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tris kartus savaitėje.. .$3-00
vieną sykį saavitėje.. $1.50
Bostono apielinkėje .. .$4.00
Užrubežyje metams... .$4.25
Vienas numeris.............. 3c.
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Rusijoj bus miiisteriii
permainos.
I

Maistai dd priverstino
kareiviavimo.
VEIKIA DĖL TAIKOS.

RUSIJOJ ĮVYKO PERMAI
NOS MINISTERIOJE.
Rusai tik mažą sklypą GsSiRusijos premieras Kerenskį
sugrįžo Petrogradan. Jis bu-; ®ijos telaiko savo rankose. To
vo rezignavęs, bet dabar at je vietoje eina artilerijų veiki
šaukė, savo rezignaciją Jis lai mas ir netrukus rusai ir iš eta;
ko pasėdžius su įvairių parti turės pasitraukta. Tuomet As-!
jų vadais ir tariasi .apie per stojos žemė bus Kuosa nuo ru
mainas
ministeriuose,
kad sų. Po to tai dar nežinia, ką.
paskui būtų tarp jų sutarimas. vokiečiai darys. Ar jie grūsis
Tarėsi ®u penkių partijų va- tolyn j Rusiją ar taip sau lai
<dais. Jie visi išreiškė pasiti kysis, tai dar nežitaa. Išrodo,
kėjimą Kerenskiu. Visi daly kad jie hriausis į pietinę Rusi
vavusieji posėdyje pripažino, ją ir užims Odesą. Tose vieto
jog pasisekimas dabar sudary se vokiečiai prisigrobtų javų.
ti gerą ministeriu kabinėtą bus O atėjus kitam pavasariui tu
Rusjos išganymu, o nepasise rėtų labai derlingos žemS» ja
kimas taip padaryti bus Rusi vams.
jai prapultis.
SULAIKĖ RUSIJON
Partijų vadų posėdyje miGRĮŽTANČIUS.
nisteris Nekrasov apreiškė,
jog rengiama kontr-revoliucija. Kontr-revoliucijonistų jė Norvegijos sostinėj, Christiagos auga kasdien. Todėl tai nijoj, sulaikyta 600 pasažierių,
kuogreičiaųsias stiprios val grįžusių iš Amerikos Rusijon.
džios sudarymas yra būtinai Sulaikyta todėl, kad Rusijos
reikalingas, kad išgelbėti lai rubežius tapo uždarytas iki
rugpj. 15. Norvegijos valdžia
svę.
Nesutarė tik apie vieną da neįsileido jų miestan. Sakė
lyką Nesutarė apie palikimą neturinti jiems vietos. Tai
Darbininkų ir Kareivių Tary pasažieriai turi gyventi ant
bos. Toji taryba nuo pat re garlaivio Oscar II, kuriuo jie
voliucijos pradžios trukdė val atplaukė. Po rugpj. 15 d. jiems
džią panaikino armijoj discip bus leista važiuoti Rusijon.
liną ir pridarė daug kitokių
blėdžių. Todėl armijų vadai
MATE MUŠIUS IS PA
nuo senai šaukią kad karei
DANGIŲ.
viai neprivalo kištis į politiką.
Dabar tą pripažįsta ir dauge
Vienas Amerikos lakūnas
lis visuomenės veikėjų. Bet Belgijoj matė iš padangių pa
Taryba labai priešinasi jos pa starąjį didį susirėmimą
Jis
naikinimui.
pasakoja šitaip:
Į Londoną atėjo žinia būk
“Aš buvau išlėkęs augštuvisi ministeriai Rusijoj rezig
mon
200 pėdų.
Apačioj ma
navo, idant lengviau būtų su
čiau
plotą
pilną
didelių
duo
daryti naują kabinetą
Kerenskį tarėsi su J. Plecha- bių ir kraterių, kurie buvo
Mačiau sužei
novu ir princu Kropotkinu, pilni vandens.
stuosius
besivoliojančius
pur
garsiuoju revoliucijonistu.
Buvo pasklidęs gandas, jog vuose. Šarvuoti vagonai šliau
Petrogrado įgulos gen. Erdelli žė per purvyną kaip milžinai.
Pirmoji ir antroji priešinin
buvo nužudytas, bet valdžia
ko linija buvo veik str žeme su
užginčijo tą gandą
lyginta. Vielų tvoros buvo*
VOKIETIJOS KANCLIE išgriautos. Mačiau anglus ir
francūzus, kurie iš augšto iš
RIUS PAS AUSTRUOS
rodė mažyčiais.
Jie skubiai
VALDOVĄ.
kiek
galėdami
stengėsi
apsi
Vokietijos kanclierius Mi
kasti
naujose
vietose.
chaelis lankėsi pas Austrijos
Mačiau sanitarus,
kurie
imperatorių Karolį. Tarėsi arinko sužeistuosius.
Vokie
pie taiką
čių biplanas tekšojo pusiau nu
grimzdęs
purve.
Toliau gali
IŠLEIDO MANIFESTĄ
ma buvo išmatyti duobėse be
HNLANDUAI.
sislapstančius vokiečius. Prie
Rusijos valdžia apreiškė ofi šininkai atkakliai kovojo, bet
cialiai, jog nepripažįsta Fin vis turėjo trauktis atgal.
landijos neprigulmybės. Išlei
Šimtai lieptų buvo permes
do manifestą Finlandijai ir po ta per taip vadinamą Yser ka
juo pasirašė visi ministeriai. nalą
Jais vaikščiojo karei
Manifestas buvo perskaitytas viai.
Finlandijos senate. Perskaitė
Mačiau, kaip Anglijos ar
gem-gub. Stachovič. Manifes tilerija buvo traukiama į nau
te sakomą jog Rusijos val jai užimtas vietas. Eilės mulą
džia nustatys santikius tarp kulkosvaidžiais apkrautų, va
Rusijos ir Finlandijos.
rėsi pirmyn.
Finlandijos socijalistų atsto
Virš visos tos baisios scenos
vai ketina priešintis Rusijos užėjo tamsūs debesiai ir pliau
valdžios nutarimui, o kitų pė didis lietus. Armotų krio
partijų atstovai ketina kiaušy- kimas buvo neapsakomas. Mil
žiniškos ekspilozijos sekė vie
na paskui kitą
Gamtos ir
LENINAS PABĖGO. < kovos šturmai sushnaišė ir pa
Leninas, Rusijos raudonųjų darę neišpasakytą regyklą”
socijalistų vadas, po nepasekmingo maišto Petrograde, bu DVI DIENI PASNINKO.
vo pabėgęs į Finlandiją. O iš
Finlandijos laivu dūmė į Šve
New Yorke daug hotelių sa
diją Iš ten dums į Šveicariją. vininkų sutarė įvesti utarninJo Šveicarijos sėbrai taip skel ikais ir pėnyčiomis pasninkus.
bia.
1 Visai nevartos veršienos. •

OklaJrcuBos valstijoj kilo gin
kluotas pasipriešinimas pri
verstinam ėmimui kariuomenėn.Maižtas kilo peneinose apskruduose. Būriai negrų, indijonų ir taip-gi nemažai baltųjų
pakėlė ginklą prieš valdžią. Agitatoriai veikia tarp jų iš sodjalistii ir aidoblistų. Agita
toriai laksto po farmerių sta
bas ir visus jaunus vyrus agi
tuoja nestoti kariuomenėn, jei
šaukiami.
Vietos valdžia tuoj pradėjo
gaudyti agitatorius ir atiminė
ti ginklus nuo visų, kurie tik
jų turi.
Šimtai agitatorių suareštuo
ta ir pasodinta kalėjimam
Iš Washingtono išėjo perser
gėjimas,
jog pasipriešinan
tiems grasia mirties bausmė.

Vokietijos katalikų vadas
Erzbesrger dabar yra .Šveicari
joj ir veikia dėl taikos. Jis da
bar turi pasitarimus su . diplo
matais neutralių šalių.

AMERIKONAI LONDONE.
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SOCIJALISTŲ LAIKRAŠ
ČIO REDAKTORIUS
METE PARTIJĄ.

Laikysis vienybės iki gal

Soeijalistų dienraščio ““Nev
York Caill” redaktorius Ches
ter H. MTright metė to laikraš
čio redagavimą ir kartu soeijalistų partiją.
Jis sakė, kad socijalistų par
tija visai kreivai nusistatė
darbininkų judėjimo ir karės
klausimuose.

KARES SUKAKTUVES VO
Iš šitų žodžių aiškiai mj
KIETIJOJ.
me vokiečių socijalistų nu

.KETINA ĮLEISTI CHINIEČIUS.

v-«

Būrys Amerikos inžinierių
atvyko Londonan ir lanko įvairias miesto dalis. Jie buvo
gerai anglų priimti. Po vaisių
Londone važiuos karės fron
tam

X
RUMUNIJOJ GERI '
UŽDEREJIMAI.

Amerikoj kilo sumanymas
atšaukti įstatymą varžantį
chiniečių ateivius. Dabar, kuo
met tūkstančiai jaunų vyrų
bus paimta armijon, galės
pritrukti darbininkų.
Ypač
pageidaujami būtų Chinijos
farmeriai. Patariama įleisti
ehiniečius su šeimynomis ir
leistiniems įsigyti farmas.

Austrijos laikraščiai skelbia,
jog Rumunijoj užderėjimai bu
\ SUSITAIKĖ. *
vo gražūs. Išmis visi gyven
tojai, išmaitvs teutonų armiją
Vokietija gauna nuo Švei
ir dar liks Vokietijos ir Aus carijos pasiskolinti $72,000.000
tro-Vengrijos
gyventojams Už tą paskolą mokės Vokie
SUGRĮŽO.
100.000 vagonų javų.
tija po 5 nuoš. Voiketija dar
sutiko Šveicarijai parduoti kas
Amerikos Komisija, buvus
GRAIKIJOJ KARES
mėnuo po 200.000 tonų anglių.
Rusijoj, jau sugrįžo. Jie pa
STOVIS.
sakoja, jog sugrįžusieji iš Amerikos visokie pabėgėliai da - Kaikur iose. G rąikijos dalyse RAŽO, KAD FRANCIJA
bar Rusijoj daug blėdies pri įvesta karės stovis. Senosios
SILPSTA.
_____
daro. Tie sugrįžusieji pasako valdžios šalininkai pradėjo
ja, kad Amerika esanti despo smarkią agitaciją ir todtl nori
Vokietijos laikraščiai rašo,
tiška, kaip senoji Rusijos val ma tai agitacija pastoti kelią. jog Francija silpsta. Tas jiems
džia ir jog Rusija negali Ame
darosi aišku iš to, kad Anglija
rika pasitikėti.
ėmė drąsisti Franciją Rašo,
ŽMOGUS LIEPSNOSE
girdi, kuomet Francija pasiti
BŽGO GATVE.
NUSKENDO 8 ARTILE
kėjo savo jėgoms, tai Anglija
RISTAI.
Freeport, Me. — L. Weston neminėjo apie Francijos karės
pylė gazoliną į automobilių. tikslus, o dabar Francijai silp
Vokietijos submarinas su- Netikėtai apsipurškė gazolinu stant, Anglija drąsina ją su
torpėdavo Suv. Valstijų gar drabužius. Drabužiai užside keldama godumą ir reikalin
laivį Motano. Su tuo garlai gė ir nabagas it sąmonės nete gumą atgauti Alzaciją ir Lota
viu nuskendo 8 Amerikos arti- kęs dui bėgti gatve. Vienas ringiją.
leritsai.
žmogus pamatęs nelaimę pa
NELAIME KASYKLOJ.
griebė antklodę ir vijosi lieps
nojantį žmogų. Pavyko pavy
TYČIA PRIGIRDĖ.
Clay, Ky. — Mainoj ištiko
ti ir užgesinti liepsnas, bet taip
Vokietijos submarinas sutor- nabagas apdegė, jog vargu ekspliozija ir 31 mainieris žu
vo.
pėdavo Anglijos garlaivį Bel- pagys.
gian Prince. Kaikurie išsigel
bėjusieji jurininkai pasakoją
jog vokiečiai priplaukę prie
sutorpėduoto laivo suskaldė
valtis, kad žmonės negalėtų
gelbėtis.

ITALŲ FRONTE.
Nuo senai jau Italijos fron
te nieko ypatingo nesideda. Ją
talkininkai spiria sujusti. Bet
vargu ji kiek įstengs. Italijos
ekonominis padėjimas baisus.
Anglių tonas kainuoja $90.

Trečioji Lietuvių
Diena

Lake side (E. Mahanoy Junction, Pa.)

Rugpjūčio 15 d., 1917

TURKUOS FRONTUOSE.
Mesopotamijoj ir Palestinoj
šiuo tarpu svilina baisios kait
ros ir nieko neveikiama karės
lauke. Yra žinių, jog turkai
renka jėgas ir rengiasi nuo
rugsėjo mėnesio užpulti anglūs ir atgauti Bagdadą.

Nukentejusiem nuo karSs lietu
viams sušelpti.
RENGIA SCHUILKILLO IR NORTHUMBERLANDO
LIETUVIŲ KOLONUOS.
Prasidės 11 vai. iškilmingomis šv. mišiomis ir pamokslu

FRANCIJOJ.

tame pačiame parke. Bus lošiami įvairūs žaislai. 5 vai. po
Vakariniame fronte nieko
pietų koncertas, kuriame dalyvaus Mahanojans ir aplinkinių
šiuo kartu ypatingo neveikia
ma. Į šiaurės vakarus nuo kolonijų žymesnieji chorai. Kalbės garsūs lietuvių ir anglų
Reimso francūzai atmušė vo-.
kalbėtojai. Šokiai prasidės tuoj po pietų ir t^sis iki vėlam
kiečių ataką
vakarui.
;

Puiki gamta! Didelis ežeras pasivažinėti ir išsimaudyti.

Sveikas tyras oras! Specialiai traukiniai ten ir atgal.

Lewiston, Me. — 75 plumbe-

Atvykite netik artimesnieji, bet ir iš toliau.

riai sustreikavo reikalaudami
algų pakėlimo.
«

■

tatymą
Iš jų aišku,
tuščia laukti, kad Vokiet
socijalistai sukiltų prieš '
džią pakrikdytų visą dal
tinį surėdymą ir armiją fro:
To jie nepadarys, nes aišl
matosi stovėjimas už savo 1
tą, tautos užlaikymą jie si
Socijalistų laikraščiai pažy augščiau visoko.
mėjo, jog kaip ligšiol ėjo su
Reiškia Vokietijos soeijs
valdžia taip jos laikysis ir to
tai
valdžiai bus ištikimi iki
liau.
Socijalistų
svarbiau
lo ir nieko panašaus, k
sias organas “Vorwaerts” ra
Rusijoj negalės būti/
šė •
• » 4.
Kiti Vokietijos laikrašc
“Dabar mes neeikvosime
minėdami trijų metų sukai
laiko ištyrimui klausimo ar
ves, žinoma išreiškė pasit:
caro valdžia ar Francijos šovi
jimą valdžia ir viltį į perg
nistai turi teisę rokuoti save
Visi laikraščiai žiūri optir
tikrais idealistais.
Rusijos ir
tiškai į tolimesnį karės v
Francijos socijalistai tą randa
mą
Pažymi stojimą ks
savo raštuose.
Bet mes pa
Suv. Valstijų, bet tam ds
statome šitokį klausimą: ar
reikšmės nepriduoda.
galima augščiau statyti teisy
Norddeutsche Allgem<
bę už savęs išlaikymą?
Zeitung rašo: “Nuo Amer
Kaip jie (kitų šalių socija
talkininkai dabar tikisi n
listai) gali tikėtis, kad mes su mimo, kaip jie tikėjosi
džiaugsmu pasitiktume prieši Rumunijos 1916 m. ir 191!
ninkų armiją mūsų šalyje ir iš Italijos.”
kad linksmintumėmės iš per
Rheinisch Westphalien
galėjimo mūsų armijų vien dėl
zette
rašo:
“Nepadary
to, kad palaikyti tikrą arba
klaidos.
Amerika
daug
išsvajotą .teisybę?.
Ąr nėra
fuoja
apie
savo
ginkla^ir
biauri veidmainystė reikalauti,
kad mes pripažintume praei bet ji ginkluojasi ir ji
Mes
ties carizmą arba šaukti, kad plauks vandenyną
biskio
neabejojame,
kad
Alzacija Lotaringija ir Saar
tai įsikūnijimas idealės teisy Anglijos ir Amerikos yra
bės? Ar-gi svetimų šalių už tarimas, nors ambasado
kariavimai negali būti lygiai Gerard juokėsi iš tos pasl
mums priklūs, kaip ir mūsų metai atgal.”

Trijų metę karės sukaktu
vės buvo labai pažymėtos viso
je Vokietijoje.
Visi laikraš
čiai davė plačias apžvalgas ka
rės. Politiškos draugijos lai
kė mitingus, profesosiai lai
kė prakalbas.

priešininkams.
Ar-gi turime
Hamburger Nachrichte
žiūrėti į piktą tik pas save, o šo: “Kuomet amerikona
į kitų piktadarybes nei nepa važiuos, tai jie turės ati
žvelgti?
Rumuniją
Armija be p
mo
neturi
laimėjimų
iš 1
Jei Vokietijos socijal-demokratijos
nusistatymas taip jos, o tik kraują pralit
kreivai svetimose šalyse su Tą amerikonai tuoj patiri
prantamas, tai tas reiškią kad
šioji baisi karė iškreipė žmo
nių supratimą apie teisybę.
JAPONIJA NENOR
Jokis žmogus, kurs užlaikė
savyj teisybę, kur jis nesto
PERGALES.
vėtų,
jis nereikalaus kitos
tautos pasiaukavimo.
Japonija yra viena Ve
jos priešininkių, bet ji i
Net jų pačių garbė turi
pilnos talkininkių pergal
juos sulaikyti nuo reikalavimo
stojo karėn prieš Vol
panašių dalykų nuo mūsų.
tam, kad paimti sau
Tie jų užsipuolimai ant demo
Čau, kurs vokiečiams pr
kratijos Vokietijos parodo, jog
jo, o dabar supranta, j
mūsų priešininkai vieni nega
vokiečiai galutinai būtų
li tikėties apsidirbti su mumis
ti, tai Anglija labai įsi;
ir todėl jie stengiasi rasti sau
votų pasaulėje ir būtų s
padėjėjų mūsų tarpe.
Veltui
konkurentė Japonijai,
didis Jaures perserginėjo fran
tai jau aiškiai prabilo ja
cūzų šovinistus, kad jie nega
Žymiausiame Japonijos 1
li Vokietijos įveikti su juodai
štyje “Taiyo” Kyoto a
siais Afrikos ir su Raudonai
siteto prof. Tsurutaro p
siais Vokietijos.. Jie nepati
jog iš talkininkų pergal
kėjo jam ir dabar jie savo ne
ponijai nieko gero neb
galėje dūksta ir puola nusiminepatogumo būtų daug.
niman.”

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, ne
tai puikiausias “O v e r 1 a n d” firmos, septyniem
žmonėms važiuoti.
Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” ar
tomobilių.
Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užs:
sakvkite “Darbininko” automobilių.
"*
“ PROGA — TAUPYK PINIGUS.
. teTaftHo,, jeigu
; _ _____
'
norite
važiuo
gražiausiu “Darbininko” automobilią kuris leki
vėjo greitumu.
Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:

242 W. Broadway,
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1 likų tvirtovę, linkime ^Ateiti- [kad tam tikslui yra • jugalioninkų Sąjungai" kūogeftonsiųftas. E mūsų pusėfc" p. XJG. Mipasekmių ir pasieki’ užbriežto liauškas.
*
jo tikslo tautinės kultūros 1 ■
plėtime ir tikybinės sąmonės timnkai siųsti
I
."
.♦
gilinime. .
mąnyfnus.
.Ir mes trys; p.p.
dvigubai
’ONAI ATMKR/A- va svąigaĮhs,-.
Tikimės, apie Amerikos lie Bielskis, Kaupas iraš ir-gi bubaudžiamiluž
rtųm?.
kurie
pirTO
SVAIGALŲ.
tuviškus ateitininkus plačiau vometjk
vomė tik ingalioti sudaryti suJaponijos valstybė susideda
tarties projektą, kurs .turėjo
Ėaskut&ns' punktai dokuiš-daug
mažų ir dideliu, salų.
būti
apsvarstytas
ir
mūsų
Ta

i1 * Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų žv. Juozapo
, ... .
raeato-buvpętoks:
rybos.
-Iš^vdsa salų Japonija turi į 4.j
> Darbininkų Sąjunga.
‘
.^Feljetonas).
konstąkt&shyru. psnkiems
"Gi kad aš išėjęs.neątsisvei0601 Tarpe tų salų yra; viena
Prenumeratos kaina:
mėtoms,kuomet skurdas
» P- Sirvydas sa
~ traukinys su. nedidele sala vardu Okuširi.
Metams tris kartus savaitėje. ........................ .$3.00
‘‘Tėvynė” praneša, kad p. kinęs — tai eįa.p.
Prieš
jau Bpston’a- Yriu tai graži sala, turi apie 14 bus-prašalintas- ii- kiekvienas
Tv" * išeidamas: -Užrubežyje metams............................................... $4.25
Lopatto, Lietuvių Dienos Ko ko netiesų. lva_
tariau: su- Išlipęs-ištraukimo
trukiu
__
truki® si
saū nsiyffų ilgumo, guli netoli di bus.-liuosas gyventi n^rigullinktelėjau galvą, tariau: su
miteto
pirmininkas
prašęs
nrnšgai, tor po apsaaarstymo •
Bet kadangi neturė dėlės Salos Nippon.
“D A. R B I N IJT K A S”
diev, gerbiamieji, dargi pa- gatve.
Raudonojo
Kryžiaus,
kad
dar
bus padalytos
-per
nežinojau
lTheWorte)
Okusiri saloj 1884 m. gyve
mostygavaų su skrybėlė. Tad damas- pažįstamų,
neišsiųstus
Lietuvių
Dienos
pi

mainos.
kur
eiti,
—
štai
atsiminiau,
Thė. Lithuh'nian‘tri-wėekly paper.
no) apie 250 žmonių. Jie užsi
ko daugiau bereikia? .Kad
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by St. nigus siųstų Rusijos Hetuviams pasirinkau tokį, o ne kitokį kad B'ostoa’e randasi garsin imtojjo> žuklavimu ir gyveno Po dokinnentir. pasirašė 117*
ir kad Raudonasis Kryžius ap
Linksma tuomet labai biednai. Visoje gyventojų:- Ir• bravo gerai už- •
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
atsiveikinimo būdą — tam tu gas- “Pakeleivis.”
siėmęs tai padaryti.
laikytas. Kokie vaisiai buvo >
Subscriptiodh Rates:
rėjau svarbias priežastis.
Aš man pasidarė, kad galėsiu ap saloje buvo tik keturi vieške
Turime paklausti p. Lopatekio veiksmo?1
f
Yearly .................. $3.00
manau,
kad pasikalbėjimo lankyti garsų “Pakeleiviai’ liai įr viena mokyklų. Minė
1890 nk. Okušiir salėj nebuvo^
ttoš ir jo draugų, kodėl pini
draugai nevers manęs tąsias biurų. Nepoilgo suradau; bet tais metais tos salos> gyvento
6 months...................................................................... $1.50
nei
vieno- girtaoklSu Vieni’
gai siunčiami ne į vokiečių už
priežastis aikštėn kelti.
Už kad aš nepažinau nei “Pake jams buvo labai nepasekmingi
r
Foreign countries yearlyt..........., $4.25
virto blaitisinkaišy kiti silpimtų Lietuvų, bet Rusijoj gy
baigai dar vienas mažmožis. leivio” redaktorių, nei kitų1 — labai mažai žuvies tesugauoesnieji,
ūjamr Hlaikdųjų, išvenantiems
lietuviams?
Ru

“DARBININKAS”
Pasikalbėjime paaiškėjo, kad paprašiau “peiperio” “Pake davo ir mažai tegalėjo jos par
sjkele
’
ldtor
gyventi- Likusių*
sijoj
badas
negresia.
Laikra

pasiskaityti.
Žino duoti kitų salų gyventojams.
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
Daktaras^ Bielskis visai nekal leivio”
jų gerbūvis pakilo, jij skai
ščiai praneša apie puikų tenai
tai buvo užpultas taut. laisva ma, pradėjau skaityti apie Jau iki šiol jie skurdžiai leido
čius pasididino- penkis sykius,
javų užderėjimų.
Mūsų pa
manių, kad neva sugriovęs 53 karę. Man beskaitant, už ko drenas, įgyveno nameliuose iš
RUSIJOS LIETUVIŲ \ :iki šiol buvo prikišama demo
turtas pakilo dešimt sykių. Pūs
bėgėlius tebešelpia dar Rusi
Centralio Komiteto skyrius, kių dviejų minutų, atėjo koks- žolės ir žabų padarytuose. Bet
SEIMAS.
kratizmo stoka, pasirodė esą jos valdžia.
juos
atsirado naujų- užsiėmimų.
Daugelis jų jau
kad tąjį centralį komitetą de- tai nuskuręs žmogelis, (tai! tais metais, tai jiems badas
didesniais
demokratais
už
soJie pradėjo' sėti’ kanapes ir
įsigyveno Rusijoje ir šelpia
Petrograde, gegužio 27 die
nuncijavęs valdžiai ir t.t. Vie mat būta p. Fortūnato). Pa pažiūrėjo į akis.
cijal-liaudiniknus,
santariečius
mėgsti tinklus.. Buvo išstaty
mažiau
pasiturinčius.
Tuo
ną, kaip praneša lietuvių laik- '
nas iš mūsų išdrįso išreikšti sveikinęs jis mane nžklause:: Bet tie gyventojai kasmet •
ir
kitus.
Lietuviai
katalikai
ti geresni namaiį išdygo nau
tarpu
iš
Lietuvos
ateina
širdį
H
‘
Ar
reiks
tamstai
stoti
į
ka

raščiai iš Rusijos, įvyko Ru- :
mintį, kad laikraštininkų, tas
krikščionių
tarpe
užėmė
pirmą
nemažai
praleizdasro
įvairiems
■
jos
mokykloj tapo nutiesti
perveriančios
žinios.
Kaip
sijos lietuvių atstovų seimas, .
žinias paskleidusių, būtų prie riuomenę?” Aš nuliūdęs atsa^ gėralams, kurių parsitrauki ]
vietą.
nauji keliai. Kaimžmnės salos
visai Vokietijai, taip gal dar
kurį atidarė Tautos Tarybos
dermė tuos šmeižtus atšaukti. tiau.
Tas
faktas
mums
linksma
davo
nuo
kitų
sažų.
Kad
ne

pirmiau su pasigailėjimu milabau
ir
Lietuvai
graso
badas.
pirmininkas p. S. Šilingas.
— “Taip.”
Deja! Šios savaitės Brookšiandieną
pažymėti.
Amerikos
mažai
jų
suvartodavo,
tai
pa:navodavo-skurdžią Okuširt sa
Badas jau pradėjo siausti. Ir
Ištisa eilė žymesnių Lietu- 1
Jis ko tai striopiai pašoko
lvno “tautiški” laikraščiai jo
lietuviai
dabar
gali
aiškiai
pa

rodo
tas,
jog
dar
blogmetyje
lą, dabar sako “pasekmingi
nėra pateisinimo iš to, kad gir
vos veikėjų išreiškė savo nuo
kio atšaukimo mums neatnešė. irie manės ir sako.
matyti,
kad
reklamuojamas
1884
metais
vien
japoniško
<
Okuštn salės gyventojai.”"
di,
valdžia
įsikišę
ir
neleidžia
mones dėl sušauktojo seimo ir
— “Brolyti, aš tamstą ga
socijalistų
ir
liberalų
demokra

Kun.
F.
Kemėšis.
tautiško
gėralo
vadinamo
Tai* mat, ką penki metai
siųsti
per
Švediją
į
Lietuvų.
pažymėjo, kad visų troškimu
lu išgelbėti.
Matote,
mes
tiškumas
yra
jiems
svetimu
rū

“
seik
”
sunaudojo
880
etati

blaivybės
padarė;.
Švedija, kaipo labiau palanki
* I - — - - - visokiais būdais rūpinamės ayra sudaryti Lietuvai tvirtus
nių. O vartoja dar ir kitų: gė
ateičiai pamatus. Kalbėjo at- bu, kuriuo jie prisidengia dėl vokiečiams, gali išrodvti APo; tų penkių blaivyb&s- me
jie darbininkus, kad išgelbėti
UŽMIRŠTAS SVARBUS
pasiekimo
savo
ypatingų
tiks

ralų. Jie gėrė “seik” ir norė
merikai
neištikima;
bet
kostotovai nuo Katalikų Liau
tų
Okuširž gyventojai susirin
juos
nuo
kareiviavimo
Suv.
REIKALAS.
jo jame nuskandinti sava rū
dies Sąjungos, Krikščionių De lų ir įvedimo pasaulin liberal delgi nesiunčiama per Šveica
ko apsvarstyti savo dokumen
Valstijose.
Ir dabar tik su
pesčius ir bėdas.
Kodėl nesiunčiama per
Prie organizavimo amatnin- radome būdą.”
mokratų, Tautos Pažangos, izmo. Gi krikščionių mokslas riją?
tą. Jie atsidžiaugti negalėjo
Vis tai atviri ke kų grįžtančių po karei į Lietu
Ant laimes Japonijoj,, kaip iš gerų-pasekmių. T*dėl, kuo
Santaros, socijalistų liaudinin nuolatos tobulinamas ir ’ Kris Šv. Tėvą?
Jis man parodė kokią tai
taus
gaivinančios
meilės
veda

liai.
Pagaliaus,
kodėl
komi

vą, nežinau kodėl ar užmiršta raudoną knygutę, — bet pirm ir kitose šalyse buvo išmintin met kilos klausimas ar dabar
kų ir kiti.
Visiems atrodė, kad Rusijos mas įneša mūsų tarpan tyro ir tetas ant pirmo atsisakymo ar laikyta nereikalingu gana padavimo man, jis užklausė gų vyrų. Ir gubernatorius, po leisti svaigalus į salą^. tai nu-,
Ko svarbus reikalas. Būtent or manęs ar aš moku angliškai kuriuo Oknširi sala buvo, buvo tarė nefeisti.
lietuviai šiame seime įstengs gryno demokratizmo pajauti tuojau rankas nuleido?
mą.
dėl
neklabino
toliaus.
Štai
ganizavimas ūkininkų, kurie skaityti.
bendrai Lietuvos laisvei padir
Aš-gi atsakiau, jog išmintingas vyras. Jis- kasmet
Ar reikia geresnio pavyz-.
Liūdna
tik
tas,
kad
socija

žydai gavo iš valdžios leidimą sugrįžę į Lietuvą mano pirkti visai negaliu skaityti angliš lankė savo žmones ir kuomet džiot Ar negali burti tie Oku-.
bėti, bet ištiko visai kitaip.
Lietuviški socijalistai ir jiems listai ir liberalai savo užma siųsti pinigus žydams, esan žemės ir užsiimti ūkininkavi kai.
(nors ir galiu). Tai-gi 1884 metais nuvažiavo į Oku- širi salos gyventojai" pavvz-.
čias
pradėjo
vykinti
tada,
ka

tiems
po
vokiečiu.
Kodėl
mū

mu,
nes
tas
yra
mūsų
pajėga.
prietelingi žmonės, nuolatos
jis man drąsiai padavė tą kny širi, tai pamatė visą žmonių džiū viso pasaulio tautoms ?
da
reikia
visų
bendro
darbo,
sų
komitetas
negalėjo
padary

Ir gana užtikrinamas yra dai gutę, ir aiškino būk jau daug skurdą. Gubernatorius todėl Šioje šalyje 1908 m. buvo iš-,
kalbantys apie demokratizmą,
ktas, kad ta pajėga turės iš darbininkų pirko jas, mokė arčiau pažvelgė į žmonių gyve rokuota jog pagal’ tų metų kai
to demokratizmo Rusijos lie- . kad Lietuvą, tėvynę mūsų iš ti to pat?
v•
gelbėjus
iš
tūkstančio
pavojų.
Taip
nukreipdami
Lietuvių
sivystyti.
tuvių seimui nepripažino. Jie
dami po ($100.00) šimtą dole nimą ir pamatė, kaip jie daag nas, žmogus išgeriantis po 3
Rusijos
lietuvių
seimas
priva

Dienos
pinigus
p.
Lopatto
su
turto suvartoja svaigalams. stiklus alaus dienoje, suvarto
pareikalavo, kad į seimo preJeigu yra permatoma nauda rių. Norėdamas jis ją ir man
zidijumą būtų renkami tik so- lėjo būti užreiškimu lietuvių savo draugais neišpildė pasi iš organizuoto amatninkų grį inkalbėti, tvirtino, jog visi Jis tuoj susekė, kiek per me jęs tuos pinigas maistui, būtų
nurody imtų ant savęs priedermių, sutus tie žmonės prageria. Sura galėjęs tiek šitokių dalykų- nu-,
-eijalistai; kiti-gi visi pažymė vienybės, tvirtove,
žimo į Lietuvą, tai juo labiau bus paliuosuoti nuo kareivia
mu
kitoms
tautoms,
kad
lietu

vylė
mūsų
visuomenę
ir
pada

do, jog prageriamoji suma la sipirkti:
jo, kad prezidijumas susida
iš ūkininkų. Mes čia, Ameri vimo, kurie tik pirks tas kny
viai,
kada
reikia,
plieno
ir
rė
kenčiančiai
Lietuvai
dide

rytų iš visų srovių atstovų.
Aš nieko jam neatsa bai didelė.
1 statinę miltų,
kos lietuviai, kuone visi esa gutes.
Reikalavimas buvo teisingas, uolos santarve gali visus pavo lę nuoskaudą.
Aiškaus proto gubernatorius 50 svarų cukraus,
kiau, nes gerai supratau jog
me
ūkininkų
vaikai
ir
taip
sa

Jeigu dar nevėlu, tai ati
demokratiškas ir logiškas, bet jus nuo Lietuvos rubežių pra
20 svarų komų krakmolo,
kant ūkininkavimą pusėtinai tai gudrus p. Fortūnato iš- tuoj ėmė raginti varguolius at
šalinti,
o
to
viso
Rusijos
lietu

taisykite
savo nelemtąjį žings
sižadėti.
svaigalų,
o
vietoj
jų,
užsikirtusiems
socijalistams,
mislas.
10 svarų makaronų,
žinom. Nors žinoma negalime
vien gerbiantiems savo parti vių seimo pradžiai kaip tik ir nį.
pirktis
maistingo
maisto.
Išro

Gaila man pasidarė vargšų
10 kvortų pupų,
lygintis su apšviestesnių šalių
Ypač laukiame iš savo iš
jos dievukus, tas lietuvių ats truko.
dė,
kaip
jie
prageriamus
pini

darbininkų,
kurie
kruvinu
4
kumpius po 12 svarų,
Gal sekančios dienos bus tuo rinktųjų Komiteto narių, kad ūkininkais, kaip tai: Vokieti
tovų prakilnus troškimas bu
gus
sunaudoję
maisto
nusipir

prakaitu
uždirbę
centus,
su1
bušelį saldžiųjų bulvių^
jos, Šveicarijos, Bavarijos ir
vo paskatinimu prie trukšmo, žvilgsniu laimingesnės. Rodos, jie kuogreičiausiai į šitą rei kitų, bet tas tegul nieko ne pilia juos į p. Fortūnato kiše kimui, galėtų be bado gyven 3 bušelius paprastųjų bulvių,
Jeigu mūsų
suiručių ir nesąmoningo veiki reikėtų ir lietuviškiems socija kalą įsikištų.
ti.
10 svarų kavos,
baugina. Su laiku viską iš nes, — gal dar nedaug.
listams
su
liberalais
suprasti,
laisvamaniai
tik
savo
dr.
Šliu

mo, kurie buvo tuojaus mėgi
Tie
žvejai
buvo
nemokyti,
Bešnekant
mums,
atėjo
pie

10 svarų razinkij,
kad šiuo svarbiuoju momentu pu temoka pasitikėti ir tik ten moksim ir susilyginsim ir mes tūs, tai p. Fortūnatas vadino bet turėjo ant tiek supratimo
r
nama į seimą įnešti.
10 svarų ryžių,
su tautoms pirmyn nuženguLietuva
nėra
partyviškos
ko

tegali pašalpą siųsti, kur jisai
Bet socijalistams ir jų drau
mane eiti valgyti sykiu su juo. ir sveiko proto, kad suprato
20 varų crackerių,
gusioms.
vos
arena,
bet
visų
Lietuvos
sėdi,
tai
juk
aišku,
kad
jiems
gams šiuo kartu dar nepavyko
gubernatoriaus
išmintingą
kal

Nuėjome
į
reštorantą.
Aš
at

100 šmotų muilo,
Antras dalykas, mes sugrįžę
vieniems negali pavesti tokio
savo despotiškos letenos uždė sūnų pajėgų vienijimo vieta.
bą
ir
turėjo
tiek
daug
stiprios
sisėdau
prie
kito
stalo,
jis
pa

3
kalakutus po 12 svarų,
Lauksime nuo Rusijos lietu didelio darbo, kaip šelpimas pagerinsi msavo būvį, nors iš
ti ant demokratiškų kitų atsto
valios,
kad
pasekė
jo
patari

5 kvortas spanguolių,
pradžių reikės ir vargo nukęs žiurėjo į mane meilingomis abadaujančios Lietuvos.
vų pastangų seimą padaryti vių linksmesnių žinių.
mus.
kimis
kviesdamas
mane
sėsti
10 ryšelių salierų,
ti. Bet už dviejų-trijų metų
Veltui gieda p. Račkauskas,
tikrai naudingu ir teisingu.
Keletas
akylesniųjų
gyvento

sykiu
(mat
jis
manė,
kad
aš
10 svarų slyvų,
gal ir iki mirties geresnį gyve
kad mūsų atstovai jau ten ne
Dauguma atstovų pripažino,
jų
susirinko
ir
priėmė
šitokią
jam
užsakysiu
valgyti).
Jis
4 tuzinus orendžių,
nimą turėsime negu šičia Ame
NAUJA KATALIKŲ
priguli ir nebeturi balso. Gal
kad visos lietuvių partijos tu
ilgai nevalgė, bet paskui užsi rezoliuciją:
10 svarų riešutų,
rikoj,
dirbtuvėse
dirbdami.
Ir
TVIRTOVE.
to ir norėtų p. Račkauskas, bet
ri lygias teises ir visuose bal
Mes
vargą
vargstame
ir
kad
sakė
binzų
(beans)
už
penktu

3
tonas anglių po $5.00.
gal nereikės, pasak Amerikos
“Garsas” No. 12-tame pra jo laimei ar nelaimei dar taip lietuvių, klausyti bosų viso ką, ir, matyt buvo, kad la išgelbėti save iš skurdo mes
savimuose tą pažymėjo, pranėra ir p. Račkauskas veikiai
KOLEGIJOS FONDUI.
vesdami naudingus nutarimus. neša, kad:
kių biaurių žodžių kaip tai: bai jau norėjosi valgyti, nes turime griebtis kokio nors ne
.
gaus
progą
įsitikrinti,
kad
yra
“
Liet.
Vyčių
kongresui
už

Socijalistai ir jiems priete
Sekantieji asmenys aukojo:
ne su šakutėmis jau valgė, bet paprasto būdo. Gerovė turi
“G'ad dempt polak” ir kitų.
_ ,
sibaigus, 26 liepos dieną,, kitaip.
lingi santariečiai, panašūs į
Po $2.00 A. Brusokienė,
grįžti
pas
mus,
ir
visokias
tuš

rankoms
kabino.
Aš
skubiai
Jau ir prieš karę Lietuvoje
“Garso” redakcijos kamba
Amerikos lietuviškus sandarieBrooklyn,
N. Y., J. Beįnoras,
nemaža buvo tokių nusmuku pasikėliau ir išėjau, palikda tybes turime mesti šalin. Pirmriuose
įvyko
veiklesniųjų
ka

čius, pamatę, kad jiems ne
sių, dvarponių, kurie siūlė sa mas p. Fortūnatą. Eidamas ga mų-pirmiausia, todėl, mes at New York, City.
KODĖL IR KAIP MES
talikų susirinkimas. Tojo su
pasiseks seimo gaspadoriais
$1.00: D. Rupainis, R. Va
vo žemę, kad tik kas pirktų. tve maniau Šiap ir taip: — kur sižadame to, ką mes ypač mėATSISVEIKINOME?
sirinkimo pasekme buvo nau
būti ir krikščionių visuomenės
škevičiutė,
Nevark, N. J., kun.
giame,
—
seiko
—
ir
tokiuo
Bet koks pirkimas? Atsiranda p, Fortūnatas deda pinigus,
jos
organizacijos,
Ateitininkų
jie negalės engti, apleido sei
Mūsų broliai laisvamaniai vienas, du, po kelioliką dešim kad nei valgyti neturi už kų būdu mes uždarysime duris į- A. Petkus, A. Kvederas, S.
Sąjungos inkurimas. Ateiti yra puikiai išsimokinę prime
mo salę, užreikšdami, kad jie
gabenimui to skystimo mūsų Jasakoniutė, A. Lukoševičius,
—
tinių nuperka ir atlikto Dau nusipirkti.
ninkų Sąjungos tikslu bus tinėti savo kaltes kitiems. Štai
rinkimuose prezidijumo neda
Ištikrųjų keista! Ir aš su salon. Pinigus, kuriuos mes A. Šneckus, Brooklyn, N. Y.,
giau nėra pirkėjų.
tautinės kultūros plėtimas, ir dabar p. Sirvydas “Ateity
lyvaus. Tokiu būdu Rusijos
Paskui būna nei dvaras, nei pratau, jog jis man melavo, išleistume tam gėralui, išleisi J. Jarionis Wilkes Barre, Pa.
tikybinės sąmonės gilinimas, jė” ir “Vien. Liet.” girdi, jei
lietuvių seimo pirmoji diena
viensėdijos; nei šis, nei tas. kada sakė, jog jau daug dar,- me ant ryžių ir kitų grūdų ir Kun. j. Miliauskus Wanamie,
ypač savitarpiniui lavinimui gu, pastarasis New Yorko pa
pasibaigė be jokio nutarimo ar
Tik vien 1908 metais, kaip bininkų pirko knygutes, mo tokiuo būdu užtikrinsime atei Pa. V. Krauzlis, Homestead,
si progų ieškoti. Ateitinin sitarimas katalikų
nusprendimo, bet vis-gi iš jos
St Piktugis, Chicago,
su laisv. pats mačiau Seinų apskrityje, kėdami po ($100.00) šimtą do tį iš vienos pusės, ir padidinsi Pa.
kų Sąjungos tikslus galima tautininkais nedavęs gerų pa
mes galime pastebėti du daly
me
žvejojimą
iš
kitos.
UI.
B.
F. Mastauskas Detro
lerių.
Suvalkų gub. išpirko du čielu
sutraukti Lietuvos ateitinin sekmių, tai kaltas esąs kun.
ku:
it,:
Mich.
Po 50c. J. Rama
Paskui tos salos veikėjai iš
dvaru ir pasidarė gražias vien Paėjęs toliaus suradau “Trukų obalsm: “Instaurare om F. Kemėšis,
1. Neva demokratai socijalSt.
kurs nenorėjęs sėdijas. Bet kas padarė? Len doviką,” kur gavau visas dirbo formalį dokumentą, i- nauskas, Roseland, UI.
nia in Christo.” Organizaci eiti valgyti kartu pietų, po
liaudininaki nori būti absoliu
Klapatauskas
Nevark,
N.
J.
A.
dant,
pasak
jų
išsitarimo,
jie
reikalingas
informacijas.
Pri

kai iš Plocko gubernijos! O
ja taikoma apšviestesniems pietų atnaujinti pasitarimus,
tiškais viešpačiais laisvoje Lie
Aušriutė
Brooklyn,
N.
Y.
A.
kad lietuviai būtų tokį bendrą siminus man “Trudoviko” galėtų sau užtikrinti gerovę
darbininkams, moksleiviams, o pasigriebęs skrybėlę ir neat
tuvoje ir kitų pakraipų žmo
darbą atlikę, nesigirdėjo. Tai redaktoriams apie “Pakelei saloj. Ir visi, kurie tik norė J. Staknevičius Bloomfield, N.
inteligentijai.
nėms nepripažįsta teisės gy
sisveikinęs pabėgęs iš susirin gi aš patarčiau, kad mūsų lie- vįr ” dagirdau,
__ o_____ , jog “Pakelei- jo prisidėti prie pakėlimo vi J.
Į valdybą išrinkti: pirm. — kimo.
vuoti. Socijalistams taria lai
Po 25c.: Neltson, Brook
tuviai susiorganizavę, ypač A- vis” mažai- biznio dabar daro, suomenės gerovės, buvo kvie
K. Pakštas, rašt. — J. Kau
svamaniai. Tos dvi sriovi, de
<
Po pietų pasilikti nebegalė merikoj esantieji, Lietuvos čie- už tai p. Fortūnatas neturėda- čiami pasirašyti po dokumen lyn, N. Y.
pas, iždin. — J. B. Šaliūnas; jome mes visi trys, katalikų
mokratizmo skraiste prisiden
Širdingai
tariu
ačiū
visiems
tu.
lus dvarus išpirktų, o ne ko- mas už ką pavalgyti vienomis
pavaduotojais — O.. Stalio- ingaliotiniai, nes tų dienų bai
gę, stengiasi užgniaužti savo
L kiti broliaiTas atsitiko liepos mėn. 1884 aukotojams.
gyvena, -----nors ir viso
ki ten lenkai ar kitoki. Nesbinzoms
1"-------------------naitė ir A Račkus. Įstojimo gėsi Vyčių seimas.
grubijoniškoje saujoje tūks
-lietuviai neužmirškite
taip
Paskuti kaip jau sakiau, tas vienam kiais būdais traukia iš prastų m.
imama 2 dol. ir 25 cent. mė nėje Seimo sesijoje būtinai tu
tančių žmonių sąžinę ir jausprakilnaus
ir
naudingo
užmaTas
dokumentas
susidėjo
iš
ar dviem sunku padaryti, bet žmonelių centus.
mus. Jos rina ne prie demo
nesinės.
Iš
suplaukusiųjų rėjome dalyvauti.
Nuo 9:30 susiorganizavus daugumui to
Gaila, kad mano pirma už 10 punktų. Pasirašiusieji pa nimo, t. y., kad mums ame
kratizmo, bet sauvaliavimo,
duoklių, kaip greit susidarys A. M. iki 1:00 P. M. turėjo
kių žmonių, tas padaryti gali eiga Boston’e buvo pas “Pa sižadėjo per penkis metus ne rikonams čia būtinai reikalin
kuris Lietuvai atneštų begalo
ganėtina suma, organizacija me laiko išsikalbėti ir ganėti
Ne
ma. Tik štai viena paini min keleivį,? o ne pas “Trudovi- gerti ir nepardavinėti jokių ga lietuviška Kolegija.
jhjdnas pasekmes, jei nebus
’ mano leisti mėnesinį laikraš- nai paaiškėjo, kad šiuo kartu
ką.
”
Mat
greitai
galima
pa

šiandien
rytoj
o
vis
reikės
pa

svaigalų. . Toliau pasižadėjo
tis. Kiekvieno žmogaus širdis
duou!ama įsiems lygių teisių.
tį-žurnalą.”
Tur
mūsų tarybos prie nieko nepri traukia ten, kur <jis gimęs ir klysti, nes vienas po kairės negelbėti ir šalintis nuo tų, ku sistatyti savo Kolegijų.
2. Sy^ū pastebėtina ir grie
Apie įsikūrimų Ateitininkų ves.
Pakilome eiti visi trys jo gimiilės vra, o čia tas var — kitas po dešinei. Tai-gi vi- rie arba patys gėrė arba par būt visiems yra aišku kokių
žtai priešil?^38 dalykas. Lietu Sąjungos mes susižinojome ir ir tik tada aš pirmas išėjau. gu galima bus taip sutaikinti, si, kurie atvažiuosite į Bos- davinėjo svaigalus. UŽ paža nauda atneš nuosavi Kolegija
vos krikščiou'vs pabriežė, kad iš kitų šaltinių. Apie jos gra Tik vienų minutę reikėjo man kad kožno širdis tai atsiektų. ton’ą eikite po kairei, o ne do sulaužymą buvo smarkios Jei mes norime gyvuoti kaipo
.'J lietuviai gaJ1
dvynės žius siekius mums teko patir- ir savo draugų laukti.
ištautėji_
Bet kiek bus galima, tai ga po dešinei, nes p. Fortūnato bausmės. O bausmių pinigai Į tauta irv — išsisergėti
.•
. • « a•
norint kokio Į ti iš pąčių įsteigėjų. Naujų orBet juk dar besitardami pa lima, o kas negalima, tai, man gali išvylioti po šimtinę už ėjo nupirkimui ryžių, kurie mo pražūties, tai kraukime
isitikinimo, pažiūros jie būtų, ganizacijų sutikdami, kaipo sakėme, kad pasitarimų ke rodos, nėr ko į tai atsižiūrėti knygutes.
buvo pilami į visuomenišką | Kolegijos Fondui aukas,
Vadinasi krikščionys, kuriems naujų Amerikos lietuvių kata- lias lieka atidaras ir toliau, Tai-gi, aš* rašydamas šiuos keAukų rinkėjas St. J. Bakšys
Mažiukas. sandėlį. Tie, kurie parduoda-

Sveiikata.

*
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DARBININKAS.

nuo 50 centų iki dviejų dole dijoziška arka, ant kurios
rių, ir už dykai gavimų orga- yra vardai generolų kariavu
sių po Vashingtono vadovys
r 4
puolė.
te už šios šalies liuosybę. Ant
> Visi moksleiriii bei gerb. aKEWANE, ILL.
ST. LOUIS, MO.
tos arkos yra išrašyta vardai
Kablegrama švilpukui; Wo
Laike tų posėdžių buvo
Pataisymas.
generolų francūzų, vokiečių,
Liepos -29, lietuvių bažny
cester’io Marijonos g<
-ieškomi būdai, kaip pasekmiin“Darbininko” No. 86 tilpubet... Kosciuškos, “ Pulaskio čioje buvo vaikelių pirma Ko
kus blynus kepti pradėjot
(Raporto pri la Esperantista giau platinti tarptautinę kal
(nore jie ir kovojo už tų šalį) munija.. Per pasidarbavimų sioj mano korespondencijoj apKongreso).
bų ir t. p.
rašant Šv. Juozapo
— dr-jos pik
pik-
22 ir 23 dd.
bėrai Ak! koks nedėkingu seserų - mokytojų,
bažnyčia
** • ‘
"J*
■* : #
**• >
*nikų
įsiskverbė
klaidų.
Ten
Popiet, vakarais buvo eks mas!. ..
buvo išpuošta gėlėmis ir iškil
Rusijos lietuviški socijalis ir Povild ^Dr-jo» svetainėje,
Kaip jau buvo rašyta, net
buvo pažymėta, kad svaigalų
kursijos, pramogos.
Liepos
mingas pirmųsias šv. mišias
tai labai panašūs į Amerikos 1408 Hamilton Avė., Grand
du sykiu “Darbininke,” tai
Vakare (28 liepos) buvo
išgerta už $100.00.
Tečiaus
26-tų d^
pusdienyje buvo
buvo
sudėtos
tų
vaikelių,
ku

anarchistus.
Ir vieni ir kiti Rapids, Mich.
pradedant nuo 26-tos liepos iki
“lončas” - užkanda Windsor kalbos Esperanto propagandai rie tų dienų priėmė pirmų šv. sakoma, kad išgerta už daug jokios tvarkos nepripažįsta.
29-tai buvo Esperantininkų
judomos iliustruotos lekcijos
Rengiamės! Apie Seimo
Antra. Pikniko ren
Nežiūrint didėlių mažiau.
. Kongresas Philadelphijoj, Pa. viešbutyje; pusė po pirmos — Knygyne Widener Library: Komunijų.
tvarkų
praneš vietiniai rengė
gėjai nestabdė muzikantų, kad
Kongresas gan gerai pavyko. peržiūrėjimas visko, kas žin- Lekcijų skaitė p. j. D. Hail- kaiščių, žmonių prisirinko pil retai griežtų dėl padarymo
jaina bažnyčia, ir visi negalėjo
Chicagos “Lietuvos” Jurgį
‘ Kongrese dalyvavo arti šimtas geidu Windsor viešbutyje. Gi. man.
Lekcijoje
ypatingai
“
biznio.
”
O
čia
tokia
“
ma

Windsor viešbutyje buvo ir
Su pagarba
žmonių, tarpe kurių nors nie
buvo nurodoma ir aiškinama atsidžiaugti geru išmokinimu da,” kad retai būtų šokiai Spurgį Amerikos lietuviai pa
taip
vadinama
“
Akceptejo
”
—
prastai vadisa liberališku bau
kas neužsirašinėjo pagal tau
AL M. Račkus,
istorija kalbos Esperanto: jos vaikelių pasielgti bažnyčioje. dėl “biznio.”
Toliaus turėjo
vieta priėmimo.
Pasibaigus
pamaldoms,
nusibu.
tystę, buvo trys lietuviai ir...
platinimasis,
kokie asmens
būt pažymėta, kad nevien Šv.
A. L. R. K. Moksleivių
duktė tautos be tėvynės — žyŠeštų-gi valandų vakare jų rėmė ir remia ir tam pana traukdino paveikslus prie baž Juozapo dr-ja, bet ir kitos drdelkytė, mokanti lietuviškai (26-tų liepos) buvo bendra iš šiai.
Sus-mo Pirmininkas.
P. J. D. Hailman yra nyčios ir išsiskirstė namo. 2:- jos rengia girtus piknikus ir
Socijalistų Antrojo Markso
kalbėti.
Čia ne pcošalį bus kilminga vakarienė —“Baree- žmogus gan turtingas ir pra 30 vai. prasidėjo Vyčių pikni balius.
Tokis piknikas čia
Grigaičio organas ‘ ‘ Naujienos ’
paminėti, kad Kazimierų Sul go.”
Ir ištikrųjų laike tos kilnus — jis daug triūso ir kas, žmonių atsilankė nema jau nepirmas.
žai,
ir
viskas
puikiai
sekėsi.
visus L. S. Sujungs narius ve TAUTOS FONDO KNYGŲ
čių, nors jau jis turėjo kon vakarienės kuopirmiaus buvo turto pašvenčia
platinimui
Kazio Brolis.
da
iš Kapsuko, Vidiko ir StilPERŽIŪRĖTOJŲ VISUO
gresinį bilietų, aplinkybės ne- paduoti lietuviški
barščiai; tarptautinės kalbos.
PavvzVakare 7:30 vai. bažnytinė
sono
nevalios.
.
daleido dalyvauti Kongrese. O laike vakarienės nei kokių din, jis turi savo kinematog je svetainėje buvo vaikučių
MENEI PRANEŠIMAS.
HARRISON, N. J.
p. A. Dagis, apie kurį minė svaigalų ne buvo vartota — rafinį aparatų; savo kaštu nu vakarėlis, programas susidė
Pagarsinus Tautos Fondo
L. D. S. 15 kp. per ilgų lai
jau “Darbininke” No. 269, viešpatavo pilna blaivybę. Sė važiuoja ten, kur jį paprašo jo iš dainelių, žaislų ir deklev*
3-čiojo
seimo, kurs atsibuvo 21
‘ ‘ Lietuva ’ ’ bežiūrėdama į
kad jis’laukia svečio “gar dint visiems prie stalų, kon- duoti lekcijų apie Esperanto macijų. Stebėtis reikėjo, kaip kų nelaikė nei jokio susirinki
ir 22 birželio d.d., š. m., proto
nio”... dalyvavo
Kongrese, gresininkai tapo nufotografuo kalbų.
Ir reikale dar pini- seseris tokiu trumpu laiku, tik mo, nežinau iš kokios priežas Vyčius, paėmė, plačiai ir ap kolų ir mums, žemiau pasira
Taigi dabar tapo sušau silaižė.
nors laike to Kongreso ir iš ti; ir kas panorėjo, užsimo giškai prigelbsti tų judėjimų. per vienų mėnesį, apart kata- ties.
šiusiems
reikia visuomenei
ktas
susirinkimas
31 liepos,
tikrųjų “garnys” atsilankė, ir kėjęs dolerį, gaus atminties Ir dabar atvažiavęs duoti lek kizmo, rašymo, ir skaitymo
pranešti
savo
pastabas apie T.
atminčiai dovanų, atnešė jam fotografijų.
Laike tos blai cijų, davė šimtų dolerių Es lietuviškai, dar įstengė išmo kur buvo beveik visi nariai ir
“Vienybė Lietuvninkų” vi Fondo stovį, apie knygų vedi
smarkų sūnų. Lai auga jam vios puotos buvo pasakyta peranto kalbos platinimui.
kyti ir lietuviškų dainelių. Lie da vienas naujas prisirašė ir
tapo nauja valdyba išrinkta. siems plumpiams organauti mo tvarkų ir tt.
ant paguodos.
keletas prakalbėlių ir perskai
tuviškos
vienuolės
čia
lietu

Nedėlioj (29 liepos), kaip
pradėjo.
Nuo Tautos Fondo užsidėjiKiekvienas tars: — Ponas tytos eilės tam-tyč parašytos jau buvo pranešta, atsibuvo vių vaikeliams tiek suteikė Naujoji valdyba pradės geriau
mo, lig 21 birželio d. 1917, iš
A Dagis truputį negerai pada jaunučio/ nes vos šešiolikos vietinėje episkopalų, Šv. Lu dvasiško peno, kur viešose darbuotis ir mūsų kuopa gy
viso
inplaukta $86.456.08.
vuoti.
Veiksim
tiek,
kiek
metų
esperantininko
ruso.
Jos
rė, kad esperantininkų Konmokyklose jie nebūtų nei visų
košiaus
bažnyčioje
pamaldos
“
Naujienos
”
nuo
paskelbto
Išleista
gi lig birželio 21 d.,
turėsim
pajėgų.
^gresų daugiau apkainavo, ne yra gražios, prie to-gi trum ir pamokslas esperantiškoje amžių to atsiekę. Už tų sese
“
Garse
”
“
Tarkos
”
“
monkey
1917, iš viso imant sykiu dėl
Kaip paimu į rankas “Dar
gu svetį garnį... gi ta kaltė y- pos, tai jų turinį paduodu čia kalboje, vadovaujant Kun. rų pasišventimų,
Kewaniebiznio
”
visai
“
susimonkino.
”
karės
nukentėjusiems, politiš
originale
ir
vertime:
ra jam dovanotina — mat, per
čiai yra seserims labai dėkingi. bininkų” ir pradedu skaityti,
Jokūbui L. Smiley.
kiems
ir
administracijos reika
tai vis randu, kad L. D. S.
kalbų Esperanto jis gavo ap- La tempo jam venis, ho samiCicilikėliai
matydami,
kad
lams $75.403.13.
Tos pamaldos teikė žmogui
kuopos daug nuveikė arba už
švietų, inteligentiškų gyveni
deanoj
Rusijos lietuvių seime Pet
katalikai darbuojasi, kailyje manė kų veikti, o mūsų kuo
didelį
bei
sujudinantį
įspūdį.
mo draugę ir dabar su ja, į- Altigi standardon de 1’ vero,
Kasoje lieka balansas $11.nerimsta.* Visų pirmu
jie pos veikimo niekad, o niekad rograde Bulotos taškas indijopėdinio susilaukė.
Tat ne Kaj montri ai čiuj militaj mon- Mat, laike tų pamaldų pra
052.95.
nyko tikėjimų skirtumas. Žy bandė per “Naujienas,” “pa nepatėmijau “Darb.”
Taigi niškai sukranksėjo.
stebėtina, kad gerbia viskų,
danoj
Pas kasierių p. B. Vaišnorų
dai, laisvamaniai ir protesto- girti” Kewaniečius, kad jie nors dabar sujuskim ir pradė
kas rišasi su Esperanto kalba. Emblemon de nia espero.
“
susipratę,
”
kad
neleidžia
atradome
keliais šimtais do]enai, įvairių sektų žmonės gie
kim kiek darbuotis pagal savo
Buvo du lenkai, — vyrai, ir Ghin supren kaj supren ni
Rusijos
lietuviški
santariepas
seseris
vaikų
mokyties,
rių
daugiau,
negu pas p. Sekdojo, pavvzdin: “Sur Kris
išgalę ir kad pasirodytų kore
viena lenkė; vienas serbas;
čiuj altigu.
čiai,
o
Amerikos
sandariečiai
bet
pamatę,
kad
tas
“
pagyri

retoriij Pakštų iš tos priežas
to sin apogas la saukta Ekle
spondencijų “Darbininke” ir
vienas kubietis, p. Y. M. de Ghi flirtu de nūn en aero!
mas” nieko negelbsti, žmonės apie mūsų kuopų. Tai-gi dar apie pastovius principus dar ties, jog kaikurių aukotojų iš
zi
”
...
kas
lietuviškai
reiškia:
Vilią iš Havanos,
atsiųstas Kaj ai militistoj agemaj venikaikurių kolonijų pasiųsta tie
“Ant Kristaus remiasi šventa vistiek leidžia su džiaugsmu primenu, kad 31 liepos laiky ir sapne nesapnavo.
tenykščių esperantininkų; bu
gu
pas
seseris
mokytis,
tai
jie
siai kasieriui, nepranešant aBažnyčia”... Tas
reginys,
tam susirinkime nutarėm laivo čekas iš Chicagos, UI. Dr. Sciadon pri nia afero.
griebėsi kitokių
priemonių. kyti susirinkimų visad pirmų
pie tai sekretoriui. Mums tai
kaip
invairių
nuomonių
žmo

B. K. Šimonek.
Dr. Šimonęk Ne timu arnikoj, čar via la gloKunigas
Kemėšis
Brookly“
Naujienų
”
Z.
Z.
Z.
išgirdęs,
patėmijus,
prižadėta išlyginti.
nės meldės sykiu, ant rašan
utarninkų kožno mėnesio baž
•yra tai ypatingas žmogus 67
ro
no
liberalams
kinku-linku,
o
kad
vienų
nedeldienį
bažnyčio

Taip-gi
atradome,
kad pas p.
nytinėj svetainėj.
metų amžiaus,
bet greitas, Neniam finighos en fumo; — čio šiuos žodžius, kuris kai
jie
nesupratę
lietuviško
atsis

je
vaikutis
apalpo,
tai
jis
ver

Sekretoriij knygos ne sulyg
Valdyba tapo išrinkta se
vikrus, ir atrodo ne senesnis,, Kun kara memoro de via tabo po ištikimas katalikas išklau
veikinimo, užvedė spaudoje naujausios sistemos vedamos.
kia, kad tokie vaikai nebusiu kanti:
sęs
pirmiau
šventų
mišių,
ga

v •
kaip kokių 45-50 metų; judė
ro
lėjau būti laike tų pamaldų, sveiki, kada esųs pats laikas
Kalikstas Mečionis pirm., laisvamaniškų šeine - katarin- P-as Sekretorius prižadėjo už
jime čionykščių esperantinin Ghi restor eterne en lumo!
darė įspūdį tų, kad tarptauti vaikams miegoti tai tenai su Mamertas Kauklis fin. rašt., kų ir čirpina dabar jų it drig vesti naujausių tvarkų.
kų jis yra, taip sakant vi
Su pagarba
nė kalba Esperanto priskubins savo maldoms vaikus klapati- Juozas Valekas prot. rašt. iž nių apsiėdę.
so judėjimo “dūšia.”
Susi Lietuviškai:
jų
ir
siunčiu
į
bažnyčių.
Visų
gadynę “Vienos avidės ir viedininku Jonas Jaraška.
pažinęs su juo ypatiškai, sta
Knygų Peržiūrėjimo Komi
pirmu aš patarčiau p. Z. Z. Z.
Rep.
no
ganytojo.
”
Laikas
atėjo,
o
esperantistai,
čiai susidraugavau, nes išdi
“Lietuva” belaukdama tau sijos nariai:
nesirgti ne savo liga, be tokių
Iškelti vėliavų ateities
dumo pas jį nei šešėlio nėra.
Begiedant himnų — “Mar
tiškų Vyčių, kad tik nesusirg
Kun. N. J. Petkus,
“apiekunų” katalikų vaikai
Ir rodyt, lai žiūri militaristai šu Čiu Paca, Pia Militist’,”—
tų
nuo
savo
surūgusių
čemeryPradėjome kalbėti apie ju
yra aprūpinti. Toliau dar jie
Brooklyn, N. Y.
BRIDGEPORT, CONN.
v*
Į šventų ženklų mūsų vilties. prieita prie žodžių:
cių.
dėjimų įvykdinimui tarptauti
bandė kasžiū kokias biaurias
J. J. Tumasonis,
Vėliavų augščiau ir augščiau . “Vanta kaj pasema
Gražios ir naudingos pra
nės kalbos, ir taip abelnai, akalbas
pramanyti,
kurių
spau

208 E. 14-th Avė.
[vis kelkim,
Estas regha Kron’,
pie kalbas.
Kada taip bekal
doje katalikiškoje negalima kalbos buvo seredos vakare
Homestead, Pa.
Firma kaj čiama
Bostono “Ateitis” dagirbant, priėjome prie lietuviš Lai ji plevėsuoja vis augštai;
paminėti, bet ir tas jiems ne liepos 25 d. 1917 Šv. Jurgio
Staras Dia tron’.
Rengė L. dus, kad susitvėrė Ateitinin
kos, jis staiga ištarė: — “Aš Ir kariaujantiems žinių tų supavyko, 28 liepos,
tūlas J. parap. svetainėje.
Kaj
neniam
falos
[teikim,
Nemažai kų Sųjunga, praeitin žvalgy
ir moku lietuviškų kalbų.”
Aglinskis, už paantrinimų tų D. S. 39 kuopa,
Dia
Eklezi
’
—
Link
kur
ved
’
mūs
’
idėjos
tažmonių
susirinko,
Kalbėto- tis pradėjo.
Mat savo falšyTie jo žodžiai mane it elektri
kalbų užsimokėjo $8.25, bet
Tion
ja
promesis
[kai.
F.
Kemėjas
buvo
tai
kun.
vo
vardo
baisiai
išsigando.
ką nukrėtė ir pradžiugino.
dar ne galas, ..matysime, kaip
Kristo mem ai ni.
Uoliai dirbkit, draugai, o jūs’
Piršis iš So. Boston, Mass
tas užsibaigs.
Tuoj pradėjau į jį lietuviš
[vardas
miausia
kalbėjo vietos gerb.
kai kalbėti — jis gi ant to Nežus niekados mirties tamsoj, Lietuviškai:
Lakštutė.
Bloga ponui Sirvydui be
klebonas kun. M. A. Pankausespearntiškai: — “Tamsta, Su brangia kalbos idėja jūs’
kas
ir
mandagiai
pakvietė
kobalso,
bloga ir su balsu. VisNykus ir pereinamas
konversacijos — plačiai kalbė
'
[vardas
daugiausia prisirašyti prie L. vien į tautiškų taškų nepatai
Yra karališkas vainikas;
ti lietuviškai negaliu, bet taip Liks amžinos atminties šviesoj.
D. S. kuopos.
Tarp to buvo ko.
Tvirtas ir visad būnantis
WORCESTER, MASS.
trumpų sakinių ir pavienių žo
surengtas
programėlis.
Pro
Stovi Dievo sostas.
Tų eilių autorius p. Benja
džių, tai man ne stoka jų oL.
Vyčių
26
kp.
gegužinė.
gramo išpildytujus perstatinė
Bei niekad nepuls
vje.
Visokeriopų kalbų, minas Klatskis iš Uniontovn,
Rusijos caro likimu daugiau
Dievo
Bažnyčia
—
Pa.
Atsibuvo 29 d. liepos ant A. jo pirm. A. Veleckis. Prakal
urių tik po truputį jis iš
susirūpino
“Amerikos Lietu
bas
smagiai
paivairino
dekleTų juk prižadėjo
Lukšio ūkės.
Vieta labai tin
moko Esperanto kalbos besi
Po vakarienės buvo suloš
vis/
’
r
P-lė A.
Kristus pats dėl mūs.
kama. Nors dangus buvo ap macijomis ir eilėmis.
mokinant.
Jis sako, kad su tos dvi teatrališkos komedijėJasinskiutė
puikiai
pasakė
dvi
sirėdęs tamsiai ir panašu buvo
kuriuo negal susikalbėti, tai lės, pritaikintos tarptautinės
Man beklausant tų žodžių,
eiles,
p-lė
M.
Dragūnaitė
la
PStny- it kaleidoskope, praslinko is į lietų, bet žmonių suvažiavo bai gražiai pasakė dvi eiles, pbile tik jis nori, D-ras Šimo- kalbos išgarsinimui.
Pittsburgh’as “Vytį” pasi
Įvairiausi žais
nek su pagelba žodynų ir rank- čioj po pietų (27 liepos) buvo toriški nuotikiai griūvančių gana daūg.
gavęs,
ant syk pajaunėjo.
lė Ona Kaluckaitė deklemavo
vedžių gali išmokinti kiekvie ekskursija į Willow Grove karalysčių, kurios mėgo ko lai tęsėsi visų gegužinės laikų. ir matytits, ji turi gabumus.
nų Esperanto kalbos liuosame parkų; vakare-gi traukiniu — voti su krikščionyste, teisin
L. Vyčių 26 kuopos nesenai P-lė E. Baltušytė taipgi pui
laike be jokio sau atlyginimo į Wynnefield Country Club giau sakant, su katalikyste; susitveręs choras, vedamas p. kiai pasakė eiles “Persergėji
Worcesterio lietuviai turbūt
— dykai.
D-ras Šimonek pa ant šokių. Čia lietuviai tiems, jos griuvo, vainikai jų pui J. Čižausko, sudainavo kele mas lietuvaitėms,”
stebuklingų
kur šaltinį surado,
publika
sakė, kad Chicagoj, UI. yra kurie ne šoko, papasakojo šį- kių karalių, jei taip tarsiu tu dainelių, kurios gerai nu nemažai kvatojo.
Po to kun. kad naujų ir gražių sumany
lenkų,esperantininkų draugys -tų apie lietuvystę, lietuviškų amerikoniškai “skrape” gu sisekė “if publikai patiko, kų F. Kemėšis prakalbėjo, išaiš mų ir darbų pas juos be skai
tė, turinti arti du šimtu na kalbų ir tt Gaila, kad. po li, o šventa Bažnyčia, ta Uo liudija gausūs delnų plojimai: kindamas apie LDS. organiza čiaus.
12
rių, bet yra mažai žinoma už rankų neturėjo tam tyč lite la Petro, kaip stovėjo, taip
Wotcestėrid
katalikiškas cijos naudingumų ir reikalin
Švilpukas.
ratūros,
paduodančios
žinias
ir stovi nepajudinta.
tai, kad nepriguli prie Šiaurjaunimas surengtose gegužinė gumų prigulėti, kiekvienam
Amerikos esperantininkų Aso- apie lietuvių reikalus. SubaIšreiškė daug
Popiet dar tų dienų (29 lie se apsieina labai pavyzdingai. darbininkui.
cijos, kas kenkia žinia ir jai, toje (28-tų liepos) iš svarbe pos) buvo ekskursija į kuodi- Gegužinėse dalyvauja ir pats naujų minčių ir visiems pati
NAUJAS SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
ir visam esperantininkų judė snių dalykų, apart rytmetinio džiausių visose Suv. Valstijose L. Vyčių dvasiškas vadovas ko jo žodžiai.
reikalų susirinkimo, po piet
Susivienijimus Liet. R. K. Amerikoje balandžio
jimui.
Gi tokių mažesnių
parkų Fairmont Park.
Po gerbiamas kun. J. Čaplikas. Ir
Darbininkė.
važiavo traukiniu į Valley
pabaigoje,
šių metų, pradės išleidinėti savaitinį
draugysčių esperantininkų y- Forge, tai yra į vietų, kur to, skirstimasis į namus. Tar dalyvauja žaidimuose ir prisi
laikraštį
pe daugybės pasveikinimo lai deda prie užlaikymo geros
ra ir daugiau.
laike karės už Amerikos liuo
škų ir.- telegramų yra ir nuo tvarkos. Ačiū jam.
BRIDGEPORT, CONN:
Sulyg Kongreso programo, sybę, buvo Jurgio Washing- lietuvių; būtent, iš Boston,
stovykla —
Worcesterio katalikiškas jau
L. D. Sųjungos- 39 kuopos
per tris dienas, būtent, 26-tų tdno generole
Mass. nuo “'Keleivio,” nuo
.“Garsas” išeis kas ketvergas didelių 8 puslapių
‘
‘
Headąuarters.
’
’
Ten
’
yra
nimas,
tai veidrodis mūsų tau susirinkimai nutarta laikyti
27 ir 28-tų liepos nuo devynių,
kurio specijaliu reporteriu bu
7
kolumnų
formate.
tos garbingos ateities.
Nors kožnų mėnesį po pirmos ne
dešimts iš ryto lig pietų buvo daug senovės liekanų: armo vo p. J. Stankūnas.
Iš Det
“Garsas” bus vienu svarbiausių ir geriausių Atų, kuriomis Washingtono ka
keletas čia augusių merginų dėlios Fredos vakare, 7 vai.
vis laikytos, taip vadinamos,
roitu Mich. nuo p. J. Miliaus
merikos
lietuvių katalikų laikraščių.
lanko laisvamanių surengtas Taigi malonėkite atsilankyti
riuomenė kariavo prieš ang
J—
- * —' - - - '
—
■ ko;
iš
Newark,
N.
J.,
nuo
pp.
“
Genui
” sandarb
minkanti pasižadėję gabiausie
“aferkunvenos”— reikalų po lus; maža tvirtovė vardu
gegužines, bet man teko pa visi nariai ant susirinkimo
ji Amerikos lietuvių rašytojai, publicistai, visuomesėdžiai, kaip tai išrinkimą* Washiflgton; nuo tų laikų už Alb. Trečioko, A. Laužemio tirti, kad jos ne Worcestervrugpjūčio 8 d. 1917 m. ftv.
italdybos Asocijai; nusprendi
ir N. Radamio.
Laike tų "vi
ninkai.
silikęs ligonbutis ir keletas
je augę, ale vėjalio atpūstos Jurgio parapijos svetainėje.
sų ketarių dienų nuo 26 ligi
“Gaiso” prenumerata metams $2.00, pusmečiui
iš kitur; taigi Woreesterio jau Daug turime naujų ir svarbių
mas suorganizuoti “Garanti paminklų tų laikų karžygiams.
; 30-tos liepos, ant viešbučio
$1.00.
jos Fondų,” kuris reikale pi- Ypatingai vienas paminklas Windsor Hotel, kur kongresi- nimas ir neatsako už jas. Bet dalykų apsvarstymui mūsų pa
Korespondencijoms ir prenumeratai siųsti antra
nigiškai palaikytų Asocijos indomus, tai yra didelė, gran- ninkų buvo “Akceptejo” ple dar yra viltis, kad ir jos pa čių labui ir visos organizaci
šas:
mes laisvamanius ir stos į ei jos.
Taip-pat pasirūpinkite
organų: ‘ ‘ Amerika Esperanvėsavo esperantininkų vėlia
“ GARSAS,”
les doro ir katalikiško jauni ir naujų narių atsivesti prisi
va.
tisto;” svarstymas pakelti pri
456
GRAND
STREET,
BROOKLYN, N. Y. ’
mo. Dieve duok.
1
rašyti.
gulėjimo prie Asocijos duoklę
Korespondentas.
Vieversėlis.
Kp. Rašt. U. Matus.

Kas gfrdfti lietuvių kolonijose.

Nuotrupos.

Moksleivių Seimas

%

“Garsas”

•<

Vietinės žinios

Pėtnyčioje, rugpjūčio 10 d.

“ Darbininko ”redakcijos kam
bariuose bąs LDS. Centro val
dybos narią susirinkimas. Į
Subatoje, rugpjūčio 4 dieną
susirinkimą krie^ejar.senosią^
7:30 valandą
vaakre ap
ir naujosios valdybos nariai.*
krikštyta pp. Gudą sūnus Fa
Pradžia 7:30 vai. vakare.
_
bijono - Jono - Povilo vardais.
Krikšto tėvais buvo kun. F.
Kemėšis ir p-lė Z. Gurkliutė
iš Hartford, Conn. sesuo po
nios U. Gudienės.
Tą pat vakarą pp. Gudai iš
kėlė kūmams ir svečiams va
karienę savo name.
Be kū
mą kun. F. Kemėšio ir p-lės
Z. Gurkliutės buvo p. Kazys
Pakštas iš Chicagos, p. Stepas
Kneižis iš Hartford, Conn., p.
Jonas E. Karosas, poni Šajafkienė, p. A. Kneižis ir pp. Ve
rnai.
AR SKAITOTE “MOTERŲ
Pp. Gudams ir ją šauniam
inpėdiniui, laike vakarienės DIRVĄ,” lietuvią katalikią
moterą mėnesinį žurnalą? Jei
palinkėta daug laimią.
Jau
nam Fabijonui Jonui - Povilui ne nelaukie nei dienos, bet susipažinkie su ja, o tikrai nesi
išreikšta linkėjimai gyventi
gailėsi tą padarius. “Moterą
pusantro šimto metą ir ingyti
Dirva
” kupina indomiausią
savo .tėvą gražius privalumus
dalykėlią
ir žinelią. Metams
ir gabumus.
tik doleris, pusmečiui 65 cen
Storasis Jonas.
tai, 1 egzempliorius 10 centą.
Adresuok:
.

Ponas Kazys Pakštas jaunas
ir gabus kataliką visuomenės
veikėjs žada rugpjūčio 26 die
ną, 7:30 vai. vakare, pasaky
ti Šv. Petro parapijos salėje
prakalbas apie Vyčią judėjimą
ir kitus svarbius lietuvią vi
suomenės rekalus.
Prakalbas rengia L. Vyčią
17 kuopa.
Plačiau apie šias
prakalbas bus pranešta sekan
čiuose “Darbininko” nume
riuose.

i

----------------

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GUA
VAKAR. PKNN8YLVANUOJ.
Prezidentas: —
J. Petraitis,
•S 1505 Carson St.,.
/
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vice-prezidentas: —
K. Smigelskis,
1 Eilėn St.,
Carrick, Pa.,
Mt. Oliver St.
Protokolą Sekretorius: —
J. Packevich,
2107 AVharton St.,
S. S. Pittsburgh, Pa
Finansų Sekretorius: —
Jos. Daukšys,
138 So. 20th St.
Iždininkas: —
B. W. Woshner,
1514 Carson St.
Direktoriai: —
J. Marcinkevicz,
2106 Carson St.
J. Janauskas,
75 So. 19-th St.,
M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.,
J. Kybartas,
2115 Wrights St.
P. Kildušis,
1811 Wharton St.,
Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis,
1717 Arcena St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.
Janitor: —
J. Tamkevičia,
2025 Jane St.
Marshai: —
C. Patckevich,
1908 Merriman St.
M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.,
Pittsburgh, Pa.

Paieškau savo pusbrolią
Prano ir Leono Bugailą ir švogerio Antano Eišmanto. Pir
miaus gyveno Dugūesna, Pa.,
o dabar nežinau kur. Prašau
atsišaukti arba kas žinote pra
neškite sekančiu adresu:

V. Jakavičia,
37 Jefferson St.,
E. Cambrideg, Mass.

“MOTERŲ DIRVA,”

Paieškau kaimyno Prano Ma
čiulio, paeina iš Kauno gub., Uk
242 W. Broadway,
South Boston, Mass. mergės pav., Skapiškią parapijos,
Mieiūnų sodžiaus. Taip-gi pus
brolių Mikšių, Mikšioka, Antano
Turiu svarbų reikalą. Ar tamstos
[patys atsiliepkite, ar kas kitas
A. K. MAŽINAUSKAS įga
šiuo adresu:
liotas užrašinėti “Darbinin
ką,” rinkti apgarsinimus ir tt.
Pas jį galite kreiptis šiuo ad
resu:

L. D. S. CHICAGOS APSKR
ORGANIZATORIAI:

A. K. Mažinauskas,
321 Lincoln Avė., Rockford,Hl.

Cambridge, Mass. Vyčią 18
kuopa p. K. Pakštą žada irgi
gauti su prakalbomis.
Kada
bus praaklbos Cambridge —
bus pranešta vėliau.

Rymo Katalikų Spaudos Dr-joa
Centro Valdybos antrašai:

Chicago, HL
Raštininkas J. Tumasonis,
917 W. 33 St., Chicago, DL
Iždininkas — Iz. Nausiedas,
917 W. 33 St., Chicago, DL

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
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
P. O. Box 36,
Holbrook, Mase

Visos Lietuvos
Žemlapis
Parodyta sienos, kokios tu
rės būti laisvos Lietuvos.
Lietuviai iš Kauno, Vilniaus,
Suvaiką guberniją, Prūsą Lie;uvos, Kuršo ir Gardino gu
berniją ras savo miestus ir
miestelius, geležinkelius, uįjfee
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-ją ir daugiaus po 50c. Agen
tams tam tikros kainos.

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

Centrai Spa.

Liet. Vyčiu 17 kuopos eks
tra susirinkimas bus panedėlyj rugpjūčio 6 dieną, 7:30
vai. vakare Šv. Petro parapi
jos bažnytinėje salėje.
Visi
nariai būtinai atsilankykite,
yra begalo svarbią reikalą ap
tarti.

Broadway, So. Boston, Mas
Kampas Dorchester Street

Sustok! Skaityk !
Galvok!

Geriausia vieta, kur gal
ma gauti įvairių rūšių SAI

DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (it
-cream), SODA ir CIGARŲ

Užlaikau visokios
rūšies
maldaknygią ir įvairią svieti
šką knygą.

Kuopos Valdyba.

Taipgi įvairią

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

Parduodu už pigią kainą.

Mirė nuo karščio. Rugpjūčio

Užrašinėju
laikraščius:
“Darbininką,”
“Draugą,”
“Žvaigždę,” “Vytį,” “Žvir
blį,” “Tautos Rytą,” “Pa
žangą,” “Moksleivį,” “Mo
terą Dirvą” ir “Garsą.”
Galite gauti ir pavieniais
egzemplioriais.
Kreipkitės pas:

2 d. So. Bostone ant 4-tos gat
vės, nežinia kokios tautos žmo
gus staiga pasimirė nuo karš
čio. Nelaimingas atrodė pa
čiam stiprume, apie 40 metą
amžiaus.
.
Tikrai žinom kad mirsim,
bet tikrai nežinom kada mir
sim.
J.
’•

Andriejų Kulbicką,
7602 Aberdeen Avė., N. E.
Cleveland, Ohio.

-—-

[

Gerina darbininką būvį. Vie
nas lietuviškas South Bos
tono biznierius socijalistas,
matyt, labai rūpinasi dar
bininką
reikalais, nes už
prekes - produktus ima kelis
centus daugiau už svarą, kaip
kiti biznieriai. Ir dar, kaip
matyt, kitoniškai suka, kaip
žydas. Kur-gi ta socijalistų
teisybė ir lygybė? Jeigu soci
jalistų mokslą žmonija priim
tą, tai vienas kitą taip skriau
stą, kaip iki šiol dar neskriau
dė*

-----------

PIRMO

i “DARBININKO

Spaustuvėje

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLUOS
APSKRIČIO VALDYBA.
Pirmininkas: —
A J. Čiginskas,
35 Lafayette St.,
Worcester, Mass.
Vice-pirmininkas: —
V. Kudirka,
3 TFranklin St.,
Norwood, Mass.

Vincą Ramažauską,
11 South Leonard Str.
WATERBURY, CONN.

Raitininkas • —

“DARBININKAS”
HENRY J. B0WEN
Real Estate & Insurance

KLESOS

DANTISTAS

Pasipirkite pavieniais nume
riais “Darbininką,” “Drau
gą” ir kitus katalikiškus laik
raščius pas:

CAMBRIDGE, MASS.
L. Vyčią 18tos kp. choras
dėl sunkią aplinkybią repeti
cijas laikyti buvo perkėlęs į
kitą vietą. Vėliaus pasiro
džius, jog tie nesmagumai yra pataisomi.
Tokiu tai bū
du choras savo repeticijas vėl
laiko toj pačioj salėj po No.
79 Moore kampas Harvard St
Repeticijos būna utarninkais
ir ketvergais 7 vai. vak.
Prie choro prisirašiusią yra
daug merginą.
Vaikiną visai
nedaug.
!■•
!
Taigi patartina vaikinams
subrusti prisitašyti prie Liet
Vyčią choro.

AK1BIKO8 LIETŪV

V. Brodis,
71 Oakville St.,
West Lynn, Mass.
Iždininkė: —
Jadvyga Dimaitė,
8 Market St.,
Brighton, Mass.
Iždo globėjai: —
A. Baužinskas,
5 Wexford St.,
Brighton, Mass.
A. Vaisiauskas,
14 Moore St.,
Cambridge, Mass.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi vizai be skausmo, s<
geriausiais prietaisais, si
naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,Se. Bortu,Man
PBII DOBCHESTER ST.

Valaadoa
nno9 vaL ryta
iki 8 vaL vakar*.

ano 18 vai, ry
iki 4 vaL vakar

Tel So Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M.1
GeltaM sntiialirti ir HttuviuM.
Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITI
OflMAdysM
MP.MMFJL

SrtsvtMkiMft
PrlaktrtaAkM

4 W Beylrten St. Bertai, Na

Dr. Paul J. Jakmauk
(Jakimavičius)
NMlIldInh
W» BROADWAT Cer G 8T. 80. BOA

ViemtinS Lfetuviška £

Krautuvė 1
Kuri užlaiko visokio ta- V
voro, reikalingo mainenieriams.

216S.Bree4St,PMa4dpha

į

Phytician and Surgoon (liettma
lajas ir chirurgai pabaigta Indi
Univtnrtata) Gydo visokias liga
ru, moterių ir vaiku. Daro opera
Onao valandos: S-11 rito. 8-4 po pM
vakaro. Nedelioms: >11 rito 1*4 pa

