos

atsilankė rugpiučio 3 dieną.
Buvo surengta gražios iškil
mės ir iškilmingas sutikimas.
Rugpjūčio 4 dieną iškilmės tę APSIGARSINKITE “LIETU
sis toliaus ir svečiams bus pa
VIŲ DARBININKŲ KA
rodyta žymesnės Bostono ir aLENDORIUJE 1918 m.”
pielinkių vietos.

L. D. S. n Seimas nutarė
kiekvieną metą išleisti L. D.
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
Nuo karščio padūkęs šuo gumą popieros ir kitokių spau
East
Bostono gyventojams stuvei reikalingų daiktų.
rugpjūčio 1-mą dieną pridarė
L. D. Kalendorius 1918 m.
Mums praneša “Darbinin labai daug nesmagumų ir ge
bus
labai įvairus ir žymiai pa
ko” skaitytojai, kad tūla žy rokai visus išgazdino, kuomet
gerintas.
diška firma prie Washingtono, pradėjo ant gatvių užpuldinėti
Formatas bus6 X 9, mažiau
gatvės Bostone pradėjo gerą vaikus ir suaugusius.
Lai sia 128 pusi, su įvairiais pa
biznį varyti iš lietuviško nesu mingai niekas nenukentėjo, o
veikslais ir tt.
sipratimo. Dauguma lietuvių, šuniui galą padarė policmonai.
Leisime apie 16.000 egz. Apkurių vardai yra -paskelbti
Daugiausia išsigando Sarato- | garsinimų kainos ant pareika
spaudoje, gauna iš tos žydiš ga ir Wordsworth gatvių gy
lavimo.
kos firmos laiškus, kviečian ventojai.
Nelaukite ilgai, nes jau pra
čius kareiviavimo reikalu apsi i
■■
dėtas rengti į spaudą. Birlankyti pas ją. Atsilankiusie
miaus prisiųstus įdėsime pir
ji gauną patarimą kaip reikią
moje
vietoje.
So. Bostono graborių Baripasiliuosuoti nuo kariuomenės
i
Apsvarstykite,
tai geriausia
ir už tą ne daugiau ne mažiau, sevičių patiko gana-smarki ne j proga išgarsinimui biznio.
Jis savo automobiliukaip 50 dolerių reikią užmokė laimė.
Apgarsinimų kopijas siųskije
nuvažiavo
į Commonwealth
ti.
adresu:,
Tikrų žinių apie tą firmą Banką Bostonan ir, ]_palikęs
L:
’
j
“
Darbininkas
”
dar neturime ir negalime nie automobilių ant gatvės, inėjo
į*
u
į_i242
W.
Broadway,
ko aiškiaus apie ją pasakyti, bankan atlikti reikalų,
South Boston, Mass.
met išėjo iš banko, automobiX

bet norėtame savo tautiečius
perspėti nuo įvairių apgavikų,
kurių šiuo laiku labai daug
atsirado.
Jei kas nori nuo kareiviavi
mo pasiliuosuoti gali tą pada
ryti tiesiu keliu, pats to pa
reikalaudamas ir parodyda
mas priežastis.
Nepasitikė
damas savo pajėgoms gali ieš
koti paramos pas daugiaus ži
nančius arba advokatus, bet
jokiu būdu negalima susidėti
su kokiais ten žydeliais, ku
rie tik žmones išnaudoja, o
dar į nelaimę gali intraukti,
nes Suv. Valstijų valdžia žada
labai smarkiai bausti visus
tuos, kurie nelegališku budu
išsisukinės nuo kareiviavimo.
Jau, sako, daug lietuvių
pas tuos žydelius buvo atsi
lankę, o gal kitas ir pinigus indavė. Reikėtų apsižiūrėti.

Maldei), Mass., stojusių pas
daktarus ant kvotimų, tik 5
pasirodė esą nesveikais, o vi
ri kiti buvo pilnai tinkami ka
reiviškam gyvenimui.
Tuos
penkius pabrokijo dėl dantų
ir akių nesveikumo.

Paieškojimai Rymo Katalikų Spaudos Dr-jos

LDS. ir Pilnųjų Blaivininkų
Susivienijimo seimų paveik
slus So. Bostono delegatai ma
lonės atsiimti iš “Darbininko”
Redakcijos, kur jie yra pri
siųsti iš Newark, N. J.

Cambridge, Mass. Vyčių 18

Centro Valdybos antrašai:
Jeigu nori surasti savo gi
Pirm.: Kun. P. Lapelis,
mines ar pažįstamus prisiųsk
10806 Wabansia Avė.,
paieškojimą į “Darbininką.”
Chicago, Dl.
So. .Boston, Mass.
Raštininkas J. Tumasonis,
Už vieną sykį 50c.
917 W. 83 St., Chicago, I1L
”
du
” 75c.
Iždininkas — Iz. Nausiedas,
” tris
” $1.00
917 XV. 33 St., Chicago, DL
Už paieškojimus pinigas
siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”
242 W Broadway,

Papuoškite savo knygy
D4
tomis knygomis
VAIZDELIAI” kurioje telpa šios apysakaitės:
1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis,

Nusipirk mosties.

5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Kmitas.
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros

” Paieškau kaimyno Prano Ma
čiulio, paeina iš Kauno gub., Uk
mergės pav., Skapiškiu parapijos,
Mičiūnų sodžiaus. Taip-gi pus
brolių Mikšių, Mikšioka, Antano
Turiu svarbų reikalą. Ar tamstos
patys atsiliepkite, ar kas kitas
šiuo adresu :

ir kainuoja tik.................................................... .............................
“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ.” Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri tinka ir
katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo
išleidęs takios knygelės apie sočijalizmą, kuri tiktų ir
katalikams ir socijalistams. Dailiai išleista, ant bran
gios popieros ir kaštuoja tik.....................................................
KUR TEISYBE? SUKRUSKIME. Parašė kun. F.
K. Kas nori žinoti kur yra teisybė, tai lai skaito šią

KAZYS MIKŠYS,

knygelę. Kaina.......................................................................... —
“SVARBŪS KLAUSIMAI.” Joje telpa šie klau
simai ir į kuriuos labai aiškiai atsakoma: Ar yra Die

2827 W. 40-th St.,

vienam. Paraš F. V. Pusi. 32. Kaina................................
PATARLĖS ir Išminties Grūdeliai. Surinko P.
Mulevičius Tai yra vienatinė tos rūšies knygelė lie
tuvių kalboje. Joje telpa daugybė trumpių, bet la
bai svarbių minčių. Senas, jaunas, mokytas ir bemok
slis čia ras sau tinkamiausio dvasiško peno. Knyge
lė nemaža ir daili. Kainuoja tik ...........................................
KOMEDIJĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36

85 Chambers St., New Haven, Ct.

pusi. Knygelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kū
mutės, Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Vi
si šie veikalėliai pilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs
lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią kny

BARBORA KERŠULYTĖ

Gor. Voronež. Russia Voznesenskij pereulok No. 2.

Parašė Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mū
sų srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. Pa
tartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina.............
LIETUVIŲ
DARBININKŲ
KALENDORIUS
1917 M. Išleido L. D. S. Yra vienas iš geriausių pa
tarėjų. Jame rasite aprašymą lietuvių organizacijų,
visokių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo rasties.
128 pusi. Kaina................................................................................ .25c.

“DARBININKAS”
242 W. Broadwav,

So. Boston, Mass.

Aš Konstantas Janulionis, Ši
monių parapijos, Kinderų kaimo
paieškau giminių ir pažįstamų ir
švagerkos Elzbietos Baltrunaitės
iš Kupiškio parapijos, Keginių
raimo ir Marijonos Sakalaitės Jū
siškio vienkiemio, Kavarcko pa
ra pijos,viis Ukmergės pav., Kau
no gub. Prašau jų pačių arba
kas kitas praneškite šiuo adresu:

X
X
Mr. Konstantas Janulionis,
X
707 Thovrad Street,
X
Blessville, N Y.
X
X
X L. D. S. CHICAGOS APSKR.
X
ORGANIZATORIAI:
X
M. Mažeika, 1658 Vabansia
X
t Avė., Chicago, III.
t
S. A. Daunora, 1922 S. 48
❖ Court, Cicero, Dl.

ANTANAS ČERESKA
Vienatinis lietuvis išdirbėjus akmeninių
paminklų dėl visų kapinių.
Šiuomi turiu už garbę pranešti ger
biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš
padirbu puikiausius akmeninius paminklo!* ant
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv.
Valstijose be jokių extra primokėjimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.

A ČEREtKA,
SO. BOSTON, MASS.

M. L. Gurinskaitė, 3347 Auburn
Avė., Chicago, III.
J. Poška, 2323 W. 23 Place,
Chicago, Dl.
S. Šimkus, 638 W. 18-th St.
Chicago, III.

Tai BUSI GRASUS I Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelia
vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plėmus raudonus,
juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
stampoms.
J. RIMKUS
F. O. Box 86,
Holbrook, Maaa

Visos Lietuvos
Parodyta sienos, kokios tu
rės būti laisvos Lietuvos.
Lietuviai iš Kauno, Vilniaus,
Suvalkų gubernijų, Prūsų Lie
tuvos, Kuršo ir Gardino gu
bernijų ras savo miestus ir
miestelius, geležinkelius, upes
ir didesnius vieškelius.
Kiekvienoje grinčioje turi
būti Lietuvos žemlapis!
Reikalaukite pas knyginin
kus ir redakcijas, arba kreip
kitės prie sutaisytojo ir leidė
jo. Kaina 1 žem. 60 centų,
2-jų ir daugiaus po 50c. Agen
tams tam tikros kainos.

M. ŠALČIUS,
320 — 5-th Avenue,
New York City.
S

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Mass.
Kampas Dorchester Street
Geriausia vieta, kur galima gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice
-cream), SODA ir CIGARŲ.
Taipgi įvairių

FRUKTŲ-VAISIŲ.
Prielankus patarnavimas,
Tel. So. Boston 21032

PIRMO

Pirmininkas: —
A. J. Čiginskas,
35 Lafayette St.,
XVorcester, Mass.

V. Kudirka,
3 7Franklin St.,
Norwood, Mass.

KLESOS

H DANTISTAS
•>*

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

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLIJOS
APSKRIČIO VALDYBA.

Vice-pirmininkas: —

Vietinė Didžiausia Lietuviška

! I DR. W. T. REILLY
ii 469 Broadway,So. Bortas, Mus.
PRIE DORCHESTER ST.
i

r
-

V»l*ndo*

ci|ą,v*J. ryto
iki t vaL vakar*.

NedUoni*
noolOTBL ryta
iki inl. Takam.

Raštininkas: —
V. Brodis,
71 Oakville St.,
Mest Lynn, Mass.

K R AUTU VE
Muzikališku Instrumentų
Visokio skyriaus

pa

ieško savo brolio Jono Keršulio
ir
sesers
Uršulės Keršulytės.
' kreipties adresu: B. Keršulis.

gelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina..................
LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS.

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

Chicago, Dl.

Aš Jonas Mickevičius Kauno
gub., Panevėžio pav., Lenkavos
miestelio ieškau savo švogerio
Vinco Stapulionio, paeina iš Kau
no gub., Panevėžio pav., Pušalo
to miestelio. Trys metai atgal
gyveno Minersville, Pa. o dabar
nežinau kur. Kas apie jį praneš
arba jisai pats atsišauks gaus pui
rių dovaną.
JONAS MICKEVIČIUS,

vas? Ar Kristus yra Dievas? Ar žmogus turi dūšią?
Ar žmogus kilo iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų
Dievo įsakymai? Tą knygelę verta perskaityti kiek

liaus neberado. Nežinomi pik-1
*
tadariai jį nuvažiavo ir iki šiai Pasipirkite pavieniais numedienai jo surasti niekas negali, riais “Darbininką,” “DrauAutomobiliaus numerius poli- gą” ir kitus katalikiškus laik
eija surado net prie Newton I raščius pas:
cija
Upper Falls, Mass.
Automo
Vincą Ramažanską,
bilius buvo geras ir p. Barise11 South Leonard Str.
vičiui jis gana daug kaštavo.
WATERBURY t CONN.
75 BROADWAY,
Nuostolis Barisevičiui nema
žas.

kuopa rengiasi prie gražaus iš
važiavimo ant £armų.. Išva
žiavimas žada būti rugpjūčio
15 dieną Bilerica, Mass.
So.
Bostono Vyčiai
Cambridge
“Darbininko” redakciją draugus mano smarkiai pa
šiomis dienomis aplankė daug
remti ir skaitlingai į tą išva
svečių. Buvo kun. H. Vaičiū
žiavimą atsilankyti.
nas iš Chicagos, klierikas Pra
nas Juškaitis, p.p. A. Griga
Prie “Darbininko” Admi
liūnas ir J. Jalinskas iš Athol,
nistracijos dabar randasi pačMass., p-lė Petrauskaitė iš At
to skyrius. Kas nori pinigus,
hol, Mass., p. Kazys Pakštas
uždraustus laiškus ir kitokius
iš Chicagos ir p. L. Grobis iš
siuntinius siųsti, gali tą grei
Manhasset, N. Y.
čiausia ir parankiausia “Dar
Visi labai džiaugėsi iš “Dar
bininko” pačto skyriuje atlikbininko” pasisekimo ir gra
žios ateities Darbininkų Sąjun
GERIAUSIA BUČERN2
gai palinkėjo.

Iš 75 naujokų 1-mo distrikto

AMERIKOS LIETUVIŲ

Iždininkė: —

Jadvyga Dimaitė,
8 Market St.,
Brighton, Mass.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN HacDONNELL, H. D.
Galima tatiiaiitti ir Uttaviukmi.

Ofiso valandos:
Ryt «is iki 9 vai.
Po pietp 1 iki 3
vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So.

Boston.

Iždo globėjai: —

LIETUVIŠKI REKORDAI

A. Baužinskas,
5 Wexford St.,
Brighton,- Mass.
A. Vaisiauskas,
14 Moore St.,
Cambridge, Mass.

Pranešu visiems, jog aš užlai
kau lietuvišką krautuvę, kurioj
E 3190. Trįs berneliai.
galite gauti Laikrodžių, laikro
Vakarinė daina.
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų,
E 3191. Ant marių krantelio.
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
Saulutė tekėjo.
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
E 3192. Giedu dainelę
sokiose kalbose su puikiausiomis
Gegužinės daina.
dainomis ir šokiais.
Įvairiausio
E 3183. Linksmo kraujo. (Polka).
išdarbio
Armonikų,
Smuikų,
E 3182. Visų apleista. (Violin solo; NEW YORK, NEW JERSEY
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir
Annie Laura. (Violin solo)
L. D. S. APSKR VALDYBOS
daugybę visokių muzikališkų ins
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo
ADRESAI.
trumentų.
Pasisėjau žalią rūtą.
Taipgi taisome visokius auksi
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas) Pirmininkas: —
V.Daubaras,
nius daiktas: laikrodėlius, žie
Motuš, motuš. (M. P-kas'
669 Grand St.,
dus, branzalietus ir muzikališkus
Brooklyn, N. Y.
instrumentus; armonikos, smui
Vice-Pirmininkas
:—
Reikalaudami
katalogo
indėkit
5c.
kus, klarnetus, triubas, pianus,
A
Masandukas,
Adresuokite:
IR 0R0SERN2.
vargonus. Darbą atliekam gerai ir pigiai- Užsakymus siunčiam
197 New York Avė.,
greitai į visas dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma
Newark, N. J.
Mėsa ir kitokie valgomi daik
Raštininkas: —
tai pas mus užlaikomi švariai. no krautuvėj yrą gvarantuotL Vieną kartą pirkęs pas mus, pa
170 Grand Street,
Pr. Vileikis,
Kainos pigesnės negu kitur. siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo59} Brill St.,
Kampas Bedford Avė.,
Ateikite persitikrinti.
Newark, N. J.
ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda
Jos. Kanshpadas,
narys:—
Brooklyn, N. Y Valdybos
Kun. J. švagždys,
me agentams.
Užlaikome įvairus tavoro “in stock.” Padarome
Kampas 6-th ir D Sts.,
147 Montgomery St.,
Tel.
4659
Greenpoint.
SO. BOSTON, MASS.
visokius instrumentus ant užsakymo.
Paterson, N. J.
Tel. S. B. 1052 M.
........................

J. Girdės^

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofito^rno*

14P.M7-8P.il.

3.dO*l«okiM H**.

Fitakirte Akinto*

419 Boylrton St Bertos, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Prittnimo vnlnndoo:
Nuo* iki 8 po pi«t.

Nuo 7 Iki 8 vakar*

WS BKOAD>AY Cor. G ST. SO. BOSTON,
T*iM2 S. B.

B*I1 Phonc. Dickinaon Mes M.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BrudSt, Philadelphia, Pa J
Phyjician and Surgeon < liatnvia gy dy J
tojat ir chirurgas pabaigta Indianos
Universitetą* Gydo visokia* JigaaVy.i
ru, moterių iri-aiku. Daro operacijas,
į Ofiso valandos: »■ 11 rito. 8-4 Po ptev 7-»l
vakaro, nedelioma: >11 rito 1-4popiet.

