
NUTARĖ STREIKUOTI.
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NELAIMĖ LIETUVOJE.

ERZINO BULIŲ.

VĖL ATSAKĖ PASPORTĄ.

DARBAI EINA GERAI.

INDIJOJ NERAMU.

Diena
NEGRAI UŽMUŠĖ KAREIVĮ

KIEK IŠLEIDO KAREI

i

PASILAIKYS UŽKA
RIAUTAS ŽEMES.

Jau pradedama galvoti kaip 
pardavus žmonėms antrą S. V.

PAVOGĖ SPROGSTAN
ČIOS MEDŽIAGOS.

Senatorius Lodge S. Vai. se
nate pasakė kad įvedimas pro- 
hibicijos būtą labai kenksmin
ga praplatinimui blaivybės.

Seredoje 2335 liuosnorią pa
sidavė į kariuomenę. Išviso 
nuo balandžio pirmos pasidavė 
173.266 bet vis dar trūksta su
virš 10.000.

Vokietijos Bonn universite
to 78 profesoriai inteikė kai
zeriui prašymą, kur pataria
ma Vokietijos valdžiai nesiū
lyti talkininkams taikos.

laisvės paskolą kuri bus ant 
$300.000.000.

PRAŠO NEKVIESTI 
TAIKOS.

laikėsi
Dabar ir jie suti-

prie darbo. Jis apielinkėj už
mušė 200 su viršum gyvačią.

BUVUS BAISI EKSPLIOZI
JA.

Atė-
ne-

NAUJI MINISTERIAI RU
SIJOJ. .

GYVATĖ ĮGĖLĖ ME
DĖJĄ.

SUTEIKĖ GARBĖS LAIPS
NI-

NUSKYRĖ LAIKĄ.
Tarptautiniam socijalistą 

kongresui Stockholme nuskir
ta rugsėjo 9 d.

RUSUOS MOTERS STOJA Į 
LAIVYNĄ.

150 Rusijos moterą pastojo 
į laivyną. Iš pradžios lavin
sis valdyti laivą.

TeL €20 So. Boston. Organas Am. lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininką Sąjungos.880 8o Bogt<m No. 93 Į275Į

Kas neužsipelno laisves

Bulgarijos premjeras Rados 
lavov apreiškė, jog Bulgari
ja pasilaikys užkariautas že
mes.

Nukentejusiem nuo kares lietu
viams sušelpti.

RENGIA SCHUILKILLO IR NORTHUMBERLANDO 
LIETUVIŲ KOLONUOS.

Verčia tapti piliečiais
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Visas Rusijos frontas pavojuje
SVARBIAUSI RUSUOS

FRONTO PUNKTAI
PAVOJUJ.

Prieš Rusiją teutonai daro 
didžius žygius. Smarkiau
sias teutoną veikimas yra pie
tuose. Čia jie užtaise spąstus 
rusą-rumuną armijai. Visa 
pietinė didžiulė armija gali pa
kliūti į tuos spąstus.

Besarabijoj teutoną jėgos 
ūžia pietą link tarp Dniestro 
ir Pruto upių. Visos vietos čia 
lygios, be jokią kliučią ir 
teutonai smarkiai žengia pir
myn. Tuo tarpu nuo Juodąją 
jurią iš kito Besarabijos galo 
bulgarą, turką, teutoną ar
mijos ir-gi žengia pirmyn pa
sitikti iš šiaurio atūžiančią teu
toną armiją. Tai rusai ir ru
munai turi dabar kuogreičiau- 
sia trauktis iš Moldavijos, nes 
jei nepasitrauks į rytus, ' tai 
jiems bus urnai kelias atkirs
tas. Iš pietinės ir šiaurinės 
Moldavijos rusai ir rumunai 
skubinasi į Jassus, dabartinę 
Rumunijos sostinę. O iš ten 
geležinkelis eina pietinen Ru
sijon ir tuo geležinkeliu galės 
pabėgti, jei suspės. Dabar 
teutonai jau randasi vos už 70 
mylią nuo Jassą. Jei teuto
nams pavyks staiga paimti Ja
ssus, tai didžiulė, ' milijoninė 
rumuną ir rusą armija bus 
priešininką maiše. Tuomet 
teutonams būtą atviras kelias 
į Kišenevą ir Odessą.

Odessoj randasi Rusijos 
laivyno prieplauka. Tai teu
tonams ateinant tie kariniai 
laivai ir kiti dums į Sevasto
polį.

Teutonai iš tą užkariautą 
vietą labai pasipelnys. Besa
rabijoj užderėjimai yra pui
kūs. Odessoj esą dideli javą 
sandėliai. Ir Jassuose ir ap
skritai Moldavijoj daug yra 
maisto sandėlią ir tas be galo 
vokiečiams svarbu.

Teutoną žygiai tuo paleng
vėjo, jog Rusijos armijoj te
bėra demoralizacija. Čieli 
pulkai atsisakinėja kariauti. 
Šiaurinėj Moldavijoj du pulkai 
pabėgo ir tas privertė keletą 
mylią trauktis visą armiją.

• Užimtose vietose teutonai 
su didžia paskuba griebiasi va
lyti javus.

Šiaurinėj Galicijoj teutoną 
armotos baisiai veikia ir ardo 
rusą drutvietes. Čia rusai 
greit turės smukti atgal.

Šiaurinėj Rusijos armijoj 
ir-gi matosi ženklai, rodanti, 
kad rusą armija rengiasi trau
ktis atgal. Rusai rengiasi 
apleisti Rygą ir Dvinską. Kol 
kas tikrą žinią apie čionykš- 
čią armiją stovį dar nėra. Bet 
apskritai imant demoralizaci
ja visą Rusijos armiją tebsi- 
tęsia.

Rusijoj įvyko susiartinimas 
politišką partiją ir penkią 
partiją reprezentantai inėjo 
ministerią kabinetan.

Dabar šie ministeriai yra:
Premieras ir karės ir laivy

no ministeris — A. Kerenskį.
Vice-premieras ir finansą 

— N. V. Nekrasov.
Užsienio reikalą — M. R. 

Teresčenko.
Vidurinią reikalą — M. Ak- 

sientiev (sočijai - revoliucijo- 
nierius. >

Švietimo — M. Oldenburg. 
(kadetas)

Darbo — M. Skobolev.
Vaizbos ir pramonės — M. 

Prokopovič.
Viešos pagelbos — M. Ast- 

rov (kadetas).
Amunicijos — M. Piešec- 

honov.
Teisybės — M. Jefremov.
Šv. Sinodo prokuratorius— 

M. Kartašev.

Komunikacijos — M. Tach- 
matišev.

Krasos ir telegrafo — M. 
Nikitin

Valstybės kontrolierius — 
F. A. Golovine (kadetas).

Agrikultūros — M. Černov. 
Karės ministerio pagelb. — 

Lavinkov.

Ikišiol konetitucijiniai de
mokratai (kadetai) 
nuošaliai, 
ko ineitį ministerią kabinetan.

Maskvoje amunicijos dirb
tuvėje darbai eina labai smar
kiai. Maskvoje yra didis prie
šingumas vokiečiams. Petro
grade daugiau veikė vokiečią 
agentai, daugiau buvo viso
kią karštagalvią jr iškrigdė 
darbininkus. Tarpe Petrog
rado darbininką sutarimo nė
ra. Valdžia vis tebesvarsto 
keltis Maskvon.

PERMAINOS VOKIE- 
TIJOS MINISTERIUOSE.
Vokietijoj, kaip ir Rusijoj 

įvyko permainos ministerią 
kabinete. Pažymėtina tas, 
jog Teisybės ministerių nus
kirtas, vienas kataliką centro 
vadą, Spahn. Liberališkoji 
spauda nesidžiaugia naujais 
ministeriais. Naujai nuskir
tieji ministeriai esą tokios pat 
dvasios, kaip ir pirmutiniai.

Kanados valdžia iki liepos 
20 d. išleido karei $623.000.000.’ 
Tai išlaidą ant kiekvieno gy
ventojo atseina po $868.

VERČIA STOTI PILIE
ČIAIS.

Cleveland, Ohio. — Darbi
ninkams nepiliečiams pastaty
ta šitoks ultimatumas:

“Pastokite piliečiais arba 
eikite iš darbo — jei jūs nori
te su mumis dirbti, tai jūs 
turite ir kariuti su mumis.”

Kartu prasidėjo uolus ieško
jimas tą, kurie bando išsisuk
ti nuo kariuomenės.

PRADĖJO GABENTI.
Vokietijon jau pradėta ga

benti šią metą javai iš Rumu
nijos.

MUŠTRUOS ŠIAURINĖ
SE VALSTIJOSE.

Suv. Valstiją valdžia nuta
rė sumobitižuotėfc negrus neia- 
vinti kariniame muštre pieti
nėse valstijose, o atgabenti 
juos į šiaurinią valstiją lage
rius. Bijo, kad ten, kur 
daug juodąją gyvena, nepa
keltą juodoji armija maišto.

DAUG UŽSIREGIS
TRAVO.

New Yorko miestas buvo 
pareikalavęs, kad visi nuo 16 
iki 50 metą amžiaus užsiregis
truotą. Tai tokią (vyrą ir 
moterą) užsiregistravo 3.277.- 
366. •

v Nepiliečią tarpe ją yra 443. 
545.

Rokuojant, kad šitie 
siregistravusieji sudaro 
nuoš. gyventoją, išeina, 
New Yorke yra 5.462.277 
ventoją.

Fribourgo universitetas su
teikė Vokietijoj princui Isen- 
burgui, Lietuvos gub-riui, dok
toratą už nuopelnus vokiečią 
tautai. O jo nuopelnai buvo 
surekvizavimas maisto Lietu
voje, gabenimas lietuviško 
jaunimo Vokietijon, įvedimas 
mokyklose vokiškos kalbos, į- 
vedimas rykščių bausmės ir 
baudžiavos Lietuvoje.

Kaip Lietuvią Informacijos 
biuras Šveicarijoj skelbia, tai 
birželio 25 d. Jaunėnuose, 
tarp Meisagolos ir Širvintos iš
tiko nelaimė. Būrys darbi
ninką skiepe turėjo nakvoti. 
Naktį ištiko gaisras ir daug 
darbininką sudegė.

- - ___ ■ _

Rusijos premieras Kerens-
■ ki, prieš ofensyvą Galicijoj 

liepos m. pradžioj, buvo nu
važiavęs iš anksto frontan ir 
valandą valandas perleidinėjo 
kalbėdamas su paprastais ka-

• reiviais. Vieną sykį kareivis
i jo klausia:
i “Bet jei mes pradėsime 

antpuolius, kas mums iš lais
vės, tėvynės ir liuosybės? Lš

• to mums įnirusiems jokios ne
bus naudos. Todėl valdžia

' privalo tuoj pradėti rūpinties 
įvykinti taiką.”

Kerenskį tarė:
“Liuosybė nėra tas, kad 

asmens reikalus pastatyti aug- 
ščiau tėvynės reikalą. Ge- 

1 riausias kraujas rusą tautos 
1 nebuvo pralietas ant kartuvią 
i vien tam, kad koks bailys su 

savo saumeiliškais ir godžiais 
tikslais galėtą prisiplakti prie

■ valdžios vairo ir kreipti jį sa
vo naudai ir pelnui. Šios 
dienos revoliucijonieriai visai 
nemąsto apie savo pelną arba

T saugumą. ' Atpenč jie rokūb- ir po keleto? dienu sugrįžo

Lexington, Ky. — Kentuc- 
ky ir Tenneseee valstiją mai- 
nieriai nubalsavo ateinančią 
subatą streikuoti. Jei iki tos 
dienos nesusitaikys, tai 10.- 
000 mainierią sustreikuos.

Sheffeeld, Mass. — Harold 
Roys buvo išėjęs medžioti gy
vačią. Viena didelė barškan
čioji gyvatė jam įgėlė į kelė- 
ną. Tai jis tuoj peiliu išpjo
vė žaizdą, paskui ją išdegino

ŽINUTĖS.
Vokietija pranešė Turkijai ir 

Bulgairjai kad ji padengs ka
rės iškaščius tą valstiją.

Edward Thomson, negras 
buvo paliuosuotas utaminke 
už nušovimą Edmund J. 
Murch, kurį jis atrado su jo 
pačia. Jis pasirėmė visą savo 
apgynimą ant “neparašytą 
teisią.”

Prirodymai kad jauni vyrai 
stengiasi išsisukti iš kareivia
vimo gerdami nuodus kurie 
sulaiko ją širdies plakimą bu
vo paduoti Suvienyti} Valsti
ją advokatui, Francis G. Ca- 
ffey.

Iš 60 vyrą, kurie atsilankė 
prie exemption board Bostone 
visi išskiriant vieną ieškojo 
informaciją kaip išvengti pa- 
šaukmą į kariuomenę.

Policija sako 'kad moterįs 
gali basoms kojoms maudytis 
ant Nantasket beach jei tik 
joms patinka. .•••» i !-•»■-
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Vagystės Vokietijoj platina
si. Dažnai vagįs daržus už
puola ir gyvulius pavagia. <

ja sau už didelę privilegiją 
aukoti savo gyvastį dėl žmonių 
gero. Bet kaslink žmogaus, 
kurs dreba už savo kailį, tai 
tik tą galiu pasakyti, kad to- 
kis žmogus nevertas laisvės.” 

Po to Kerenskį atsisukęs 
prie pulkininko paliepė išvyti 
iš armijos tą bailį. Tegu, sa
kė, jis eina sau namo ir tegu 
visi žino,. jog jis bailys ir at
sisako ginti Rusijos žemę. 

Kerenskį klausė pulko: 
“Draugai, ar galimas dai

ktas, kad jūs visi esate tos 
nuomonės, kaip tas bailys ” 

Kareiviai sušuko: “Ne, ne! 
Tai tik vienas atsirado toks 
bailys.”

Trečioji Lietuvių

PUIKUS KORNŲ UŽDERĖ- 
f JIMAS.

Aprokuojama, jog šiemet 
korną užderės Suv. Valstijose 
ant 100.000.000 bušelią dau
giau, negu pereitais metais.

Socijalistas Morris Hilląuit 
prašė valdžios pasporto va
žiuoti į socijalistą tarptautinę 
konferenciją Stockholme. Wa- 
shingtoną valdžia pasakė ne
išduosianti.

Baltimore, Md. — Tarp ne
grą ir kareivią buvo ištikę 
muštynės. Vienas kareivis 
tapo užmuštas. Daug negrų 
buvo sužeista. Penki karei
viai suareštuoti.

Vokietijoj, Henningsdorfe 
buvo tokia baisi ekspliozija, 
kokios ligšiol nebuvo nuo ka
rės pradžios. Amunicija dir
btuvė į dulkes paversta. Žmo- 
nią žuvę į 300.

Lawenceville, UI. — Iš H- 
linois Torpedo kompanijos 
dirbtuvės pavogta 20 kvortą 
nitro-glicerino. Dabar dirb
tuvės ir tiltai saugojami, nes 
spėjama, kad kokie šnipai pa
sivogė tos sprogstančios me
džiagos, kad pridaryti bėdą.

Portland, Me. — Ashley 
Johnson, 16 metą vaikinas, 
paskaitė knygoje apie bulią 
imtynes Ispanijoj. Jis suma
nė išbandyti kaimyno didelį 
bulią. Pasiėmė raudoną stal
tiesę ir nuėjęs ganyklon, pa
mojavo buliui. Kad šoks ant 
jo bulius, tai vaikutis vos su
spėjo įšokti medin. Ir ketu
rias valandas išbuvo vaikinu
kas buliaus nelaisvėje,
ję darbininkai jį išvedė iš 
laisvės.

Lake side (E. Mahanoy Junction, Pa.)

Rugpjūčio 15 d., 1917

Anglijos valdžia neskelbia 
žinią apie stovį Indijoj, bet 
kartais išeina eikštėn tokie 
dalykai, kurie nurodo, kad 
Indijoj gan sunkus padėjimas. 
Indijos vice-karalius lordas 
Hardinge . lordą rūme apreiš
kė, jog 1915 metais pavasarį 
kas savaitė revoliucijonierią 
būdavo suareštuojama po 3.- 
500. Ir visais tais metais An
glija daug rūpesčią turėjo. 
Dabar panašus stovis atsinau
jino. Be to ant šiaur-vaka- 
rinio rubežiaus ginkluotos kal
ną gentys nuolatai užpuldinė
ja.

Ne wYorke buvo ekzamina- 
voti 171 iš pašauktąją į ka
riuomenę, iš tą surasta tik 10 
kurie bus imami į kariuomenę. 
Nors tuodvi evemption boards 
šaukė ant ekzaminą 366 bet tik 
171 teatėjo.

Šio mažiaus “Jieva” nese
nai atėjo sušalusi ir alkana į 
Denver, Col. Ta “Jieva” yra 
p-lė Agnės Lowe kuri sumanė 
kalnuose gyventi taip kaip gy
veno pirmieji žmonės Adomas 
ir Jieva. Ji išlaikė tą savo gy
venimą tik vieną dieną.

New Bedfordo exemption 
board iš 97 pašauktą į kariuo
menę priėmė tik 3.

T

Pradedant subatoje prasidė
jo Francijoje vartojimas dno- 

jogjnos karčiukią. Nei vienas ne- 
gy-1 gali gauti duonos pakol nepa

rodys savo korčiukės.

už-
60

Prasidės 11 vai. iškilmingomis šv. mišiomis ir pamoksle I 

tame pačiame parke. Bus lošiami įvairūs žaislai. 5 vai. po 

pietą koncertas, kuriame dalyvaus Mahanojaus ir aplinkinią 

koloniją žymesnieji chorai. f Kalbės garsūs lietuvią ir anglą
’ z JC? . ' *

kalbėtojai. Šokiai prasidės tuoj po pietą ir tęsis iki vėlam 

vakarui. f ____
■ ■ ■" ■

Puiki gamta! Didelis ežeras pasivažinėti ir išsimaudyti, i 

Sveikas tyras oras! Specialiai traukiniai ten ir atgal.

Atvykite netik artimesnieji, bet ir iš toliau.
L. D. KOMITETAS

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 

tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilią.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu.

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

j



“Naujoji Gadynė” apie E- 
vangeliją ir Apaštalų laiškus 
tiek išmano, kiek blusa apie 
poeziją

Nuotrupos.

1917 m.
• ’ r - r

Suspenduotų narių yra: 373 
Pilnų narių yra. 1.159!
Nuo 1 dienos liepos 191C iki seimo prisirašė 6&T-nariai. 

Ineigos ir ifiaidos.
L. D. S. Centro ineigos nuo 1 Kepoe 1916 m. ikii K liepos

Metams tris kartus savaitėje.................... ,.......... $3.00
Užrubežyje metams................  $4.25

“DARBININKAS” 
(The Vorfcer) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thureday, and Saturday by 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Asšociation of Labor.
Subscription Rates:

į Yearly................  $3.00
6 months ... ......................    $L50
Foreign countries yearly................................. $4.25

’ “DARBININKAS”
MS W. Broadway, 8outh Boston, Hao.
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Ypatos laisvę lietuviški- soci
jalistai pripažįsta tik sau. Ki- 
tiems-gi lazdą ir kumštį siūlo.
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“Kova” Vyčius šaukia pas 
save, “Lietuva” savo gardan 
vadina, “Vienybė Lietuvnin
kų” palaiminti ketina, o mūsų 
jaunuoliai anei krust iš vietos 
— sau žmonėmis nori būti.

KELIAUJA Į EUROPĄ.

Buvęs “Lietuvių Draugijos 
nuo karės nukentėjusiems lie
tuviams šelpti” ingaliotinis p. 
Stasys Šimkus, anot atkartoti- 
nų pranešimų liberalų spau
dos, neužilgo keliausiąs į Eu
ropą ir ten dirbsiąs lietuvių 
politiškoje dirvoje.

Poną Šimkų, kaipo gabų lie
tuvių kompozitorių, išmokome 
gerbti ir mylėti, bet, deja, ne
galime jo politišku veikimu 
tarpe Amerikos lietuvių pasi
džiaugti. Savo netaktingu vei
kimu p. Šimkus nemažai pa
kenkė Lietuvos šelpimo reika
lams ir asmeniškais užsipuldi
nėjimais ant kaikurių katali
kų visuomenės veikėjų, inešė 
amerikiečių tarpan negražaus 
pagiežos ir keršto jausmo. Gi 
paskiaus prisišliejęs prie libe
ralų abazo varė pragaištingą 
Lietuvai darbą, trukdydamas 
lietuvių pajėgoms sueiti į ben
drą veikimą.

Nežinome kokioje srytyje 
daugiausia p. Šimkus savo vei
kimą plės Europoje, bet labai 
pageidautume, kad jame vėl 
kompozitoriaus gabumai paim
tų viršų ant visų kitų troški
mų ir politiškų ambicijų ir Eu
ropos lietuviams, o kartu ir 
mums amerikiečiams, Šimkus 
pagamintų dailės tvarinių, ku
rių jis yra talentingu išpildy- 
toju. Politiškoji dirva p. Sta
siui Šimkui pasirodė esanti vi
sai netinkama ir net kenksmin
ga jo kompozitoriškiems gabu
mams. Su nebūtais lietuviš
kais Rasputinais bekariauda
mas. savo mūzos sparnus gero
kai apdaužė.

jie toliaus mūsą visuomenei 
negalėtų kenkti Kas Lietuvos 
reikalus parduoda už pinigus, 
am negali būti vietos pas lie

tuvius ir lai kiekvienas lietu
vis apie jo darbus žino ir nuo 
panašių žmonią apsisaugo.

“Tėvynės” Redakcija ra
gindama p. K. Šliupą atideng- 
:i paslaptis, sako, ji spėjanti 
tas lietuviškais pardavikais y- 
ra ir žinanti, kad tie agentai 
anko ne vieną bet kelias lie

tuviškas redakcijas.

Amerikos lietuvią visuome
nė privalo tuojaus apie tuos 
agentus žinoti ir todėl labai 
geistina, kad p. K. Šliupas ir 
“Tėvynės” Redakcija pasi
stengtų jiems žinomas paslap
tis apie lietuvišką pardavikų 
veikimą paskelbti viešai, kad 
duoti visuomenei tikrus nuro
dymus ir išvengti bereikalingų 
spėliojimų.

Socijalistai Bagočių žada ne
trukus ant mėnulio pakabinti.

1 " ■ V "

Pittsburgh’o apielinkėse so
cijalistų ir su piragu neužlai
kysi. Juodo darbo bijo “drau
gai,” kaip velniukas švęsto 
vandens.

Račkus Bagočių Waterburyj 
kaip pačiupinėjo, nabagui ką 
tik dūšia iš kūno neiššoko, taip 
studento darodymą nusigando.

Socijalistų vadai debatuoda- 
mi su katalikais, pilniausio lai
mėjimo susilaukia “Šakės 
Karde.”

Lietuvių katalikų ateitinin
kai, tai ne kokie ten burtinin
kai, bet gryno plauko demo
kratai.

Visais švietimo reikalais pas 
p. Šalčių galime gauti benži- 
nos, kerosino ir žibintuvų.

Tūlų lietuviškų laikraščių 
skyriai, už kuriuos redakcijos 
neatsako, panašūs į skylėtą 
puodą.

LIBERALŲ TARYBOS 
OBALSIAI.

į Dievą

“Naujienų” pabraiža huo 
didelio sluogo čiauduliais soci- 
jalizmą raižo.

Balutis be dideles kliūties 
gali į “tautietiškus” ambasa
dorius išrunyti. Tas Kasputis 
laiku iš kelio pasitraukė.

buvusia 1917 m. 17 ir 18 ddi EApos na. Nevark, N. J.
9 vai. H ryto prasidėjo antras L. D. S. seimas iškilmingo

mis mišiomrs Newarko L. R. KL bažnyčioje. Mišias laikė L. 
D. S. dvasiškas vadovas kun. F'.. Kemėšis. Aplinkybėms pri
taikintą puikų ir labai pamokinantį pamokslą pasakė gerb. 
vietinis klebonas kun. J. DobužinsSas.

Po pamaldų delegatai susirink® į Lietuvių Šv. Jurgio 
dr-jos salę ant New York Avė. No. 1801

Delegatų rš sykio buvo 25. Pirmoji sesija prasidėjo 10:30 
vai. iš ryto. Nepribuvus senosios eentro valdybos nei pirmi
ninkui, nei viee-pirmininkui, palei konstituciją seimą prade
da centro rašt. J. E. Karosas.

Pakviečiama dvasiškas vadovas atidaryti sesiją su mal
da: kun. F. Kemėšis sukalba visiems sustojus trumpą mal
delę ir tuomi tampa sesija seimo pradėta.

Delegatai pridouda savo mandatų paliudijimus. 
Pasirodo, kad pribuvo šie delegatai:

1-mos kuopos So. Boston, Mase: 1, kun. F. Kemėšis, 2, 
J. E- Karosas, 3, Antanas Kneižią 4,. Ona Meškauskaitė, 
Jonas Petrauskas, 6, Fr. Virakas.

3-čos kuopos Norwood, Mass. I, Vaclovas Sereika, 
Jonas Červokas.

5-tos kuopos Waterbury, Conn. 2, Stasys* Danaitis,

I

I
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Ineigos
Balansas ant 1 Liepos U9A6.

Liep.r 132-62
Rugpu 190-40
Rugsu: 258-83
Spal.: 140-94
Lapt r 117-48
Gruod. r237-10
Shuaoc 209-05
Vasara 407-65
Kovoc 236-35
Bali: 263-20
€feg;r 297-54
Biržr 229.75

Išlaidos

164-44
185-95
382-01
225-68
126-80

Liepi:
Rugp-: 
Rūgs-:
SpaL:

Gruod.: 147-80 
Sausio: 217-55 
Vasar.:. 214-48
Kovo:
BaL:
Geg.:
BtriL:

303-78 
378-35
269-13
272.38

Išviso 2720-91
)> Bhlans. 224-10

Viso labo 2945-01
Viso labo; ineigų per mefius^nuo 1 Liepos 1916 m.. iki 1 lie- 
191Tnn

Išviso 2887-97

PARSIDAVĖLIŲ 
BEIEŠKANT.

“Tėvynėje” D-ro Jono Šliu
po sūnus Keistutis begalo in- 
domių dalykų pradeda pasa
koti apie lietuviškus pardavi- 
kus, kurie Amerikoje turi su
sisukę savo lizdų ir už gerus 
pinigus Lietuvos laisvę gatavi 
parduoti.

Tie lietuviški pardavikai e- 
są Anglijos valdžios agentais 
ir prie kiekvienos progos darą 
intekmę ant lietuvių spaudas 
ir organizuotos minios, kad jų 
veikimą pakreipti į tokias vė
žes, kokias Anglija ir kitos 
viešpatijos nustato, kad tik 
Lietuvos neprigulmybės klau
simui pakenkti.

Anot Keistučio Šliupo prane
šimo, tilpusio “Tėvynės” 31 
numeryj lietuviškų pardavikų 
esą Chicagje ir New-Yorke. 
Vienas svarbesnių agentų sė
dįs Rytuose. Jis esąs pirmi
ninku vienos didžiulės lietuvių 
organizacijų kuopos ir priei
nąs prie laikraščių redakcijų. 
Ir tas agentas taip galingas, 
kad vieną lietuvį veikėją net 
į Skandinaviją pasiuntęs, o ki
tus savo agentus užlaiko lietu
viukų organizacijų kanceliari
jose.

Kas tos ypatos yra ir kaip 
jas pasisekė susekti p. Keistu
tis Šliupas netrukus žada spau
doje paskelbti. Mūsų nuomo
ne, p. K. Šliupas būtų geriau
sia padaręs sykiu su savo pra
nešimu ir pavardes lietuviškų 
išdavikų paskelbdamas, kad

Viename liberalą laikraštyj 
apie naujai sutvertą New 
Yorko ir Brooklvno laisvama
nių tarybą rašoma šitaip

Bet mums į tai
nereikia atsižvelgti; dabarti
niu laiku, kur karė, kur po
litika — ten Dievas atidėta į 
užpakalį. Tarybą skaitau tik
tai autoretinga Lietuvos ne- 
prigulmybės klausimuose.

Vadinasi liberalų taryba, 
kišdama iDevą į užpakalį, sau 
pasisavina visas dieviškas ir 
žmoniškas teises. Ji tik viena, 
nepaisant viso pasaulio įstaty
mų, turės teisę rūpinties Lie
tuvos likimu. Dabar visi lie
tuviai turės klausyti ir tarnau
ti liberalų tarybai, nes ji yra 
augščiausia už Dievo ir žmo
nių įstatymus. Ir, žinoma, kas 
tos liberalų tarybos neklausys, 
beabejonės turės būti baudžia
mas ir persekiojamas.

Ir prie tokios didelės puiky
bės pasikėlė ne kas kitas, kaip 
“Tėvynė” su p. Stasiu Šimku
mi priešakyj. Turbūt p. Rač
kauskas SLA. sumanė padary
ti liberalų dangaus karalyste, 
o p. Šimkų į liberališkus die
vukus iškelti.

Nepavydime mūsų libera
lams naujų urėdą, tik norime 
patarti, kad Dievo medin ne
vytų su botagu, nes paskiaus 
Jo iš ten liberalams nepasiseks 
išprašyti ir su piragu.

Iš Dievo tyčioties moka įvai
rūs nepraustburniai ir paleis
tuviai, bet męs ikišiol manėme 
kad S. L. Amerikoje dar tiek 
padorumo užlaikė, kad tokių 
nepadorumų neleis savame or
gane daryti. Ir Stasio Šimkaus 
naujoje rolėje nesitikėjome 
mątyti.

Oi grybai, grybai, jūs patie- 
ka mano, kas jūs nevalgo d-ro 
Graičiūrio darbų neišmano.

Lietuviška vienybė, sako tū
li poetai, dar tautiškai esanti 
nesušipratus.

£ 
Pranas Kvietinskas, 3, Stasys Taarasevičius, 4, Juozas Kovas.

6- tos kuopos Hartford, Conn. 1, Paulyna Geležiutė.
7- tos kuopos Worcester, Mttss. 1, Vincentas Vilkauskas,.
12- tos kuopos Brooklyn, N. T. 1, Vincaes Abramavičius.
13- tos kuopos Philadelphia^ Pfc. I, Ona Guokiutė, 2, Ona 

Ungnraitė.
15-tos kuopos Newark, N. J. 1, D. Rupainis, 2, F. Vilei

kis, 3, P. Daugžvardis.
20-tos kuopos Chicago, UL t, Motiejus Mažeika.
29-tos kuopos Chicago, UL 1, Antanina Nausiedienė 
28-tos kuopos New Haven, Gobu. 1, Vincas Zavorskas. 
43-čios kuopos Ansonia, Conn. 1. J. Baltrušaitis.
Delegatams ženklelius prisagstė panelė O. Meškauskaitė. 
Renkama seimo vedimui valdyba.
Nominuojama viešai, balsuojama slaptai.
Išrinkta pirmininku M. Mažeika, vice-pirm. V. Vilkaus- 

Raštininkas ir pagelbininkas taip-pat slaptu balsavi- 
išrinkta.

Raštininku: F. Virakas, 
Pagelb.: panelė O. Unguraitė.

Valdyba užima savo vietas ir pasižada kiek galėdami 
stengtis tinkamai pildyt ant jų uždėtas priedermes delegatai 
pritaria delnų plojimu.

Viešu balsavimu renkama knygų ir mandatų peržiūrėji
mo komisija.

Vienbalsiai išrinkta: J. Kovas, St. Danaitis ir A Nau
siedienė.

Viešu balsavimu renkama skundų ir inešimų komisija. 
Vienbalsiai išrinkta: Kun. F. Kemėšis, J. Batrušaitis.

Presos darbus nutarta palikti inešimų komisijai.
Panelę B. Vaškevičiutę už jos pasidarbavimą seimas- vien

balsiai pripažįsta delegate. Ir išrenka ją į presos komisiją.
Viešu balsavimu vienbalsiai išrinkta seimo maršalkomis 

vietiniai delegatai: Rupainis ir Daugžvardis.
Skaitymas laiškų su pasveikinimais.
1, Pirmos kuopos So. Bostono, 2, 17 Vyčių kuopos So. 

Boston, Mass.
1, Ponas Karosas perskaito praeito seimo protoko, pro

tokolas priimtas vienbalsiai.
Einama pietų valgyt 1 vai. 30 m. Tuomi užsibaigė pir

moji seimo sesija.

2720^91
E pern.. balanso............ ......  224-10
Nuošimtis................. __................................... 2-05

Nuo pernykščio seimo surinkti delegato ke
lionei pinigai........................... .. ........... .................... 62-—

Viskas krovoje sudarei
Išlaidos sudaro............... ...

Atliekai.......... ................ .^. .................. ...............
Prie to dar turtas 4931 ženkleliai po 30c.
Konstitucijų už...............................................

3009-06
2887-97

121-09
147.90

46.00

Viso labo kartu turto ir pinigų už. ...
Tai yra Centro turtas.
Į Streikierių Fondą’ inplankė $209.25.
Viisškai nieko neįmokėjo į streikierių fondą keliatas kuo^

314-99

kas.
mu

Lš pypkės tiek naudos, kiek 
iš pletkų teisybės.

Švilpukas.

Lietuvių Dienoje surinkti pi
nigai jokiu būdu negali į Lie
tuvą pataikinti. “ 
čiai” jų iš savo rankų 
paleisti.

LIEPS SUAREŠTUOTI.
Rusijos valdžia paliepė su

areštuoti L. Trocki ir M. Du- 
nacharski. Jie dalyvavo pa
starame sukilime prieš val
džią. Jie yra socijalistai ir 
vadai Darbininką ir Kareivių 
Tarybos. -

Centralie- 
nenori

verks- 
vysuo-

Ponas Sirvydas savo 
mais primena lietuvių 
menei tą lakštingalą, kuri nak
timis kumeliukus Lietuvos pa
krūmėse pjauna.

“Naujienų” sutvertos “lie
tuvių tarybos ”pirmininku ski
riama socijalistų mokslo šulas 
Ožys Mikitonas. _ .4 .fp,

Buvo boba Vilniuje, o Bulo
ta Amerikoje ir abudu kaip 
sutrubijo, socijalistai pusiau 
skilo.

Kiniečiai ir Europos mote
rys kai suims vokietį iš dvieją 
pusių — kaizerio militarizmas 
turės pusiau plyšti. Ilgas plau
kas juk didelę stiprybę reiškia. 
Taip bent su Samsonu buvo.

Socijalistų spaudoje šiuo lai
ku tik blusoms gyventi pato
giausia.

Apie Lietuvos Vyčius visi 
kazoką šokti moka, bet pa
griežti niekas nepataiko.

Ant Sandaros lauko, be se
nojo vilko — baubai įsigalėjo.

' Centraliniame Komitete Šal
čius fu Šimkum duetą, kaip iš 
pypkės durnus, traukia, o Lie
tuvai iš to viso “džiabo” tik 
ašarėlės.

H Sesija.
Antroji sesija prasidėjo 2 vai. 25 min. po pietą
Iššaukus vardais delegatus pasirodo, kad nepribuvo: A. 

Nausėdienė, P. Kvietkauskas ir S. Teresevičius.
Pribuvo naujai apsilankę kun. Švagždys, Staknevičia. 

Jiems suteikiamas sprendžiamas balsas.
Skaitymas laiškų su pasveikinimais.
1, Telegrma: Antanas J. Kizis iš Pittston, Pa.
2, Telegrama: A. Veleckis L. D. S. 39 kuopa Bridgeport, 

Conn.
3, Telegrama: The Lithuanian Booster iš Wilkes Barre, Pa.
4, Laiškas U. A. Matuzaitės 39 L. D. S. kp. narės iš Brid

geport, Conn.
5į Laiškas: L. D. S. 39 kuopos pirm. B. S. Višniauskas, 

rašt. U. A. Matuzaitė ir kun Pankauskas iš Bridgeport, Conn.
6, Laiškas Kazimieras Vidikauskas Philadelphią Pa.
7, Laiškas Dr. Julius J. Bielskis iš Washington, D. C.
Priimta visi laiškai ir telegramos delegatų gausiu delnų 

plojimu.
Komisijos pradeda savo darbą
Senoji centro valdyba išduoda iš savo veikimo raportus.
Pirmininkas p. M. Žioba dėl svarbių ir netikėtų priežas

čių nepribuna ir jo raporto nėra.
Vice-pirmininkas J. B. Šaliūnas nepribuvo ir paaiškinimo 

neprisiuntė. ' ...... -•
Centro rašt. J. E. Karosas išduoda plačiai raportą iš savo 

veikimo žodžiu ir pažymi, kad:
Spaudos platinimo sumanymas išpildyta gerai.
Apie antspaudas nieko nenuveikta dėl to, kad niekas jų 

nereikalavo.
Organizacijoje trūksta kaikuriose kolonijose gyvumo.
Posėdžius centro valdyba dariusi po 2-3-4 sykius mėnesy

je, bet protokolus rašę tik svarbesniuose reikaluose, dėlto 
protokolų praeituose metuose užrašyta tik 10.

Raportas vienbalsiai priimtas.
Dvasiško vadovo raportas parodo, kad tik 5 kuopa te 

prisiuntė velykinės išpažinties paliudijimus. Bet abelnai mo
ralia ir tikybinis LDS. narių stovis geras.

Iš duotų delegatą paaiškinimų pasirodo, kad daugelyje 
kuopų manytą kad tie paliudijimai nesą reikalingi dėlto jų 
ir neprisiųsta.

Seimas daro pastabą kad kuopos viršminėtų paliudijimų 
neprisiuntusios pasistengtų juos dvasiškam vadovui prisiųsti 
iki 1 rugsėjo šią 1917 metų.

P. Staknevičiui vienbalsiai suteikiama delegato teisės. 
Raportas Fin. Rašt. A. F. Kneižio.
L. D. S. kuopą yra 57, suspenduotos 3. 1, 17 kp. Bayo- 

nne, N. Y., 2, 40 kp. Easton, Pa., 3, 41 kp. Minresville, Pa.
Per praeitus metus susitvėrė 20 naujų kuopų.
Iš viso L. D. S. narių yra 1.532

Vakarus surengė streikierių fondui 3 kuopęs ir prisiuntė’ 
vakarų pelną So. Boston’o 1 kuopa 20 <fo!., Chicago, HE. 29 
kuopa 40 dol. iš kitur bent kiek mažiam

Organizacijos augimui iš dalies kenkė pernykščio seimo' 
nutarti perkeitimai mokesčiuose. Iš to buvo kilusios kaip* 
kur klaidos ir nesusipratimai.

Nekure trukumai administracijoje ir- kuopų raštinėse.
Centro finansinis stovis nepaaugo per pastaruosius men

tus.
Pastaba:, Biznio kasos stovis kitoje vietoje, tenai progre^ 

suc»jame.
Pas J. Ramanauską Centro pini^j: nuo pernai metą- 74 doL
Pažymi, kad pasidarbavimu kartais vieno asmens įju

dinama visos kolonijos veikimas ir- atgaivinama silpnai gy
vuojančios kuopos kaipo pavyzdžiui nurodoma p. Matuzaftė iš 
Bridgeport, Conn. /

Raportas priimtas vienbalsiai. /
M. Venis neatvyko pavedęs visą atlikt A. Kheižini.
Kneižis aiškina, kad iždininko knygos sutinkančios su 

jo knygomis.
Edo globėjas J. Petrauskas patvirtina, kad knygose vis

kas su bilomis sutinka ir viskas esą gerai ir tvarkoje.
Antras iždo globėjas F. Kudirka per savo kuopos delega

tą patvirtina ką ir Petrauskas.
Raportas priimtas vienbalsiai.
Administracijos raportas.
Vienbalsiai nutarta pasiganėdint abelna atskaita, apla

mai paminėjant kiekvieno mėnesio įplaukas ir išlaidas.
Nuo

I

/ Liep.
./• Rugp.

Rūgs. 
Spal. 
Lapk. 
Gruod. 
Sausio 2363-57
Vasar.
‘Kovo 
Bal. 
Geg. 
Birž.

r
į

A

r

r- 
t

1 Liepos 
Įplaukė 

1577-55 
2026-92 
1230-06 
1418-95 
2300-34 
1972-16

1354-31 
2118-44 
1270-18 
2023-36
1467-37

1916

z

iki 1 Liepos 1917 
Išlaidos 
1677-72 
1508-03 
1751-97 
1424-32 
1891-31

*

Liep.
Rugp.
Rūgs.
Spal.
Lapk.
Gruod. 2315-82 
Sausio 2261-82
Vasar. 1407-82 
Kovo 
Bal.
Geg.
Birž.

2030-45
1341-95
1772-11
1760-96

z 
e

Išviso $21-144-29c.
186-71 

21,123-21 
21,309-92 
21,144-28

165-64

Išviso $21-123-21c.
Išvada: Balansas Liepos 1 d. 1916 m.
Įeigos iki-1 Liepos 1917 m........................
Viso labo įeigų..............................................

išlaidų...........................
1 Liepos 1917 m. lieka balanse.............
Kadangi visi Centro pinigai ėjo per administracijos kasą 

iš tų $615.64 priguli Centrui $57.04.
Seka nurodymas “Darbininko” turto.
“Darbininko” visas turtas surašytas 14 liepos 1917 m. 

Falei tą surašą turtas yra toks:
1, Mašinos ir visi rakandai..........................................$7.010.63
2., Knygos knygyne........................................................ 2.660.34
3, “Darbininkui” skolingi: už knygas, pavienius 

egzempliorius, darbus, apgarsinimus ir tt......... 2.527.58

tai

Visas turtas neša.......................................... $12.198.55
Atmetus 10 nuoš. nuo visų mašinų ir rakandų vi

sas turtas susimažina ant...................................................... 701.06

Lieka viso turto vertė................
“Darbininko” skolos:

Narių paskolų.................................................
Skolingi firmoms už knygas ir medegą 
Prenumeratų pinigai..................................

.. .$11.497.49

8.460.00
1.578.38 
. 925.00

Išviso....................................................................$10.963.38
Atėmus skolas grynas pelnas užauga iki................ $534.11.

O pirmame seime liepos 3-4 d. 1916 m. turėjome gryno 
pelno tik...............................................................;.......................... 91.94
Tai reiškia kad biznyje progresuojame.

Daug biznį pakėlė spaudos savaitė, kaip kurių ypatų pasi
darbavimas parinkime apgarsinimų į “Darbininką” kaip ku-

' rie, kaipo tai, ponas Abromavičia iš Brooklyno daugiausiai
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DARBININKAS.

prisiuntė parinkęs apgarsinimų ir sau jokio nuošimčio nei ko- 
misso nepasilaikė, buvo ir daugiaus tokių.

Būtumėme daug augščiaus pakilę kad nebūtų taip pabran
gus popiera ir kita prie spauzdinimo reikalingoji medega. Rei
kia pažymėti kad kaip kurie dalykai pabrango net daugiau 
negu dvigubai per šiuos metus. Dabar pradėjus biskį atpigt 
popierai tai tikimosi kad daugiaus ir pelno liks.

Raportas vienbalsiai priimtas.
Seka raportas Literatiškos Komisijos.
Raportuoja J. E. Karosas
Išleista 1917 m. Kalendorius. Išleista keletas knygučių.
P. Gudas užpildo darbininkiškomis žiniomis “Darbinin

ką” o kun. F. Kemėšis stengiasi pagerint “Darbininko” tu
rinį.

Bet kad visi trys perdaug yra apkrauti visuomeniškais 
•darbais ir prie daugelio organizacijų veikimo įvelti tai nors 
ir veikia kiek galėdami bet visako nevalioja aprėpt.

Raportas priimta vienbalsiai.
Pertrauka ant 10 minučių. •
Pribūva delegatė iš Athol, Mass 4 kuopos p-lė Barbora 

Morkevičiutė.
Seka raportas Kooperacijos komisijos. Raportuoja kun. F. 

Kemėšis.
Kooperacijos vadovėliui medžiaga jau yra gatava ir su 

laiku prie progos bus vadovėlis išleistas. Daugiaus toje sri
tyje taip kaip ir nieko nenuveikta.

Raportas vienbalsiai priimtas.
Padaro kun. F. Kemėšis pastabą, kodėl nebuvo pildomas 

pernykščio seimo protokole įrašytas įnešimas apie geležinį ka
pitalą.

Finansų raštininkas paaiškina kad dėlto nepildyta nes bu
vo reikalingi pinigai. Atidedama tolimesnis to klausimo gvil
denimas paliekant prie kuopų įnešimų. Nutarta vienbalsiai

Seka referatas F. Virako apie organizavimą grįžimo dar
bininkų ir amatninkų po karės į Lietuvą.

Po perskaitymo referato nutarta, referatą patalpinti 
* * Darbininke. ’ ’ Prasideda įnešimai.

Vienbalsiai nutarta kad LDS. tur pasiimt į savo rankas 
tąjį darbininkų ir amatininkų organizavimą., Tam tikslui su
darymui ankietos išrinkta komisia iš šių ypatų: Kun. F. Ke
mėšis, F. Virakas, J. Baltrušaitis ir J. Kovas.

Tas veikimas, organizuoti darbininkus ir amatninkus, nu
balsuota vienbalsiai kad pavadinti: “Grįžimo į Lietuvą biu
ras.”

Pradžiai veikimo vienbalsiai nutarta pavest iš centro ka
sos 62 doleriu kurie buvo pernykščiame seime suaukoti kelio
nes kastoms padengti manytm siųsti į Taikos Konferenciją L. 
D. S. atstovui.

Panelės Unguriutė, Meškauskaitė ir Geležiutė pereina per 
delegatus ir surenka tam pačiam tikslui 24 dol. 75 cent.

Mandatų komisija pripažįsta kad visi mandatai teisėti ir 
geri.

Nutarta rytoj rytą sesijas pradėt 8 vai. 30 m.
Tuomi ir užsibaigė pirmosios dienos seimo sesijos 6:15 po 

pietų.

lo tegul nebus galima gaišyti 
savo spėkas, savo gabumų, sa
vo energijos ir savo laiko.

Draugai ir draugės, broliai 
ir seserys tebūnie tarp mūsų 
viena širdis, vienas troškimas, 
viens pasišventimas o aš steng
siuosi stovėti pryšakinėse ko
votojų eilėse ir kovosiu už mū
sų luomo ir klesos gerbūvį ir 
teises kaip mokėsiu ir valiosiu, 
jei permažai nuveiksiu perpra
šau nesupykite — juk ne vi
siems yra lemta daug padaryt 
— o aš prižadu tiktai tiek dar
buotis kiek valiosiu.

LDS. Centro raštininkas 
Jūsų P. Vijak’s.

Moksleivių Seimas.
Delei svarbių priežasčių mo

ksleivių seimas yra perkeltas 
ant 21, 22 ir 23 d. rugpjūčio, 
1917, Giand Rapids, Mach. Š. 
Š. Petro ir Povilo Draugijos 
svetainėje, 1408 Hamilton Avė. 

TVARKA:

21 Rugpj. 9 vai. ryto iškil
mingos gedulingos mišios už

mirusius Sus-mo narius ir už 
lietuvius kritusius karėje. Pa
mokslas. Dienos bėgyje posė
džiai. 8 vai vakare komedija 
“Paskubęja,” prakalbos etc.

22 Rugpj.: Dienos laike po
sėdžiai 8 vai. vakare komedi
ja “Daina be galo,” eilės, pra
kalbos, dainos etc.

23 Rugpj. Užbaigimas seimo 
posėdžių 8 vai. vakare scenos 
vaizdeliu “Ir aš nepaisau,” 
prakalbos etc.

KELRODYS. Atvažiavusieji 
ant “Union” arba “Grand 
Trunk Deport,” arba ant “Jo- 
lland” ar “Muskegon Interur- 
ban” karo, teima W. Leonard 
gatvekarį, einantį į šiaur-va- 
karius. Teišlipa ant Quarry 
Avė., teeina 2 bloku į šiaurius, 
čion užtiks kleboniją 1343 
Quarry Avė.

Vietinio! lietuviai pavaišins 
9eimo delegatus bėgyje seimo 
dienų. Visi norintieji apsisto
ti pas lietuvius ar viešbutyje, 
praneškite J. Lipkui, 1128 
Broadway Avė.,Grand Rapids, 
Mich.

Kas girdėti lietuvių kolonijose

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. savo susirinki

me laikytame rugpj. 3 d. š. m. 
nutarė atsišaukti į draugijas, 
kad atėjus šaltesniems žiemos 
vakarams būtų galima įsteigti 
mokyklą pamokinimui vaiku- v* cių.

Valdyba.

(Tąsa.)

L.D.S. Kuopų valdyboms ir nariams.
Nors palei skambėjimą mūsų 

konstitucijos naujoji centro 
valdyba užima savo vietas ir 
pradeda faktiškai veikti nuo 
užsibaigimo seimo, bet prakti
koje yra nevisiškai taip. Ant 
pirmo naujos valdybos šaukia
mo centro narių mitingo atsi
lanko visi naujosios ir seno
sios valdybos nariai ir tuomet 
senieji perduoda viską naujai 
išrinktiems ir tik nuo to laiko 
visais sąjungos reikalais jau 
rūpinasi ir juos veda naujai 
seimo išrinkta centro valdyba.

Šįmet dėl kaikurių netikėtų 
kliūčių pirmas centro mitingas 
nebuvo galima taip staigu su
šaukti dėlto dalykas bent kiek 
užsivilko, bet jau dabar mi
tingas yra šaukiamas ant 10 d. 
rugpjūčio ir nuo to laiko visi 
LDS. reikalai pilnai pereina į 
rankas naujosios valdybos.

Nors mūsų Sąjungos dar ne 
taip ilgas amželis, nors ji dar 
nėra nei išsiplėtojusi kaip rei
kėtų ir kaip mes norėtume, bet 
jau mes savo veikime turime 
šiokius tokius prityrimus ir 
praktiką.

Gyvenantieji pačiame centre 
centro valdybos nariai visi jau 
ne naujai iškepti, visi jau ge
rai apsipažinę su centro reikar 
lais, su geromis ir blogomis 
pusėmis ir visi taip sakant pri
tyrę ir turi gerus norus ir e- 
nergiją pasidarbuot LDS. la
bui.

Aš kaipo naujasis centro ra
štininkas gal bū£, kad mažiau 
esu veikęs praeitais metais 
centre — bo prie jo neprigulė
jau. bet pačioje pradžioje mū
sų LDS. gyvavimo esu nemen
kai darbo prie jos tvarkymo į- 
dėjęs ir tikiuosi kad ir dabar 
man pasiseks tas kliūtis ir 
klaidas pergalėti ir prašalinti 
kurios trukdo mūsų Sąjungos 
pasekmingą plėtojimąsi ir bu- 
jojimą, o kurios apgalėti ir 
sutriuškinti mano pirmtakū- 
nai nesuspėjo.

Dėlto meldžiu kuopų valdy
bų dviejų dalykų: 1) kilus jo
kiems nesusipratimams ar ne
aiškumams tuojaus rašyt į cen
trą mano vardn laišką o aš pa-

sistengsiu viską taip pavest, 
kad būtų viskas kogeriausia. 
2) niekuomet nieko neatidėlio
ti, bet rašyti tuojaus. Greitai 
pataisyta klaida ar nesusipra
timas po savęs palieka visuo
met malonų įspūdį ir patenki
nimą kiekvieno, o užvilktas il
gesnį laiką ne tik ką yra labai 
nemaloniu dalyku, bet dar 
neretai gali atnešti labai kenk
smingas pasekmes.

Jei tuodu dalyku kuopų val
dybos pasistengs išpildyti — 
tai jokių nesusipratimų mūši] 
Sąjungoje niekuomet nebus.

Taip-pat LDS. nariai jeigu 
negautumėte kartais “Darbi
ninko,” rašykite tuojaus man, 
o bus viskas sutvarkyta ko- 
veikiausia ir būsite patenkinti. 
Dar kuopų valdybų melsčiau, 

kad apie kiekvieną reikalą ra
šytų ant atskiro popieriaus — 
tas daug palengvina centro ra
štinėje darbą ir lengviau yra 
išpildyti reikalavimą.

Palei seimo nutarimą kuo
poms knygų liuosi lapai jau y- 
ra rengiami į spaudą ir tuo
jaus galima bus juos gauti — 
kaip bus gatavi tai bus pagar
sinta “Darbininke.”

Jei mes visi LDS. nariai 
dirbsime išvien ir su pasišven
timu tai mūsų Sąjunga kils 
kaip ant mielių, o tuomet bus 
mums visiems malonu ir nau
dinga, nes juo mūsų bus di
desnis būrys juo daugiau ga
lėsime darbininkų labui nu
veikti.

Atlikime tiktai kiekvienas 
priderančiai ant savęs uždėtas 
priedermes, triuškinkime pa
sitaikiusias kelyje kliūtis taip 
kaip sausus šiaudus, visus ne
malonumus suveikime kaip 
šiltą vilną, o tiems, kurie iš 
mūsų tyčiosis ir bandys mūsų 
gerą darbą pašiepti ir iškone
veikti — tai pasakysime — pa
švilpkite ant žąsų...

Žengkime su ištverme pir
myn kaskart smarkesniais, 
greitesniais ir drąsesniais žin
gsniais, o su Dievo padėjimu 
pasieksime savo užsibriežtą 
tikslą — darbininkų būvio pa
gerinimą. Dėl to švento tiks-

CAMBRIDGE, MASS.
Rugpjūčio 3 dieną vietinė 18 

Vyčių kuopa turėjo mėnesinį 
susirinkimą Į susirinkimą at
silankė dauguma narių. Pir
miausia perskaityta pereito su
sirinkimo protokolas, ir ap
svarsčius svarbesnius reikalus 
eita prie naujų užmanymų. Bu
vo įnešta sumanymas surengti 
šeimynišką išvažiavimą arba 
“pikniką.” Visi tą gražų su
manymą priėmė, parėmė ir 
nutarė tą suvažiavimą sureng
ti rugpjūčio 19 dieną.

Buvo taip-gi iš So. Bostono 
nuo Vyčių 17 kp. prisiųsti du 
delegatu bendrai pasitarti apie 
išvažiavimą; būtent P. Grinke
vičius ir P. Špokas. Visi ben
drai sutarė, kad vaikinai mo
kės po vieną (1 dol.) o mergi
nos po 50c. Taip-gi žadėjo pa
kviesti ir tuos, kurie yra ar
timi Vyčiams. Susirinkimas 
ėjo gana gražiai, o pasekmės 
irgi nemažos, nes beveik visi 
į susirinkimą atsilankę nariai 
užsirašė važiuoti ir sumokėjo 
mokesnius ir dabar tik laukia 
gražios dienos išvažiavimui.

Tik nežinia kodėl vaikinai šį 
kartą pasirodė labai svetimi 
savo narėms vytėms. Rodos, 
nei vienas nėra žadėjęs mergi
nų išlaidas užmokėti. Bet tiek 
to, apie tai kitą sykį rasim 
progą pakalbėti. Vieta pikni
kui išrinkta Billerica, Mass. 
ant pp. Martinų farmos. Nu
tarta “special” karais visiems 
važiuoti.

Taip-gi nutarė greitu laiku 
Vyčiai surengti prakalbas, ir 
užkviesti gerb. p. K. Pakštą už 
kalbėtoją Prie to rengiami 
smarkūs paįvairinimai: dai
nos, deklamacijos ir rodos, 
pirmą sykį žada pasirodyti 
naujas Vyčių 18 kp. choras su 
dainomis, vadovaujant p. D. 
Antanavičiui. Tai-gi galima 
manyti, kad bus šaunios pra
kalbos.

Dainų Mylėtoja.

nei vienas nepasitikime neva
žiavę subytikime So. Bostonie
čių skaičių. Pasamdytas spe- 
cijalis karas (special car). Nu
veš į vietą ir parveš už dyką 
visus tik iš laiko reikia užsire
gistruoti.

Taip-gi ant šio susirinkimo 
tapo nutarta parengti iškil
mingas prakalbas ir pakviesti 
p. . Pakštą, ir kitus kalbėtojus. 
P-as D. Antanavičius pasiža^ 
dėjo kalbėtojus patikti su dai
nelėmis, muzika ir kitais pa- 
marginimak. Tai jau L. Vyčių 
gyvumas matosi, nors didžiu
ma iš vyrų jaučiasi, kad reiks 
stoti armijon.

Kuopos Korespondentas.

NORWOOD, MASS.
Rugpjūčio 5 dieną buvo čia 

rengiamos Lietuvių Koopera
tyviškos Krautuvės prakalbos, 
bet neįvyko dėl mažo skai
čiaus atsilankiusios publikos. 
Visi buvo išvažiavę į miškus ir 
girias.

Lietuvos Vyčių 27 kuopa 
rugpjūčio 4 dieną buvo paren
gusi Dean svetainėje puikų ba
lių, kuris visais žvilgsniais 
nusisekė. Susirinko į balų 
daugiausia jaunimas ir labai 
linksmai laiką praleido. Muzi
kantai buvo labai puikūs, tai 
mūsų lietuviškos orkestros pir
mas pasirodymas. Yš muzikos 
visi džiaugėsi ir stebėjosi, kac 
taip gražiai lietuviai gali pa
griežti.

Norwoodo socijalistų sportai 
pamėgo dabar važinėti ant 
“motorcycle” ir taip jiems tas 
važinėjimas ant sveikatos išė
jo, kad pora socijalistų jau li
gonbutį ilsisi.

Norwoodo Sargas.
z

CHICAGO, ILL.
LDS. 20 kuopos susirinki

mas įvyks nedėlioj 12 d. rug
pjūčio tuojaus po sumos šv. 
Mikolo Arkaniolo parapijos 
svetainėj.

Šiuomi pranešu 20 kp. na
riams, kad šis susirinkimas 
bus labai svarbus, nes išgirsi
me ką delegatas papasakos iš 
seimo.

Kuop. rašt

KAIMYNŲ PASTABĖLES.
“Tėvynė,” kaip šuniukas 

mėgino įkąsti lietuvių visuo
menės veikėjui. Nabagas šu
nelis gavo pasturgalin taip, 
kad jįą dabar, turbūt tykią# sė
dės savo kampelyje ir neviauk- 
sės į žmones.

SO. MANCHESTER, CONN.

Didis neatsargumas.
Vienas lietuvis nuėjęs mau

dytis, nusirengęs paliko dra
panas ant kranto. Sugrįžęs už 
valandos nerado kišeniuj 
$200.40. Tik jam paliko 50 
centų.

Girdėjęs.

Amerika stropiai rengiasi 
prie išlavinimo savo naujosios 
pašauktos kariuomenės. Daug 
lietuvių bus jų tarpe. aGl mū
sų bailiai žmonės nors tranšė
jose įsidrąsįs. Dabar jie taip 
socialistų įbauginti, kad net 
blakę pamatę lenda po lova

SO. MANCHESTER, CT.

Ilgos vakacijos.
Lietuvis Pranas Bitva prisi

gėrė, padarė alasą ir buvo už
puolęs ant nekalto žmogaus. 
Teisėjas Carney parūpino jam 
ilgas vakacijas — uždarė be- 
langėn ant 105 dienų. Subatoj 
liepos 28 d. vietos laikraštis 
The Evening Herald apie tai 
paminėjo.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvos Vyčių gyvumas.

Kas tai galėtų tikėti, kad 
apmirus gyvybė vėl sugrįžtų? 
Bet tas atsitinka. Cambridge 
L. Vyčių 18 kuopa buvo jau 
visai apmirus, niekas nesitikė
jo, kad ji kada atgaus savo 
gyvumą Bet per pasidarba
vimą veiklesnių narių kuopa 
atgaivinta ir jau žymiai auga 
kaip nariuose taip ir visame 
veikime. Štai dabar rengia 
milžinišką išvažiavimą ant far
mų.

Rugpjūčio 3 d. laikytame su
sirinkime tapo išduotas rapor
tas rengiamos komisijos, išva
žiavimas bus 19 d. rugpjūčio 
Ačiū So. Bostono Vyčiams 1' 
kuopai kuri pasižadėjo remti 
šis išvažiavimas bus suvieny
tų Vyčių Camridgė’io ir Šo. 
Bostono. Tolesniai tapo 
padidinta rengimo komisi
ja. Programas tai bus pilnas 
margumynų, susidės iš žaislų, 
bėgiojimų, ristynių, prakalbų, 
eilių, o daugiausia iš dainų. 
Nes Cambirdge’aus Vyčių cho
ras ketina parodyti savo pajė
gas ypatingai jaunos vytės

N0RW00D, MASS.
LDS. 3-os kuopos susirinki

mas bus panedėlyj, rugpjūčio 
13 d. šv. Jurgio parapijos baž
nytinėje salėje 7:30 vai. vaka
re. Visus narius meldžiame 
būtinai atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. Susirinkimas 
dar tuomi bus labai svarbus, 
kad delegatai išduos raportus mergaitės. 0 South Bostonie- 
iš LDS. 2-ro Kongreso. čiai ir-gi nepasiduos jaunes- 

Pirm. V. Sereika, niems. Tai-gi Vyčiai, ir Vytės

A.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kuopa laikys 

rinkimą rugpjūčio 13 d. 
vai. vakare., Kar. Aniolų sve-
eainėj. Meldžiame narius pri
būti.

susi- 
TSO

Kuopos Rašt

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 12 rugpjūčio 
tuoj po sumai bažnytinėj sve
tainėj. Tai-gi gerbiamieji na
riai ir narės malonėkit susi
rinkti koskaitlingiausia, nes 
bu slabai svarbus susirinki
mas, delegatė išduos 
iš seimo.

Negrai padavė prezidentui 
Wilsonui protestų. Tie naba
gai turi už ką ir protestuotu

Tautininkai turės neužilgo 
perkrikštyti savo “Tėvynę.” 
jei juose dar liekasi nors šiek 
tiek tėvynės meilės. Tėvynę 
mylintis nevadins savo pikto 
šunies “Tėvyne.”

Pensylvanijos lietuviai 
gia kitą lietuvių dieną. Ge
riausio jiems pasisekimo, kad 
jie kitus du tūkstančiu dolerių 
uždirbtų dėl nukentėjusių Lie
tuvoje. - • • «* •’

ren-

Rusija aiškiai parodo, kad 
laisvės be tvarkos ir įstatymų 
negali būti.

Tos Rusijos moterys karei
viai gali drąsiai reikalauti ly- 
giij teisių, nes pilnai užsipel
nė.

Dabar tegul socialistai pasa
ko, kur randasi šnipai. Jie 
turi puikų pavyzdį Lenine.

Apie Kapsuką iš Rusijos nie
ko negirdėti. Gal jis su Leni
nu sukėlęs maištą prieš žmo
nių valdžią išvažiavo Berlinan 
pas kaizerį algos atsiimti.

Delegatai parvažiavę iš 
Įmų tik raportus duoda.

raportą

Rašt.

SO. MANCHESTER,

Piknikas
Sus-mo L. R. K. A. rengia pik
niką subatoj 11 d. rugpj. Bus 
Jorvis darže. Prasidės 2 vai. 
po pietų.

CONN.

Narys.

sei-

Pirmoji LDS. kuopa prave
dė kelią, kitoms kuopoms į- 
vesdama amatninkų skyrių.

Daug So. Bostono lietuvių 
pateks į kariuomenę. Ali right 
vyrai! Pasimatysime Franci- 
jo.je.

Moterų paskutinis argumen
tas, — ašaros.

Vyčių seimas praėjo, daug 
ką galima apie jį pastebėti, 
bet Jonas Keras tiktai duoda 
širdingų linkėjimų naujai val
dybai, kad jiems pasisektų 
Vyčius labiau dvasioje sustip
rinti.

PROTESTAS.
Mūsų naujas Tautos Fondo 

skyrius laikytam savo pirmam 
susirinkime po num. 86 Char- 
ter Ok St., So. Manchester, 
Conn., protestuojame prieš C. 
Komitetą už jo grasinimą teis
mu mūsų augštai gerb. kun. 
Bučiui už reikalavimą atiduoti 
aukas badaujančiai Lietuvai. 
Taip-gi ir mes žemiaus pasira
šę šaukiam siųskit pinigus ba
daujantiems užimtoje Lietuvo
je. Iųmūsų kolonija ne mažą 
sumą suaukavo Lietuvių Die
noje ir mes šalom, ant gatvių, 
kad surinkus nors keletą 
dolerių mūsų broliams. O jūs 
liberalai jau veik metai kaip 
neišsiuntėt ir sroves vaikot. 
Mes netylėsime kol nebus iš
siųsti pinigai. Kviečiame visą 
visuomenę kuosmarkiausia rei
kalauti, kad C. Komitetas 
kuogreičiausia išsiųstų L. Die
nos pinigus į užimtą Lietuvą, 
o ne į Rusiją, kur tremtiniai 
gali uždarbiauti.

So. Manchester, Conn. T. 
sk. valdyba:

A. Alubickas, 
P. Ambrasas, 
A. Kovas, 
M. Stasinkiutė, 
AL Melninkienė, 
O. Karsokiutė.

Daugumas palieka savo sąži
nę “už tvoros” ir paskui žmo
nės stebisi, kaip žmogelis pa
tapo bedieviu

Račkus Brooklyno socialis
tus plakė. Brolau, nepamiršk 
ir alkoliui užduoti per nuga
rą.

Bucklando lietuviai turi ge
rą sumanymą paaukuoti keletą 
dolerių tėvynei.

Brightono lietuviai tai biskį 
streikieriai.

Westfieldo lietuviai prade
dant gerą darbą, — statymą 
naujos bažnyčios, pašventina 
kampinį akmenį. Maža kolo
nija, bet veikli.

Tautos Fondas kviečiamas 
prie “Centralinio K-to” prisi
dėti. Nėra kvailų. Tuomet ir 
T. Fondo pinigai čielus metus 
gulėtų čia, kaip Liet. Dienos 
aukos.

F. Jonas Keras.

SKAITYK ČIA!
“Darbininko” knygyne ga

lima gauti “Gyvojo 
čiaus lapelių.” Kaina 
setą arba 15 dalių.

Rožan-
15c. už

A Mylėtojui muzi-
‘ /k P r ’S ką ir dainas 8 
V '*• lekcijos lietuviš

koj kalboj išsimo
kinimo (notų) “Gaidų” ant 
visokių įstrumentų kad ir nesi 
matęs gaidų, išmoksi be moky
tojo, kuriam mokėtum 50c už 
1 lekciją. Knygą $1.50 parduo
du už $1.00. Adresukit:

G. A Baronas,
Post Office, McKees Rocks,Pa_

Kodėl neatsikelti ryte 
blaivos ir gatavas prie 

(tiesos darbo.
Vienatinis būdas jeigu nori 
jaustis tokiu, gerk po vieną 
stiklą

BORDEN*S 
Malted.MUk

U* THK SOUAKC PAGKAO* , 
eidamas ant poilsio. Išvari
nėja kraują iš Jūsų suvar
gusių smegenų ir prigelbsti 
ramiai atsilsėti užganėdinan
tis gėrimas.

NUSIPIRK PAKELĮ 
ŠIANDIENA 

Parsiduoda visose vaistinėse.

Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk 
jį _ v-t-.;

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

New York.
Įdedamos už 10c. krasos žen
klelių, gauni atskirai saniple 
— užtektinai išmėginimui 
Vardas .'..................................
Adresas ...................................

REIKALAUJA VYRŲ.
Stiprių vyrų dėl sunkaus 

darbo 56 vai. j savaitę.
Nuolatinis darbas, geras už

mokestis ir labai , arti jūsų na

mų. Nereikia mokėti carfare. 

Kreipkitės prie Mr. O’Leary.

AMERICAN SU6AR
REFINING CO.,

49 Granite Street,

South Boston, Mass.

“MOTERŲ DIRVA,”

242 W. Broadway,
South Boston, Mass.

AR SKAITOTE “MOTERŲ 
DIRVĄ,” lietuvių katalikių 
moterų mėnesinį žurnalą? Jei 
ne nelaukie nei dienos, bet su- 
sipažinkie su ja, o tikrai nesi
gailėsi tą padarius. “Moterų 
Dirva” kupina indomiausių 
dalykėlių ir žinelių. Metams 
tik doleris, pusmečiui 65 cen
tai, 1 egzempliorius 10 centų. 
Adresuok:

Pėtnyčiomis ir subatomis So. 
Bost«io lietuvių Kooperacijos 
Krautuvėje atsibūna visų ta- 
vorų dideli nupiginimai. Šei
mininkės pasinaudokite gera 
proga ir už pigesnę kainą įsi
gykite gerų valgomųjų pro
duktų.
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Vietines žinios

Lietuvos Vyčių 17 kuopos 
ekstra susirinkimas atsibuvo 
rugpjūčio 6 dieną pobažnytinė- 
je salėje^ Išvažiavimo rengi
mo Komisija išdavė raportus 
iš savo veikimo. . Taip-pat bu
vo atsilankiusi Cambridge 18 
kuopos Vyčių Komisija, kuri 
paaiškino kokiomis išlygomis 
išvažiavimas rengiama.

Nutarta bendras abiejų kuo
pų išvažiavimas turėti rugpjū
čio 19 dieną ant pp. Martinų 
farmos, Billerica, Mass. Vy
rams mokestis nustatyta $1.50; 
merginoms 50 centų.

Nuo So. Bostono Vyčių kuo
pos į Komisiją paskirta pp. 
P. Grinkevičius, P. Špokas, A. 
F .Kneižis ir p-lė O. Pratašiu- 
tė.

Svečiais į išvažiavimą nutar
ta užkviesti kun. Tarnas Žilin
skas, kun. F. Kemėšis, pp. Kar
bauskai ir p. F. Virakas.

Storasis Jonas.

Apaštalystės Maldos Drau
gijos susirinkimas buvo pane- 
dėlyj, rugpjūčio 6 dieną Šv. 
Petro parapijos bažnytinėje sa 
Įėję. . Į susirinkimą atsilankė 
ganą daug narių ir padaryta 
nemažai įvairių nutarimų.

Dalyvavęs.

P-as K. Kiškis Lietuvių Ko
operacijos Krautuvės So. Bos
tone darbininkas išvažiavo va- 
kacijoms į Bridgeportą, Conn. 
ir Brooklyn, N. Y.

Miškinis.

Didelė nelaimė lietuviui. An
tanas Šimkus,gyvenantis Brig- 
htone rugpjūčio 5 dieną va
žiuodamas į Bostono lietuvių 
bažnyčią pasiėmė su savimi 
1.400 dolerių. Kai sugrįžo iš 
Bostono namo, pastebėjo, kad 
pinigų jau nebėra. Brighto- 
niečiai socijalistai tuojaus pra
dėjo bažnyčią kaltinti Šimkaus 
nelaimėje: Sako, kam reikėjo 
tau į bažnyčią važinėti. Na
mie būtumei sėdėjęs — pinigai 
būtų likę. Bet kiti tvirtina, 
kad pinigus iš kišenės išvedęs 
socijalisto padovanotas kap
šiukas, kuriame pinigai buvo 
sudėti.

Gi aš pasakyčiau, kad čia 
kalta ne bažnyčia ir kapšiukas, 
bet paties Šimkaus neapsižiū
rėjimas. Tokios milžiniškos 
sumos pinigų nereikia' su sa
vimi vežioti, nes nelaimė vi
sur gali patikti. Pinigams sau
giausia vieta atsakantis ban
kas, pačtas, bet ne kišenius, iš 
kur greit ir labai lengvai pini
gai gali išgaruoti.

Lai p. Šimkaus nelaimė būna 
kitiems perspėjimu, kad nerei
kia su savimi tūkstančių dole
rių vežiuoti. 4-— • -

Brightono Darbininkas.
- ■■ ■■■■

Rugpjūčio 5 dieną Brigh
tono socijalistai laikė prakal
bas Liet. Kooperatvv. B-vės 
Salėje. Kalbėjo Dusevičius iš 
So. Bostono. Ypatingo nieko

NORIU SURASTI E. Wal- 
pole, Mass. tokį žmogų, kuris 
galėtų priimti mane ant kva- 
tieros. Atsiliepkite už ką bū
siu labai dėkingas.

S. Sanavaitis,
Box 177, Westville, UI.

Paieškau savo pusbrolių 
Prano ir Leono Bugailų ir švo- 
gerio Antano Eišmanto. Pir
miaus gyveno Duguesna, Pa., 
o dabar nežinau kur. Prašau 
atsišaukti arba kas žinote pra
neškite sekančiu adresu:

V. Jakavičia,
37 Jefferson St.,

E. Cambrideg, Mass.»
Paieškau kaimyno Prane Ma

čiulio, paeina iš Kauno gub., Uk 
mergės pav, Skapiškiu parapijos, 
Mičiūnų sodžiaus. Taip-gi pus
broliu Mikšiu, Mikšioka, Antano 
Turiu svarbų reikalą. Ar tamstos 
patys atsiliepkite, ar kas kitas 
šiuo adresu:
t....- — .... ... . ■ ,  ......   ■ ...   

Nedėlioj rugpjūčio 5 dieną 
So. Bostoniečių būrelis buvo 
parengęs šeimynišką išvažiavi
mą ant pp. Šilelių farmos, Le- 
sington, Mass. Išvažiavime 
dalyvavo “Darbininko” Re
dakcijos ir Administracijos 
nąriąi ir keletas svečių iš ki
tur. ,!|*i ■

Laikas praleista labai pato
giai.
1 1; 1

P

Kaip Brightono lietuviai,
“diplomatus” rinko. Brigh- (nepasakė, tik ant kunigų ir 
tono Lietuvių Kooperatyviš- į Dievo užsipuldinėjo. Žmonių 
kos Bendrovės susirinkime, (buvo nedaugiausia. Gi kuomet 
laikytame liepos 20 d., buvo (apie Dievo Esybę pradėjo ne
iškeltas klausimas, kad Mass. padoriai kalbėti, kelios jaunos 
valstijos ateivių teisių daboji- merginos apleido salę. Labai 
mui reikia išrinkti iš lietuvių gerai ir padarė. Nepadorių 
tarpo atstovus į Ateivių Glo- kalbų 
bojimo Komisiją, kokia dabar 
yra susidariusi Naujoje Angli
joje.

Nariai socijalistai tuojaus 
pradėjo į tą komisiją rekomen
duoti Bagočių, bet pirminin
kas Jonas Gabalys pasakė, 
kad Bagočius dabar esąs “no 
good” ir jis būti lietuvišku 
diplomatu negalįs. Bagočiaus 
kandidatūra tapo atmesta, kai
po netikusio socijalistų veikė
jo. Ponas Gabalys perstato 
atstovais aptiekorių Šidlauską 
ir daktarą Matulaitį iš Bosto
no; katalikai mėgina rekomen
duoti katalikų visuomenės vei
kėjus, bet Gabalini nei vienas 
netinka. Jonas E. Karosas ne
turįs diplomatiškų gabumų, 
Kazys Sčesnulevičius esąs ne
geras, kunigas Kemėšis yra 
“grinorius,” o kunigas Tarnas 
Žilinskas nemokąs rašyti. To
kių nesąmonių pripasakojęs, 
pirmininkas vėl savo kandida
tus Šidlauską ir Matulaitį pa
taria į “diplomatus” rinkti. 
Katalikai mėgina spirties, bet 
pozicijos neišlaiko ir padaro 
sulig Gabalio noro — išrenka 
į lietuviškus “diplomatus” Ši
dlauską ir Matulaitį, kurie a- 
pie diplomatiją gal tiek su
pranta kiek Gabalys apie 
Markso socijalistiškas teorijas. 
Tūli spėja, kad kooperatyviš
kos bendrovės -nariai į diplo
matus būtų rinkę socijalistiš- 
kus šiaučius ar kriančius, jei 
tik tokius būtų perstatęs ponas 
Gabalys.,

Labai stebėtina, kad Brigh
tono Lietuvių Kooperatyviška 
Bendrovė, kurion priklauso į- 
vairių pakraipų žmonės, pra
deda virsti socijalistiškos agi
tacijos vieta ir net tos bendro
vės susirinkimuose leidžiama 
kolioti katalikų veikėjus. 
Draugai socijalistai savų Šid
lauskų ir Matulaičių “diplo
matiškais” gabumais gali 
džiaugties, bet tokiems Gaba- 
liams nevieta kooperatyviško
se bendrovėse užsipuldinėti ant 
kitos pakraipos žmonių. Kata
likai nariai prieš tokius soci
jalistų darbus turėtų užprotes
tuoti.

KAZYS MIKŠYS,
2827 W. 40-th St., Chicago, Dl.

Aš Jonas Mickevičius Kauno 
gub., Panevėžio pav., Lenkavos 
miestelio ieškau savo svogerio 
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
kią dovaną.

JONAS MICKEVIČIUS,
85 Chambers St., New Haven, Ct.

L

Brightonietis.

neapsimoka niekam 
klausyti.

Doros Mylėtojas.

Vietinė Pilnųjų Blaivininkų 
49 kuopa laikys mėnesinį susi
rinkimą rugpjūčio 9-tą dieną, 
lygiai 8-tą valandą vakare lie
tuvių bažnytinėje salėje. Kvie
čiama maloniai visus narius ir 
nares atsilankyti į susirinki
mą. Susirinkimas bus svarbus 
tuomi, kad išduos raportus 
gerb. delegatai, buvusieji Blai
vininkų seime. Todelei malo
nėkite nepraleisti to svarbaus 
susirinkimo, nes kaip matėme 
reikalą ir naudą siųsti delega
tus į seimą, nesigailėdami iška- 
ščių, taip interesuokimės ir sei
mo nutarimais mūsų visos or
ganizacijos labui. Ligšiol mo
kėjome branginti šavo organi
zaciją; ir jei toliaus visi vieny
bėje veiksime, augs mūsų or
ganizacija skaičiumi narių. O 
kai bus daugiau narių, galėsi
me pagerinti savo organą “T. 
Rytą” ir visą organizaciją. 
Taip-gi susirinkime bus pri
imami ir nauji nariai.

Kp. pirm.

Sustok! Skaityk !
Galvok!

Užlaikau visokios rūšies 
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą.
Užrašinė ju laikraščius: 

“Darbininką,” “Draugą,” 
“Žvaigždę,” “Vytį,” “Žvir
blį,” “Tautos Rytą,” “Pa
žangą,” “Moksleivį,” “Mo
terų Dirvą” ir “Garsą,”

Galite gauti^ ir pavieniais 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas:
Andriejų Kulbicką, 
7602 Aberdeen Avė., N. E. 

Cleveland, Ohio.

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

Vincą Ramažauską, 
11 South Leonard Str. 

WATERBURY, CONN.

P. G.

Pėtnyčioje, rugpjūčio 
“ Darbininko ’ ’redakci jos 
bariuose bus LDS. Centro val
dybos narių susirinkimas. Į 
susirinkimą kviečiami senosios 
ir naujosios valdybos nariai. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

10 d. 
kam-

GERIAUSIA BUČERN2 
IR GR0SERN2.

Mėsa ir kitokie valgomi daik
tai pas mus užlaikomi, švariai. 
Kainos pigesnės negu kitur. 
Ateikite persitikrinti.

Jos. Kaushpadas, 
Kampas 6-th ir D Sts., 
SO. BOSTON, MASS.

Tel. S. B. 1052 M.

A. K. MAŽINAUSKAS įga
liotas užrašinėti “Darbinin
ką,” rinkti apgarsinimus ir tt. 
Pas jį galite kreiptis šiuo ad
resu:

A. K. Malinauskas, 
j321 Lineoln Avė, RockfordJU.

Biznieriai nepra
leiskite progos 

APSIGARSINKITE “LIETU
VIŲ DARBININKŲ KA
LENDORIUJE 1918 m.”

L. D. S. n Seimas nutarė 
kiekvieną metą išleisti L. D. 
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
gumą popieros ir kitokių spau
stuvei reikalingų daiktų.

L. D. Kalendorius 1918 m. 
bus labai įvairus ir žymiai pa
gerintas.

Formatas bus6 X 9, mažiau
sia 128 pusL su įvairiais pa
veikslais ir tt.

Leisime apie 16.000 egz. Ap
garsinimų kainos ant pareika
lavimo.

Nelaukite ilgai, nes jau pra
dėtas rengti į spaudą. Pir
miaus prisiųstus įdėsime pir
moje vietoje. '
... Apsvarstykite, tai geriausia 
proga išgarsinimui biznio.

Apgarsinimų kopijas siųski
te šiuo adresu:

“Darbininkas” .
242 W. Broadway,

South Boston, Mass.

i
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Papuoškite savo knygy
ną “Darbininko” išleis

tomis knygomis.
“VAIZDELIAI” kurioje telpa šios apysakaitės: 

1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno laikraščio pra
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis, 
5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. K’-mitim 
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros 
ir kainuoja tik................................................................. 30c.

“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ.” Tai naujoviš- 
kiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri tinka ir 
katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, 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 
knygelę. Kaina...................................................... .........

“SVARBŪS KLAUSIMAI.” Joje telpa šie klau
simai ir į kuriuos labai aiškiai atsakoma: Ar yra Die
vas? Ar Kristus yra Dievas? Ar žmogus turi dūšią? 
Ar žmogus kilo iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų 
Dievo įsakymai? Tą knygelę verta perskaityti kiek
vienam. Paraš F. V. PusL 32. Kaina..........................10c.

PATARLES ir Išminties Grūdeliai. Surinko P. 
Mulevičius. Tai yra vienatinė tos rūšies knygelė lie
tuvių kalboje. Joje telpa daugybė trumpių, bet la
bai svarbių minčių. Senas; jaunas, mokytas ir bemok
slis čia ras sau tinkamiausio dvasiško peno. Knyge
lė nemaža ir daili. Kainuoja tik .............  25c.

KOMEDIJELES. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 
pusi. Knygelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kū
mutės, Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Vi
si šie veikalėliai pilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs 
lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią kny
gelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina.............. 10c.

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVES. 
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.

Perkant visas virš pažymėtas knygas, atiduosi
me už $1.00.

Jeigu jau turite tas knygeles, kurios čia įvardy
tos, tai nieko nelaukdami parašykite laiškelį įdėda
mi už 2c. krasos ženklelį ir po kelių dienų gausite 
iš “Darbininko” knygyno katalogą dykai.

Pinigus siųskite iš kalno krasos ženkleliais ar
ba čekiu šiuo adresu:

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

5c.

10c.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GUA 
VAKAR. PENNSYLVANUOJ.

Prezidentas: —
J. Petraitis, 

1505 Carson St.,.
S. S. Pittsburgh, Pa.

1 Eilėn Št., 
Carrick, Pa., 

Mt. Oliver St.
Protokolų Sekretorius: — 

J. Packevich, 
2107 Wharton St., 

S. S. Pittsburgh, Pa 
Finansų Sekretorius: — 

Jos. Daukšys, 
138 So. 20th St.

Iždininkas: —
B. W. Woshner,

1514 Carson St.
Direktoriai: —

J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St.

J. Janauskas,
75 So. 19-th St.,

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St.,

J. Kybartas,
2115 Wrights St.

P. Kildušis, 
1811 "VVharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis,

1717 Arcena St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. 

Janitor:—
J. Tamkevičia, 

2025 Jane St.
Marshal:—

C. Patckevich,
1908 Merriman St.

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St., 

Pittsburgh, Pa.

L. D. S. CHICAGOS APSKR.
ORGANIZATORIAI:

M. Mažeika, 1658 Wabansia 
Avė., Chicago, UI.

S. A. Daunora, 1922 S. 48 
Court, Cicero, UI.

M. L. Gurinskaitė, 3347 Auburn 
Avė., Chicago, III.

J. Poška, 2323 W. 23 Place, 
Chicago, UI.

S. Šimkus, 638 W. 18-th St. 
Chicago, UI.

L. D. S. CHICAGOS 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ADRESAI.

PIRM. — J. Poška,
2323 W. 23 Place

PIRM. PAGELB. — S. Šimkus,
638 W. 18-th St

RAŠT. — M. L. Gurinskaitė, 
3347 Aubum Avė.

— M. Mažeika,
1658 Wabansia Avė.

GLOB.: — S. Daunora, 
1922 S. 48 Court, 

Cicero, UI.
GLOB. — P. Varakulis.

IŽD.

IŽD.

AMEEIK08 LIETUVIŲ 
Rymo Katalikų Spaudos Dr-jos 

Centro Valdybos antrašai: 
Pina.: Kun. P. Lapelis, 

10806 Wabansia Avė.
Chicago, UI.

2

TKeago, Ui < 
Iždininkas — Iz. Nausiedas,

917 W. 33 St., Chicago, UI.
/

Nusipirk mosties.
Tai BUSI GRAŽUS! Ją iėdir- 

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 
8tampoms.

J. RDSKUS
P. O. Box 36, 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.

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Masą.
Kampas Dorchester Street. J

Geriausia vieta, kur gali- 
ma gauti įvairių rūšių SAL--^ 
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032
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DARBININKO ” t

Spaustuvėje
atlieka

Visokius Spaudos Darbus
Nuo mažiausio iki didžiausiam

Kainos prieinamos

Labai naudingos knygos
“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTOMS.”

Dvi stambios knygos, po 500 pust
Drūtai audeklu apdarytos ..........................$3.00.
Popieros viršeliais .................. .T.................... $2.50

“DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
Audeklu
Popieros

Galima jas

I

t❖
l

IŽD.
DVAS. VAD. — Kun. F. Kudirka,

1631 W. North Avė., 
Chicago, UI.

\

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLUOS 
APSKRIČIO VALDYBA.

Pirmininkas: —
A. J. Čiginskas,

35 Lafayette St., 
Worcester, Mass.

Vice-pirmininkas: — 
V. Kudirka,

3 7Franklin St., 
Norwood, Mass.

Raiti n i n Irau • —
V. Brodis,

71 Oakville St., 
West Lyno, 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.

■

PIRMO KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Nass.

PRIE DORCHESTER ST.

Valandoe Ned«lica»»
nuo 9 v*l. ryta ano lt vai ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4vaL vakare.

Tai. So. Boaton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M.D.l

GaAaM lusikaiitti ir litinvittkti. ■ 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston. ■

J

V

Valdybos
Kun. J.

NEW YORK, NEW JERSEY 
L. D. S. APSKR VALDYBOS 

ADRESAI.
PirmininkM: — 

V.Daubaras, 
669 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.
Vice-Pirmininkas: —

A- Masandukaa,
197 New York Avė., 

Newark, N. J.
Raštininkas: —

Pr. Vileikis,
59j Brill St.,

Newark, N. J.

lys,
147 Montgomery St., 

Paterson, N. J.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofleoadyaoe 3/do vteekiaa Ifeaa
l-8P.M.7-8PJt. PrtakMa Akintaa

419 BeylatoaSt Bestas, Naša.

i

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

P^Jno2^kt?poatot. Noo 7 iki 8 vakare 

M» BROADWAT Car. G ST. 80. MO8TON JM


